
Historiker: NS-stipend OK 
Historie-studenter bør 
ikke ha betenkeligheter 
med å ta imot stipendet 
fra tidligere NS-med
lemmer, mener Quis
ling-biografHans Fred
rik Dahl. 

denter som skal skrive 
om okkupasjonstiden. 
De tidligere NS-medlem
mene har i mer enn 40 år 
kjempet for politisk opp
reisning etter landssvik
oppgjøret. 

- Jeg vil ikke fraråde 
historie-studenter å ta 
imot dette stipendet, si
er professor hans Fredrik 
Dahl. - Jeg mener det 
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Tidligere medlemmer av 
Nasjonal Samling vil gjen
nom Stiftelsen for norsk 
okkupasjonshistorie gi 
25 000 kroner i stipend til 
hovedfagsstudenter. Stift
elsen vil også stille gam
mel-nazistenes bibliotek 
ved Institutt for norsk ok
kupasjonshistorie til dis
posisjon for hovedfagsstu-

den. 

Brukt i Quisling
biografi 

Hans Fredrik Dahl har 
selv benyttet seg av ma
terialet NS-veteranene 
har samlet sammen. 
Blant annet til sin bio-

grafi om Vidkun Quisling. 
Samlingen består blant 
annet aven Quisling-sam
ling, et NS-arkiv, doku
mentasjon fra landssvik
oppgjøret, nedskrevne 
minner fra en del NS-vete
raner og endel annet inn
samlet materiale. 

- Materialet er verdifullt 
i den forstand at det inne
holder informasjon som 
man ikke kan få noen and
re steder, sier Dahl. 

Betenkt 
Bestyrer ved Historisk 

institutt ved Universitetet 
i Oslo, Helge O. Pharo, ut
talte til studentavisen 
Universitas i går at han var 
meget betenkt over sti
pendet. 

- Denne organisasjonen 
har et for klart preg til at 

jeg kan anbefale studen
tene å søke stipend, me
nerPharo. 

- Jeg tror ikke de tid
ligere NS-medlemmene 
gir penger til forskning for 
å få noen til å skrive om 
det de ønsker, sier Dahl. 

Han mener stiftelsen 
uansett ikke ville ha noen 
mulighet til å påvirke ut
formingen aven hoved
fagsoppgave. Alle hoved
fagsstudenten må levere 
en prosjektbeskrivelse til 
instituttledelsen for å få 
oppgaven godkjent før 
man begynner arbeidet. 

- Skulle det være slik at 
en stiftelse stiller noen for
utsetninger for å gi støtte, 
viljeg selvfølgelig anbefale 
studenten å avslå, sier 
Dahl. 
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