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HIS3090 Fordypningsoppgave for bachelorprogrammet i historie 

Kjære historiestudent, 

Du inviteres med dette til informasjonsmøte om HIS3090-oppgaven fredag 15. januar kl 

10:15-11:00. Møtet vil holdes digitalt på zoom via Canvas. Det legges ut en link til møtet i 

canvas.  

Her vil du motta praktisk informasjon om HIS3090-oppgaven samt bli presentert for mulige 

veiledere og forslag til oppgaver de kan tenke seg å veilede. 

Under følger en orientering om oppgaven og forslag til temaer/oppgaver med veiledere.  

 

Du søker om veileder ved å fylle ut nettskjemaet det lenkes til på semestersiden for HIS3090 

innen 22.januar. 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Steinar Sæther     Mari Eidstuen 

programleder      studiekonsulent 

 

 

 
 

Viktige datoer og frister i forbindelse med HIS3090-oppgaven:  

 

15. januar: Orienteringsmøte 

22. januar: Forelesning om oppgaveskriving  

22. januar: Frist for å søke veileder 

15. mars: Innlevering av førsteutkast av oppgaven til veileder pr. e-post 

14.mai: Innlevering av endelig oppgave i Inspera 
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Krav til oppgaven  
 

Hensikten med emnet er at du får vist at du er i stand til å arbeide selvstendig 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 kilde- og/eller litteraturbasert og omfanget skal være ca. ti normalsider 

der en normalside består av ca. 2300 tegn (ikke medregnet mellomrom). Hele oppgaven skal 

da bestå av ca. 23000 tegn (ikke medregnet mellomrom). På oppgavens forside skal du oppgi 

det totale antall tegn (ikke medregnet mellomrom). Litteraturliste, fotnoter og eventuelle 

vedlegg kommer i tillegg. 

 

Vi understreker at arbeidet skal være selvstendig. Dersom du skriver av tidligere oppgaver, 

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

fakultet for videre forføyninger.  

 

Emnet er normert til ti 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. Vi forventer også at studenten på egenhånd finner fram til egnet 

faglitteratur, ved for eksempel å benytte digitale referanseverktøy, andre nettbaserte 

fagressurser og de historiefaglige ressursene på universitetsbiblioteket. 

 

Fordypningsoppgaven er et selvstendig 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. Veileder kan ikke være sensor. Sensor 

får tre arbeidsuker til å sensurere innleveringen. 

 

Det er obligatorisk å levere et førsteutkast av oppgaven til veileder pr. epost. Dette utkastet 

må godkjennes av veileder for at endelig versjon av oppgaven skal kunne leveres. Pass derfor 

på at du tilfredsstiller kravene veilederen din stiller til førsteutkastet. Fristen for å levere 

førsteutkastet til veileder er 15. mars. 

 

Innlevering: 

 

Frist for innlevering av endelig oppgave er mandag 14.mai kl. 11:00. Eksamensbesvarelsen 

skal leveres i Inspera. For mer informasjon om hvordan man leverer besvarelser i Inspera, gå 

til denne nettsiden: 
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http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/hjemmeeksamen-innlevering.html  
 

På forsiden av besvarelsen din skal følgende informasjon føres på: 

Emnekode, kandidatnummer (ikke navn), eksamensbesvarelsens tittel, institutt (IAKH) og 

semester, samt totalt antall tegn (ikke medregnet mellomrom). UiO-logo, illustrasjonsbilde og 

veileders navn er valgfritt, men vi gjør oppmerksom på at eksamensbesvarelsene blir printet 

ut i svart/hvitt og at flott grafikk i farger gjerne ikke ser så bra ut på sluttproduktet. 

 

Kandidatnummer til emner ved UiO vil dere finne senest tre dager før innleveringsfrist i 

StudentWeb under "Se opplysninger om deg" og "Eksamensmelding." 

 

 

 

 

 

http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/hjemmeeksamen-innlevering.html
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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 2021. Vi anbefaler å velge temaer fra katalogen, ettersom 

dette sikrer kvaliteten på veiledningen og sensuren. Du søker om veileder ved å fylle ut 

nettskjemaet som ligger på semestersiden for våren 2021. 

 

 

Antikkens historie 

 
Førsteamanuensis Knut Ødegård. epost: knut.odegard@iakh.uio.no 

Førsteamanuensis Daniele Miano epost: daniele.miano@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 

hovedområder antydet. Alle 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 faglærer. 

Oppgaven kan skrives under veiledning av Knut Ødegård (norsk eller engelsk) eller Daniele 

Miano (engelsk).  

 

Mulige temaer kan omfatte, men er ikke begrenset til følgende:  

 

 Religion og politikk i greske bystater. 

 Hva vet vi egentlig om de romerske keiserne? Hva sier primærkildene og hvordan skal vi tolke 

dem? 

 Romerske hus-altere og privatreligion. 

 Gater, vannforsyning og byliv i Pompeii 

 Kristendom, kirker og religionsskiftet i romersk keisertid.’ 

 Greek and Roman gods and goddesses. 

 The history of Roman political concepts. 

 Ancient historiography and biography and the significance of ancient authors between history 

and literature. 

 Modern reinterpretations of ancient art, literature and ideas. 

 Civic ceremonies at Rome. 

 The interactions of Romans, Greeks, and other ancient peoples.  

 Historical myths and mythical histories in antiquity. 

 
 

 

 

 

mailto:knut.odegard@iakh.uio.no
mailto:daniele.miano@iakh.uio.no
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Senantikken, europeisk tidlig middelalder og vikingtiden 

Professor Ildar Garipzanov, e-post: ildar.garipzanov@iakh.uio.no  

Oppgaver kan skrives på norsk eller engelsk innen en rekke temaer (se nedenfor). Det vil 

være mulig å skrive oppgaver basert på primærkilder i engelsk oversettelse, eller på 

sekundærlitteratur. I samråd med faglærer er det også mulig å velge andre emner innen 

senantikken, europeisk tidlig middelalder og vikingtiden, dvs. perioden fra ca. 300 til ca. 

1050.  

1. Senantikken (spesielt med fokus på kulturelle og religiøse endringer) 

 Konstantin den store og moderne historiografi, f.eks.: Was There a Constantinian 

Revolution?  

 utviklingen av biskopsmakt i senantikken, f. eks.: Ambrose of Milan’s Rebuke of 

Theodosius I in 390 

 pilegrimsreiser og hellige steder, f. eks.: ‘The world is the book, and those who do not 

travel read only a page’: The Origins of Pilgrimage to Rome 

 hellige menn og klostervesen, f. eks.: The Rule of St Augustine and its Late Antique 

Context 

 økumeniske konsiler i senantikken, f. eks.: The Chalcedon Council (451) and Fifth-

century Monasticism 

 grafiske symboler i senantikken, f. eks.: Swastikas in Roman Catacombs: Contexts 

and Meanings 

 historieskriving i senantikken, f. eks.: ‘History is nothing but a pack of tricks we play 

on the dead’: Procopius’ Secret History 

 hedninger og kristne i senantikken: f. eks. Religious Interaction in Late Antique 

Aphrodisias 

 senantikkens kultur, f. eks.: ‘Football Hooligans’ in Late Antiquity: Circus Factions 

and Violence in the Late Antique World 

2. Europeisk tidlig middelalder  

 historieskriving i tidlig middelalder, f. eks.: A Man for All Seasons: Nithard as a 

Historian 

 kvinner i tidlig middelalder, f. eks.: The Divorce Case of Queen Theutberga 

 ritualer og symbolsk kommunikasjon, f. eks.: Staging Ritual in Sixth-century Gaul 

 karolingisk økonomi og demografi, f. eks.: The Polyptique of Saint-Germain-des-Pres 

and the Demography of the Carolingian Countryside 

 Karl den store: virkelighet og historiografiske myter, f. eks.: Remembering 

Charlemagne in Late-Ninth-Century St Gall: Notker’s Gesta Karoli  

 Hoffkultur i den karolingiske verden, f. eks.: Courtly Society at the Age of 

Charlemagne 

 karolingisk politisk kultur, f. eks.: Oath-taking in the Reign of Charlemagne 

 magi i tidlig middelalder, f. eks.: The Merseburg Charms and Their Cultural Context 

 medisin i tidlig middelalder, f. eks.: Healing Incantations in Carolingian Medicine 

 Den karolingiske renessansen, f. eks.: Child Oblates and the Culture of Learning in 

Carolingian Monasteries 
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3. Vikingtiden 

 Skandinavia i vikingtiden, f. eks.: What Caused the Viking Age? 

 Norge i vikingtiden, f. eks.: ‘Navnet ble første gang skrevet ned i latinsk form, 

Nortuagia, ca 840’: Academic Discourse and the Misled Public 

 Danmark i vikingtiden, f. eks.: The Old English Orosius and the Danes c. 890 

 kristne misjoner i vikingtiden, f. eks.: Ansgar in Birka: Myth and Reality 

 vikingtidens ritualer og symboler, f. eks.: Ships and Symbolic Communication in the 

Viking Age 

 vikingtidens numismatikk, f. eks.: Norwegian Coin Hoards and Viking Raids  

 vikingtokt, f. eks.: Viking Attacks on Paris in 885–886 

 

 

Nordisk og europeisk middelalder og vikingtid 

 
 

Førsteamanuensis Anders Winroth: anders.winroth@iakh.uio.no  

 

När vi tänker på middelalderen, associerar vi gärna till mörker och barbari, sjukdom och 

vidskepelse, men är detta verkligen en riktig bild av de medeltida århundradena? Här finns 

mycket spännande och intressant att upptäcka, for middelalderen var en mycket dynamisk och 

sofistikerad period. Många fenomen som vi kanske tänker på som moderna fanns redan på 

middelalderen och utvecklades då på kanske oväntade sätt. Middelalderen bidrar dessutom 

med sin egen fascination, ett samfund som på många sätt är helt olik vårt och därför inspirerat 

till moderna kulturyttringar från opera till Game of Thrones. 

Jag vägleder gärna opgaver på alla slags temaer inom middelalderens historie både inom 

Norden och i Europa, särskilt inom rättshistorie, lärdomshistorie, religionshistorie, och 

vikingarnas historie. Några exempel bland många möjliga: 

 

 Fanns det kvinnliga krigare bland vikingarna? 

 Vikingahustrun som tog hand om gården: myt eller verklighet? 

 Etniska beteckningar i de europeiska källorna om vikingatågen: vad betyder de? 

 Kontakter mellan Norden och Europa före vikingatiden 

 De nutida debatterna om kön och identitet bland vikingarna 

 Magnus Lagabøtes Landslov och Magnus Erikssons svenska Landslag 

 Varför innehåller de svenska och norska landslagarna inga egentliga 

kristendomsbalkar? 

 Domkyrkornas egna lagsamlingar: rättspluralism i medeltidens Norden? 

 Magnus Lagabøtes Landslov och Siete Partidas (spansk lag) 

 Går bestämmelser i de tidiga nordiska lagarna tillbaka på en mall utskickad av 

ärkebiskopen i Lund? 

 Nordiska studenter vid europeiska universitet 

 Adam av Bremen som historieskrivare 

 Nordisk historieskrivning på 1100-talet 

mailto:anders.winroth@iakh.uio.no
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 Cistercienska kloster som kulturförmedlare i Norden 

 

 

 

Renessansen 

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

Utgangspunktet for å skrive en fordypningsoppgave om renessansen er at man forstår begrepet 

i et bredt perspektiv som omfatter flere sider av Europas utvikling. Religiøse, politiske og 

kulturelle forhold, samt sosiale og økonomiske forhold, står sentralt i en tolkning av 

renessansen som Europas vei til moderniteten. Fordypningsoppgavene innenfor dette temaet er 

hovedsakelig basert på sekundærlitteratur. 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 det følgende vil jeg komme med noen konkrete forslag om en rekke temaer som kan være 

aktuelle. Jeg vil likevel presisere at jeg står åpen til å ta imot forslag fra selve kandidaten, ut fra 

faglig interesse og forkunnskaper. Det forutsettes at kandidaten velger å drøfte et tema innenfor 

et spesifikt geografisk område (Vest-Europa).  

1. Renessansens ulike tolkninger. Kandidaten vil bli bedt om å utforske og redegjøre for 

en eller flere av tolkninger og forskningsteorier som med legitimitet bidrar til forståelsen 

av renessansen som unik historisk periode i Europas historie. Man skal referere til én 

eller flere av arbeidene som fra og med 1800-tallet er blitt publisert om betydningen av 

renessansen. Kandidaten er spesielt oppfordret til å se på utviklingen innen forskningen 

om dette feltet i de siste femti år. 

2. Maktsentralisering i senmiddelalder. Politiske institusjoner i overgangen fra 

byrepublikk til fyrstestat og i de europeiske territorielle statene.  

3. Borgerskapets ulike sosiale lag i senmiddelalder. 

4. Kapitalistisk ånd. Handel og bankvirksomhet i senmiddelalder (for eksempel Medici-

dynastiet).  

5. Biografi. Adelige kvinners rolle og innflytelse i renessansen (for eksempel Lucrezia 

Borgia og Catharina de’ Medici). 

6. Politiske tekster i den historiske konteksten. 

7. Renessanse i Norge. 

 

 

 

Det nyrike Norge 

 
Professor Einar Lie, e-post: einar.lie@iakh.uio.no 

 

Jeg veileder gjerne oppgaver knyttet til Norges møte med oljerikdommene. Tematisk vil dette 

dekke for eksempel hvordan oljerikdommene er blitt forsøkt håndtert fra start av, hvordan 

rikdommen har preget levestandard og velferd, sosial og økonomisk politikk, og ikke minst 

vår selvforståelse. 

mailto:e.c.wolff@iakh.uio.no
mailto:einar.lie@iakh.uio.no
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Arbeidsmessig vil de fleste oppgavene kunne gjennomføres ved bruk av åpne kilder, i første 

rekke forskningslitteratur, politisk og andre former for offentlig debatt, og medieklipp. 

Mulige oppgavetemaer kan være: 

 

1. Statoil og pionerfasen. Statoil var på 1970-tallet aktivt brukt som politisk redskap i 

fornorskningspolitikken på sokkelen, og det sto sterk strid om selskapet. 

Arbeiderpartiet sto Statoil nært, mens en rekke Høyrepolitikere kritiserte selskapets 

rolle sterkt. I 1983, under Willochs regjering, fikk det sin betydning redusert. En 

oppgave kan ta for seg debatten om Statoils politiske innflytelse, slik den spilte seg ut 

den gangen, og til dels er videreført i memoar- og forskningslitteraturen. 

2. Tre oljeselskaper blir ett. På syttitallet vedtok politikerne at vi skulle ha tre separate 

selskaper: Det statlige Statoil, det halvoffentlige Norsk Hydro, og det private Saga. 

Dette endret seg da Hydro kjøpte Saga, Statoil ble delprivatisert, og siden overtok 

Hydros oljevirksomhet. Alt dette skjedde på initiativ fra oljeselskapene, ikke 

politikerne. Hvordan begrunnet politikerne de vedtak som måtte til for å få 

gjennomført endringene? Hva sier dette om maktfordelingen i politikken? 

3. Oljeselskapene og lobbyvirksomheten, fra 1970-tallet til i dag. Flere oppgave er 

mulig, det er mye tilgjengelig sekundærlitteratur. 

4. Leverandørindustrien. Norge har bygget opp en stor og avansert leverandørindustri til 

oljevirksomheten. Ingen OPEC-land har gjort dette; der lever man direkte av 

oljeinntektene, uten å være særlig opptatt av at den skal hevde det teknologiske nivået 

og få ringvirkninger. Hvorfor har Norge hatt en annen utvikling? Hva skyldes bevisst 

politikk, og hva skyldes høy kompetanse og driftighet i norsk industri. (Mange mulige 

oppgaver.) 

5. Klimadebatten og oljevirksomheten. Hva har vært partienes holdning til 

oljevirksomheten, utvinningstakt og produksjon i lys av klimaproblemene? Har 

klimaproblemene virket inn på de konkrete planene for oljeproduksjon, eller har man 

unngått å diskutere tiltak som ville rammet denne viktige inntektskilden? 

6. Lønnsnivået i oljevirksomhet. En offshore oljearbeider tjener nå over, mange langt 

over, en million kroner i året, med en turnus der det arbeides to uker på og fire uker 

av. Ordningene er fremforhandlet trinnvis, og til dels etter arbeidskonflikter. Hvilke 

argumenter har vært brukt for å etablere ordningen? Høy kompetanse, farefullt og 

vanskelig arbeid, krav om en andel av de store inntektene? Har argumenter og 

gjennomslag endret seg over tid? Her må det gjøres et utvalg i tid og i temaer. 

7. Hvordan har rikdommen påvirket holdninger til velferd og forbruk? –Flere mulige 

oppgavetemaer kan diskuteres nærmere. 
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Økonomisk historie, miljøhistorie og lokal historie 
 

Professor Finn Erhard Johannessen  f.e.johannessen@iakh.uio.no  

 

Jeg kan veilede HIS3090 oppgaver i særlig økonomisk historie både i eldre og nyere tid, men 

også i miljøhistorie og lokal historie.  

 

Jeg har noen konkrete prosjekter basert på kildeutgaver.  

 

 Det er mulig å skrive oppgaver basert på matros Trosners dagbøker fra 1710 til 1714 

som nylig er utgitt.  

 En annen mulighet er å skrive oppgaver om Hans Nielsen Hauge basert på hans brev 

som er utgitt i fire bind i 1971 (ved Ingolf Kvammen).  

 Så har vi Norge i 1743 som er svar på 43 spørsmål fra det danske kanselli utgitt av 

Riksarkivet i mange bind.  

 Endelig er Christen Prams rapporter fra Norge i 1804 en mulighet. Den ble utgitt av 

Riksarkivet i 2020. 

 

 

 

Dagbok fra 1700-tallet: Matros Trosner og den Store nordiske krig 1710-1714  
 

Professor Hilde Sandvik, e-post: hilde.sandvik@iakh.uio.no 

 

En 800 siders illustrert dagbok, skrevet av en ung matros tidlig på 1700-tallet reiser mange 

spørsmål. Det var trolig bondesønnen Daniel Danielsen Trosnavåg (1689-1741) fra Bokn ved 

Karmøy i Ryfylke som førte denne dagboka. Som utskrevet matros, 21 år gammel, opplevde 

han store sjøslag, pest i København og krakilske offiserer. Han noterte hendelser fra livet om 

bord og om de mange ryktene som gikk. Innimellom skrev han av en rekke bøker om alt fra 

geografi, historie, mytologi og runer. Dagboka er nå utgitt i modernisert språkdrakt. (Bjerg og 

Melien , For kongen og flåten, matros Trosners dagbok 1710-1714, (to bind, 2017)Dagboka 

reiser en rekke spørsmål av alt fra militærhistorie til lærdomshistorie. Med dagboka som 

hovedkilde er mange oppgaver mulige. Vi foreslår  
- Autodidakter på 1700-tallet: Hvor lærte de å tegne og skrive? Hvilke kunnskapskilder? Hva 

var navigasjonsskolene? 

Originalkilden: https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/norges-

dokumentarv/matrostrosners-dagbok-1710-1714 

 

 

Stemmerett for fattige? Hvem mistet stemmeretten i Aker i 1900?  
 

Professor Hilde Sandvik, e-post: hilde.sandvik@iakh.uio.no 

 

1919 opphevet Stortinget en bestemmelse som var kommet inn i Grunnloven i 1898 da menn 

fikk allmenn stemmerett: Bidrag fra fattigkassa skulle føre til suspensjon av stemmerett inntil 

bidraget var tilbakebetalt. Historiestudenter fra UiO viste i bacheloroppgaver i forbindelse 

med 2013-jubileet hvordan bestemmelsen ble praktisert. Her er det mer å utforske, og i 

mailto:f.e.johannessen@iakh.uio.no
mailto:hilde.sandvik@iakh.uio.no
https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/norges-dokumentarv/matrostrosners-dagbok-1710-1714
https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/norges-dokumentarv/matrostrosners-dagbok-1710-1714
mailto:hilde.sandvik@iakh.uio.no
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samarbeid Oslo Byarkiv foreslå vi en eller flere oppgaver basert på de som var strøket fra 

valgmanntallet for Vestre Aker i 1900. Hva hadde disse fått av fattigkassa?  

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

 

 

Fattigdommens historie i Oslo  

 

Professor Hilde Sandvik, e-post: hilde.sandvik@iakh.uio.no 

 

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. Se 

tidligere bacheloroppgaver på nett: 

http://blogg.oslobyarkiv.no/blog/category/prosjekter/fattigdom/  

 

Debatt om fattigdom i aktstykkene, eller de ulike kommunestyreforhandlingene fra 1837 og 

fram til i dag finner man framlegg, saksdokumenter, vedtak og møtereferater. Møtene gir 

innsikt i kommunens praksis og ulike strømninger i samtida. Sak 3/1873 er et eksempel på en 

sak der spørsmålet om fattigpleie og synet på fattige løftes fram gjennom avslutningen av et 

flereårig komitéarbeid som blant annet resulterte i Eilert Sundts bok om Fattigforholdene i 

Christiania. Hvem var de ulike aktørene og hvilke syn på fattigdom og fattigforsørgelse 

kommer fram av diskusjonene?  

 

Fattigvesenets hjemstavnsforhør, Kristiania Hjemstavnsforhør av fattige for årene 1878-1930 

er et massemateriale av stor sosialhistorisk verdi. Opp mot 200.000 fattige ble forhørt i 

Kristiania for å avklare hvem som skulle betale for fattigstøtten. For perioden 1881-1916 

finnes det personregister til hjemstavnsforhørene. Forhørene er tidvis detaljerte og åpner for å 

undersøke mange problemstillinger knyttet til fattigdom, for eksempel organiseringen av 

fattigstøtte, årsaker til hjelpebehov, hjemstavnsrettog tvang, mobilitet, hjemsendingen av 

svenske innvandrere i Kristiania, ugifte mødre som fødte på fødselsstiftelsen, de fattiges 

sosiale bakgrunn og yrkesliv. Fattigvesenets journalsaker, Aker Tilsvarende finnes 

hjemstavnssaker for Aker for 1870-1894. De inneholder i større grad enn for Kristiania 

hjemstavnstvister med blant annet rettskjennelser og attester fra arbeidsgivere om hjemstavn 

som gir innblikk i dragkampen mellom fattigmyndighetene i Kristiania og Aker om hvem som 

skulle understøtte de fattige. Kildene kan brukes til å undersøke forholdet mellom byen 

Kristiania og landkommunen Aker der forsørgelsen av de fattige sammen med boligspørsmål 

var en sentral konflikt fram til sammenslåingen i 1948.  

 

Fattigvesenet, kontoret for utsatte 1, 2 og 3 Fattigvesenet hadde som mål at understøttelsen 

skulle være så billig som mulig og være minst mulig i form av pengestøtte. En viktig del av 

understøttelsen var derfor utsetting til privat pleie. I protokollene fra Kontoret for utsatte 

finner vi innførsler over de bortsatte barna, gamle og sengeliggende, umyndige og sinnssyke. 

Hvem var de bortsatte, hva var årsaken til bortsettingen og hvor ble de plassert? Kan man se 

et mønster i sosial bakgrunn, årsaker til understøttelse eller behandling? I enkelte tilfeller 

finnes det personlige brev, klager eller attester vedlagt. Hva slags innblikk gir de i de 

understøttedes vilkår? Beretninger, møtebøker og understøttelsesprotokoller Kristiania og 

Aker Enkelte fattigdistrikter fulgte i perioder Elberfeldtsystemet, et reformtiltak der det ble 

lagt vekt på forebyggende hjelp. Eilert Sundt var en som ivret for denne 

understøttelsesmodellen. Hvordan ble systemet gjennomført i Aker og enkelte Kristiania-

distrikter? Hva slags ulike syn på de fattige kommer fram og hva slags understøttelse fikk de?  

https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/2013-prosjektet/publikasjoner/
mailto:hilde.sandvik@iakh.uio.no
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Tvangsarbeidsanstalten Prinds Christian Augusts Minde Tiggere, løsgjengere og drikkfeldige 

personer skulle med bakgrunn i 1863-loven dømmes til tvangsarbeid. Loven ble erstattet av 

Løsgjengerloven som ble iverksatt fra 1907. Arkivet fra tvangsarbeidsanstalten inneholder 

vitneavhør og dommer fra perioden 1882-1906. Kilden gir muligheten til å undersøke 

myndighetenes praksis ovenfor de som fattigloven anså som uverdig fattige, samt innblikk i 

de arrestertes egne forklaringer og livsvilkår. Det er mulig å studere praksis over tid eller 

gjøre grundige undersøkelser av enkeltsaker.  

 

Helserådet (Sunnhetskommisjonen) Sunnhetsloven (Lov om Sundhedscommissioner og om 

Foranstaltninger mod epidemiske, endemiske og smitsomme Sygdomme) av 1860 bestemte at 

det skulle opprettes Sunnhetskommisjoner i alle landets kommuner. Fra 1905 ble 

kommisjonene kalt helseråd. I disse kommisjonene var både eksperter, representanter fra 

myndighetene og legfolk representerte, og fra 1931 minst én kvinne. Loven overførte 

myndigheten i helsespørsmål fra politi til offentlige leger, og representerte et paradigmeskifte 

fra fokus på individet til samfunnsorientering. Arkivet er omfattende og med en rekke ulike 

avdelinger. Materiale som egner seg til bacheloroppgave kan være: Kommunens boligtilsyn: 

Kristiania helseråd/Oslo helseråd, avdeling for bolighygiene (Nanna Broch var ansatt her). 

Arkivet gir utfyllende opplysninger om boligsituasjonen og da særlig arbeiderstandens 

boligforhold). - Prostitusjon (blant annet en historisk rapport 1880, registrering av venerisk 

syke) Sykdom, død etter menighet (område), yrke, alder gir innblikk i sosiale forskjeller og 

sammenheng mellom sykdommer og dødelighet ift boligforhold, epidemiske sykdommer, 

spedbarnsdødelighet. - Matkontroll - Bedriftskontroller/industrikontroll, inkludert rapporter 

om omfanget av barnearbeid.  

 

Arbeiderminner  

Historikeren Edvard Bull tok initiativ til å intervjue eldre arbeidere i årene 1950-1962. 

Intervjuene og innsamlingen av livsløpshistorier av eldre Kristiania/ Oslo-arbeideres 

minneberetninger var et forsøk på å «korrigere historiens klasseskjevhet» og gi stemme til de 

som ellers var skriftløse. Kilden er i hovedsak maskinskrevet og inndelt etter yrke. 

Livsløpshistoriene spenner fra fortellernes barndom til voksne liv og gir muligheter for 

analyse av ulike perspektiver på barnearbeid, møtet med fattigvesen, sult, sosiale forhold og 

slektsbakgrunn, samt deltakelse i arbeiderbevegelsen og ulike betraktninger på eget liv.  

 

 

Tingbokprosjektet  

 

Professor Hilde Sandvik, e-post: hilde.sandvik@iakh.uio.no 

 

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

rettsprotokoller, tingbøkene, sammenholdt med lover og gjerne demografiske data som 

folketellingen av 1801. 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, opptøyer 

NB- mye kildemateriale fra Lofthusreisinga er gitt ut.), tjenestefolk (saker der tjenere vitner 

eller har forlatt tjenesten).  

Ei oppgave om bøndenes protester mot kongens salg av almenningene i 1730-åra er mulig, 

men da bør studenten kunne lese gotisk håndskrift.  

Ulike eksperters syn på norsk økonomi – alt fra møllebruk til kombinasjonsnæringer er mulig. 

Kommersekollegiets utsending, Christen Prams reiser 1804 , er publisert av Riksarkivet. 

mailto:hilde.sandvik@iakh.uio.no
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https://www.arkivverket.no/om-oss/vare-publikasjoner/arkivverkets-bokhandel/kilder-fra-

perioden-15371814/christen-prams-rapporter-fra-norge-1 

Se hjemmesiden for Tingbokprosjektet: 

https://www.hf.uio.no/iakh/tjenester/kunnskap/samlinger/tingbok/ 

 

 

History of Climate - Surviving the Little Ice Age 
 

Dominik Collet - dominik.collet@iakh.uio.no  

 
The Little Ice Age (LIA) from approx. 1300-1800 brought a variety of challenges 

to the primarily agricultural societies of the early modern world. In recent years 

the current challenges of anthropogenic global warming have sparked additional 

interest in the way that historical societies have confronted, coped with and 

adapted to climatic changes (on a roughly comparable level of magnitude). 

Looking back in the future has increasingly inspired new integrated 

‘socionatural’ views of the human-environment-interaction (HEI). Students 

interested in this field might analyze:  

 

 How have severe clusters of climate anomalies (1570s, 1690s, 1770s) interacted 

with historical, cultural and social developments? 

 Which technological, political or scientific changes are (rightly or wrongly) 

attributed to the new ecological environment of the LIA? 

 In which ways the affected societies, households and individuals managed to 

cope (or failed to adapt) to a changing environment. Which strategies and 

practices of survival proved particularly successful?  

 Which narratives frame the LIA today and how do they inform/misinforms our 

understanding of future challenges? 

 

History of Disasters Facing Famine 

Famine has been a constant companion of humanity throughout history. The 

physical and emotional trauma it wreaks is comparable to war, affects all parts 

of the society and can impact a population for generations. As a result is has 

always been a key event of history writing. Students interested in this field can 

study a range of famine events from the Great Famine of 1315-22, the Irish 

Famine of 1845-48, the political famines in 20th century Russia and China to 

the post-WWII famines of the developing world. They can engage with 

questions such as:  

 

 What are the causes of (a specific) famine? Are they social, natural or 

socionatural? 

 Why do they occur so frequently in history and why did some affected 

societies fail to adapt?  

 How did people perceive, respond and cope with famine? Are there specific 

‘ecologies/economies of survival’  

https://www.arkivverket.no/om-oss/vare-publikasjoner/arkivverkets-bokhandel/kilder-fra-perioden-15371814/christen-prams-rapporter-fra-norge-1
https://www.arkivverket.no/om-oss/vare-publikasjoner/arkivverkets-bokhandel/kilder-fra-perioden-15371814/christen-prams-rapporter-fra-norge-1
https://www.hf.uio.no/iakh/tjenester/kunnskap/samlinger/tingbok/
mailto:dominik.collet@iakh.uio.no
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 Did famines initiate political, technological or scientific changes? 

 

  

Cultures of Catastrophe 

Natural disasters such as droughts, floods or earthquakes have always terrified 

and fascinated observers in equal measure. However, for historians these 

‘normal exceptions’ to daily life offer unique opportunities. The way affected 

societies deal with disasters can reveal conflicts, inequalities and collective 

mentalities that otherwise remain hidden. Students in this field might explore 

individual disasters or a series/type of catastrophic events to answer questions 

such as:  

 How did historical societies prepare or facilitate disaster?  

 Are droughts, fires and floods natural, cultural or rather socionatural 

phenomena? 

 Who suffered and who benefited from catastrophic events? 

 Is there a trend from a religious to a secular framing of disasters?  

 Are there specific ‘cultures of disaster’ to cope with such extraordinary events? 

 Why do past (and current) societies find it so hard to adapt to natural disasters? 

 

Museum History From Cabinets of Curiosities to Public Museum 

Museums belong to the oldest forms of cultural display in historical societies. 

They were established long before the first national institutions appeared in the 

18th and 19th centuries and continue to occupy a central space in the cultural 

imaginations of today’s increasingly connected societies. Master theses in this 

field might want to tackle questions such as:  

 Why did the first public museums emerge in the 16th and 17th centuries?  

 Is there a connection of early museums with the ‘first globalisation’ and the 

‘scientific revolution’?  

 Who financed, supplied, visited and worked in these ‘cabinets of curiosities’?  

 How have non-Western objects been displayed in Western museums (and vice 

versa)? How is this changing? 

 

 

 

Miljøhistorie i Norge, Norden og verden  
 

Melina Antonia Buns, ph.d.-stipendiat: m.a.buns@iakh.uio.no 

 

 

Nutidens klimapolitik og den sociale bevidsthed og aktivisme om klimaforandringer og 

menneske-natur relationen er ikke blot et moderne fænomen men bygger på en lang historie 

som begynder med tidlig 1900-tallets naturbeskyttelse og får en ny dimension med 1970ernes 

økologibevægelse og fremkomsten af miljøpolitik.  

 

mailto:m.a.buns@iakh.uio.no
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Miljøhistorie er et mangfoldigt forskningsområde, som strækker sig fra beskyttelse af naturen, 

dyr og marine ressourcer, over energi, økonomisk vækst og konsum, hen til økologi, 

bæredygtighed, og degrowth. Lige miljøhistorie retter fokusset på forskellige emneområder, 

så muliggør miljøhistorie også at vende blikket mod forskellige aktører alt fra forskere og 

sociale bevægelser, over politikkere, økonomer og virksomheder, hen til internationale 

organisationer. Disse agerer ikke kun i en lokal og national kontekst, men ofte også i en større 

regional og international sammenhæng. Derudover er miljøhistorie i sig selv altid i 

kommunikation med andre historiske (og naturvidenskabelige) discipliner fordi den relaterer 

til sociale, politiske, økonomiske, eller kulturelle problemstillinger. Også metodologisk åbner 

miljøhistorie for forskellige tilnærmelser alt fra lokale mikrostudier til international og 

transnational historie. Hvilken reception fik for eksempel Rachel Carson’s Silent Spring, som 

sat i gang den amerikanske miljøbevægelse, da den blev publiceret i Norge i 1963? Hvorfor 

og for hvilket formål blev det første grænseoverskridende naturpark oprettet i Norden? 

Hvilken forståelse om naturen og havet havde ført til at Oslofjorden blev til byens kloak i 

1960erne? Blev debio-mærket indført som en del af en større international bevægelse om 

miljømærkninger? Disse eksempler er ment til at engagere studerende i at finde egne 

forskningsobjekter og problemstillinger.  

 

Jeg vejleder gerne opgaver indenfor nordisk samarbejde eller miljøhistorie i sit videste 

omfang hvor det geografiske fokus heller ikke behøves ligge i de nordiske lande. 

Projektforslag som knytter til mine egne forskningsområder, som er nordisk samarbejde, 

internationale organisationer, miljøpolitik og miljøbevægelser, er velkomne. Jeg vil gerne 

opfordre studerende til at tag kontakt med deres egne forslag og ideer hvad de kunne tænkte 

sig at skrive deres BA om, og jeg ser frem til at diskutere disse. 

 

Opgaverne kan skrives på et af de skandinaviske sprog eller på engelsk.  

 

 

 

Norsk/nordiske og internasjonal historie 1850 – 2010  
 

Eirinn Larsen, professor: eirinn.larsen@iakh.uio.no  

 

Mine forskningsfelter er emosjonshistorie, kvinne- og kjønnshistorie, politisk og økonomisk 

historie, samt kunnskapshistorie. På det nåværende tidspunktet er jeg engasjert i to UiO: 

Norden forskningsprosjekter: i) Det nordiske sivilsamfunnets historie (Nordic Civil Societies) 

og ii) Den nordiske modellen som merkevare (Nordic Branding: The Politics of 

Exceptionalism). I tillegg underviser og forsker jeg i historiefagets historie, metode og teori. 

Geografisk fokuserer jeg på Norge, Norden, Europa og USA. Jeg veileder også gjerne andre 

temaer innenfor perioden 1850-2010 enn de som jeg nevner under. Ta gjerne kontakt for å 

diskutere forslag. 

 

Det nordiske sivilsamfunnets historie 

Fra midten av 1800-tallet vokste det nordiske sivilsamfunnet fram. Utgangspunkt var at folk 

fra ulike kjønn og klasser organiserte seg. Mens noen ivaretok kvinners interesser, arbeiderne 

eller handelsstanden, talte andre det kristne budskap til ikke-troende på Madagaskar. I tillegg 

var det utbredt samarbeid mellom sivilsamfunnsorganisasjoner på tvers av landegrenser. Der 

noen hadde sitt utspring i USA, var andre blitt til i utpreget nordisk samarbeid. Det gjør at vi 

mailto:eirinn.larsen@iakh.uio.no
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kan stille spørsmål om hvor nasjonalt spesifikke disse organisasjonene var, samt deres 

betydning i spredningen av kunnskap om andre (nordiske) land. Det nordiske sivilsamfunnets 

historie innbyr altså til ulike vinklinger. For bachelorstudenter anbefaler jeg å studere 

etableringen og driften av en spesifikk organisasjon. Eventuelt kan du analysere den med 

blikk for dens samarbeid med andre internasjonale eller nordiske «søsterforeninger».  

Materialet du kan bruke i undersøkelsen er fortrinnsvis trykte kilder som medlemsblader, 

foreningsbøker, tidsskrifter, aviser og annet arkivmateriale, eventuelt også bilder 

Mulige forskningsobjekter er:  

 Kvinnelig handelsstands forening (Kristiania 1890, Drammen 1894, Trondheim 1900)  

 Goodwill trips to Europe: Historien bak International Federation & Business and Professional 

Women (1930) 

 Norsk kvinnesaksforening (1884)  

 Det Norske Misjonsselskap (1842) eller andre misjonsforeninger 

 

Nordisk likestillingshistorie 

Norden og de nordiske landene er internasjonalt kjent for sine oppnåelser på 

likestillingsfronten. Ikke bare ligger de øverst på mange av de globale indeksene som måler 

graden av kjønnslikestilling i samfunnet. Nordiske myndigheter er seg stadig mer bevisst 

markedsverdien som ligger i å bli ansett som verdensmester på likestilling. Men hva består 

denne tilsynelatende likheten mellom de nordiske landene når det gjelder likestilling? Du kan 

enten fordype deg i tiden rundt 1900 da nordiske kvinner fikk politisk stemmerett, eller nyere 

nordisk likestillingspolitikk. Eventuelt kan du velge å skrive om Nordisk Råds arbeid for 

likestilling mellom kvinner og menn med utgangspunkt i Ministerrådets initiativ for 

likestilling i skole og utdanning i 1969. Materialet du kan bruke er historiske og / eller mer 

samfunnsvitenskapelige fremstillinger, samt aviser, tidsskrifter og offentlige utredninger, 

rapporter og Stortingsmeldinger.  

Mulige forskningstema er:  

 Stemmerett for kvinner (tidlig 1900-tall) 

 Likestilling som eget politikkområde (fra 1960-tallet)  

 Kjønnsrepresentasjon i bedriftsstyrer: Var Norge et foregangsland? (2000-tallet) 

 

Historiebruk og minnekultur  
#BlackLivesMatter har igjen satt liv i diskusjonen om historiebruk og minnekultur. Hvem sin 

fortid er verdt å minnes, og hvordan brukes historien i dagens samfunn? Er det for eksempel 

greit å ramponere minnesmerker over historiske menn som skodde seg på slavehandelen, eller 

må en leve med at fortidens urettferdigheter fremdeles står på sokkel? Bachelorstudenter som 

ønsker å skrive oppgave på feltet historiebruk og minneskultur bes om å ta kontakt for 

diskusjon av oppgaver.  
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The History of Humanitarianism 

 
Associate professor Daniel Roger Maul: daniel.maul@iakh.uio.no 

 

During the entire 20th century humanitarian aid operations have been an increasingly 

important reality of international life as well as a permanent presence in public debates in 

many countries. Both as a historical phenomenon and as a discourse humanitarianism reflects 

processes of globalization and webs of relationship between states and non-state actors around 

the globe. Historians of humanitarianism can approach this phenomenon with a set of basic 

questions: Why do people help other people across borders in a given historical context? 

What role do individual or group-specific motives play in relation to the structural conditions 

under which aid is rendered? What significance can we attach to cultural, political or socio-

economic factors, to religious and secular thinking?  A broad set of historiographical 

methodology ranging from social and cultural to global and transnational history approaches 

can be applied in order to answer this questions. In doing so the history of humanitarianism 

relates to many other fields of historical interest: the role of religion in modern societies, the 

history of imperialism, decolonization and the post-colonial relationship between the “West” 

and the “Global South”, the role of mass media etc. Potential thesis projects can accordingly 

be developed from a broad range of fields, they can focus among other topics on single aid 

operations, on organizations or institutions etc.  

 

 The Biafran War in Norwegian newspapers 

 The Norwegian Red Cross during the Second World War 

 Islamic Relief  

 The Nordic countries and anti-apartheid in the UN 

 

Neither the list of potential topics nor the fields of possible supervision is meant to be 

comprehensive. I am happy to accept thesis proposals from other areas related to my broader 

fields of expertise which are located in the area of global and international history, the history 

of international organizations, the history of transatlantic relations, of decolonization and the 

history of international peace movements, of (social) human rights and development. Students 

are invited and should feel completely free to approach me with their own proposals and 

ideas.  2017 language of supervision and writing will be English. 

 

 

 

Histories of Air War and Civil Defence 
 

Senior lecturer Marc Wiggam: m.p.wiggam@iakh.uio.no  

 

Aerial bombardment, and the defence against it, has been one of the defining features of war 

and global security since the early years of the twentieth century. After the discovery of 

powered flight in the first years of the twentieth century, aircraft were swiftly incorporated 

into the capabilities of modern militaries. As a result, the once distant interiors of countries 

could now be targeted, with profound consequences for the relationship between civilians and 

war. The global impact of air power is therefore broad, and so are the approaches to studying 

it. Students may wish to consider the following topics: 

mailto:daniel.maul@iakh.uio.no
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 Discourses of civil defence – how has the defence against air war been organised and 

legitimated? 

 How does bombing affect civilians, and how has strategic thinking on the effects of bombing 

changed? 

 What is the legacy of the mass bombing campaigns of the mid-twentieth century? 

 How have the bombing campaigns been memorialised?  

 How was bombing used to police European empires? 

 How has the changing technology of air warfare affected norms on military intervention? 

 To what extent can we consider drone warfare as part of longer history of policing though 

bombing? 

This is of course not an exhaustive list, and I’m happy to consult with students who wish to 

develop a proposal addressing another aspect of the history of air warfare and civil defence. I 

am also happy to supervise more general proposals on the impact of war on civilians, as well 

as topics addressing the legitimation of war in the public sphere.   

 

 

 

Amerikansk utenrikspolitikk og Midtøsten  
 

Jørgen Jensehaugen (PRIO) jorjen@prio.org  

 

Siden starten av den kalde krigen har USA i økende grad spilt en dominerende rolle i 

Midtøsten. USA har formet nære allianser med stater som Iran (fram til 1979), Israel, Saudi 

Arabia, Egypt (etter 1979) og Tyrkia, for å nevne noen. USAs rolle i regionen har vært 

mangefasettert. Fra starten på 1990-tallet har USA tatt på seg rollen som fredsmekler mellom 

Israel og Palestinerne, og de har lenge meklet mellom Israel og araberstatene. USA har også 

spilt en aktiv militær rolle, med intervensjoner i Irak og Libanon, og kupp i Iran, og våpensalg 

til et helt spekter av stater, for å nevne noe. Selv om USA gradvis har fått et slags monopol på 

diplomati i den arabisk-israelske konflikten så har andre aktører også prøvd seg, deriblant EU, 

FN og Norge.  

 

Mulige temaer er: 

 Utvikling i det amerikanske synet på og håndteringen av palestinaspørsmålet. 

 Amerikanskledede forhandlinger mellom Israel og palestinerne og/eller Israel og 

araberstatene. 

 Endringen i amerikansk syn på Jerusalem, de palestinske flyktningene eller de 

israelske bosettingene. 

 EU og Midtøsten. 

 Forholdet mellom USA og individuelle stater eller ikke-statlige aktører i Midtøsten. 
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Konflikt og fredsbygging  
 

Forsker 1: Øystein H. Rolandsen (Institutt for fredsforskning, PRIO): oystein@prio.org  

https://www.prio.org/people/person/?x=4704  

 

Jeg kan veilede fordypningsoppgaver knyttet til internasjonale relasjoner, konflikt og 

fredsbygging fra 1945 og fram til i dag. Dette er mine spesialområder: 

 

 Norsk fredsdiplomati 

 Norsk nødhjelp- og bistandshistorie 

 Migrasjon, grenser og konflikt 

 Konflikter rundt land- og ressursspørsmål  

 Avkolonialisering og opprørsbevegelser 

 Sikkerhets- og stormaktspolitikk i det globale sør 

 Statsbygging, fredsprosesser og fredsbevarende operasjoner 

 Afrikas nyere historie 

 Kultur, etnisitet og voldelig konflikt (se Centre on Violent Conflict for mer informasjon: 

https://ccc.prio.org/) 

 Tverrfaglig historisk metode knyttet til samfunnsfag og politisk økonomi  

 

Å skrive en fordypningsoppgave innenfor dette emnet kan gi et godt utgangspunkt for høyere 

grads studier knyttet til internasjonal samtidshistorie, moderne krigshistorie (etter 1870) og 

norsk utenrikspolitikk. Det kan også gi mulighet til å bli introdusert til sammenliknende 

metode, og til å arbeide tverrfaglig gjennom å kombinere Historie med teori og tilnærminger 

fra bl.a. statsvitenskap, samfunnsgeografi og antropologi.  

Innenfor disse områdene vil det være mulig for studenter å jobbe med primærkilder, «grå» 

litteratur (offentlige rapporter etc.) og sekundærlitteratur. Jeg har gjort mesteparten av 

forskningen min på Øst-Afrika og Afrikas Horn, og særlig Sudan og Sør-Sudan, men jeg kan 

også veilede oppgaver med fokus utenfor dette geografiske området. Det er mulig å vie den 

første veiledningstime til å finne fram til en god problemstilling og identifisere relevant 

kildemateriale og litteratur. Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. 

 

 

 

Konflikt, stormaktspolitikk og forsøk på fred i Midtøsten 

 

Hilde Henriksen Waage: h.h.waage@iakh.uio.no  

 

Det moderne Midtøsten står overfor mange uløste og til dels svært vanskelige problemer. Det 

er ikke mulig å forstå eller forholde seg til dette sammensatte og dagsaktuelle konfliktbildet 

uten å ta en god del skritt tilbake i fortiden. Jødenes historie, med århundrer lang forfølgelse i 

Europa, og arabernes historie, som en del av et stort osmansk imperium i nærmere 600 år, er de 

første forutsetningene vi må innom for å forstå det moderne Midtøsten. Etter første verdenskrig 

gikk det mektige osmanske riket i oppløsning. Seierherrene under første verdenskrig, 

Storbritannia og Frankrike, oppløste riket i flere områder som skulle bli til dagens stater i 
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Midtøsten. Grensene ble delvis trukket som en konsekvens av hemmelige avtaler mellom de 

allierte, delvis ble de trukket som en følge av naturgitte grenser. Stormaktene og seierherrene 

etter første verdenskrig ønsket å beholde kontrollen over de tidligere osmanske områdene. Det 

var om å gjøre å sikre vestlig kontroll. Folkene i Midtøsten ble ikke tatt med på råd, de ble ikke 

spurt om hva slags framtid de så for seg. 

De to første tiårene av 1900-tallet er derfor et særdeles viktig utgangspunkt for å forstå 

Midtøsten-regionen og de konfliktene som fremdeles pågår der. Det var da kampen om land, 

innflytelse og selvbestemmelsesrett i regionen begynte. Og for den israelsk-palestinske 

konfliktens del var det da de to folkenes kamp om det samme landet startet for alvor. Den ytre 

stormaktsinnblandingen og den indre spenningen i de ny-lagde statene bidro til å danne 

utgangspunktet for alle de konfliktene som vi står overfor i dag. Det har siden vært kontinuerlig 

konflikt i området, som en direkte følge av stormaktenes politikk ved begynnelsen av forrige 

århundre. Derfor er det så viktig å forstå historien, bare på den måten kan vi kanskje også legge 

grunnlaget for en varig fred.  

Disse innebygde spenningene ble ytterligere eskalert etter opprettelsen av Israel i 1948, 

som førte til at brorparten av den palestinske befolkningen ble drevet på flukt. På 1950-tallet 

senket den kalde krigen seg over Midtøsten-regionen, og Sovjetunionen og USA meldt seg også 

på i stormaktkampen om Midtøsten og konkurrerte om å vinne lokale støttespillere og danne 

regionale allianser. I løpet av 1950-, 1960- og 1970-tallet etablerte nasjonale makteliter 

autoritære regimer i de fleste av de arabiske landene. Disse var arabiske nasjonalister, ledet an 

av Midtøsten store forbilde, Egypts president Gamal Abdel Nasser. Sekulære og usedvanlig 

autoritære ledere som president Hafez al-Assad i Syria, president Saddam Hussein i Irak og 

kong Hussein i Jordan skulle prege i utviklingen i sine respektive land i tiår. Således 

representerte de en overveldende stabilitet, men samtidig et stort hinder for utvikling, framgang 

og endring. 

I 1989 tok den kalde krigen slutt. Som den eneste gjenværende supermakt satset USA 

både på fredsprosesser og kriger for å sikre sine mål i regionen, alt mens Midtøsten forble 

hjemsøkt av små og store konflikter Det viktigste omdreiningspunktet for konfliktene var 

fortsatt opprettelsen av staten Israel. Fra 1948 og fram til i dag har det blitt utkjempet seks kriger 

mellom Israel og araberstatene (1948, 1956, 1967, 1973, 1982 og 2006). Bare to av de 

omliggende arabiske landene, Egypt og Jordan, har til nå undertegnet fredsavtaler med den 

jødiske staten.  

Hva ble resultatet av stormaktsoppdelingen av Midtøsten etter første verdenskrig? Hva 

slags stater ble laget? Hvorfor kunne ikke de europeiske jødene bo i Europa, og hvorfor ble 

Midtøsten tilfluktstedet for forfulgte jøder? Hvordan har den israelsk-palestinske konflikten 

virket inn på hele regionen, og hvorfor er det fremdeles ingen fred mellom Israel og 

palestinerne? Hvorfor ble – og er – Libanon en kruttønne som kan eksplodere når som helst, 

Syria et land med en usedvanlig turbulent og blodig historie, mens Egypt og Jordan, med noen 

få unntak, fikk tilsynelatende forholdsvis stabile utviklinger? Hvorfor ble det en blodig 

revolusjon i Irak, og hvordan ble utviklingen i landet under Saddam Husseins langvarige styre? 

Hvordan kan vi forstå utviklingen før og etter revolusjonene i Iran i 1979? Hvordan forholdt 

stormaktene seg til alt dette? Og hvordan har stormaktenes innblanding i Midtøsten virket inn 

på alle de uløste konfliktene vi fremdeles står overfor i dag? 

Bacheloroppgaver kan skives innenfor mer avgrensede områder av disse temaene. Også 

oppgaver innenfor norsk utenrikspolitikk etter 1945 og ikke minst. 
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Social and Cultural History of the Modern Middle East, 19th-21st Century 
 

Førsteamanuensis Toufoul Abou-Hodeib, e-post: toufoul.abou-hodeib@iakh.uio.no, kontor 

NT 426  

 

Religion, wars, and misery. This is what the Middle East is most known for today. But despite 

a turbulent and often bloody history, the richness of life on the social and cultural levels 

cannot be summed up in headlines. In the age of globalization, the Middle East cannot be 

understood in isolation either. Historically, travellers, pilgrims, occupiers, and cultural 

exchanges shaped the region. From the 19th to the 21st century, the Middle East also 

experienced several forms of governance: the Ottoman Empire until World War I, followed 

by French and British colonialism, and finally independent states after World War II. At the 

same time, social and cultural forms of expression took shape in the public sphere in 

negotiation with institutions of the state and changing political identities. The many 

revolutions of the 19th-21st century were accompanied by music, art, graffiti and public 

debates. Up to today, changes in class structures go hand in hand with new political forms, 

and cultural expression brings together global trends with local languages and forms of 

communication. 

 

I supervise topics that deal with the following general questions: What is the interplay 

between political identity, social forms, and cultural expression? How has the Middle East 

been imagined by outsiders? How was the region shaped between internal forces and external 

influences? How do various political movements and civil society projects relate to their 

social contexts? Possible themes include: 

 

 Travelers, pilgrims, and tourists 

 

 Sectarian relations and identities 

 

 Ottoman reforms 

 

 Arab political identity under the Ottomans 

 

 State formation in the 20th century 

 

 Arabism, nationalism, and transnationalism 

 

 Struggle over religious heritage (for example, Jerusalem) 

 

 Revolutions and uprisings past and present 

 

 French and British colonialism and modes of governance 

 

 Folklore, popular culture, and national identity 

 

 Art and popular culture in the age of globalization 

 

 Political movements and the question of class 
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 Orientalism, Occidentalism, and self-representation 

 

Other topics on Middle East history can be discussed. Supervision and writing in Norwegian 

or English. 

 

 

 


