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5 ny Svensk~s!§.joner i 2r,e v ?u! 2005 .. 

Svensk-norsk k.a.lender -

div. historie-arrangementer. 

1905-seminaret, aug. - nov, 

annhver tirsdag 16.15-18.00, 

senuomlOS, VB, Univ. i Oslo. 

~-- 28. a~ 1905 - historia i de 

norcfui<a sarnhaikm, lI.ioos Univ. 

14. sept.: Riksdagshuset, 5th. 

16. -18. sept: De svenska hist

oriedagarna, Vasterås. 

23. september: Demokrati

konferanse , Karlstad 

21.-23. sept: Univ. i Karlstad 

21.-24. ~pc Nordisk museums

møte, Karlstad. 

30. sept. - 2. okt:Bokmåssan 

i Goceborg. 

26. okt: Hold av dagen i l 

l. nov. Utst. NordiskaMuseer 

4. nov.: Utst. livrustkammaren 

11. nov: Jur Jalnd tet, Oslo 

u tsrillinger. 
Osl o Bymuseum : Kristiania i 

1905 +So.rlendlisrnrisku~ 

Maihaugenflivrusckamma.ren: 

Broderfo lkenes Vel· 

BrMrafollæns Val. 

Forsvarsmuseet: Skulder ved 

skulder. 

Prosjekt 1905 og hundreårsjubileet 
Våren 2005 har stått i hundreårsjubileets tegn, og Prosjekt 1905 har bidratt aktivt med 
flere bøker, konferanser i Norge og Sverige, en mengde foredrag i inn- og utland. sko]e
konkurranser, utstillinger og hyppige medieopptredener. Den svensk-norske historien 
har vært i fokus som a]dri før! 

Konferanser og bøker 
Prosjekt 1905 har medvirket i en rekke av aktiviteter fra februar til juni Også høsten 
2005 blir det mange arrangementer, ikke minst i Sverige, der interessen for hundreårs
markeringen av unionsoppløsningen har vært .klart økende utover våren. 
Prosjektets årlige konferanser ble avholdt for siste gang denne våren. I april på Norsk 
Folkemuseum i Oslo og i mai på Nordiska Museet i Stockholm. Prosj ekt 1905s to 
antologier - som er utgitt i både norsk og svensk versjon - ble lansert på disse 
konferansene: 
Øystein Sørensen oglorbjom Nilsson er redaktører for antologiene: 
1905 - n~ perspektiver utgitt på norsk av Aschehoug i Norge, og på svensk av Carhsoru: 
1905 - unions-upplosningens år. Nya perspektiv på ett svenskt-norskt drama, i Sverige. 
Norsk-svenske relasjoner i 200 år ble utgitt i en svensk-norsk versjon av de samme for1ag, 
med svensk tittel: Goda grannar eller morska motståndare? Sverige och Norge från 
1814 till idag. l alt inneholder antologiene 26 artikler av nordiske historikere, som behandler 
en rekke ulike aspekter ved den norsk-svenske historien. 

Prosjekt 1905 har i tillegg til egne konferanser samarbeidet om en rekke arrangementer: 
Humanioradagene i mars, HF-fakultetets årlige fagdager, handlet om svensk-norske 
forhold gjennom 200 år, Pressen og 1905, seminar i mars i samarbeid med bla Norsk og 
Svensk pressehistorisk forening; under Svenska histori.kermotet i Uppsala i april, og 
De norske histori.kerdagene i Trondheim i juni hadde Prosjekt 1905 egne sesjoner. J 
tillegg har prosjektet arrangert et svensk-norsk studentseminar i Karlstad i samarbeid 
med Karlstad Universitet i juni, og var medarrangør på fagseminaret på Voksenåsen 
8. juni der Jubileumsverket Norge og Sverige gjennom 200 år ble lansert: Bo Stråth og 
Francis Sejersted har skrevet hvert sitt bind: Union och demokrati. De forenade rikena 
Sverige-Norge 1814-1905 {Stråth) og Socialdemokratiets tid.salder. Norge og Sverige i 
det 20. århundre. Bøkene er utgitt på norsk og svensk, av Pax og Nya Doxa. 

Konferanserhorten2005 
Også i høst blir det mange norsk-svenske historiearrang emen ter: 
30. aug. - 8. nov. : 1905-seminaret, Prosjekt 1905, Univ. i Oslo. 
14. sept: Konferanse i Riksdagsh uset i Stockholm, utgivelse av proto.kollene 
fra de hemmelige møtene i Riksdagens særskilte u tvalg , ved farert Vedung. 
16. - 18. sept: De svenska historiedagarna, Vasterå.s. Union som ege t tema. 



Norsk Folkemuseurn{Nordiska 

Museet: Nordmenn og 

svensker, og (NF): Danmark og 

Norge 1700-1905. 

Eidsvoll 1814-nytt 

senter med utstillinger. 

Varmlands Museum: Sverige 

+ Norge= SAND 

Nobels Fredssenter. 

Maihaugen (til 23.juli): 

Mannsstemmer har vi nok 

av fra før. 

Sjøfartsmuseet: Det norske 

skibsdæk er ingen unionel 

plads. 

Stortinget: Stortinget og 

unionen med Sverige. 

Nettsteder: 

www.nb.no/baser/1905 

hundrearsmarkeringen.no 

www. skolenettet.no/union05 

www.2005.norway.info 

www.stortinget!905.no 

www.kunskapsradion.nu 

www.dokumenta.sjon2005.no 

Se mer om aktuelle bøker 

på Prosjektets nettsider l 

www.hf.uio.no/hi/ 

Prosjektl905 

Samarbeidspartnere: 

•Jubileumsverket,v/prof. 

Bo Stråth og Francis Sejersted 

•Hundreårsmarkeringen -

Norge 2005 as 

*Riksbankens Jub.fond 

• Voksenåsen 

• Institutt for arkeologi, konser

~ring og historiske studier, UiO 

• Norsk Folkemuseum, 

Nordiska Museet, Livrust

kammaren, Maihaugen 

*1905-nettstedet: 

Riksarkivene i Norge og 

Sverige, Nasjonalbiblio

teket, Kung!. bib!. Sth. 

•utdannings- ogforsknin~ep. 

• Utenriksdepartementet 

23. sept. : Nalionalismen, unionen och demokratin, Vårmlandsoperan, Karlstad. 

21. - 23. sept. : Statsmannaskap - något for vår tid? Karlstad Universitet. 

30. sept. - 2. okt. : Bok & bibliotek, Gote borg. Prosjekt 1905 har egne seminarer. 

NB l 26. oktober er det l 00 år siden unionens definitive oppløsning. Arrangement planlegg-es 

i Oslo i samarbeid med bla Norge 2005. 

27. okt.: Utstillingsåpning Nordiska Museet. 

4. nov.: Utstillingsåpning- Llvrustkammaren. 

11. nov.: Suverenitet og unionsforfatning 1905-2005, Juridisk Fakultet, Univ. i Oslo. 

l tillegg kommer en rekke andre konferanser og ulike arrangementer der Prosjektets 

tilknytte de bidrar, rundt i Norge, i Sverige og i Oere andre land. Se oversikt på våre 

nettsider: hf.uio.nofhi/Prosjekt1905, på www.hundrearsmarkeringen.no og på www.uio.no/2005. 

Skriftserie og studenter 

Prosjekt 1905s skriftserie nr 3 er nå kommet: Lars Kjetil Køber: "verre enn unionen med Sverige". 

Om bruken av unionsbegrepet og historiske sammenligni nger med unionen med Sverige 
i EECfEF/EU-debattene 1961-1994. I skriftserien er ellers utkommet: Bjørn Arne Steine: Sigurd Ibsen. 
Nasjon, politikk og kultur, og Per Jostein Ringsby: Det norske statsministerembetet i Stockholm. 
Otto Albert Ble hr og Ole Anton Qvams statsministerperioder i Stockholm 1898 ogl 903. 

Skriftserien utgis i samarbeid med Voksenåsen og Riksbankens Jubileumsfond. 

Skriftene vil bli sendt ut til Prosjekt 1905s nettverk og andre interesserte. 

Fem nye hovedoppgaver og masteroppgaver er innlevert denne våren: 

Tove Schmidt Galaaen: Kollegaer og konkurrenter. Forholdet mellom Nordiska Muse~t/Skansen 

og Norsk Folkemuseum. En undersøkelse med hovedvekt på tidsrommet 1894-1907; 

Anne Helene Høyland Mork: Unionen i historieundervisningen. Synet på den norsk-svenske 

union i svenske og norske lærebøker for folkeskolen i perioden1860-1920; 

Morten N. Ottosen: "Angreb kan tænkes rettet baade fra Land- og fra Søsiden."; 

Øystein Imsen: Flaggsak og Oaggbruk i 1890-åra - fra Stortinget til Ilevolden; 

Margit Bergstrøm: "Norig for nordmenn, no eller aldri." Den sentrale krinsen rundt 

Den 17de Mai og Studentmållaget og deira kamp mot unionen i 1905. 

Prosjektets hovedoppgaver og masteroppgaver ligger tilgjengelig på prosjektets nett

sider: www.hf.uio.no/hi/Prosjektl 905 

Det vil også bli lagt ut flere svenske uppsatser, blafra den svenske uppsatskonkurransen som 

Prosjekt 1905 samarbeider med bla Norden i Fokus i Sverige om. 

Prosjekt 1905s store 1905-nettsted www.nb.nofbaser/1905, med store mengder materiale om og 

fra 1905, er i hyppig bruk. Prosjektet har også samarbeidet med utdanningsmyndighetene 

om Oere prosjekter: den norsk-svenske skolekonkurransen "Oppdrag fra 1905" dervinnerklassene 

mottokJubileumsverket 7. juni i Oslo. Plakatene ligger på internett og blir vist Oere steder i 

Norge og Sverige. Utdanningsdirektoratet har også sendt ut en læremiddelpakke om 1905 til 

norske ungdomsskoler og videreg. skoler, og en svensk versjon er utsendt til skoler i Sverige 

av bl.a. Foreningen Norden i Sverige og Norges ambassade. 

med ønske om fortsatt god svensk-norsk fe iri ngl 

Ruth Hemstad, prosjektkoordinator 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nettverksprosjektet Prosjekt 1905 arbeider med den svensk-norske historiefaglige markeringen 

av hundreårsjubileet for unionsoppløsningen. Prosjektet samarbeider med og støttes av 

Hundreårsselskapet - Norge 2005 as og Riksbankens Jubileumsfond. Kontakt: Ruth Hemstad, 
prosjektkoord., IAKH, UiO, pb. l 008 Blindern, N-0315 Oslo. Tlf + 47 22 85 68 76, 

fax:+ 47 22 85 52 78, e-post: ruth.hemstad@hi.uio.no. Nettside: www.hfuio.nojhifProsjekt J 905 


