10:00
11:00 2000 års krigshistorie

11:00 Kampen om Ukraine: Fra
folkemord til invasion

11:00

12:00

13:00

Samtale om fremtidens slægtsforskning med
Aaron Godfrey, vice president hos MyHeritage, der
med 92 millioner brugere på verdensplan er verdens
største it-service inden for slægtsforskning.

Aaron Godfrey. Moderator: Henrik Schilling

13:30 Er DNA fremtiden for slægtsforskning?

Hvordan kan vi forstå 2. verdenskrig som historisk
begivenhed, og hvordan har den præget politik og
kultur i den vestlige verden?

Niels Wium Olesen og Holger K. Nielsen

Ulla Kjær. Moderator: Peter Kær

Magtsyg og politisk naiv. Præget af fornuft i stedet for tradition og religion. Hvad passer?

Ulrik Langen. Moderator: Liv Thomsen

13:40 Struensees liv og efterliv

Hvordan iscenesatte adlen herregårdslivet i den sidste glansperiode frem mod lensafløsningen i 1919?

Hvordan kom konkurrerende ideer om stat og nation
til udtryk i Danmark og Polen efter 1. verdenskrig?

Artur Soroko og Uffe Østergård

13:50 Mellem imperier og nationalstater

Mødet mellem de første fremmedarbejdere og en
dansk tidsånd, der stadig emmede af 68.

Mattias Tesfaye. Moderator: Arne Hardis

13:30 Tolerance på prøve

13:20 Herskaber og tjenestefolk

Signe Boeskov. Moderator: Mikkel Venborg Pedersen

Om sexchikane og ligestilling og at være kvinde i
en mandeverden i det 20. århundrede.

Karen Møller. Moderator: Katrine Manfred Swets

13:10 Demokrati holder ikke til ligegyldighed

Kunsten som et redskab i iscenesættelsen af den
enevældige kongemagt 1660-1849.

12:50 Fransk elegance og dansk snilde

Hvordan manøvrerede Anker Jørgensen i en tid
med oliekriser og voldsomt politisk opbrud?

Thorsten B. Olesen. Moderator: Hans Engell

12:20 68's konsekvenser i dansk politik

Bobby Kennedy fornemmede tidens stemning og
førte ikke bare valgkamp, men skabte en bevægelse.
Den 6. juni blev han skudt og dræbt i Californien.

Anders Agner. Moderator: Lars Mathiasen

12:00 En legendarisk valgkamp i ‘68

I 1800-tallet blev den engelske gentleman idealet
for mænd i hele Europa, også i Danmark.

Mikkel Venborg Pedersen. Moderator: Liv Thomsen

13:00 Den perfekte gentleman

Politiuniformer gennem tiderne, 1945-2016.

Politihistorisk Forening og Henrik Stevnsborg

12:30 Politiets uniformer

En historiker og en kunsthistoriker debatterer med fagligt drilleri og glimt i øjet - historien over
for kunsten med udgangspunkt i en af Christiansborg Slots Bjørn Nørgaard-gobeliner.

Peter Birch og Oskar Feldbæk

12:00 Gobelin-battle

Thorkild Kjærgaard. Moderator: Winnie Færk

Årets tema er: ’Min familie – herfra min verden
går’, og førstepræmien på 10.000 kr. uddeles af
juryformand, historiker dr.phil Thorkild Kjærgaard.

11:30 Gymnasiernes historiekonkurrence

Thomas Oldrup. Moderator: Pia Fris Laneth

Niels Bjørn Hansen. Moderator: Jakob Seerup

Bent Jensen. Moderator: Bo Bjørnvig

Niels Barfoed. Moderator: Uffe Ellemann-Jensen

Christian Axboe. Moderator: Charlotte Flindt Pedersen

Niels Bo Poulsen og Rasmus Dahlberg

Forsvarsakademiet uddanner nogle af NATOs
bedste officerer, og de får en solid ballast af
historisk bevidsthed med i oppakningen. Hvordan hjælper forståelse for militærhistorie den
moderne soldat i hybridkrigsførelsens tidsalder?

13:30 Fortidens krige - fremtidens officerer

For 25 år siden stod de jugoslaviske delstater midt
i en blodig borgerkrig efter Jugoslaviens sammenbrud. Hvad var de politiske og historiske forudsætninger - og hvordan kunne det så hurtigt gå så galt?

13:10 Da politik og historie satte Balkan i brand

I 1988 udkom Niels Barfoeds essaysamling ”Hotel
Donau”, som baseret på forfatterens mange rejser
og kontakter i Østeuropa gav et andet – og mere
sandt – billede af den knugende ufrihed og fremvoksende opposition, der prægede ”det andet Europa”.

12:40 Da "det andet Europa" sagde nej

Mange i og uden for Rusland så 1917-revolutionen
som tusindårsrigets komme. Virkeligheden blev en
anden. For mange blev 1917 begyndelsen på rædsler, hvis omfang endnu næppe er gået op for os.

12:20 Den russiske katastrofe

Fra 1807-14 blev 7.000 danske og norske søfolk
taget som krigsfanger af England og placeret på
“Prisonen” – en række fangeskibe, hvor forholdene
var så kummerlige, at de af flere blev sammenlignet med flydende ligkister.

11:50 Danske søfolk i britisk krigsfangeskab

I besættelsesårene gjaldt det om at nyde de gratis og ikke-rationerede glæder. Kom med ind bag
mørklægningsgardinerne og hør, hvad der i høj
grad også foregik.

11:20 Sex, køn og kærlighed under besættelsen

Ingen anden dag i hele 1. verdenskrig kostede så
mange sønderjyder livet som Den Sorte Dag ved
Moulin – den 6. juni 1915. Hvad skete der? Og hvor
tæt på begivenhederne kan man komme på grundlag af tysk, fransk og sønderjysk kildemateriale?

Martin Bo Nørregård og Rene Rasmussen
Moderator: Claus Bundgård Christensen

10:50 Den sorte dag ved Moulin

12:00

13:00 I krigens lys

I 1720’erne og 1730’erne rejste Bering og Spangsberg gennem Rusland fra St. Petersborg til Kamchatka-halvøens Petropavlovsk. Ny DR K-serie
følger i deres fodspor.

Cecilie Nielsen og Lasse Bøgeskov Andersson

12:30 I Berings og Spangsbergs fodspor

Trediveårskrigen er en af de værste katastrofer i
Europas historie. En ufatteligt brutal krig, som lagde store dele af kontinentet øde og forandrede
Europa for altid – også Danmark.

Dick Harrison. Moderator: Anita Brask Rasmussen

Med fortælling, sang og musik tager Sigurd os
med på en rejse fra de første Jellingkonger og helt
frem til kongehuset i dag.

Sigurd Barrett

11:30 Sigurd fortæller om kongerækken

Fra de uovervindelige romerske legionærer til det
20. århundredes gruopvækkende skyttegrave tager stand-up-historikeren Kåre Johannessen et
uhøjtideligt og ikke særligt respektfuldt kig på udviklingen i den tåbeligste af alle fritidssysler: krig.

I 1918 døde op mod 18.000 danskere af den spanske syge, som udløste frygt og angst, men også
en selvopofrelse fra tusinder af frivillige.

Hans Trier. Moderator: Nola Grace Gaardmand

11:10 Angst og engle – den spanske syge i Danmark

Højskolehistorisk Forening

Deltag i morgensang med et historisk snit, hør
om sangenes betydning for højskolerne og gå
på Historiske Dage med et smil i hjertet.

10:20 Morgensang fra Højskolesangbogen

Rød scene

11:00

12:00 En europæisk katastrofe fylder 400 år

Tyskland bliver mere og mere politisk og kulturelt
relevant, og er en kultur, som har formet vores
måde at se, lytte, tænke og fortælle verden på.

Rune Lykkeberg og Peter Nielsen

11:30 Tysktime

Samtale om forholdet mellem Europa og Rusland
fra sovjetstatens grundlæggelse til i dag.

Anne Applebaum. Moderator: Kerrin Linde

Oplevelsescenter Vestvolden
Moderator: Kaare Johannessen

Da Danmark blev besat i 1940, gik landets husmødre i krig i køkken og have. Hvordan blev rationeringstiden klaret i kongehuset og almindelige hjem?

Dorthe Chakravarty. Moderator: Susanna Sommer

10:50 Husmor i en rationeringstid

Fortællestafet om en hekseproces, hvorfor man
ikke skal smide hestepærer efter en fordrukken
bonde, det drillende spøgelse i Krebsegården, forsvaret af København ved 1. verdenskrigs udbrud
og arbejdernes København.

Under den kolde krig udviklede de sovjetiske specialstyrker Spetsnaz nærkampsstilen Systema, hvor
psykologi, automathandlinger, panikreaktioner og
skjulte slag spiller en vigtig rolle under fysiske
konfrontationer.

Non Nomen - Historisk Formidling
Moderator: Miguel Islund

DR's Danmarkshistorie havde ikke tid til Norge.
Men Norge var med i Unionen til 1815 - efter at
være brudt sammen som nation i 1537. Hvad skete
dog? Hvem var de skyldige?

Maria Helleberg og orkestret
Götterfunken. Moderator: Birgitte Jørkov

10:30 Da Norge forsvandt
Københavns Byvandrerlaug

Blå scene
10:20 Hekseproces, fordrukne bønder
og et drillende spøgelse

Grøn scene
10:30 Spetsnaz, slagsmål og psykologi

DR K-scenen
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10:00
13:00

14:00
Kendte og ukendte sider af livet på slottet og
fæstningen igennem århundrederne.

Historien om, hvordan Danmark, Norge og Sverige
skabte nogle af verdens bedste samfund gennem
folkeoplysning, og om hvilket ansvar der følger med.
14:40 Hvem var Niels Bohr?

15:00
Begivenheder giver svar på, hvorfor verden ser ud,
som den gør, og de er vigtige for samtid, eftertid
og fremtid.

Forfatter Peer Kaae har specialiseret sig i historisk
true crime. Samtale om berømte, uopklarede mord.

John V. Jensen. Moderator: Jakob Kyril Meile

16:00

17:00

Blå scene

Et tryk på en knap, og så har vi balladen! Podcast
og levende fortælling om den dramatiske dag, da
et Harpoon-missil fra Fregatten Peder Skram den
6. september 1982 gik af og raserede et sommerhusområde i Odsherred. Det er historien om en stor
amerikansk våbenproducent, der nægter at tage
skylden, om den lille mand mod systemet, og om
hvordan den fjerde statsmagt – pressen - formår at
ændre en folkestemning.

Thomas Lund Johansen,
Sara Sander Laugesen og Gunner Nielsen

16:10 Hovsa!

Hjemmeværnet blev både militært og politisk en
af den kolde krigs centrale organisationer.

Jens Ole Christensen. Moderator: Hans Engell

15:40 Historien om det folkelige forsvar

SØNDAG DEN 11. MARTS 2018

Grøn scene

Få hele den hidtil ufortalte historie bag filmen
"Under sandet".

16:10 Under sandet - minerydningen efter
besættelsen

Hvad er populisme egentlig, og hvilke tidligere
bevægelser står vore dages populister på skuldrene af?

Samuel Rachlin. Moderator: Anne Sofie Allarp

15:50 Populismens rødder

Morten Fink-Jensen og Bertel Nygaard

15:20 Stort og småt i verdenshistorien

15:30 True crime - danske mordgåder
Peer Kaae. Moderator: Henrik Palle

Hæderkronede Cohrs Sølvvarefabrik i Fredericia
blev i 1970’erne ramt af samme disruptive kraft
som manufakturhandler Arnesen i Korsbæk.

Karin Lützen. Moderator: Adrian Hughes

15:00 Kampen om Arvesølvet

Fængselsstraffen i Danmark har siden 1945 været
præget af forskellige fængselsideologiske strømninger.

Peter Fransen. Moderator: Peter Scharff Smith

15:00 I fængsel!

Peer Henrik Hansen, Erik Nygaard og Jens Bach

Rød scene

Tusindkunstneren Storm P. var som ung levende
optaget af teknologiens nyeste frembringelser.
Han interesserede sig for film, biler og flyvemaskiner, og han fulgte begivenhederne på nærmeste hold, da vennen Alfred Nervø i sommeren
1910 som den første fløj ind over København.

Peter Borberg. Moderator: Jacob Thorek Jensen

16:10 Med Storm P. på vingerne

I sommeren 1957 slap en gruppe unge mænd
gennem nåleøjet til Danmarks første eliteenhed.

15:40 Frømænd - det første dusin

Mange danske højskoler var aktive i den grønne
bevægelse, som opstod i slutningen af 1970’erne.

Flemming Petersen

15:20 Da Danmark fik vinger

Flere hundrede kvinder stod sammen med deres
mænd, døtre og sønner bag arbejdet med udbygningen af Københavns fæstningsværker 1647-92.

Bjørn Westerbeek Dahl

15:00 Menneskene bag fæstningen

16:00

DR K-scenen

Oplev DR K's store succes Historiequizzen live fra
DR K-scenen.

Bent Raymond Jørgensen og Henrik Georg Bohr

Niels Bohrs sønnesøn i samtale om forskeren,
mennesket og tænkeren Bohr.

Hver syvende europæer tilhører et nationalt mindretal, og der er stadig mange konfliktområder,
hvor mindretallenes sprog, kultur og identitet ikke
anerkendes.

Uffe Østergård og Henrik Becker-Christensen
Moderator: Jens A. Christiansen

14:30 Er EU’s mindretal fanget i
det 19. århundrede?

Hvor stor en trussel er Rusland i dag, og hvad er
lighederne og forskellene mellem den kolde krig
og nu?

Iben Bjørnsson og Poul Villaume

14:00 Truslen fra Rusland - før og nu

15:00

Adrian Hughes

16:00 Historiequizzen Live

1. verdenskrig lagde endegyldigt den gamle verden i ruiner. Aldrig før havde fremtidens veje peget i så mange retninger for så mange europæere.
Nye muligheder og drømme åbnede sig, men i horisonten anede man de ideologier, der kom til at
sætte den nye politiske retning for Europa.

Daniel Schönpflug
Moderator: Morten Thomsen Højsgaard

15:30 1918 - verden i opbrud

De færreste ser, hvor stor en indflydelse nutiden
har på den måde, vi laver dramadokumentar om
fortiden på.

Peter Yding Brunbech

15:00 Kan historien genopføres?
Dramatisering af historien på tv

I 2015 blev parforcejagtlandskabet i Nordsjælland
optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarv,
og i 2018 udkommer Trap Danmark med bindene
om Nordsjælland.

Jette Baagøe, Merete Harding og
Niels Elers Koch. Moderator: Liv Thomsen
Poul Grinder-Hansen
Moderator: Mette Byriel-Thygesen

14:40 Livet på Kronborg og et kongeslots
lange liv

14:20 Hvorfor har vi det så godt i Norden?

14:30 Parforcejagten og den nordsjællandske
kulturhistorie
Lene Rachel Andersen

Bilen har præget det 20. århundrede. Sammen med
veje, fortove, parkeringspladser og lyskryds har det
danske samfund også kæmpet for at begrænse antallet af ulykker, der steg i takt med antallet af biler.

Tag med på en medrivende rejse direkte tilbage til
det værste og det bedste af 1600-tallets Danmark.

Erik Nellemann

14:20 At sælge en drøm – og begrænse et mareridt

Mange af principperne for den danske velfærdsmodel blev grundlagt under 1. verdenskrig.

Martin Davidsen. Moderator: Liv Thomsen

14:00 Krig og kærlighed under svenskekrigene

Henriette Buus

14:00 Kampen om maden 1914-18

14:00
17:00

