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HIS2114 - Det romerske rikets nedgang og fall 

”(…) while Heather sees the appearance of the Huns as decisive in exposing this fault-line 

(between imperial government and the interests of regional elites), the thesis proposed here 

is that the reasons for the Huns´ profound effects on barbarian politics are themselves sought 

in the process, originating inside the Empire, that uncovered the weaknesses of the ties 

binding the Empire together.” (G. Halsall, Barbarien Migrations and the Roman West, s. 19) 

 

Drøft Halsalls og Heathers syn på barbarenes rolle.  

 

 

”(…) while Heather sees the appearance of the Huns as decisive in exposing this fault-line 

(between imperial government and the interests of regional elites), the thesis proposed here 

is that the reasons for the Huns´ profound effects on barbarian politics are themselves sought 

in the process, originating inside the Empire, that uncovered the weaknesses of the ties 

binding the Empire together.” (G. Halsall, Barbarien Migrations and the Roman West, s. 19) 

 

Drøft Halsall og Heather sitt syn på barbarane si rolle. 

 

 

 

 



HIS2371 - Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og 

verdensherredømme fra 1900 til i dag 

”Primat der Innenpolitik” eller ”Primat der Aussenpolitik”: Diskuter samspillet 

mellom innen- og utenrikspolitiske faktorer i utformingen av USAs politikk overfor 

Sovjetunionen i årene 1943–1947. 

 

”Primat der Innenpolitik” eller ”Primat der Aussenpolitik”: Diskuter samspelet 

mellom innan- og utanrikspolitiske faktorar i utforminga av USA sin politikk overfor 

Sovjetunionen i åra 1943–1947. 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIG PRAKTISK INFORMASJON 

Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). 

 

Under hjemmeeksamen må det tas sikkerhetskopier underveis i arbeidet med oppgaven, og 

det er viktig at arbeidet også lagres andre steder enn på hjemmeområdet deres. 

 

Oppgaven leveres i Fronter senest 24. mai kl. 14:30. Gå inn i mappen ”Innlevering av 

eksamen”. Her vil du bli bedt om å besvare spørsmål vedrørende fusk og akademisk 

redelighet. Disse spørsmålene må besvares før du får laste opp besvarelsen din. Merk at både 

filen og besvarelsen skal merkes med kandidatnummer, ikke navn.  

 

Sensur kunngjøres 15. juni 2012. Karakteren vil da være tilgjengelig på Studentweb. 

Kandidaten kan be om begrunnelse for karakteren. Dette må skje innen en uke etter at 

karakteren blir kunngjort ved å sende en e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten 

må oppgi både tlfnr. og e-postadresse som han/hun kan nås på. Sensor vil ta kontakt med 

kandidaten og det er opp til sensor hvorvidt begrunnelsen gis skriftlig eller muntlig. 
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