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Helge Mikael Angell-Petersen 

Hovedtrekk ved den politiske styringen av Statoil 1972-2001. 

Charlotte Aslesen 

Kjønns- og maskulinitetshistoriske perspektiver på irsk historie: argumenter og alternative 

narrativer. 

Erik Teodor Barholt 

Hva kjennetegner turismen til Skandinavia tidlig på 1800-tallet? 

Andreas Bjørnbekk 

Along which lines have US politics been polarized in the twentieth-century’s trend in the US, 

and why? 

 

Henriette Aida Borchgrevink 

Hvordan har forståelsen av psykisk sykdom forandret seg gjennom det tjuende århundret, og hvilke 

implikasjoner har endringen hatt for psykiatriske terapikonsepter? 

Andreas Brandt 

Hvorfor fikk man den såkalte «vingeklippingen» av Statoil? 

Haavard Mandt Brokke 

Nasjonal Samlings nyordning av det norske samfunnet 1940-42 - mål og virkemidler. 

Tore Dalen 

Fedrelandslaget og Nasjonal Samling: Allianse eller konkurranse? 

 



William Eriksen 

Hvorfor gikk Irak til angrep på Iran i september 1980, og hvorfor utviklet krigen seg til å bli en 

slik langvarig krig? 

Tamás Farkas 

What reason(s) did the Hungarian government have for joining the Axis, and what strategy did 

Budapest pursue until 1944? 

 

Sigrid Fiskerud 

Hvordan klarte Israel å utnytte stormaktsrivaliseringen under den kalde krigen til å sikre sine 

egeninteresser? 

Synnøve Gimse 

På hvilke måter og basert på hvilke motiver har olje- og gasselskaper påvirket innholdet i 

begrepet bærekraft (sustainability)? Diskuter med utgangspunkt i historiske hendelser. 

Carl F. Gjerdrum 

Hvordan klarte Israel å utnytte stormaktsrivaliseringen under den kalde krigen til å sikre sine 

egeninteresser? 

Haakon Henriksen 

Nasjonal Samlings ideologiske profil på 1930-tallet. 

Fridtjof Anthony Bigelow Ingvaldsen 

The intellectuals and the decolonization of Algeria. 

 

Marie Konst  

Hvorfor har ikke USA klart å skape fred mellom Israel og palestinerne? 

Alexander Fossen Lange 

Den norske arbeidslivsmodellen og organiseringen på norsk sokkel. 

Svein Langeteig 

F.A. Hayeks og Trygve Hoffs kritikk av planøkonomien. 

Minja Mitrovic 

Historien til forbrukersamfunnet og resirkuleringen i Norge, med internasjonale perspektiver. 



Thore M. Müller 

Trykkefrihet og trykkefrekkhet. 1799-forordningen: hva og hvorfor? 

Celine Pedersen 

Menneskerettigheter og bokhistorie. Nye perspektiver på opplysning og samfunnskritikk før den 

franske revolusjon. 

Per Kristian Rui 

Drøft hvorvidt den norske ml-bevegelsens utvikling sent på 1970-tallet kan kalles et  

sammenbrudd  

John Halvor Rykkelid 

Endringer i det vitenskapelige synet på været på 1800-tallet. 

Magnus Hagen Tønder 

Høyreautoritære strømninger i Norge 1918-1930 - hovedlinjer og særtrekk. 

Øystein Hoem Vaseng 

In what ways can we speak of a social anarchism movement and for which period is this a proper 

characterization? 

Torje Agersen Vigmostad 

Sovjetunionens utenrikspolitikk 1947-1953 - ekspansjonisme eller konsolidering? 

Martin Wetlesen 

Forandret den europeiske antisemittismen seg fra 1850-tallet? I så fall, hvilke forklaringer finnes 

for denne endringen? 

Poul-Christian Østberg 

Hovedtrekk ved norsk klimapolitikk etter 1990. 

Jonas Fostervoll Øverland 

Nasjonal Samlings ideologiske profil på 1930-tallet. 


