
NORSKA DAGAR PÅ SKANSEN:
14-18 maj blir det norska dagar på Skansen. Förutom national-
dagsfirandet 17 maj med kungligt deltagande från båda länderna 
blir det föredrag, vis- och allsångskonsert, svensk och norsk 
folkdans, rullskidtävling, servering av norsk "sjömat", norskkurs, 
utställningar och visningar på Vastveitloftet. Biljetter till alla 
dagar erbjuds i form av ett "unionspass". 
Norska Dagar på Skansen avslutas med historiekonferensen på 
Nordiska museet den 18 maj. Arrangörer för de norska dagarna 
är Norges ambassad i Stockholm, Skansen, Innovasjon Norge, 
Norge 2005, Det norske Samfund, Svensk-Norska Handels-
kammaren, Den norska kyrkan i Stockholm och Prosjekt 1905.

SVENSK-NORSKA UTSTÄLLNINGAR 2005
Nordiska museet öppnar 28 oktober 2005 en utställning med 
anledning av hundraårsmarkeringen. Utställningen Norrmän och 
svenskar behandlar perioden från 1814 fram till i dag. Det är en 
frodig berättelse om folkliga kulturuttryck och schablonbilder, 
om hat och kärlek, broderskap och syskongräl i en period präglad 
av tillväxt och utveckling i de båda länderna. Utställningen är 
producerad i samarbete med Norsk Folkemuseum, där den visas 
från april till september  2005. 

Livrustkammaren visar utställningen: Broderfolkenes vel
– Brödrafolkens Väl från 4 november 2005. Den är ett sam-
arbete med Maihaugen i Lillehammer, där den visas februari 
– augusti 2005. Utställningen handlar om de fyra gemensamma 
kungarna under unionstiden 1814-1905 och deras regerande 
över två folk med olika historia, med olika statsskick.

Projekt 1905 har bidragit till båda utställningarna.
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100 ÅR EFTER UNIONSUPPLÖSNINGEN
– PERSPEKTIV PÅ NORSK-SVENSKA RELATIONER

Projekt 1905:s svensk-norska historiekonferens
Nordiska museet 18 maj 2005

ANMÄLAN

Konferensen är gratis, men vi behöver veta hur många 
som kommer, eftersom antalet platser är begränsat. 
Anmälan till lunchen är bindande. Vänligen ange ev. 
önskemål om specialkost.

Anmälan sändes senast 7 maj till:
Nordiska museet
Ylva-Li Eriksson
Box 27820
115 93 Stockholm

E-post: ylva.li.eriksson@nordiskamuseet.se
Telefon (Växel) 08-519 546 00
Fax: 08-519 545 29

Övernattning: Många hotell i Stockholm kan nås via 
internet för bokning, t.ex. på www.stockholmtown.com
eller www.alltomstockholm.se
Hotellcentralen kan hjälpa till per telefon 08-508 285 08.

Eventuella frågor om konferensen kan ställas till 
projektkoordinator Ruth Hemstad:
ruth.hemstad@iakh.uio.no, tlf: (+47) 22 85 68 76 

De svenska versionerna av Projekt 1905:s två antologier 
presenteras 18 maj under konferensen på Nordiska museet: 

1905 – unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett 
svensk-norskt drama  och Goda grannar eller morska 
motståndare? Sverige och Norge från 1814 till i dag

Torbjörn Nilsson och Øystein Sørensen
är redaktörer för bägge böckerna. De utges i Sverige
av Carlsson Bokförlag och i Norge av Aschehoug.

1905 – unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett 
svensk-norskt drama utges i en svensk och en norsk 

version, och är rikt illustrerad.
Goda grannar eller morska motståndare? Sverige och 

Norge från 1814 till i dag utges i en svensk-norsk version.

1905 - unionsupplösningens år
tar upp teman som:

Kvinnorna och unionsupplösningen; försvar och 
spioneriverksamhet; unionsupplösningen sedd från 
stormakternas samt från Finlands och Danmarks 

perspektiv; kyrkans roll; politiken kring 1905 och 
minnena av 1905.

Goda grannar eller morska motståndare
tar upp teman som:

Samarbete inom idrott, organisationsliv och kungahus; 
gränslinjens historia; ekonomi, arbets- och näringsliv; 

samepolitik; internationella perspektiv; andra världskriget 
samt monumentens roll.

Det omfattande tvåbandsverket
Sverige och Norge under 200 år

lanseras 7-8 juni i Oslo: 
Band 1: Bo Stråth:

Union och demokrati.  De Förenade rikena
Sverige-Norge 1814-1905.
Band 2: Francis Sejersted:

Socialdemokratins tidsålder.
Sverige och Norge under 1900-talet.

De svenska utgåvorna utges av Bokförlaget Nya Doxa.
De norska utgåvorna av Pax. Bokprojektet stöds

av de norska och svenska regeringarna.

Julteckning från familjen Diriks klippböker. Den norsk-svenska familjen Diriks
var bosatt i Paris. (Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen)



100 ÅR EFTER UNIONSUPPLÖSNINGEN
 – PERSPEKTIV PÅ NORSK-SVENSKA RELATIONER

Historiekonferensen på Nordiska museet tar upp 
förhållandet mellan Sverige och Norge genom 
unionstiden, under krisen 1905 och fram till vår tid. 
Föredragshållarna är svenska och norska forskare
– och en svensk-amerikansk historiker – som är aktuella 
med olika publikationer och ny forskning om de svensk-
norska relationerna under 1800- och 1900-talen. 
Föredragen hålls på svenska respektiva norska.

PROGRAM

Från kl 09.15 Registrering och morgonkaffe

Kl 10.00 Välkommen
 Christina Mattsson, styresman,  
 Nordiska museet

Kl 10.10 Öppning av konferensen 
 Överlämnande av antologierna  
 projektledare prof. Stig Ekman,  
 Projekt 1905

 Offentliggörande av vinnarna av
 svensk-norsk skoltävling om 1905 

Kl 10.30 - 12.30  SESSION 1:
 Unionstiden – nya perspektiv

Kl 10.30 Prof. Bo Stråth: Nya perspektiv  
 på den svensk-norska unionen

Kl 11.00 Prof. Arnold Barton: Norska
 strömningar i Sverige.
 Politik och kultur 1814-1905

Kl 11.30 Prof. Øystein Sørensen: Var   
 unionen fördelaktig för Norge?

Kl 12.00 Frågor och diskussion

Kl 12.30 - 13.30 Lunch i Nordiska museets   
 restaurang

PROJEKT 1905:S

AVSLUTNINGSKONFERENS I SVERIGE

Projekt 1905 – svensk-norska relationer i 200 år 
inbjuder härmed projektets nätverk och andra 
intresserade till en svensk-norsk historiekonferens 
i Stockholm. I samband med konferensen lanseras 
projektets två antologier i svensk och svensk-norsk 
version, och det kommande tvåbandsverket Sverige 
och Norge under 200 år presenteras.

Konferensen arrangeras i samarbete med Nordiska 
museet och med stöd av Riksbankens Jubileumsfond 
och Norges Ambassad i Stockholm. Arrangemanget 
ingår som en del av Norska Dagar på Skansen,
14-18 maj.

Projekt 1905 är ett svensk-norskt forsknings-
projekt som sedan 1999 har arbetat med 
den historievetenskapliga markeringen av 
unionsupplösningens hundraårsminne. Projektet 
är förlagt till Oslo Universitet men med ett stort 
antal svenska och norska forskare och institutioner 
indragna i arbetet. Forskningen inom projektet har 
fortlöpande förmedlats genom böcker, artiklar, 
föredrag, konferenser och internetpublikationer.

Projekt 1905 samarbetar med och stöttas av 
Riksbankens Jubileumsfond, Norge 2005 as och 
Voksenåsen. Mer om projektet: www.hf.uio.no/hi/
Prosjekt1905

Se också den omfattande svensk-norska 1905-
nätsidan: www.nb.no/baser/1905

Nordiska museet
Djurgårdavägen 6-16, Stockholm
Buss 47
www.nordiskamuseet.se

Kl 13.30 - 14.30 SESSION 2:
 1905 – andra perspektiv

Kl 13.30 Prof. Evert Vedung:
 Nordens första folkomröstning
 – Norge 1905. Varför drevs
 den fram av konservativa   
 svenska demokratimotståndare?

Kl 14.00 Docent Inger Hammar:   
 Brödrafolkens gräl
 – systerskapets kris

Kl 14.30 Frågor och diskussion

Kl 14.45 Kaffepaus

Kl 15.00 - 17.00 SESSION 3:
 Norge och Sverige efter 1905   
 – komparativa perspektiv

Kl 15.00 Prof. Francis Sejersted: Norge
 och Sverige efter 1905
 – socialdemokratins tidsålder

Kl 15.30 Prof. Stig Ekman: Förbindelser
 under krig. Sverige och Norge
 under andra världskriget

Kl 16.00 Prof. Klas Åmark:
 Välfärdsstaten i Norge och
 Sverige – ett löntagarnas
 paradis?

Kl 16.30 Frågor och diskussion

Kl 17.00 Avslutning

Kl 18.00 – 20.00 Mottagning
 på den norska ambassaden
 (Skarpögatan 4, Norra Djurgården)


