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HISTORISK INSTITUTT 2004 II 
 
 

Historie, 23.-26. november 2004 
 

2000-NIVÅ 
 

3-dagers hjemmeeksamen 
 
 
 
HIS2133 – HELGENKULT I NORGE OG ISLAND CA. 1000-1300  
 
Drøft utviklingen av kulten rundt Olav den hellige og kulten rundt Þorlakr i perioden 
1000-1300. 
 
Drøft utviklinga av kulten rundt Olav den heilage og kulten rundt Þorlakr i perioden 
1000-1300. 
 
 
HIS2153 – STATER, FYRSTER OG ELITER. MAKTFORHOLD I EUROPA 
1500-1800 
 
Drøft om termen maktstat gir en treffende karakteristikk av de statene som utviklet seg i 
Europa i tidlig nytid. 
 
Drøft om termen maktstat gir ein treffande karakteristikk av dei statane som utvikla seg i 
Europa i tidleg nytid. 
 
 
HIS2173 – PROBLEMER I AFRIKAS HISTORIE 
 
F. W. de Klerks tale ved tildelingen av Nobels fredspris i 1993 (i Marek Thee 1995, s. 
526-529, gjengitt i kompendiet for HIS2173). Hvilken politisk situasjon befant de Klerk 
seg da i? Ut fra denne situasjonen, hva oppfatter du som det viktigste budskapet i talen? 
Redegjør for de historiske årsakene til avviklingen av apartheid som du mener blir 
undervurdert eller oversett i denne talen.  
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F. W. de Klerks tale ved tildelinga av Nobels fredspris i 1993 (i Marek Thee 1995, s. 
526-529, prenta i kompendiet for HIS2137). I kva politisk situasjon var de Klerk då han 
heldt denne tala? Sett ut i frå denne situasjonen, kva oppfatter du som den viktigaste 
bodskapen i talen? 
Gjer greie for dei historiske årsakene til avviklinga av apartheid som du meiner blir 
undervurdert eller oversett i denne talen.  
 
 
HIS2351 – FRA STORMEN PÅ BASTILLEN TIL DET TREDJE RIKE: 
NASJONAL IDENTITET OG NASJONALISME I EUROPA CA. 1780-1945 
 
Den italienske fascismen og den tyske nasjonalsosialismen – likheter og forskjeller. 
 
Den italienske fascismen og den tyske nasjonalsosialismen – likskap og skilnader. 
 
 
HIS2356 – HOLOCAUST 
 
Drøft sammenhengen mellom Tysklands angrep på Sovjetunionen juni 1941 og den 
endelige løsning av jødespørsmålet. 
 
 
HIS2372 – FRA MARSHALLPLANEN TIL MAASTRICHT. HISTORIEN BAK 
DEN EUROPEISKE UNION  
 
Diskuter betydningen av forholdet mellom Frankrike og Vest-Tyskland i den 
vesteuropeiske integrasjonsprosessen. 
 
Diskuter kva tilhøvet mellom Frankrike og Vest-Tyskland fekk å seia for den 
vesteuropeiske integrasjonsprosessen.  
 
 
HIS2414 – FRA OKTOBERREVOLUSJONEN TIL MURENS FALL: 
SOVJETUNIONENS UTENRIKSPOLITIKK 1917-1989 
 
Gi en framstilling av de sovjetiske makthavernes syn på omverdenen fra 1943 til 1960. 
Hvordan kan ”teorien om sikkerhetsdilemmaet” bidra til forståelsen av sovjetisk 
utenrikspolitikk i denne perioden? 
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Eksamensinformasjon:  
 
 
Hjemmeeksamen leveres i ekspedisjonen på Niels Henrik Abels hus 19.november 
mellom kl. 12.30 og 14.30 i to eksemplarer og sammen med et obligatorisk 
egenerklæringsskjema.  
 
Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). 
 
Sensur kunngjøres 17. desember. Karakteren vil da være tilgjengelig på Studentweb og 
ved oppslag på instituttet kl.12.30. Følg med på emnets beskjedfelt på internett for 
opplysninger om lærers treffetid for begrunnelse av karakter.  


