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Prosjekt 1905 - virksomhet 1999-2005 
 
 

Historikk og struktur 
 Prosjekt 1905 startet opp for fullt som organisert og finansiert prosjekt i august 

1999, etter en forprosjektfase fra 1993.   

• Prosjektet har fått støtte fra Riksbankens Jubileumsfond og ”Norge 2000”/ ”Norge 

2005” – til sammen 7,2 mil. norske kroner (pga valutakurs: 3,4 NOK fra RJ, 3,8 

NOK fra Norge 2005). RJ og Norges forskningsråd ga også støtte i 

forprosjektfasen. I tillegg er støtte gitt til 1905-nettstedet, ca 600 000,-. En 

betydelig egeninnsats er lagt ned fra mange berørte parter. 

• Prosjektet har hatt et tett samarbeid med Jubileumsverkets forfattere (Bo Stråth og 

Francis Sejersted) og med Voksenåsen as, som har hatt den økonomiske 

forvaltningen av prosjektet. Prosjektet har vært drevet ved Historisk institutt, nå 

Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. 

• Den daglige ledelsen av prosjektet har vært ved prosjektkoordinator Ruth Hemstad, 

norsk og svensk faglig prosjektleder har vært hhv professorene Øystein Sørensen 

og Stig Ekman. Redaktører for de to antologiene har vært docent Torbjörn Nilsson 

og Øystein Sørensen. 

• Prosjektgruppen har bestått av 11 forskere: Torbjörn Nilsson, Ole Kristian 

Grimnes, Bo Stråth, Francis Sejersted, Evert Vedung, Klas Åmark, Anne-Lise Seip, 

Tore Pryser, Göran B. Nilsson, Karl Molin og Rune Slagstad. 

 

Mål 
Prosjekt 1905s målsetning ble ved oppstart definert slik: ”En omfattende og mangesidig 

faglig markering av hundreårsjubileet for den norsk-svenske unionsoppløsningen. Vi 

ønsker å nå bredt ut, både i Norge og Sverige”. Dette skulle gjøres gjennom et tett 

samarbeid mellom norske og svenske forskere, som sammen skulle se på norsk-svensk 

historie de siste 200 år. 

 

Ble målet nådd? Den foreløpige konklusjon er at vi mener at dette målet er nådd – 

prosjektet har nådd bredt ut både i Norge og (ikke minst) i Sverige. Formidlingsdelen av 

prosjektet har vært svært omfattende og på mange måter vellykket, og har bidratt til økt 
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historiekompetanse om unionen og 1905 i begge land. Forskningen har brakt mange nye 

innsikter som er blitt formidlet videre, og viktige bidrag er gitt til den komparative 

forskningen. I tillegg er mange nye nettverk både innenfor forskning og kulturliv dannet, 

styrket og videreutviklet i løpet av prosjektperioden, noe som kan være av stor betydning 

videre. Selve prosjektets oppbygning og gjennomføring er av flere blitt fremhevet som en 

modell og et forbilde for senere tverrnasjonale prosjekter. Prosjektet skal evalueres våren 

2006 av dr. Torbjörn Eng fra Riksbankens Jubileumsfond.  

Evalueringen foreligger per februar 2008 (finnes på www.rj.se og 

www.hf.uio.no/iakh/forskning/forskningsprosjekter/1905). 

 

 

Prosjekt 1905 – nettverk  
Prosjekt 1905 har vært organisert som et nettverksprosjekt, der nettverket i ulik grad er 

blitt trukket inn i prosjektarbeidet, bla i forbindelse med foredrag og artikler, og i forhold 

til ulike formidlingstiltak. 

• Over 250 navn har stått på prosjektets nettverksliste, av disse er drøyt 100 forskere 

og studenter. Samarbeidende forskningsprosjekter har vært bla 

Unionsrettsprosjektet, ved Juridisk fakultet, UiO, og Dokumentasjon 2005, ved 

Diaforsk, Diakonhjemmets høyskolesenter. Andre interesserte tilknyttede har vært 

fra bla museer, bibliotek og arkiver, og fra myndigheter og andre 

samarbeidspartnere.  

• Nettverket har fått tilsendt i alt 12 nyhetsbrev, de 5 utgivelsene i skriftserien, annen 

informasjon og invitasjoner til ulike arrangementer. 

 

Forskning 
Innen Prosjekt 1905 har forskere, stipendiater og studenter bidratt med: 

• 5 doktorgradsprosjekter 

• 6 relaterte bokprosjekter med i alt 9 bøker 

• 19 hoved-/masteroppgaver, 5 av disse utgitt i en skriftserie 

• 7 uppsatser 

• I tillegg pågår det fortsatt forskning og studier knyttet til 1905 og norsk-svensk 

historie 

• Det er gitt forskningsstøtte av ulikt omfang til flere forskere. 

• Det er holdt en rekke fagseminarer: 50 seminarer ved Universitetet i Oslo;7 

veiledningsseminarer for studentene og 5 workshops for forskere. I tillegg er det 

holdt en rekke større, åpne konferanser (se under) 

 

Doktorgrader: 
5 doktorgradsprosjekter har mottatt noe støtte fra prosjektet: 

• Helge Danielsen: ”Fædrelandssind” og ”Fosterländskhet”. Nasjonsoppfatninger i de 

norske og svenske høyrebevegelsene 1885-1905 (2003/4) 

• Magnus Petersson: ”Brödrafolkens väl”. Svensk-norske säkerhetspolitiska 

relationer 1949-1969 (2003) 

http://www.rj.se/
http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/forskningsprosjekter/1905
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• Christine Myrvang: I forbrukets grenseland.  Innganger til konsum, kultur og 

samfunnsanalyse 1914-1960 (2005) 

• Stefan Gammelien: Die deutsche Haltung im schwedisch-norwegischen 

Unionskonflikt 1888-1905. Wilhelm II und Oscar II zwischen monarchischer 

Solidarität, Slawophobie und Selbsttäuschung (2008) 

• Ruth Hemstad: Fra Indian Summer til nordisk vinter. Skandinavisk samarbeid, 

skandinavisme og unionsoppløsningen (2008) 

 

Bokprosjekter 
Prosjekt 1905 har utgitt 2 antologier: 

Torbjörn Nilsson og Øystein Sørensen (red): 1905 - Nye perspektiver (Ascehoug)/1905 - 

unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett svensk-norskt drama (Carlssons) (på hhv. 

norsk og svensk). Av de samme forlag og med samme redaktører er også utgitt en norsk og 

en svensk utgave av den tospråklige antologien: Norsk-svenske relasjoner i 200 år/ Goda 

grannar eller morska motståndare? Sverige och Norge från 1814 till idag. 

De to antologiene inneholder til sammen 26 artikler av i alt 24 forfattere. 

  

Andre publiserte forskningsprosjekter som er relatert til prosjektet er: 

• Inger Hammar: För freden och rösträtten. Kvinnorna och den svensk-norska 

unionens sista dagar, Lund 2004 

• Øystein Sørensen: Historien om det som ikke skjedde. Kontrafaktisk historie, Oslo 

2004 

• Jubileumsverket: Norge og Sverige gjennom 200 år 

Bo Stråth: Union och demokrati. De Förenade rikena Sverige-Norge 1814-

1905, Oslo og Nora 2005 (bind 1) (på hhv norsk og svensk av Pax og Nya 

Doxa) 

Francis Sejersted: Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. 

århundre, Oslo og Nora 2005. (bind 2) (på hhv norsk og svensk av Pax og nya 

Doxa) 

• Unionsupplösningens riksdagar. Ved Evert Vedung og Margareta Brundin. 

Riksdagsbiblioteket, Stockholm 2005 

• Klas Åmark: Politik är att välja, inte att vilja. Välfärdsstatens framväxt och 

utbygnad i Norge och Sverige 1880-1980, Stockholm 2005 

• Ruth Hemstad og Sune Åkerman (red), Skilsmässan som förde oss samman, 

Värmlands Museums årsbok 2006, Karlstad 2006 

 

Studentene 

• I alt 25 hovedoppgaver og masteroppgaver. 16 hovedoppgaver og 3 

masteroppgaver er innlevert 2001-2005, i tillegg er ytterligere 2 hovedoppgaver og 

3 masteroppgaver innlevert 2006-2007, og en masteroppgave blir innlevert våren 

2008. 

• 7 uppsatser (c- og d-uppsatser) er innlevert fra svensk side. 

• Alle innleverte oppgaver (t.o.m. 2005) ligger tilgjengelige på prosjektets nettsider. 
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• 5 av oppgavene er utgitt i Prosjekt 1905s skriftserie, utgitt i samarbeid med 

Voksenåsen: 

• Bjørn Arne Steine: Sigurd Ibsen. Nasjon, politikk og kultur. Prosjekt 1905 – 

skriftserie nr 1, Oslo 2005. 

• Per Jostein Ringsby: Det norske statsministerembetet i Stockholm. Otto 

Albert Blehr og Ole Anton Qvams statsministerperioder i Stockholm mellom 

1898 og 1903, Prosjekt 1905 – skriftserie nr 2, Oslo 2005 

• Lars Kjetil Køber: ”Verre enn unionen med Sverige”. Unionsbegrepet i 

norske EEC/EF/EU-debatter 1961-1994. Prosjekt 1905 – skriftserie nr 3, 

Oslo 2005 

• Morten N. Ottosen: Opprustning, unionskonflikt og forsvarssamarbeid. 

Militære tiltak og vurderinger i Trøndelag og Jämtland 1890-1905, Prosjekt 

1905 – skriftserie nr 4, Oslo 2005  

• Anne Helene Høyland Mork: Unionen i historieundervisningen. Synet på 

den svensk-norske union (1814-1905) i svenske og norske lærebøker for 

folkeskolen i perioden 1860-1920, Prosjekt 1905 – skriftserie nr 5, Oslo 

2005 

 

Øvrige hovedoppgaver/masteroppgaver: 

 Anne Gamme: ”Mandstemmer har vi saa evigt nok af fra før”. Perspektiver på 

stemmerettsdebatt for kvinner i Norge i perioden 1898-1913. (2001) 

• Øystein Eike: ”Et uklart produkt av fykt og politisk intrige”. De unionelle 

forhandlinger 1895-98. (2001) 

• Tanja Wahl: Svensk og norsk diplomati og propagandavirksomhet i Storbritannia i 

tiden rundt unionsoppløsningen i 1905. En analyse av svensk og norsk 

holdningsdannende virksomhet i Storbritannia, og dennes innvirkning på utfallet av 

unionskonflikten. (2002) 

• Nils Ole Hagen: ”Misforståelsene i 1905”. Norsk og svensk arbeiderbevegelses 

samarbeid i unionskonflikten i 1905. (2002) 

• Ellen  Monica Mørch: Fortet som aldri kom i krig – Urskog fort 1905 (2003) 

• Helge Pedersen: ”Gud har skapat svarta och vita människor, djäfvulen derimot 

halfnegeren”. En komparativ analyse av Jon Alfred Mjøen og Herman Lundborgs 

rasehygieniske ideer i Norge og Sverige. Ca 1900-1935.” (2003) 

• Anne Simonnæs: Jubileumsutstillingen på Frogner 1914. En nasjonal feiring med 

internasjonale motiver. (2003) 

• Charlotte Westereng Syversen: Sven Hedin. Svensk nasjonalhelt eller politisk 

”storskrävlare”? En analyse av Sven Hedin som oppdagelsesreisende, nasjonalhelt 

og politisk aktør. (2003) 

• Eirik Holmen: Sverige rett til Norge. Förbundet Sveriges rätt og Svenska 

nationalföreningen. To svenske nasjonale foreninger og deres unionssyn 1893-

1904. (2004) 
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• Andreas Kolle: Jugglery With Words. Storbritannias og Tysklands politiske og 

diplomatiske reaksjoner på den svensk-norske unionskrisen i 1905. (2004) 

• Tove Schmidt Galaaen: Kollegaer og konkurrenter. Forholdet mellom Nordiska 

museet/Skansen og Norsk folkemuseum. En undersøkelse som omhandler 

tidsrommet 1873-1907 (2005) 

• Øystein Imsen: Flaggsak og flaggbruk i 1890-åra – fra Stortinget til Ilevolden. 

(2005) 

• Margit Bergstrøm: Norskdomsrörsla og unionsoppløsningen (2005) 

• Charlotte Sørensen: Holdninger til Norge i svenske aviser 1905-1906 (2005) 

 Trond Norén Isaksen: “Halvt for Norge”. Bernadottene og det norske 

tronfølgespørsmålet, 1850-1905 (2006) 

 Marius Bj. Hofstad: ”Et Splittelsens Tegn”. Flaggstriden i Norge på 1890-tallet 

(2006) 

 Hanne Strømberg: Valg i unionskampens tegn? Norge, 1891 (2006) 

 Knut Stenberg Øygard: Aviser i grensestrøk 1905. Unionsoppløsningen sett 

gjennom Østfold-avisene Glommen, Halden, Moss Tilskuer og Fredriksstad Blad 

(2007) 

 Lisa Steen Flottorp: Republikanske strømninger i Norge i tiden rundt vetostriden 

(2007)  

 Tor Ivar Hansen: Skandinavisk Selskab (1864-1871) – et skandinavisk 

nasjonsbyggingsprosjekt? (2008) 

 

Uppsatser 

 Krister Thun: C-byråns verksamhet i Norge 1939-1945 (c-uppsats, 2000); Svenska 

bilder av Norge (d-uppsats, 2001) 

 Eva Gyllberg: Unionen i backspegeln. En undersökning om vilka reflektioner och 

återspeglingar som gjorts till unionsupplösningen i svenska dagstidningar under 

1900-talet (c-uppsats, 2003); Telegram till kungen. En undersökning om vad 

människor i Sverige förmedlade för åsikter om unionskonflikten 1905 i 

telegrammen de skrev till kung Oscar II (d-uppsats, 2004) 

 I tillegg kommer vinnerne av den svenske uppsatstävlingen som ble arrangert i 

samarbeid med bla Norden i fokus i Sverige i 2005, med den svensk-norske 

unionstiden som tema. Forskere fra Prosjekt 1905 holdt forelesninger ved svenske 

universiteter, og satt i juryen for uppsatstävlingen. 

• Anders Forsell: ”…svensk till hjärta och sinne, och ej blott till börden” (c-

uppsats, 2004) 

• Henrik Karlsson: Norden och svensk självbild på 1800-talet (d-uppsats, 

2005) 

• Fredrik Helmertz: 30 dagar som skakade Karlstad (d-uppsats, 2005) 

 

Forskningsstøtte 

• Forprosjektmidler ble gitt i 1997 til 4 studenter som etter hvert har jobbet med 3 

avhandlingsprosjekter: Magnus Petersson, Helge Danielsen og Ruth Hemstad 
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• Forskningstøtte er gitt i forbindelse med antologiene: 2 større bidrag/frikjøp: 

Christine Myrvang (2001) og Roald Berg (2003) og 2 mindre honorarer til Lennart 

Lundmark og Stefan Gammelien. 

 

Fagseminarer 

• 1905-seminarrekken v/Universitetet i Oslo, 2001-2005: ca 50 seminarer og 50 ulike 

foredragsholdere 

• Veiledningsseminarer for studentene sammen med svenske og norske forskere: 7 

seminarer  

• Workshops: 5 workshops for forskere: 

• Den skandinaviske liberalismen i internasjonalt perspektiv (Voksenåsen, 23. 

aug.2000); Den skandinaviske velferdsstaten (Voksenåsen, 7.mars 2001);  

Enlightenment in Comparison (The European University Institute, Firenze, 

12.-13.okt. 2001); Konservatismen i Norge og Sverige (Voksenåsen, 13. 

sept. 2002); Skandinavisme og skandinavisk samarbeid (Voksenåsen 

31.jan.03)  

 

Formidling 
2005 er blitt kalt ”unions-opplysningens år” (Torbjörn Nilsson). Prosjekt 1905 har bidratt 

på mange måter med dette for øye: 

• Publikasjoner: i tillegg til bøkene har prosjektet samarbeidet med ulike tidsskrifter 

om flere temanumre  

• Nettsteder 

• 1905-nettstedet 

• Prosjektets hjemmesider 

• Åpne konferanser 

• 14 større arrangementer 

• 300 foredrag 

• Utstillinger 

• 2 svensk-norske 

• 1 dansk-norsk 

• flere utstillinger av tidligere studenter 

• Annen formidling 

• Intervjuer aviser, radio, TV 

• Ulike forespørsler 

• Skoleopplegg 

 

Nettsteder 
1905-nettstedet 

Den mest omfattende formidlings-satsningen har vært 1905-nettstedet: ”Norge, Sverige & 

unionen”, www.nb.no/baser/1905, der store mengder materiale om og fra 1905 er gjort 

http://www.nb.no/baser/1905
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tilgjengelig; nye tekster, historiske dokumenter, bilder, aviser, lyd, film, bibliografi, 

skolesider med mer. Disse sidene vil fortsette å eksistere. 

 Bjørn Arne Steine har vært prosjektleder, og mange andre har vært involvert i 

arbeidet underveis. 

 Arbeidet med nettstedet ble påbegynt i 2001, og nettstedet ble lansert 14. januar 

2004 av daværende utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet. Nettstedet er 

et samarbeid mellom Prosjekt 1905 og Nasjonalbiblioteket, Kungl.bibl. i 

Stockholm og Riksarkivene i Sverige og Norge.  

 Støtte er gitt fra Fritt Ord, Utdanningsdirektoratet og Utdannings- og forsknings-

departementet, Utenriksdepartementet i Norge, Arbeiderbevegelsens arkiv- og 

bibliotek i tillegg til midler over Prosjekt 1905s budsjett og betydelig egeninnsats 

fra institusjonene. 

 En omfattende bibliografi med over 5 500 innførsler er utarbeidet av Tore Tollefsen 

 Egne skolesider med undervisningsopplegg er utarbeidet av Anita Grimsrud 

 Nettstedet er blitt svært mye brukt i 2005, både mht antall treff, og gjenbruk av 

materiale i en rekke nye sammenhenger. Kortversjoner av flere av tekstene på 

nettstedet er oversatt til en rekke språk og brukt på Utenriksdepartementets 

nettsider, i tillegg til bruk av tekstene på Norge 2005s egne sider. 

 

Bruk av nettstedet: 

 I perioden 14. jan. 2004 til 30. nov. 2005 er det registrert totalt over 9 millioner 

treff, men mange av disse er via søkemotorer, og derfor ikke reelle. Men antall 

unike treff var på 119 217. Av disse var 31 570 i 2004, 87 647 i 2005. Det har vært 

besøkere på nettsiden fra 107 land, med en hovedvekt i Norge, men også mange fra 

Sverige. Andre land med høyt besøk har vært Danmark, Storbritannia, Tyskland og 

Nederland. 

 Skolesidene har vært blant de mest besøkte sidene. Den mest populære dagen for 

besøk på 1905-nettstedet var 7. juni 2005! 

 

Hjemmesidene 

Prosjektet har hatt sine egne hjemmesider på universitetet, der hovedoppgavene 

fortløpende er lagt ut i fulltekst og med informasjon om arrangementer, nettverket, nye 

bøker mm: www.hf.uio.no/hi/Prosjekt1905  

(www.hf.uio.no/iakh/forskning/forskningsprosjekter/1905)  

 

• 19 hoved/masteroppgaver + 7 uppsatser i fulltekst; 2 artikler av hhv Ø. Sørensen og 

T. Nilsson; 12 nyhetsbrev; oversikt over prosjektets nettverk; oversikt over 

arrangementer, bøker, aktuelle lenker med mer. Nettsidene fortsetter å ligge ute i en 

revidert versjon, men vil ikke bli oppdatert etter 31.12.05. (lett revidert feb. 2008) 

 

 

Konferanser  
Prosjekt 1905 har holdt en rekke konferanser fra 2000 til 2005, med størst aktivitet i 2005: 

• 2000-2004: 

http://www.hf.uio.no/hi/Prosjekt1905
http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/forskningsprosjekter/1905
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• 1905-konferansen (18.-19.okt. 2000, Voksenåsen) 

• Svensk-norske relasjoner i 200 år (21.-12.nov. 2002, Voksenåsen) 

• Grenserelasjoner 1800-2005: Livet langs Kjølen (25.-26.sept. 2003, 

Karlstad) 

• Nasjon og union – symbolikk og ritualer i Norge og Sverige 1800-2005 (4.-

5.november 2004, Voksenåsen) 

 

10 konferanser i 2005 

Dette har stort sett vært åpne konferanser, ofte med minst 100 deltakere. Prosjekt 1905 har 

vært hovedarrangør for 3 konferanser, og medarrangør ved ytterligere 7 arrangementer. 

• Egne konferanser: 

• Unionen – kontakt og konflikt  (28.-29. april 2005, Norsk folkemuseum) 

• 100 år etter unionsoppløsningen – perspektiver på norsk-svenske relasjoner 

(18.mai 2005, Nordiska Museet) 

• 100-årsdagen for unionens oppløsning? (26. oktober, Fritt Ord, Oslo, I 

samarbeid med Norge 2005, den svenske ambassaden og norsk UD) 

• Medarrangør/ansvarlig for sesjoner: 

• Humanioradagene: Brödrafolkens väl? Norge og Sverige i 200 år (4.-6. 

mars, i sam.arb m. Humaniorakomiteen, HF-fakultetet, UiO) 

• Ny forskning om avisenes rolle ved unionsoppløsningen (14. mars, Fritt 

Ord, Oslo, i sam.arb. m. bla norsk og svensk pressehistorisk forening) 

• Svenska historikermötet, egen sesjon (21.-24. april, Uppsala) 

• Norsk-svensk studentseminar (2.-3. Juni, Karlstad, i sam.arb m. Karlstad 

universitet) 

• Union og demokrati. Lansering av jubileumsverket (8.juni, 2005, 

Voksenåsen, i sam.arb m. bla Utdannings- og forskningsdepartementet og 

Riksbankens Jubileumsfond)  

• De norske historiedagene, egen sesjon (16.-19.juni, Trondheim) 

• Bokmässan i Göteborg – flere foredrag (29.9-2.10, Göteborg) 

 

Foredrag 

Etterspørselen etter foredrag fra høsten 2004 og hele 2005 har vært enorm: 

• Foredrag/forelesninger holdt av prosjektets 12 mest aktive forskere: Ca 300 

presentasjoner høsten 2004-2005. Arrangementer i Norge, Sverige, Danmark, 

Finland, Tyskland, England, Polen, Irland, Italia, Russland, USA, mm 

• Foredrag i Norge (ca 200) har vært holdt over hele landet: 

• Bla: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Lillestrøm, Sandefjord, 

Tønsberg, Horten, Lillehammer, Eidsvoll, Skedsmo, Utstein kloster, Asker, 

Bekkestua, Kongsvinger, Skjåk, Enebakk, Ørje, Nittedal, Ås, Våle, 

Oppegård, Ski, Aurskog, Drøbak, Vikersund, Heggedal, Sarpsborg, Pasvik, 

Bodø, Bru, Aksdal, Grimstad, Kristiansand, Evje, Stiklestad, Hamar, 

Kragerø. 
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• Foredrag i Sverige (ca 100): 

• Stockholm, Göteborg, Karlstad, Uppsala, Ängelholm, Västerås, Örebro, 

Dalsland, Gävle, Umeå, Sunne, Kungälv, Södertälje, Trollhättan, 

Hudiksvall, Junsele, Forsbacka bruk, Kristinehamn 

 

 

(Populær)historiske fremstillinger 
En rekke artikler av ulikt omfang og med ulike målgrupper er publisert av prosjektets 

forskere 2004-2005: 

• Minst 50 artikler i populærhistoriske tidsskrift, i antologier og i fagtidsskrifter. 

Utgivelser i Norge, Sverige, Finland, Danmark mfl 

• Samarbeid om og bidrag til temanumre av flere tidskrifter: Populär historia, 

Levende historie, Historisk tidsskrift, Forskning och framsteg, Nordisk tidskrift, 

Värmlandsk kultur. 

 

 

Utstillinger 
Prosjekt 1905 har samarbeidet med flere norske og svenske museer om store utstillinger, 

som vises i begge land 2005-2006: 

• Nordmenn og svensker/Norrmän och svenskar, 1814-2005: Norsk folkemuseum 

(fra 28. april 2005) og Nordiska Museet (fra 27. oktober 2005 til sommeren 2006) 

• Broderfolkenes vel/Brödrafolkens väl: Maihaugen (fra 18.februar 2005) og 

Livrustkammaren (fra 2. november 2005 til 17. sept. 2006) 

• Danmark og Norge 1700-1905: Det nationalhistoriske museum på Fredriksborgs 

slott (fra september 2004) og Norsk folkemuseum (fra 28. april 2005) 

 

Andre utstillinger der tidligere studenter er (med)ansvarlige:  

• Stortinget og unionen med Sverige (Stortinget) 

• Norge i verden i 1905 (bla Universitetet i Oslo) 

• Det norske skibsdæk er ingen unionel plads (Sjøfartsmuseet i Oslo) 

• Mannstemmer har vi nok av fra før (vandreutst., bla Maihaugen) 

 

Medieopptredener 
Prosjekt 1905 og prosjektets forskere har hatt en utstrakt mediekontakt 2004-2005: 

• Minst 100 intervjuer er gjort med prosjektets mest aktive forskere i perioden 

2004-2005, først og fremst av norske og svenske medier: 

• Aviser: norske og svenske, riks- og lokalaviser 

• Radio: NRK, SR, lokale sendinger 

• TV: NRK, TV2, SvT: Dokumentar-programmer, serier, intervjuer, 

direktesendinger 

• Andre medier: Tekst-TV, nettaviser og nettsider 

− Danske, tyske og franske medier 
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Skolen  
Prosjekt 1905 har også hatt et tett samarbeid med norske og svenske 

utdanningsmyndigheter, om undervisningsopplegg og en svensk-norsk skolekonkurranse: 

• Et eget skoleopplegg om 1905 ble utarbeidet på oppdrag fra 

Utdanningsdepartementet og i samarbeid med Utdanningsdirektoratet i 

Norge, og sendt ut til alle ungdomsskoler og videregående skoler i Norge.  

• Skolepakken inneholdt et undervisningshefte, kilder fra 1905 og et 

populærhistorisk tidskrift. 

• Opplegget i skolepakken samt for plakatkonkurransen ble utarbeidet 

av Anita Grimstad, Ruth Hemstad og Harald Frode Skram  

• Et forenklet opplegg ble sendt ut til en rekke svenske skoler i et 

samarbeid med bla foreningen Norden og den norske ambassaden i 

Stockholm. Det ble også laget et forelesningsopplegg for svenske 

gymnasskoler i Stockholm i samarbeid med Norden i Fokus. 

• En felles plakatkonkurranse om 1905 ble avholdt etter et initiativ fra den 

norske og den svenske undervisningsstatsråden, og gjennomført av 

Utdanningsdirektoratet og Myndigheten för skolutveckling i Göteborg. 

Konkurransen var for alle ungdomsskoler og videregående skoler i Norge 

og Sverige. En norsk og en svensk vinnerklasse ble kåret av juryer i Norge 

og Sverige, med bla forskere fra Prosjekt 1905. De vinnende klassene var 

med på festforestillingen 7.juni i Oslo, og 1.premien var Jubileumsverkets 2 

bind: Norge og Sverige i 200 år. 

 

I tillegg kommer svært mange henvendelser fra ulike kanter med historiefaglige spørsmål 

eller spørsmål knyttet til Prosjekt 1905s formidlingsvirksomhet. 

 

 

 

Sluttord 

Prosjekt 1905s virksomhet har vært utviklet gjennom flere år, og den forskningen som er 

utført og de formidlingstiltak som er utviklet har gjort prosjektet i stand til å bringe fram 

nye norsk-svenske perspektiver på unionen og unionsoppløsningen, medvirke til en økt 

historisk kompetanse på den felles historie i begge land under hundreårsjubileet og legge 

grunnlag for videre forskning og samarbeid på ulike områder i årene fremover. 

 

 

Ruth Hemstad 

 

Prosjektkoordinator 

(r.s.hemstad@iakh.uio.no)  
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