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Kjære Harald Saxvik, 

Først takk for tilliten ved å la meg få tilsendt alle disse 
papirene. Derefter ber jeg om unskyldning for at jeg først 
for 2 dager siden fikk anledning til å ordne dem og gå alt gjennem. 

Min innstilling til hva som skjedde behøver jeg vel ikke si 
noe om. I april 46 ble jeg innlagt på sykehuset i Ilebus 
hovedbygning på grund aven bronkitt med høy feber. Jeg lå 
rett frem for inngangsdøren mellem høyesterettsjustitiarius 
Andreas Mohr og Arbeider parti lederen Håkon Meyer, med 
oversikt over inngangen også til W.c. og kunne forhindre at 
et par - en var svensk - tok sine liv ved å skjære over 
pulsårer på dette W.c .. 

Helt innest i det lange rummet lå en - kansje du _ som en 
dag ble støttet inn av 2 av våre "blåmenn" og en i hvit 
frakk. Han hadde det fryktelig vondt uten å skrike så det 
vi oppfattet var hjelpernes voldsomme vanskelighet med å 
få noe inn mellem vedkommendes tenner, uten å bli skambitt. 
Det ble sagt at vedkommende var epileptiker og at han fikk 
slike anfall. Men vi fikk også rede på at han hadde fått 
spinalbedøvelse. Noe for meg ukjent og jeg har for resten 
av livet fått ekkel følelse i hele kroppen bare jeg hører 
dette ordet. Like mulig var det at det ble tatt prøver,som 
at noe ble sprøytet inn. Vedkommende var forferdelig urolig. 
Hvor lenge kan jeg ikke huske. Ved siden av ham lå en av 
dem som hadde vært voktere på Berg.Lagt inn efter meget hård 
behandling aven jødisk komite som holdt "forhør" et par dager 
hver uke i en forhørsbrakke utenfor "hovedporten". Som nr.3 
lå en tusle te liten snekker e.l. som ved spørsmål i fabrikk
lokalet hadde svart ærlig på spørsmål fordi han var Jehovas 
Vitne og ikke kunne lyve. Nu var han anklaget for delaktig
het i at vel egentlig ulovlige franktirører var blitt skutt. 
Han samlet alt han kom over av piller og en morgen slukte 
han alt, sto opp i sengen og priste~Gud Som han nu skulle 
komme hjem til. Han hadde virkelig avføring efterpå. Rolig _ 
med norsk betydning - var det sandelig ikke. 

Har prøvet ringe deg, men uten resultat, derfor dette. Å 
fremme din sak på noen måte/faller vel helt bort. Men selve 
dette som har hendt bør det kunne opplyses om. Har du noe mot: 

At Fjørtoft får kopier som gir ett innblikk i saken~Haster. 
At Prof. dr.med Randolf Alnæs, som i Folk og Land og ellers 

har omtalt behandlingen Quisling fikk med prøvetaking 
og innblåsing, får anledning til å sette seg inn i din sak~ 

At jeg tar dine originaldokumenter inn som egen sak i INOs 
"Saksarkiv", hvor forskere henter viten. Med tiden vil 
det forøvrig havne i Riksarkivet. 

Svar meg gjerne snarest. Lennart Westberg brev regner jeg med al 
du lar meg bruke på riktig måte. Har du gjort antegnelser 
for senere å skrive bok? Kan jeg få lese slike? Tar gjerne kopi 
og returnerer. Og INOs ønsker om bilder og alt mulig annet er 
meget stor. Gir meg med dette. Håper du er i form:: 

ft? ,:.; ....... _ er' 

(i 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO




