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Kåldolmens dag på Historiska 
 

Lördagen den 30 november firas Kåldolmens dag på Historiska museet. En manifestation för Sveriges 

mångfacetterade och varierade historia med mottot ”Sveriges historia finns i världen, och världen finns 

i Sveriges historia”. 

Museet slår upp dörrarna på vid gavel, bjuder på entréavgiften och fyller hela huset med mängder av 

evenemang för alla åldrar!  

 

Kåldolmen är en gammal svensk maträtt och en självklar del av den svenska husmanskosten. Den är också den 

svenska versionen av den orientaliska rätten ”dolma”, men lagad med kålblad i stället för vinblad. Maträtten 

kom till Sverige på 1700-talet, som en följd av kung Karl XII:s och arméns mer än fem år långa vistelse i det 

turkiska Osmanska riket. 

 

– Historien visar att historien förändras, säger Fredrik Svanberg, forskningschef vid Historiska museet.  

– Gamla berättelser, teman och symboler omtolkas och får nya roller. Karl XII må ha varit monark i ett 

hierarkiskt ståndssamhälle. Men han var inte rasist, han och hans samtid vittnar snarare om stor kulturell 

öppenhet och nyfikenhet, särskilt för de muslimska osmanerna och deras samhälle. Detta kan vara värt att 

minnas i dag. 

 

– Sedan 2010 har Kåldolmens dag firats den 30 november i Kungsträdgården, vid Karl XII:s staty, berättar 

Petter Hellström, doktorand i idé- och lärdomshistoria och en av initiativtagarna. 

– Genom att uppmärksamma kungens turkiska äventyr och 1700-talets kulturutbyten med Orienten har dagen 

varit ett sätt att visa på hur det som i dag är svenskt en gång uppkom och omformades i samspel med 

omvärlden. 

 

I år flyttar arrangemanget inomhus till Historiska museet. Det blir ett familjevänligt arrangemang med 

kåldolmar och kaffe, populärhistoriska föredrag, musik, dans och aktiviteter för alla åldrar. 

 

Ett axplock ur programmet: 

 

Gratis kåldolmar, dolmar och kaffe till besökarna. 

Hundra Härads Compagnie, Norrtälje, på plats med Karoliner, tält och musköter. Karolinerna skjuter salut 

kl. 12.00 och kl. 16.00. 

Sånglekar från hela världen för hela familjen. 

”Finns det svensk folkmusik?”, samtal med Ale Möller. 

Tenngjuteri med tennfigursföreningen Drabanten. 

Specialvisningar i museets utställningar, bland annat om Ulrika Stålhammar – soldat i Karl XII:s tjänst. 

Paneldiskussion på temat Het Historia: Kåldolmens dag – svensk historia med nya ögon. I panelen Katty 

Anund Hauptman, projektledare Historiska museet, Henrik Arnstad, journalist och författare, Maja 

Hagerman, journalist och författare, Ted Hesselbom, museichef Sigtuna museum. 

Nio populärhistoriska kortföredrag om allt från ”Vikingatidens värld” till ”Fika, snus och andra koloniala 

laster”. 
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Kåldolmens dag på Historiska museet, lördag 30 november kl. 11-17. 

Fri entré hela dagen! 

Dagens invigs kl. 12.10 av Maria Jansén, överintendent vid Statens historiska museer. 

Detaljerat program på historiska.se/kåldolmensdag 
 

Historiska museet i samarbete med: 

Kåldolmens vänner, ABF, Sensus, Riksförbundet för folkmusik och dans, Centrum för religionsdialog i Stockholms 

stift, Islamiska förbundet i Stockholm, Stockholms läns hembygdsförbund, Sveriges hembygdsförbund, Judiska 

församlingen i Stockholm, Hundra Härads Compagnie. 

 

Mer information: 

Susanna Zidén, projektledare, Historiska museet, 08 519 557 03, susanna.ziden@historiska.se 

 

 


