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Jon Roar Fossbekk: Historikernes syn på det danske styret av Norge under eneveldet. 

Tobias Austrheim Harde: Historikernes syn på det danske styret av Norge under eneveldet. 

Øivind Løvdal: Kongemakt og aristokratiet i Frankrike ca. 1550 – 1793. 

Sigrun Borgen Wik: Hovedtrekkene i den politiske utviklingen i Island på 1200-tallet. 

Olafur Hersir Arnaldsson: Duggals Leidsla og middelalderens verdenssyn. 

Håvard Sand: Summarize the main features of U.S. government policy towards Latin America 

during the presidency of Ronald Reagan. 

Daniel Spjutø Høyemsvoll: Describe the reasons for the decline of British power in the 

Middle East immediately following World War II. 

Jon Martin Westereng: Summarize the factors that led African American voters to switch 

from the Republican Party to the Democrats during the New Deal era (1932-1945). 

Niri Ragnvald Johnsen: Etnonasjonalisme i Europa ved slutten av det lange 19.århundre. 

Joakim Alexander Larsen: Var det en rekrutteringskrise i den romerske hæren i det 2. 

århundre f.Kr.? 

Roy Aksel Andersen: Platon og kritikken av det athenske demokratiet. 

Richard Gogstad: Kjennetegn ved antisemittismen i Norge i mellomkrigstiden. 

Torbjørn Bergwitz Lauen: Hvilke kanaler var tilgjengelige og hvilke begrensninger for 

deltakelse i det offentlige rom gjorde seg gjeldende for en bredere allmenhet i siste halvdel av 

1800-tallet? 



Kjetil Hannemyr: Hvordan har historikere fortolket amatørprinsippets betydning og 

forandring i historien om de moderne Olympiske Lekene? Se særlig på Norge etter 1945. 

Runar Håland: Kontinuitet og endring i det norske aristokratiets stilling på 1100-tallet. 

David Moen: Ulike typer konflikter i det angevinske området ca. 1154-1216. 

Christian Sæbø: Hvordan kan arkeologiske og skriftlige kilder kaste lys over Nordvestlandets 

økonomiske, politiske og religiøse rolle i Norge i vikingtid og høymiddelalder? 

Christian Køhler: Tidligere koloniserte land og retten til selvbestemmelse som en 

menneskerett. 

Jon Eivind Sivertsen: Forklar endringene i internasjonal menneskerettighetsaktivsime fra 

1945 til 1989. 

Haakon Skaug: Miljøbevegelser i det globale Nord og det globale Sør: Likheter og forskjeller 

mellom bevegelsene i Norge og India.  

Vilde Munden Paalgard: «Gamle» og «nye» sosiale bevegelser – diskuter forskjellene mellom 

dem. 

Jonas Bertelsen Enge: Hva skilte den moderne kvinnebevegelsen på 1970-tallet fra 

kvinnebevegelsen fra 1880-tallet og framover?  Har det vært noen norske særtrekk ved 

bevegelsene? 

Konstantin Anchin: Endringene i styringssystemet for økonomisk politikk i Norge på 1970- 

og 1980-tallet. 

Jarle Pedersen: How have historians accounted for the role of emotions in political 

transformations, particularly during the «long» nineteenth century (1789-1914)? 

 


