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Roy A. Andersen 

Folkestyre eller pøbelvelde? Demokratiet i Athen og dets kritikere i antikken 

 

Stian Andreassen 

Amerikansk politikk overfor Sovjetunionen under Nixon og Carter: Endring og kontinuitet 

 

Floor Marjolein Boeve 

Identify and explain trends in Dutch policies on international human rights from 1945 to 

today 

 

Aksel Schreiner Brakestad 

Norsk forsvarspolitikk etter den kalde krigen: brudd eller kontinuitet? 

 

Christine Holmsen Brude 

Muammar Gaddafis rolle i utviklingen av Libya, 1969-2011 

 

Ida Pernille Dahl 

Moro eller dannelse? Ulike typer folkelige fritidstilbud i Kristiania 

 

Maria Johnson Dølo 

Kontinuitet og endring i den islandske samfunnsutviklingen ca. 1200-1400 

 

Nikolas Dannevig Gaarder 

Hovedtrekk i flyktning- og asylpolitikken fra 1970-tallet til om lag 2010 

 



Helene Spørck Sundt Hoel 

Hovedtrekk ved Augustus’ byggevirksomhet i Roma 

 

Jonas Hove 

Hva karakteriserte biskopens autoritet i det senantikke samfunnet? 

 

Joakim Alexander Larsen 

Innføringen av den profesjonelle hæren i senrepublikkens Roma: Mannskapsmangel eller 

politisk spill? 

 

Weronica Melbø-Jørgensen 

Politiske og moralske dilemmaer ved historiebruk 

 

Markus Østbye Neslein 

Stormaktenes politikk overfor Midtøsten etter første verdenskrig, og konsekvensene 

politikken fikk 

 

Magnus Christopher Nygård 

Åpningen av Berlinmuren: historisk nødvendighet eller et resultat av tilfeldigheter? 

 

Ingeborg Anne Rakvåg 

Bruken av fortiden i lover og sagaer fra middelalderen 

 

Diego Fernando Marin Rios 

Ulike forståelser av geriljakampen i Colombia. Hvilke tolkninger er gjensidig utelukkende; 

hvilke lar seg forene? 

 

Ole Martin Sakrisvold 

Gruvedrift og samfunn på Røros i internasjonalt perspektiv: et kritisk blikk på den historiske 

litteraturen 



 

Petter A. Sauge 

Krig og religiøse ritualer i republikansk tid 

 

Torunn Synnøve Skjærstad 

Sosiale og politiske motsetninger i Norge under første verdenskrig. Hvilke ble skjerpet, og 

hvilke ble bygd ned? 

 

Endre Stangeby 

Guds hær i Libanon: årsakene til og konsekvensene av opprettelsen av Hizbollah 

 

Siri Nilsson Strandenæs 

Tok barbarene livet av Romerriket? 

 

Tarjei Straume 

Drøft druidenes posisjon i det irske samfunnet 

 

Jørgen Hamre Sveen 

Eliter og underholdning i den senantikke byen 

 

Per Søgaard 

Kongsideologier i konflikt i Norge i andre halvdel av 1100-tallet 

 

Emil Søvik 

Fornaldersagaer som uttrykk for en norrøn elitekultur i senmiddelalderen 

 

Henrik Izzet Thommesen 

Ulike syn på naturressursers betydning for teknologisk endring og økonomisk vekst 

 



Thor Arve Vartdal 

Forholdet mellom bondesamfunn og øvrighet i de nordiske landene i middelalderen: 

forskjeller og likheter 

 

Jørgen Westlund 

Synd og ydmykhet i det norrøne samfunnet, ca. 1150-1400 

 

Ulrik Kornberg Østby 

Ulike sosiale og politiske holdninger i arbeiderklassen i Norge før 1920 

 

 


