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Kort rapport om forløbet: Vi skulle grueligt meget igennem før vi fik optagelserne i hus, 

hovedsageligt pga. valget om forsvarsforbeholdet og 

Folkemødet. Bort set fra det, så fik vi 4 forrygende 

programmer med 4 livfulde legendariske personligheder, som 

leverede nogle fængslende beretninger fra tiden op til 

Danmarks medlemskab af EF – og videre frem forbi tiden 

med Maastricht traktaten, de fire forbehold og Danmarks 

endelige medlemskab af EU. Programmerne vises for 

øjeblikket på henholdsvis KANAL 1 og DK4 – og genudsendes 

flere gange til og med august. Programmerne er derudover til 

rådighed på arkivet BIDEO.dk og kanal-1.dk 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

4 tv-programmer: Alle 4 programmer er produceret 

1 programteaser: program-trailer er produceret og anvendt 

på hhv. tv og sociale medier. 

Der markedsføres på følgende SoMe platforme med: 

4 opslag på Instagram: Der blev produceret 4 opslag 

4 opslag på twitter: Det er blevet til 5 tweets 

4 opslag på Facebook: Det er blevet til 5 opslag 

Endvidere er der lavet diverse opslag på LinkedIn. 

De 4 tv-programmer vil være tilgængelige på webarkiverne: 

BIDEO.dk, DK4.dk, KANAL-1.dk 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Programmerne graver i fortiden med henblik på, at seerne 

skal få indsigt i, dels hvad der er gået forud for 

medlemskabet af EU, og dels i hvilken kontekst vores 

medvirkende politikere i sin samtid (70’erne og 90’erne) har 

haft deres meninger. Deres meninger, dengang, om Det 

Europæiske Fællesmarked – til i dag for fleres vedkommende 

vi som seere mærker et personligt øget udsyn. Fra datidens 

forestillinger om mareridt scenarier om en dansk produktion- 

og eksportmæssig spændetrøje – til verdens bedste 

institution for forbrugerbeskyttelse, produktstandardisering 

og harmoniseret mobilitet og arbejdsforhold på det 

europæiske arbejdsmarked. Vi mener også at vi med 

udsendelserne øger den klassiske opfattelse af EU som garant 

for fred og sameksistens. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Vi har samarbejdet med DK4 om visninger af udsendelserne 

på deres landsdækkende tv kanal. Vi har samarbejdet med 

BIDEO om markedsføring på de sociale medier; først og 

fremmest Twitter og Facebook. 

 



   

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 4 programmer a' 28 minutter 

Deltagere Bertel Haarder 

Margrethe Auken 

Søren Søndergaard 

Birte Weiss 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og 

på hvilket tidspunkt? 

Alle programmer vises på henholdsvis Kanal Hovedstaden og 

DK4. 

De vises på forskellige tidspunkter af døgnet og alle ugens 

dage - således at vi rammer så mange seere som muligt. 

Programmerne vises til og med august måned 2022. 

Programmerne vises i alt ca. 56 gange. 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Hovedside på BIDEO.dk: 

hhttps://www.bideo.dk/artikel/tankerne-gaar-tilbage-til-

70erne/   

https://www.bideo.dk/eu-runder-det-skarpe-hjoerne-1-

bertel-haarder/ 

https://www.bideo.dk/eu-runder-det-skarpe-hjoerne-2-

margrete-auken/ 

https://www.bideo.dk/eu-runder-det-skarpe-hjoerne-3-birte-

weiss/ 

https://www.bideo.dk/eu-runder-det-skarpe-hjoerne-4-

soeren-soendergaard/ 

 

Hovedside på Kanal 1: https://kanal-1.dk/eu-runder-det-

skarpe-hjoerne/ 

https://kanal-1.dk/video/eu-runder-det-skarpe-hjoerne-1-

bertel-haarder/ 

https://kanal-1.dk/video/eu-runder-det-skarpe-hjoerne-

magrethe-auken/ 

https://kanal-1.dk/video/eu-runder-det-skarpe-hjoerne-3-

birte-weiss/ 

https://kanal-1.dk/video/eu-runder-det-skarpe-hjoerne-

soeren-soendergaard/ 

 


