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1700-talets svenska anfallskrig och framväxten av en nationell fredsidentitet 
28 januari, kl. 18, ABF-huset, Sveavägen 41

Under 1700-talet inledde Sverige tre anfallskrig: mot Ryssland 1741, mot 
Preussen 1757 och återigen mot Ryssland 1788. Angreppen resulterade i 
motgångar och har länge beskrivits som resultat av oförnuft och hybris hos 
de ansvariga. Men vilka var egentligen orsakerna till krigen? Hur diskuterade 
makthavarna sina krigsplaner? Och hur ska man förstå uppkomsten av den 
fredliga nationella självbild som sedan följde?

Oskar Sjöström, adjunkt vid Försvarhögskolan och doktorand i historia, His-
toriska institutionen, Stockholms universitet.

Shouldn´t we stop talking about the Crusade? Use and misuse of a concept 
25 februari, kl. 18, ABF-huset, Sveavägen 41

“Crusade” is nowadays a very common word used for all kinds of undertakings, 
often condemned as inconvenient or political. A study of its invention in the 12th 
century and uses until modern times shows, however, that it always had a large 
variety of meanings and numerous political uses. Rather than stop using the 
word “crusade”, maybe we shouldn’t have invented it from the very beginning?

Obs: föreläsningen hålls på engelska.

Benjamin Weber, forskare från Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 
Frankrike, verksam vid Historiska institutionen.
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Politiskt sällskapsliv i Stockholm 1770–1860  
10 mars, kl. 18, ABF-huset, Sveavägen 41

Kring sekelskiftet 1800 fick Stockholms eliter en ny repertoar av nöjen. Man 
sammanstrålade på assembléer på Börshuset, på klubbar, i nyanlagda offentli-
ga parker, i varandras hem och på teatrar. Detta sällskapsliv aviserade genom-
gripande samhällsomvandlingar som trots allt inte minskade elitens inflytande. 
Hur kunde aristokratin och borgerskapet skapa nya allianser, som bidragit till 
att bevara monarkins ställning in i modern tid.

My Hellsing, FD, forskare, Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Rapport från krigsslutet 1945. Dagens Nyheter 1 april - 9 maj 1945 
11 februari kl. 18, ABF-huset, Sveavägen 41

Den sista krigsmånaden i Europa. Hur skiktades alla händelser, stora som små 
i den stora tidningens spalter? Vem ska nå först till Berlin? Vem skriver under 
Personligt och vill att “Karin” ska ringa? Vad ska man laga till valborg och 1 
maj nu när gasen ransonerats? Var finns Hitler? När ska det äntligen ta slut? 
Genom att låta ett “Du” läsa Dagens Nyheter dag för dag denna sista månad 
får vi krigsslutet rapporterat utan facit, som det kunde ha upplevts i det neu-
trala Sverige.

Yvonne Hirdman, professor emerita i genushistoria, Historiska institutionen, 
Stockholms universitet.

Mars



April

Maj

Musik som historisk spegel 
7 april, kl. 18, ABF-huset, Sveavägen 41

Populärmusik omger vår vardag, ofta olika för skilda grupper och snabbt 
föränderlig. Men vilken historisk kunskap kan utvinnas ur den? Föreläsningen 
kommer att presentera delar ur ett populärmusikaliskt material och diskutera 
hur den både speglar och påverkar det omgivande samhället. Den står inte fri 
från samhälleliga maktstrukturer och det går att undersöka hur den har an-
vänts för att skapa hierarkier, men också för att uttrycka kritik och motstånd.

Johan Bergman, FD, forskare, Historiska institutionen, Stockholms univer-
sitet. 

Statsbesök, kravaller och stenkastning, Mannerheim i Stockholm, 1919 
21 april, kl. 18, ABF-huset, Sveavägen 41

Det finska statsbesöket i februari 1919 visar hur det politiska fältet efter 
första världskriget förändrats. Tidigare hade stödet till den vita sidan i Fin-
land dominerat på Stockholms gator. Nu demonstrerade i stället vänstern mot 
Mannerheim, till stor publik. De borgerliga tidningarna såg aktionen som 
misslyckad - i det andra lägret var tonen dock triumferande. Kampen hand-
lade inte bara om gatan utan också om det politiska tolkningsföreträdet.

Ann Hedén, FD i historia och journalist, verksam vid Historiska institutionen, 
Stockholms universitet, och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Den svenska idrotten genom fem sekel 
5 maj, kl. 18, ABF-huset, Sveavägen 41

Det är väl känt att den moderna sporten uppstod under 1700- och 1800-talet 
i England och sedan spreds till den övriga världen. Men hur har den svenska 
idrottens historia utvecklats och vilka har drivkrafterna har varit? Föredraget 
anlägger ett mycket långt tidsperspektiv på den svenska idrottens historia, från 
och med att Gustav Vasa inrättade en fäktskola vid hovet på 1530-talet fram 
till början av 2000-talet.

Jens Ljunggren, professor i idrottshistoria, Historiska institutionen, Stock-
holms universitet. 

Världshistoria som spel. Varför läser vi historia? 
24 mars, kl. 18, ABF-huset, Sveavägen 41

Historiker har i alla år funderat kring sitt eget ämne. Det gäller också frågan 
om hur vi ska lära ut historia till barn. Föreläsningen utgår från idén att med 
hjälp av ett spel lära ut världshistoria, eftersom spelglädjen har ansetts hjälpa 
eleverna att komma ihåg historiska händelser. Dessa didaktiska funderingar 
hängde redan kring år 1700 nära ihop med frågan efter historiens mening. 

Heiko Droste, professor i stadshistoria, Historiska institutionen, Stockholms 
universitet. 
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Forskare från Historiska institutionen, Stockholms universitet 
presenterar aktuell forskning i en serie föreläsningar på ABF-
huset.

Föreläsningsserien speglar den bredd och det djup som finns 
inom institutionens forskning. Tidsmässigt sträcker de sig från 
tidig medeltid till nutid. Ämnesmässigt omfattar de till exempel 
genushistoria, social historia, politisk historia, urbanhistoria, 
idrottshistoria samt populärkultur. De enskilda föreläsningarna 
knyter ofta ihop historien med de samhällsfrågor som är aktuella 
idag.

Historia har funnits som akademiskt ämne i Stockholm i drygt 
hundra år, sedan år 1919 då en professur i historia inrättades 
och regelbunden undervisning i historieämnet startade vid då-
varande Stockholms högskola (idag Stockholms universitet). 
Sedan dess har forskare och studenter vid Stockholms högskola/
universitet sökt efter historisk kunskap och kunskap om histo-
rien för att bättre förstå både det förflutna och samtiden.

Vi på Historiska institutionen vid universitetet fullföljer den 
tradition och ambition som Stockholms högskola började sin 
verksamhet med, genom offentliga föreläsningar. Nu sker det 
genom att ordna en föreläsningsserie i samarbete med folkbild-
ningsorganisationen ABF. Det sker i ABF-huset på Sveavägen, en 
publik lokal i de gamla universitetskvarteren i Vasastan. 

Mer information på vår webbplats:  
www.historia.su.se/ABF-huset

Ny forskning i historia 
på ABF-huset


