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Innehål lstext: 
Ingår i  entréavgiften. Under år 2013 kan man köpa ett årskort för 150:-. 
Bi l jetter bokas i  kalendariet på www.histor iska.se 
 
Vad vet du om?   
En kunskapsserie på Histor iska museet för Dig som vi l l  veta 
mer om Sveriges histor ia under 1000 år, i  samarbete med 
histor iker från Stockholms- och Uppsala universitet. 
 
Kl 17-17:30  
Varje historielekt ion startar med en visning i  museets 
utstäl ln ing Sveriges Histor ia.  
 
Histor ie lekt ionerna:  
23 januari   
Vad vet du om 1000 - talet? 
Kl 18 – ca 19  
Vad hände under 1000 -talet i  det som vi nu kal lar för Sverige med 
Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker.  
Århundradets historielektion innehåller även en fördjupningsdel som handlar om 
klimatförändringar och livsvillkor samt tid för frågor och samtal med historikern. 
 
20 februari    
Vad vet du om 1100 - talet? 
Kl 18 – ca 19  
Vad hände under 1100 -talet i  det som vi nu kal lar för Sverige med 
Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker. 
Århundradets historielektion innehåller även en fördjupningsdel som handlar om etablerandet av 
den kristna kyrkan och betydelsen av detta samt tid för frågor och samtal med historikern. 
 
6 mars   
Vad vet du om 1200 - talet? 
Kl 18 – ca 19  
Vad hände under 1200 -talet i  det som vi nu kal lar för Sverige med Kim 
Bergqvist, historiker.  
Århundradets historielektion innehåller även en fördjupningsdel som handlar om historieskrivning 
på 1200-talet samt tid för frågor och samtal med historikern. 
 
20 mars   
Vad vet du om 1300 - talet? 
Kl 18 – ca 19  
Vad hände under 1300 -talet i  Sverige med Bo Franzén, 
ekonomihistoriker. 
Århundradets historielektion innehåller även en fördjupningsdel som handlar om Medeltidens 
ekonomiska system samt tid för frågor och samtal med historikern. 
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10 apri l    
Vad vet du om 1400 - talet? 
Kl 18 – ca 19  
Vad hände under 1400-talet i  Sverige med ekonomihistorikerna Johanna 
Andersson Raeder, forskare och Johan Söderberg, professor.  
Århundradets historielektion innehåller även en fördjupningsdel som handlar om familjen och 
äktenskapets betydelse samt tid för frågor och samtal med historikern.	  
  
24 apri l    
Vad vet du om 1500 - talet? 
Kl 18 – ca 19  
Vad hände under 1500 -talet i  Sverige med Dan Johansson, historiker. 
Århundradets historielektion innehåller även en fördjupningsdel som handlar om Gustav Vasa 
och örlogsflottan - statsbildningsprocessen samt tid för frågor och samtal med historikern. 
 
25 september   
Vad vet du om 1600 - talet? 
Kl 18 – ca 19  
Vad hände under 1600 -talet i  Sverige med Mia Skott, historiker. 
Århundradets historielektion innehåller även en fördjupningsdel som handlar om kvinnors	  
ansvarsområden	  och	  möjligheter	  till	  försörjning	  under perioden samt tid för frågor och samtal med 
historikern. 
 
23 oktober   
Vad vet du om 1700 - talet? 
Kl 18 – ca 19  
Vad hände under 1700 -talet i  Sverige med El isabeth Mansén, professor 
idéhistoria.  
Århundradets historielektion innehåller även en fördjupningsdel som handlar om resan som nöje 
och kunskapskälla samt tid för frågor och samtal med historikern. 
 
6 november   
Vad vet du om 1800 - talet? 
Kl 18 – ca 19  
Vad hände under 1800 -talet i  Sverige med Inga Sanner, professor 
idéhistoria. 
Århundradets historielektion innehåller även en fördjupningsdel som handlar om 
sekulariseringens betydelse samt tid för frågor och samtal med historikern. 
 
20 november   
Vad vet du om 1900 - talet? 
Kl 18 – ca 19  
Vad hände under 1900 -talet i  Sverige med Johanna Ringarp, historiker. 
Århundradets historielektion innehåller även en fördjupningsdel som handlar om 
utbildningspolitik och välfärdsstatens förvandling samt tid för frågor och samtal med historikern. 
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Två histor iska specialföredrag: 
4 december  
Populärkulturel l  histor ia under 1900-talet  
Kl 18 – 19 Populärmusikens pol it iska betydelse med Johan Bergman, 
historiker. 
 
18 december  
Vårt sekel 2000-talet – farhågor och förväntningar. 
Kl 18 – 19 Välfärdstatens framtida utmaningar med Urban Lundberg, 
historiker. 
 
 
Med plats för reservationer. 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

	  


