
Gulset den, 18.3.93 

Hei Knut 

Takk for minnerike dager, jeg setter meget pris på ditt selskap. 
Jeg fikk utrettet meget under mitt 3 dagers besøk, sett igjennom 
alle permene o.l. Men lydbåndopptaket må jeg ta en annen gang. 
Du må takke Kirsten for all den nydelige maten igjen, - du har 
skaffet deg en dyktig kokk. 

Oversender ~otoene av T. Lundeby, de lå i postkassa da jeg kom 
tilbake. På baksiden står det noen nummer F(ilm) og N(ummer) hen
viser til negativnummer og filmnummer, et system jeg har - kan ikke 
kaste alle negativer i en haug og forvente å finne frem igjen. 

Kasetten til Tore Pryser gikk kontinuerlig i bilturen hjem, det var 
forstemmende å høre Jens K. Hauges uttalelser "om å holde seg unna". 
Dette virker i motsatt hensikt ivertfall hos meg, sikkert også for 
Pryser "det skjerper apetitten" til å undersøke og forfølge denne 
saken. Jeg mener at Westberg kan være behjelpelig med dette, vet 
han har forbindelse med Sap o folk (ikke tjenestlig) men av historisk 
interesse. Det forundrer meg ikke om han har kjenskap til dette 
drapet på Lillehammeringen Kai Kristian Milton Holst i juni -45 i 
Gjærde/Stockholm. En annen ting er disse pengene som forsvant, er 
det en forbindelse med de 100.000 som forsvant i Porsgrunn i juni 
45 ? Her er det noe skumlerier, dette er ikke oppklart. Jeg hen
viser til Aasulv Holte saken i Porsgrunn. 

Så en historie om Biskop Berggrav som jeg fant i en lokalavis i 45. 
Denne har jeg hatt liggende i mange år uten å ha vist om den. Orgi
nalen er så dårlig at en kopi ikke vil være til å få lest. Dette 
har sikkert irritert meg, derfor har jeg lagt den til side og glemt 
den. Den stammer ifra tia jeg ikke noterte ned kilden (avis samt dato) 
noe som indikerer at dette er svært gammelt i mitt arkiv. Dette 
var ukjent for J. Sand. 

I Skien står Kjell Hallvard Ståkkan i retten tiltalt for landssvik, 
da lagmannen spør tiltalte om det er noe han vil tilføye, sier 
Ståkkan: 

- Jeg vil gjerne ha protokolert biskop Berggravs tale i losjens 
store sal, da vi satt der som krigsfanger. Misnøyen med Quisling 
var da stor, og en henvendte seg da til biskopen som svarte: 
"dere skal ikke klandre denne mann, for Quisling har gjordt landet 
større tjenester enn noen aner". 

Jeg kjenner ikke tidspunktet for denne generøse omtale av Quisling 
ifra Berggravs munn, men det må da være i aprildagene 1940 siden 
Ståkkan sittet som krigsfange. Om det er losjens store sal i Oslo 
vites heller ikke med sikkerhet. 

For riktighetens skyld må jeg gjengi hva lagmannen uttalte etter 
dette: "- De kan ikke forlange noe som helst." 

Ståkkan hevdet at han har forholdt seg til Berggravs ord gjennom 
okkupasjonen. 

Jeg takker for tilbudet om reise til Prag og denne jobben med kopiering 
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