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NS-størrelsene fletter matter 
O, har forkjærlighet for engelske b.k,r og er ivrige avislesere. 

Gunnar Ch'1'istensen, Sverre Bo~tTøm Og I!jula-J, ~l., 

- Hvordan hal' Quisling opptrådt selsmann, det er så mange slags sinna. 
spØr vi lengselsbetjent pg fangene må behandles indivldu

funserende vaktmester elt. En må være litt aven psykiater 
Iversen el' på ferie. VI treffer l all besl,jedenhet. 

på ,Sllkkenes bro> I ferd med ~ Dere liker jobben? 
1\ låse seg inn til NS.-fangane på ~ Ja, men vi syna. ikke lønnlb . 
Nr. 19. still' j forhold til det anstrengelld" . 

- Til å bgynne med var han og norveslitende erbeidet. jj;tter 12 år . 
~vært stor på det. Det var meg og lår vi 5200 boner med aUe aldel'li' 
en til som tok i mot ham. Som Ven- og dYfti<lstilleggl Men nå har vi rik-' 
lig skuUe vi ta opp personalia, den tignok at håp om at det skal hli bedre. 
~ne spØr, den a~l'e skriver. - Hva synes dera om tyske;::Q4t 

- De er visst ikke klar over hvem som fangevoktere? 
"l', sa han. - Da var akkurat som bjeffende 

intereSllererm~7 'nimire. blkjar, sier 13os\rØ!l" jj;n hadde fØ
..:.. lin behandles aUe likt. lelsen' av III hvis en stakk fingeren 

hal' han ikke mukket, men nt gjennom ~prillklene, på ville da 
.telt au hra og vasket •• 1Ien sin hit •. Nå er det slutt med det uheh.r-
iOm de andre. skede skriket og skr~let og med dq 
, ~ Hvordan er fangene I humø- ustanselige inspeksjonene håde dal! 
ret? Di( natt, På de 6 ukene jeg satt her 

- Det el' begge deler del. Stort før jag ble flyttet over t!I Grini. fikk 
~ett tal' de det bm. Men noen el' jo jeg en lultetur pil 20 minutter, og n4 
n.ed for, da, og sitter og sturer, Jeg får fangene lufte seg en halv tim~ 
snakker svært lite med dam. ikke hver dag. Hvis en fange forgår seil 
mel' enn nødvendig, De Ileste ha,' mot reglementet nå. så filr han selv 
lått arbeid nå og derfor også mer svare for det. Men tyskerne straffet 
mat og dessuten røyk - hver 10. dag alle sammen, ofte uten at vi ante 
en tykk bit skråtobakk på en 10 cm, hvem' som badde gjort noe galt aller 
De fleste av ministrene fletter matter hva han hadde gjort. Den gangen tre 
og det "1' de fælt glad for. Andre rømte fra fprste etasje hle aUe sam
spikker f. eks. hester eller lager inn- men straffet med at vI ikke fikk en 
mat på kartonger. Nå får de også lese dråpe vann fra lørdag middag til 
en avis om dagen. En 4---5 aviser går mandag morgen. 
pil omgang i hver avdeling (oppt1l NS,-fangene klaget til i\ hegYl)n~ 
70 mann). De er svært hegeistret mad over forskjellige ting, men d~ 
over avisen og leBer den fliHig, Nå lortalte vi dem hvordan v! hadd~ 
el' det jo Quislingsaken de studerer hatt det, så nå har klagene fOl'Stum-

vet De, De får også låne høker. met. 
- Hva slags bøker velger de? ~ Visste de Ikke hvordan fan_ 
- MerkeHg nok ser dat ut Sam gene had<le det? 

, de foretrekker engelske bøker. Quls- ~ De fleste vh'kel i jlllfijll sv~r' 
'!ing laser Nansens verker, -4' jeg. ov .. rra~et. Det, s'" ul IIIlm om 4!! 
, fltang Btlldorer 'fjæj'r,,'-tig' badstuer, ovarho<let ikke har hatt en 8elv.te~. 
, Både Kjulslund Og feng.el.ba- dill lanka og at de ikke Mr h~tt nOI!!l 

tjent Sverre Bostrøm har pittet Inne anal.e om hVil konse4:ven~en. vill4 
sjjJl - det val' den gang da l~s.;n- hil av det de gjorde. 
gene kom innalor, Før dell tid var da ~ Har noen fått ta Imot besøk? 
gode fangevoktere IAkeheriveien 
--. formannskapsmedlemmene!. eks. -. Nei, Ingen. 
vet ikke det beste de kall slam Bo- - Og malen? 
Ijtl'øm, Rom både sørget for kaker og - De var sultne til å begynne med 
lot dl'lll holde knftol'llubbel'its på sel- o~ mange har tatt svært av. Men n~ 
kne, De Vill' under et fryktelIll press far de mel' mat, De vet til oss pl. 
Ira NS, den gangen, forteUar da, Oil det jo smuglet inn forBkjelIlg, t:-.k": 
det gikk ikke annerledes med dem gålegg • .men NS,-fang~ne får'-akku/:i!l 
enn ai 15 nv dem tørst ble 1il'l'Bstert (let som fengselsloven siel'; De" klager 
og siden avskjtldiget. Tre kom til ikke over maten nå mer og Cl' i &l't+u '" 
Tyskland under krigen, Og en. 13jur- nell )ølt,! 3_ b':.lle,ndle. høflig. fJ!l_ar:~ l," Amesen. ble hentet av ukjente beJdsvlll}g~, Jeg har inntrykk av at 
menn og murgenen etter funnet ile er svært redde for å l)}:yte regle-
rnyrdet Gjersjøen. mentet, 

har I 
at Mens vi snakker er noen fanger 

tørt ut 111 t''''hør Ol! en er også brakt 
!,'bake. En politisoldat. Gunnar Chri_ 
stensen fra Halden, følger dem in .. 
leros8"}'! lll"d fJynell". 

,-- El' dnt mye .l'art å ~IJ<! tllHlr vi. 
- Jeg er nettopp kommet, sier 

han. Det er første gang jag siår vakt 
her ,Ellers har Jeg stått v,,j<l over alt, 
og qet el' r-q<,- ordentlig g~.ij'r, men her 
kan jeg keoskje få kjungs 1,1 å 
.e noen av (,,> prominente. Pet sl,ul)~ 
vært arte;. . . ' 
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