
QUISLING-BIOGRAF: Hans Fredrik Dahl har selv benyttet seg 
BV materiale fra NS-veteranene i Institutt for norsk okkupa-
sjonshistorie.. Arkivfoto: John Myhre 

Tidligere 
NS-folk 
utlyser 
stipend 
Stiftelsen norsk okku
pasjonshistorie vil gi 
stipend til hovedfags
studenter. Pengene er 
samlet inn blant tidli
gere medlemmer av 
Nasjonal Samling. 
KRISTIN RUUD 

Tidligere medlem I NS og 
forretningsfører for stiftel
sen, Ralph Fossum, opply
ser at det også vil stille sitt 
bibliotek til disposisjon for 
stipendiaten. Biblioteket in
neholder blant annet litte
ratur og dokumenter fra NS
medlemmer, samlet gjen
nom 50 år. 

Den eneste betingelsen 
Stiftelsen norsk okkupa
sjonshistOrie setter for å til
dele stipend er at vedkom
mende er hovedfagsstudent 
i historie og skriver om ok
kupasjonstiden i Norge, 
skriver Unlversltas. 

Stipendet er på 25 000 
kroner. Pengene er samlet 
inn blant tidligere NS-med
lemmer, bekrefter Ralph 
Fossum. -Jeg kan ikke 
skjønne at det skal bli så 
mye oppmerksomhet rundt 
stipendiet. Det er vel .ikke 
verre enn at Hjemmefront
museet utlyser et historIe
stipend, sier Fossum. 

Han opplyser at stiftelsen 
ble etablert for ca. fem år si
den. Formålet med stiftel
sen er en mer nyansert his
torieskriving om okkupa
sjonstiden. 

Ifølge Fossum har en ho
vedfagsstudent og en his
toriker fått stipend fra stift
elsen tidligere. Han vil Ikke 
opplyse til hvem de er. '-

Bestyrer for Historisk in
stitutt ved Universitetet i 
Oslo, Helge O. Pharo, er me
get betenkt over stipendet. 

- Denne organisasjonen 
, har et for klart preg til at jeg 
. kan anbefale studentene å 
søke stipendet, sier Pharo til 
Universitas. 

Historie-studenter 
bør ikke ha betenke
ligheter med å ta imot 
stipendetfra tidligere 
NS-medlemmer, me-· 
ner Quisling-biograf 
Hans Fredrik Dahl. 

vedfagsstudenter , .som 
. skal skrive om okkupa
sjonstiden. De tidligere 
NS-medlemmene, har I 
mer enn 40 år kjempet for 
politisk oppreisning etter 
landssvikoppgjøret. .; 

- Jeg vil ikke fraråde 
historie-stUdenter å ta 
imot dette stipendet; sier 
professor hans Fredrik 
Da!)l. - Jeg mener det 
kan være berikende for 
dem å møte noen som 
har stått på den andre si
den. 

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. 

TOR ARNE 
ANDREASSEN 

Tidligere medlemmer av 
Nasjonal Samling vil 
gjennom Stiftelsen for 
norsk Okkupasjonshisto
rie gl 25 000 kroner i sti
pend til hovedfagsstu
denter. Stiftelsen vil også 
stille gammel-nazistenes 
bibliotek ved Institutt for 
norsk Okkupasjonshisto
rie til disposiSjon for ho-

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. 

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 

Selektive 
historiestudier 
Aftenposten kan fortelle at Insti
tutt for norsk Okkupasjonshisto
rie (INO) tilbyr kr. 25 000 i stipend 
til hovedfagsstudenter som jObber 
med krigshistorie. Dette har fått 
bestyrer for Historisk Institutt ved 
Oslo universitet, Helge O.Pharo, 
til å slippe lØS denne kommenta
ren: -Denne organisaSjonen har et 
for klart preg til at jeg kan anbe
fale studentene å SØke stipendet ... 

Om Pharo er blitt spurt om å an
befale stipendet, forteller han 
ikke, og man får da anta at hans 
uttalelse fremkommer uprovosert. 

Imidlertid støttes han av deka
nus Bjarne Hodne ved det histor
isk-filosofiske fakultet med dette 
utsagnet: -Man kan stille spørs
mål om hvor frie studentene i rea
liteten vil være i arbeidet. Faren er 
at det kansl\ie forventes et resul
tat som er på linje med det organi
sasjonen selv mener ... Underfor
stått: - det gjør ingen andre orga
nisasjoner som tilbyr stipend. Ba
re INO kan mistenkes for å forven- : 

I te noe slikt. Men om så var, - hva 
så? 

Man får inntrykk av at historie
studiene ved universitetet er et 
spørsmål om å erverve seg de 
kunnskaper som Pharo og Hodne 
kan akseptere. Slik historieunder
visning må formodentlig ha vært 
drevet lenge. 

ARNE BORGlR, Oslo 

jeg kan anbefale studen
tene il 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 vilie ha noen 
mulighet til å påvirke ut
formingen aven hoved
fagsoppgave. Alle hoved
fagsstudenten må levere 
en prosjektbeskrivelse til 
instituttledelsen for å få 
oppgaven godl\ient før 
man begynner arbeidet. 

- Skulle det være slik 
at en stiftelse stillpr noen 
forutsetninger for å gi 
støtte, vil jeg selvfølgelig 
anbefale studenten å av
slå, sier Dahl. 
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