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HIS3090 Fordypningsoppgave for bachelorprogrammet i historie 
 

Du inviteres med dette til orienteringsmøte om HIS3090-oppgaven, Onsdag 16. 

januar kl. 14:15 i auditorium 2, Sophus Bugges hus. 

Det skal leveres et førsteutkast til veileder. Fristen for å levere dette er 15. mars.  

 

Frist for innlevering av endelig oppgave er 31. mai  kl. 14:30. Eksamensbesvarelsen 

skal leveres i Fronter i mappen "innlevering av eksamen”. Her vil du bli bedt om å 

svare på spørsmål vedrørende fusk og akademisk redelighet. Først når disse er besvart 

vil du kunne laste opp besvarelsen din. Merk at besvarelsene skal leveres i pdf-format 

og at det kun skal benyttes kandidatnummer, navn må ikke påføres, hverken på selve 

besvarelsen eller filen.  

 

Under følger en orientering om oppgaven, forslag til emner med veiledere og et 

skjema for å søke veileder. Skjemaet leveres gjerne på orienteringsmøtet eller på 

ekspedisjonskontoret innen 1. februar. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Jan Eivind Myhre    Magne O. Rønningen 

undervisningskoordinator   studiekonsulent 

 

 

 
 

Viktige frister i forbindelse med HIS3090-oppgaven:  

 

16. januar Orienteringsmøte 

1. februar: Siste frist for innlevering veiledningsskjema 

15. mars: Innlevering av 1. utkast av oppgaven til veileder.  

31. mai: Innlevering av endelig oppgave i Fronter. 
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Krav til oppgaven  
 

Hensikten med emnet er at du får vist at du er i stand til å arbeide sjølstendig under 

veiledning over lengre tid med et bestemt historisk tema, og at du utvikler evnen til å 

formulere en problemstilling, avgrense et tema og utforme en sammenhengende og 

relativt omfattende framstilling og argumentasjon. Du skal også vise at du kan 

beherske de formelle kravene som gjelder ved vitenskapelige framstillinger, som 

nødvendige presiseringer av sentrale begreper, bruk av fotnoter, siteringsregler, 

klarhet i tabeller og figurer, nøyaktig litteraturliste og kildeoversikt. Ved vurderingen 

vil det trekke ned hvis oppgaven ikke fyller disse kravene. 

 

Oppgaven kan være enten kilde- eller litteraturbasert og omfanget skal være ca 10 

normalsider der en normalside består av ca 2500 tegn med mellomrom. Hele 

oppgaven skal da bestå av ca 25000 tegn med mellomrom. På oppgavens forside skal 

du oppgi det totale antall tegn med mellomrom. Litteraturliste og eventuelle vedlegg 

kommer i tillegg. Teksten skal være maskinskrevet. Tilsier spesielle omstendigheter 

at dette fravikes, må det være avtalt med instituttet.  

 

Vi understreker at arbeidet skal være sjølstendig. Dersom du skriver av tidligere 

oppgaver, eller kopierer fra internett, bøker e.l., blir dette ansett som fusk og meldt til 

Det humanistiske fakultetet for videre forføyninger.  

 

Emnet er normert til 10 studiepoeng, dvs. et tredjedels semester. Veileder gir råd om 

litteratur og arkivarbeid. Er oppgaven litteraturbasert, bør en kunne forutsette at 

studenten setter seg inn i forskningslitteratur tilsvarende ca. 1000 sider. Er oppgaven 

kildebasert, avgjør veilederen omfanget av arkivarbeid/kildearbeid og tilrår nødvendig 

litteratur for å kunne gjennomføre et lite forskningsarbeid. Det forventes samtidig at 

studenten kan klare å finne fram relevant litteratur på egenhånd. Studenten skal kunne 

søke i BIBSYS, finne fram til den referanselitteratur i historie (bibliografier, 

håndbøker) som biblioteket måtte ha og spørre om hjelp i biblioteket.  

 

Fordypningsoppgaven er altså et sjølstendig arbeid, som skrives under veiledning av 

en faglærer. Hver student har krav på at læreren legger ned fem timers arbeid på hver 

oppgave; her er også inkludert lesning av utkast. Hver student bør forvente minst tre 

samtaler med lærer. Samtalene bør finne sted når tema avtales, ved levering av 

førsteutkast og før endelig innlevering. En del lærere vil holde et seminar for de 

studentene de veileder for å gi studentene en første innføring i temaene. Studenter 

som har fått tildelt veileder et tidligere semester samt har fått godkjent innlevering av 

førsteutkast, har ikke krav på ny veiledning. 

 

Oppgaven vurderes av én sensor, intern eller ekstern. Sensur faller tre uker etter 

innlevering. 
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Temaer for fordypningsoppgaven: 

På de neste sidene følger en oversikt over forslag til noen temaer, samt de faglærerne 

som veileder HIS3090-oppgaver våren 2013. Det er også mulig å formulere egne 

temaer, forutsatt at det finnes veileder. Benytt det vedlagte skjema til å søke 

veileder/tema. 

 

Antikkens historie 
Knut Ødegård. E-post: Knut.odegard@iakh.uio.no 

 

Det er mulig å skrive fordypningsoppgaver innen en rekke emner fra antikkens 

historie. I noen tilfeller vil det være mulig å arbeide direkte med originalkilder i 

oversettelse, i andre tilfeller dreier det seg mer om historiografiske emner. I begge 

tilfeller kan dette være en utmerket innføring til en senere masteroppgave innen 

antikken. Nedenfor er noen emner fra romersk keisertid antydet, de fleste av dem bør 

ytterligere presiseres i samråd med veileder. Det er også fullt mulig å velge andre 

emner ut fra interesser og forkunnskaper, i så fall anbefales det sterkt å ta kontakt med 

undertegnede faglærer. For noen av emnene nedenfor er det en stor fordel med 

kjennskap til andre europeiske fremmedspråk enn engelsk, særlig fransk og/eller tysk. 

 

Religionsskiftet i romersk keisertid 

Keiser Konstantins bruk av kristne symboler 

”Kristen” lovgivning under Konstantin 

Konstantin og kirkemøtet i Nikea 

 

Romersk økonomi og administrasjon 

Gruvedrift i romersk tid 

Produksjon og handel i vin 

Organisering av produksjon og handel i olivenolje 

Transport og handel i marmor 

 

 

Middelalderhistorie 
Hans Jacob Orning. E-post: h.j.orning@iakh.uio.no  

 

Listen nedenfor kommer med noen brede tema fra norsk og islandsk middelalder det 

er mulig å skrive om. Tematikk og kildetilfang vil være gjenstand for nærmere 

diskusjon. Det kan grovt sett velges mellom to hovedtyper oppgaver: diskusjon av 

ulike historikeres syn, eller prøving av en hypotese på et nærmere angitt 

kildemateriale. Det er også mulig å velge andre temaer, jeg er åpen for forslag.  

 

- Vold: I hvilken grad var middelalderen et voldssamfunn, og i hvilken grad gir det 

mening å snakke om ”vold” i middelalderen? 

- Ære: Var ære en absolutt verdi som styrte alle handlinger, eller var det mulig å 

unnslippe æren, eller forholde seg pragmatisk til den? 

- Skrift: Hvilken betydning hadde bruk av skrift i et samfunn der muntlige 

fortellinger og framføringer hadde forrang? Og hvordan influerte skriftbruken 

menneskenes måte å tenke og resonnere på? 

mailto:h.j.orning@iakh.uio.no


Institutt for arkeologi, konservering og historie 

Katalog HIS3090. Høsten 2012 

 

 6 

- Konfliktløsning: Hvordan ble konflikter ført og løst i samfunn der det knapt nok 

fantes noen sentralmakt som regulerte sosiale forhold? Var det ”den sterkestes 

rett” som gjaldt, eller var ”naturtilstanden” mer preget av samarbeid og balanse? 

- Hvordan skjer overgangen fra vennskap til mer upersonlige og ensidige 

underordningsformer?  

- Kjærlighet: Er romantisk kjærlighet et moderne fenomen, som middelalderens 

kollektive mennesker ikke kjente til, eller flammet lidenskapene også i et 

samfunn der valget av ektefelle hovedsakelig var et ætteanliggende? 

- Døden: Var døden noe folk fryktet i middelalderen, eller gikk man døden 

fryktløst i møte i trygg forvissning dersom ære eller frelse var tilstrekkelig 

garantert? 

- Religionsskiftet: I hvilken grad ble mennesker kristne i middelalderen, og på 

hvilke områder? Hvor store forandringer innebar kristningen? 

- Forholdet mellom Norge og Danmark og betydning av dette forholdet i ulike 

deler av tidlig og høymiddelalder 

- Hvordan styrte og manøvrerte syslemenn i skjæringspunktet mellom kongemakt 

og lokalsamfunn i høymiddelalderen? 

 

Ildar Garizanov (e-post ildar.garipzanov@iakh.uio.no) vil også være tilgjengelig for 

veiledning innen blant annet: Medieval European history in the period 

c.400-1100 with a particular focus on the Viking Age, the Carolingianworld, early 

medieval political culture, and late antique and early medieval symbols of 

authority and faith. 

 

 

 

2013-prosjektet – 100 år med allmenn stemmerett  
Hilde Sandvik, epost hilde.sandvik@iakh.uio.no, tlf. 22 85 57 41  

 

I anledning hundreårsjubileeet i 2013 for allmenn stemmerett i Norge, er det nå i gang et 

tverrfaglig prosjekt på UiO om kampen for og implementering av kvinners politiske 

rettigheter. Se hjemmeside for prosjektet: 

http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/2013-prosjektet/.  

 

Vår ambisjon er å få en internasjonal vinkling på jubileet, og vi håper studenter vil skrive 

om dengang oldemødrene og tipp-tippoldemødrene til de som bor i Norge i dag fikk 

stemmerett og hvordan det har vært å ta politiske rettigheter i bruk; i Norge, i Sverige, i 

Pakistan, i India, i Vietnam osv. Oppgavene vil vi publisere på vår nettside slik at de kan 

være til nytte for andre. Vi vet at særlig skoleverket har bruk for dette. I regi av den 

norske historiske forenings (HIFOs) skoleseksjon er det tradisjon for å invitere til 

prosjektkonkurranse for skoleelver i den videregående skole og i ungdomsskolen. I år er 

temaet Demokrati. Skolelevene vil kunne bruke bachelor- og masteroppgavene fra UiO 

som bakgrunnsstoff.   

Kom gjerne med ideer selv! Vi foreslår oppgaver som tar for seg:  

 

flere aktivister) 

 

Nylænde og Hver 8 dag brukt i stemmerettskampen i 

Norge? 

mailto:ildar.garipzanov@iakh.uio.no
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e i Norge etter 1901 da kvinner fikk begrenset kommunal stemmerett. 

Hvordan forklare variasjon?  

 

 

Fattigdommens historie i Oslo  
Hilde Sandvik, epost hilde.sandvik@iakh.uio.no, tlf. 22 85 57 41  

Oslo Byarkiv har en rekke kilder til Oslos historie, også historien om de fattige. Byarkivet 

har tidligere publisert en rekke oppgaver som bachelorstudenter i historie fra UiO har 

skrevet, samt kilder. Byarkivet vil gjerne ha flere studenter til å arbeide med dette 

materialet og foreslår gjerne oppgaver. Av spesiell interesse er valgmanntall fra 1910 

(første kommunale med allmenn stemmerett for kvinner) og fra 1915 (første 

stortingsvalg) der det er krysset av hvem som var frattat stemmeretten, særlig på 

grunn av mottatt fattigstøtte. På landsbasis ca 5 %, men i deler av Oslo øst rundt 25 % 

som var fratatt stemmerett. Materialet egner seg til både kvantitativ undersøkelse og 

kvalitativ hvis man vil følge personene i hjemstavnsforhør og Fattigvesenets 

dagbøker.  

 

Se tidligere bacheloroppgaver på nett:  
http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/forskning_og_dokumentasjon/fattigdom/article2

23040-53231.html 

 

 

Tingbokprosjektet 
Hilde Sandvik, epost hilde.sandvik@iakh.uio.no, tlf. 22 85 57 41 

 

Er du interessert i 1600- og 1700-talls historie? Da anbefales oppgaver basert på 

rettsprotokoller, tingbøkene,  sammenholdt med lover. Tingbøkene for store deler av 

landet er skrevet av for kortere og lengre perioder ( bl.a.Hordaland, Rogaland, Finnmark , 

Drammen, Solør og Østerdalen, Gudbrandsdalen ). Tema kan for eksempel være familie 

og ekteskap ( saker om arv, eiendom m.m.) seksualitet (leiermål), ulydighet mot 

myndighetene  (for eksempel skyssnekt). Se hjemmesiden for Tingbokprosjektet: 

http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/tingbok/index.html 

 

 

 

Studenthistorie 
John Peter Collett. E-post: j.p.collett@iakh.uio.no 

 

2013 er året da Oslostudentene kan feire 200-årsjubileum. I juni 1813 ble de første 18 

studentene ved Det Kongelige Frederiks Universitet immatrikulert, og 2.10.1813 ble 

Det Norske Studentersamfund (DNS) stiftet. 

I forbindelse med et igangværende prosjekt om DNS’ og Oslostudentenes historie 

foreslås følgende oppgaver: 
1. Studentene og verneplikten. Hvordan skulle studentene avtjene verneplikt (som de 

etter dagjeldende lovgivning var fritatt for)? Et forslag om å danne et korps av 

studenter som skulle ha som oppgave å verge Stortinget i krig eller krise, ble tatt opp 

i revolusjonsåret 1830. Forslaget ledet til splittelse av Studentersamfundet. Kilder er i 

DNS’ arkiv i Riksarkivet og i pressen. 

http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/tingbok/index.html
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2. Studentene og flagget. Debatten om DNS skulle heise det ”rene” flagget (dvs uten 

unionsmerke) var en gjenganger i DNS’ debattmøter fra 1890-tallet. Hvilke 

argumenter ble anført, og hvorfor var dette et stort tema? Kilder i DNS’ arkiv, 

Riksarkivet. 

3. Studentene debatterer kvinnelig stemmerett. Dette var tema for en rekke møter i DNS 

på begynnelsen av 1900-tallet. Hva mente studentene? Kilder i DNS’arkiv, 

Riksarkivet. 

4. Kvindelige Studenters Klub ble stiftet 1902 for å bidra til å styrke de kvinnelige 

studentenes evne til å stå frem i samfunnsdebatten (både det lille samfunnet i DNS og 

det store norske samfunnet). Hva gjorde denne foreningen? Det er et lite arkiv etter 

den i Nasjonalbibliotekets Håndskriftsamling. 

 

Arkivhistorie 
John Peter Collett. E-post: j.p.collett@iakh.uio.no 

 
Det settes i gang i år et prosjekt om Riksarkivets (RAs) historie (frem til 200-

årsjubileet i 2017) og det foreslås noen oppgaver: 
1. Arkivdokumenter som nasjonale symboler. Grunnloven av 17.5.1814 utstilles i dag i 

Stortinget som et nasjonalt klenodium. Hvordan har dette dokumentet vært behandlet 

og oppbevart siden 1814? Og hva skjedde med Grunnloven av 4.11.1814 og 

Riksakten mellom Norge og Sverige fra 1815? Kilder i RA og Stortingsarkivet. 

2. Hva har Stortinget ment om Riksarkivet? Det finnes et begrenset antall debatter i 

Stortinget om RA – som oftest knyttet til arkivets budsjetter. De viktigste kildene er 

trykt i Stortingsforhandlinger. 

3. Hvem skulle Riksarkivet være åpent for? I 1924 debatterte Stortinget RA’s 

åpningstider, og det var stor motstand mot at arkivet skulle holde stengt om 

sommeren. Det var jo om sommeren at skolelærerne hadde anledning til å komme i 

arkivet for å granske kilder! Når holdt RA oppe, og hvordan er bestemmelser om 

arkivets åpningstider faktisk fattet? Kilder trykt i Stortingsforhandlinger og i RA. 

4. Hvem ble riksarkivarer? Fra Henrik Wergeland ble byråsjef og den første 

”riksarkivar” i 1840, har det vært 11 sjefer for RA. Hvem var de? Hvaslags bakgrunn 

hadde de – faglig, karrieremessig, sosialt? Kilder finnes trykt i biografiske leksika og 

i RA. 

Norsk historie 1750-1850 - naturvitenskapenes historie, universitetets 

historie, samt bok- og bibliotekshistorie 
Ernst Bjerke. E-post: e.h.bjerke@iakh.uio.no 

 

Jeg kan veilede oppgaver innen norsk historie 1750-1850. Innenfor disse rammene er 

jeg spesielt interessert i naturvitenskapenes historie, universitetets historie, samt bok- 

og bibliotekshistorie. Emner som kunne egne seg for oppgaver kan f. eks. være 

undersøkelser av forskjellige institusjoner i denne perioden:  De enkelte patriotiske 

selskapene, Det topographiske Selskab (med Topographisk Journal), eventuelt mindre 

utlåns- eller leiebiblioteker, Studentersamfundet, Universitetets institusjoner (botanisk 

hage etc.). En annen mulighet er å undersøke litteratur og bokmarked, f. eks. de 

enkelte lokaltopografiene fra slutten av 1700-tallet, bokhandelen i Christiania, eller 

for den saks skyld bokauksjonene (protokoller i Riksarkivet). 
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Emner fra norsk politisk kultur på 1800-tallet 
Odd Arvid Storsveen. E-post: o.a.storsveen@iakh.uio.no 

 

A) Emner fra 1814-forskningen: 

- regionale ulikheter i 1814  

- dagbøker, nedtegnelser og brev fra 1814 

- historikeres tilnærming til 1814 

 

B) Emner om politiske forhold på 1800-tallet: 

- feiringen av 17. mai  

- stattholderne etter 1814  

- den politiske pressen 

- Peder Soelvold og Statsborgeren  

- bondeopposisjonen  

- stortingene i 1840- og 1850-årene 

- revolusjonsåret 1848  

- thranitterbevegelsen 

- striden om stemmeretten 

- striden om juryordningen 

- innføringen av parlamentarismen 

 

 

 

Nyere globalhistorie. 
Kristine Bruland. E-post: kristine.bruland@iakh.uio.no 

 
Dette er en historiografisk oppgave. Oppgaven går ut på å skrive om sider ved det vi 

kaller nyere globalhistorie slik denne  retningen innen historiefaget har utviklet seg i 

løpet av de ca tyve siste årene - spesielt innen økonomisk men også innenfor sosial og 

kultur-historie. Et utgangspunkt for denne retningen er spørsmålet hvorfor noen land 

er rike mens andre land er fattige.   

Den vestlige verden ble rik først: inntil siste del av 1700-tallet var vesten og østen like 

velstående, hevdes det, men skilte deretter lag. Vesten utviklet industri og inntekt per 

person steg deretter. Hvorfor skilte de lag? Var det fordi vesten hadde bedre 

institusjoner (lovverk, patentvesen, utdanningsinstitusjoner, markeder, osv), eller 

fordi vesten utbyttet østen? Østen industrialiserte ikke på 1800-tallet og velstand 

stagnerete eller gikk tilbake. Var det fordi østen isolerte seg;  fordi religion og kultur 

dempet utviklingen; eller som føge av vestens imperialisme? Spilte staten en annen og 

avgørende rolle i vesten enn i østen?  

Og hva er egentlig kildene til økonomisk vekst og velstand? Hvis en forbedring av 

kunnskap om effektiv produksjon, nyvinning og teknologi  var det som ledet til et 

bedre og rikere samfunn - når kom så denne forbedringen. Må vi tilbake til  1800 eller 

1700 i Europa, til opplysningstiden, eller enda senere?  Og hvordan var egentlig 

situasjonen i østen?  

Dette er noen av de spørsmålene oppgaven kan relateres til, men selvsagt vil 

oppgaven bare ta opp avgrensede sider av debatten som pågår  – det er ikke meningen 

å dekke det hele men å vite hvilken sammenheng oppgaven inngår i. 

Konkrete, avgrensede oppgaveforslag  og litteratur  diskuteres med faglærer etter 

avtale.  

mailto:o.a.storsveen@iakh.uio.no
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Dypp i arkivet 

Martens, Olsen & Co. 
Kristine Bruland. E-post: kristine.bruland@iakh.uio.no 

 
Jeg har noe kildematerial fra 1880-årene som omhandler ingeniør Daniel G. Martens 

og hans virksomhet i  skipsverftet Martens, Olsen & Co.  Spennende lesing- brev, 

m.m. -  Spørsmålet blir om materialet kan utfylle eller si noe nytt om det som allerede 

er skrevet om  dette jernskipsverftet. 

 

 

Forslag til bacheloroppgaver  fra Oslo Museum 

Knut Kjeldstadli. E-post: knut.kjeldstadli@iakh.uio.no 

 

I tillegg til oppgavene under vil det på møtet også bli presentert oppgaver som inngår 

i et prosjekt om et kommende arbeider-/industrimuseum knyttet til Oslo Museum.  

 
Mellomkrigstidens nye by 

I mellomkrigstiden ga Oslo kommune ut flere bøker om det nye Oslo eller ”Stor-

Oslo”. Hva besto dette nye Oslo i? Og hvilke tanker, ideer og historiske prosesser lå 

bak forestillingen om den nye tidens by? 

Kildemateriale: Oslo kommunes bokutgivelser fra perioden, kontekstualiserende 

litteratur; Oslo bys historie, arkitektur- og byplanhistoriske arbeider. 

 

Elsket og hatet 

Redegjør på bakgrunn av materiale i museets klipparkiv for ulike syn på 

drabantbyene. Drøft i den forbindelse også avisutklipp som kildemateriale. 

 

Kampen om Enerhaugen. 

Forstaden Enerhaugen ble revet i 1960-årene. Gi en historisk analyse av dette 

bymiljøet og diskutere årsakene til at det ble revet. 

Materiale: Avisutklipp og fotografier i museets samling, samt sekundærlitteratur. 

 

Offentlige bad 

Redegjør for utbyggingen av offentlige bad i Kristiania på 1800- og begynnelsen av 

1900-tallet  på bakgrunn av Årsberetningene for Kristiania kommune, fotografier i 

museets samling og sekundærlitteratur. Hvorfor ble badene bygget? Og hvordan 

fungerte de? Både innendørsbad og sjøbad bør inngå i besvarelsen. 

 

Grünerløkka - beste Østkant? 

Redegjør fore endringer i synet på bydelen Grünerløkka på 1900-tallet, slik det 

kommer til uttrykk i museets klipparkiv. Andre kilder i museets samling og 

sekundærlitteratur kan også trekkes inn. 

 

Lambertseter – Norges første drabantby? 

Gjør rede for bakgrunnen for utbyggingen av Lambertseter og hva slags bysamfunn 

dette var.  

Materiale: Klipparkiv, fotografier og ulike typer litteratur i museets saling. 

mailto:knut.kjeldstadli@iakh.uio.no
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Det mangfoldige Grønland 

I dag regnes Grønland som et av byens mest mangfoldige strøk. Hvordan har dette 

byområdet vært oppfattet tidligere? Og har synet på Grønland endret seg gjennom 

1900-tallet? Hva kan museets klippsamling og fotoarkiv fortelle om denne spennende 

bydelen? 

 

Dersom du finner noen av oppgavene interessante, er det fint om du tar kontakt med 

oss for å avtale tid i biblioteket. Da har vi mulighet til å forberede besøket, og ha 

materiale klart til deg når du kommer. Vi kan også svare på spørsmål når det gjelder 

tolkning av oppgaveteksten. 

 

Kontaktinformasjon: 

For fremfinning av materiale og avtale tid i biblioteket, spesialbibliotekar Anne Birgit 

Lindaas, tlf. 23 28 41 85, eller e-post: abl@oslomuseum.no. Faglig ansvarlig for 

oppgavene er museumsdirektør Lars Emil Hansen, tlf. 23 28 41 93, eller e-post: 

leh@oslomuseum.no 

Mer informasjon om Oslo Museum finner du på www.oslomuseum.no 

 
 

 

Utenrikspolitisk historie 
Olav Njølstad. E-post olav.njolstad@iakh.uio.no  

 

Temaer innen utenrikspolitisk historie: 

”President Trumans beslutning om å benytte atombomben i krigen mot Japan.”  

”President Carters beslutning om ikke å starte produksjon av nøytronbomben.”  

”Den sovjetiske invasjonen av Ungarn i 1956.”  

”Den sovjetiske invasjonen av Tsjekkoslovakia i 1968.”  

”Den sovjetiske invasjonen av Afghanistan i 1979.”  

”Den sovjetiske beslutningen om ikke å invadere Polen i 1980-1981.” 

 

Norsk høyreradikalisme i mellomkrigstiden og forholdet til Nazi-Tyskland 
Nicola Karcher. E-post: n.k.karcher@iakh.uio.no 

 
Den politiske utviklingen i Tyskland i mellomkrigstiden og kontaktene med tyske 

nazister hadde en avgjørende betydning for utviklingen av høyreradikalismen i Norge. 

Ideene og ideologiene som ble utviklet innenfor tyske nazistiske og såkalte völkische 

kretser var en viktig inspirasjonskilde for norske høyreradikale grupper. Fra et tidlig 

stadium prøvde de derfor å komme i kontakt med tyske aktører for å bygge opp et 

politisk samarbeid. Hva var deres motivasjon og målsetning, i hvilken grad lyktes de 

med å etablere ulike høyreradikale nettverk? Og hva var resultatet av kontakten?  

Forslag til oppgaver kan være: 

 
1. Antisemittismen i norsk høyreradikal presse i mellomkrigstiden 

mailto:leh@oslomuseum.no
mailto:olav.njolstad@iakh.uio.no
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2. Nasjonal Samling og kontaktene til Nazi-Tyskland, 1933-1940 

 
3. Norsk-Tysk Selskap og forholdet til nasjonalsosialismen, 1934-1944 

 
4. Norske høyreradikale aktører og deres nettverk i Tyskland i mellomkrigstiden 

 
5. Norske raseforsker og deres internasjonale inspirasjon og samarbeid   

 

 

Litteraturutvalg for oppgavene innenfor høyreradikalisme:  

Dahl, Hans Fredrik (1991): Vidkun Quisling: En fører blir til, Oslo: Aschehoug; 

Emberland, Terje (2005): «Antisemittismen i Norge 1900-1940», i: Eriksen, Trond 

Berg/Harket, Håkon/Lorenz, Einhart (red.): Jødehat. Antisemittismens historie fra 

antikken til i dag, Oslo: Cappelen; Emberland, Terje (2003): Religion og rase. 

Nyhedenskap og nazisme i Norge 1933-1945, Oslo: Humanistisk Forlag; Karcher, 

Nicola (2009): «Den nordiske bevegelses ‹generalstab›». Nordischer Ring og 

samarbeidet med norske raseforskere», i: Fortid, 2/2009, s. 42-52; Kylllingstad, Jon 

Røyne (2004): Kortskaller og langskaller. Fysisk antropologi i Norge og striden om 

det nordiske herremennesket, Oslo: Scandinavian Academic Press; Roll-Hansen, Nils: 

«Norwegian Eugenics. Sterilization as Social Reform», i: Broberg, Gunnar/Roll-

Hansen, Nils (red.): Eugenics and the Welfare State. Sterilization Policy in Denmark, 

Sweden, Norway, and Finland, East Lansing: Michigan State University Press, 1996, 

151-194; Sørensen, Øystein (1989): Hitler eller Quisling. Ideologiske brytninger i 

Nasjonal Samling 1940-1945, Oslo: Cappelen; Valaker, Tormod (1999): «Litt 

fascisme, hr. statsminister!» Historien om den borgerlige pressen og fascismen, Oslo: 

Aschehoug, s. 24-65. 

 

Kilder: Tidsskrifter og personarkiver i Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket, Oslo 

 

 

Jødefiendeskap i middelalder og tidlig moderne tid 
Innenfor antisemittismens historie inntok Spania en særstilling. Mens landet i 

middelalderen, og særlig under maurisk styre, ble ansett som mye mer tolerant enn 

resten av Europa, endret seg dette gradvis i løpet av tidlig moderne tid og særlig under 

den siste fasen av Reconquista-prosessen. Fordrivelsen av jødene fra Spania under de 

såkalte katolske kongene markerte det endelige vendepunktet. 

Forslag til oppgaver kan være: 

 

Fordrivelsen av jødene fra Spania i 1492: Årsaker, utviklinger og resultater 

 

 

Litteraturutvalg:  

Cohn-Sherbok, Dan (2002): Anti-Semitism: A History, Gloucestershire: Sutton 

Publishing, s. 98-114; Harket, Håkon (2005): «Jødene i Spania», i: Eriksen, Trond 

Berg/Harket, Håkon/Lorenz, Einhart (red.): Jødehat. Antisemittismens historie fra 

antikken til i dag, Oslo: Cappelen Damm, s. 51-69; Poliakov, Léon (1974): The 

History of Anti-Semitism, bind II: From Mohammed to the Marranos, London: 

Routledge & Kegan Paul, s. 182-203, s. 222-232. 
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Fascisme 

Elisabetta Cassina Wolff. E-post: e.c.wolff@iakh.uio.no  

Fascisme er et begrep og et historisk og politisk fenomen som stadig vekker interesse 

blant akademikere, men også blant det store publikum. Uenigheten rundt definisjoner 

og tolkninger er stor, avhengig av hvilken metode og tilnærmingsmåte man velger. 

Det er denne uenigheten som fører også til et vist misbruk av begrepet. Noen refererer 

til fascismen som et overnasjonalt fenomen, med det mål å finne et minste felles 

multiplum og for å komme til en modell eller en kategori. Andre ser fenomenet som 

avhengig av tid og sted (Europa i mellomkrigstiden). Noen andre velger den 

komparative metoden som tar i betraktning flere historiske erfaringer (i Europa og 

andre steder i verden, før eller etter andre verdenskrig). Enkelte ser først og fremst på 

prototypen, det vil si det italienske regimet under Mussolini fra 1922 til 1945 

(Fascismen).  

En kritisk analyse av nettopp prototypen er utgangspunktet for fordypningsoppgavene 

som foreslås i det følgende. Ut fra enkelte begivenheter og forhold, er det ønskelig at 

kandidaten nærmer seg forståelsen av ulike tolkninger og teorier rundt diktaturet i 

Italia som gir grunnlag for debatten rundt fascismen som et bredere fenomen enn det 

italienske. Fordypningsoppgavene innenfor dette temaet er hovedsakelig basert på 

engelsk sekundærlitteratur, men engelske primære kilder er også tilgjengelige. 

Nedenfor følger noen forslag til emner innenfor dette temaet. Det er mulig å 

modifisere disse i samråd med veileder: 

1. Krise av demokratiet. Maktovertakelse. Overgangen fra det liberale systemet 

til diktaturet i Italia i perioden 1922-1926 med vekt på institusjonelle 

endringer. Særlig vekt på Storrådets rolle (Gran Consiglio) ift kongen og 

parlamentet. Utgangspunkt i talen av Mussolini i parlamentet 3. januar 1925. 

Primære kilder på engelsk. 

2. Fascistisk ideologi i Italia under diktaturet. Ulike strømninger. Primære kilder 

på engelsk. 

3. Forhold til kirken under diktaturet i perioden 1922-1939. Særlig vekt på 

samspillet mellom Mussolini og pave Pio XI. Utgangspunkt i Forliket mellom 

den italienske staten og Vatikanet fra 1929. 

4. En tolkning av den italienske fascismen og dens ideologiske innhold gjennom 

en studie av arkitekturbilder (for eks. EUR bygninger) og bilder av Mussolini 

(både propagandabilder og bilder som ble sensurert under regimet). 

Bildematerialet er tilgjengelig ved UB.  

5. Raselovene i Italia og antisemittisme. Hvilken rasisme under Mussolini? 

Særlig vekt på Manifesto for rasen fra 1938.  

6. Krigen og Salò-republikken (1943-1945). Samarbeid med Tyskerne. Det 

vanskelige forholdet mellom Mussolini og Hitler. Ulike tolkninger om 

maktbalansen mellom de to. Utgangspunkt i Brennero-møter (1940 og 1941). 

7. Neo-fascisme i Italia i etterkrigstiden (1945-1960). Forhold mellom politisk 

praksis i parlamentet og radikal ideologi.  

 

mailto:e.c.wolff@iakh.uio.no
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SØKNAD OM VEILEDER TIL  
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Leveres på orienteringsmøtet 16. januar eller senest 1. februar på 
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