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REALHISTORISK LESEEMNE 

 

 

HIS4131: Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 

 

Drøft følgende strofer i Håvamål: 

 

41: Klær og våpen / er vennegaver, / slikt gjør vennskapet synlig, / det varer lengst, / om 

lykken er god, / når vennene veksler gaver.  

42: For vennen sin / skal en være venn / og gjengjelde gave med gave; / men ler en av deg, / 

så le igjen, / lønn ham med løgn for svik.  

43: For vennen sin / skal en være venn, / for ham og hans venn, / men for uvenns venn / skal 

ingen mann / noen gang være venn.  

44: Hør, har du en venn / og tror vel om ham, / og vil du ha gagn av vennen, / bland sinnet ditt 

med ham / og send ham gaver, / søk ham ofte opp.  

45: Har du en annen, / som ikke du tror, / og vil utnytte ham tross alt, / fagert skal du tale / 

men falskt mene, / lønn ham med løgn for svik.  

46: Og atter om den / som du ikke tror: / ser du svik i hans sinn, / smile skal du mot ham, / 

men skjule dine tanker, / la gave svare til gave. 

 

 

HIS4172: Kings, Gods and Temples in Pre-Colonial South Asia 

How do the writings of Talbot and Kulke in your pensum provide alternative approaches to 

those of Stein in understanding and explaining state formation in medieval India? 

 

 

HIS4351: Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme 

i Europa ca 1780-1945 

Modernistiske og etnisistiske tilnærminger i nasjonalismeforskningen – likheter og forskjeller. 

 

Modernistiske og etnisistiske retningar i nasjonalismeforskninga – likskapar og forskjeller. 

 

  



HIS4359: Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito 

Mussolini til Osama bin Laden 

Terrorens rolle i totalitære regimer 

 

 

HIS4372: Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union. 

EFs utvikling som internasjonal aktør fra Avignon-rapporten til Maastricht – diskuter 

ambisjoner og begrensninger. 

 

 

HIS4411: Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 

På hvilken måte og i hvor stor grad innvirket den kalde krigen på situasjonen i Midtøsten? Gi 

noen eksempler og drøft disse. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Viktig informasjon: 

Sensur kunngjøres 15. desember 2010. Karakteren vil da være tilgjengelig på Studentweb. Kandidaten kan be 

om begrunnelse for karakteren. Dette må skje innen én uke etter karakteren blir kunngjort, nemlig innen 22. 

desember, ved å sende en e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-

postadresse som han/hun kan nås på. Sensor vil ta kontakt med kandidaten og det er opp til sensor hvorvidt 

begrunnelsen gis skriftlig eller muntlig. 

 

 

Viktig informasjon: 

Sensur vert kunngjort 15. desember 2010. Karakteren vil då vera tilgjengeleg på Studentweb. Kandidaten kan be 

om grunngjevnad for karakteren. Dette må skje innan ei veke etter karakteren vert kunngjort, nemleg innan 22. 

desember, ved å sende ein e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-

postadresse som han/ho er tilgjengeleg på. Sensor vil ta kontakt med kandidaten og det er opp til sensor om 

grunngjevnaden vert gitt munnleg eller skriftleg. 
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