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UNIONSJUBILEET 2005

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be om å få svaret i retur
eller makulert.

I løpet av 2005 markeres over hele landet at det er hundre år siden unionen med Sverige ble
oppløst og at Norge ble en selvstendig nasjon. Ved utgangen av året vil det ha vært arrangert
mange hundre lokale og regionale markeringer over hele landet. En gruppe forskere ved
svenske og norske universiteter og høgskoler dokumenterer gjennom hele 2005 noen av disse
markeringene. Prosjektet heter Dokumentasjon 2005 og koordineres av forskningsavdelingen
ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo (DIAFORSK).
Forskergruppen skal dokumentere folks deltakelse i og opplevelse av unionsjubileet
slik at man i ettertid ikke bare skal huske det offisielle programmet fra 2005, men også hva
folk flest gjorde og opplevde i jubileumsåret. Ved å delta i prosjektet bidrar du til å skrive
jubileumsårets historie.
Les spørrelisten nøye før du begynner å svare, og vi vil gjerne ha beskrivelser og
fortellinger knyttet til opplysningene. Lykke til!

1. Forberedelser til unionsmarkeringen
Markeringene av hundreårsjubileet for oppløsningen av unionen mellom Norge og Sverige
har vært planlagt i lengre tid både lokalt og nasjonalt. Både offentlig oppnevnte institusjoner
og selskap samt fylker, kommuner og foreninger har stått bak disse forberedelsene.
Har du vært med i noen av disse forberedelsene eller kjenner du noen som har det?
Hvem eller hvilken institusjon sto for forberedelsene, og hvordan artet disse forberedelsene
seg?
Hva har vært viktige aspekter i forberedelsene?
Hva var hovedbudskapet i arrangementet, og hvordan fungerte selve gjennomføringen?

2. Unionsmarkeringene
Hvilke(n) markering(er) for unionsoppløsningen har du deltatt på hittil i år? Fortell så detaljert
du kan om disse.
Hvordan ble markeringen(e) gjennomført? Hva besto de(n) av, hvem sto som arrangør og
hvem deltok?
Hvorfor valgte du å delta?
Hva gjorde du? Deltok du i aktiviteter, var du tilskuer eller arrangør?
Hvis du deltok, - kledde du deg ut, laget spesiell mat, arrangerte fest eller sammenkomster
etc.? Fortell om dette.
Hva handlet markeringen(e) om? Hva var budskapet?
Hvordan opplevde du markeringen? Var den morsom, bevegende, spennende, høytidelig,
provoserende, kjedelig etc.? Begrunn gjerne svaret ditt.
Har du planer om å delta på flere unionsmarkeringer? Hvilke og hvorfor?

3. 7. juni
7. juni er den dagen som de fleste forbinder med unionsoppløsningen i 1905. Vi vil gjerne vite
hvordan du opplevde 100-årsdagen 7. juni 2005 – dersom du ikke har skrevet om den under
pkt. 2.
Hvilke forventninger hadde du til dagen?
Hva gjorde du denne dagen?
Snakket du med noen om jubileet, og i så fall hva snakket dere om?
Deltok du i arrangementer i forbindelse med jubileet, og i så fall hvilke?
Fulgte du noen av tv-sendingene, og i så fall hvilke?
Opplevde du 7. juni som en vanlig hverdag eller som en spesiell dag?
Hvordan var dagen i forhold til dine forventninger?

4. Medienes dekning av unionsjubileet
Mediene (radio, tv, aviser, film, internett) har dekket hundreårsjubileet for unionsoppløsningen på ulike måter.
Hvilke av disse sendingene/programmene har du sett?
Fortell om i hvilken sammenheng du så programmene (sammen med hvem) og hvordan du
opplevde sendingene.
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Var det noe som interesserte deg spesielt ved disse sendingene? Hva var det og hvorfor var
det interessant?

5. Unionsjubileets budskap
Har du inntrykk av at unionsjubileet generelt dette året har hatt noen overordnede budskap?
Hvilke, ifølge deg, har disse vært, og hvordan har de kommet til uttrykk?
Har du savnet fokus på spesielle aspekter eller saker i jubileet, og i så fall hvilke har disse
vært?

6. Diskusjon rundt unionsjubileet
Unionsjubileet har så langt skapt diskusjon rundt flere spørsmål. Vi ønsker å få vite hva du
mener om noe av det som er blitt diskutert.
Diskusjonen har gått på ordbruken markering, fest eller feiring. Har du noen mening om
dette?
Hvor omfattende synes du et slikt jubileum bør være?
Bør et unionsjubileum markeres med fest og feiring, eller med debatt og kritikk (eventuelt
med begge deler)?
Bør en markering av unionsoppløsningen også ta opp aktuelle ”unionsspørsmål” som Norges
forhold til EU, eller bør slike konfliktskapende spørsmål ikke bringes inn i et jubileum?

Takk for svaret ditt!

Dokumentasjon 2005
Ane Ohrvik
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