
   

 

Rapportskema 
Tilskudsmodtager:  Bravad production dk4 

Journalnr.: EUF100.2022-0031 

Bevilget tilskud: 199.000 

Projektets titel: Partierne og forsvarsforbeholdet 

Kort rapport om forløbet: Beskriv forløbet kort (udvid boksen ved at trække ned i 

linjenummeret i arkets venstre side)Projektet er gennemført i 

et intenst forløb, hvori det lykkedes at optage et oplysende 

og debatterende program med en engageret repræsentant for 

samtlige 13 partiet i Folketinget inklusiv Frie Grønne, 

Kristendemokraterne og Moderaterne. Spredningen af 

indholdet blev straks sat i gang på dk4 og umiddelbart efter 

på dk4.tv, på youtube.com og på dk4podcast.dk. 

Programmerne vises helt frem til afstemningsdagen, og alle 

deltagere har fået programmerne stillet til rådighed til fri 

deling. Flere deltagere henviste til et tidligere støttet program 

med deltagelse af forsvarsminister Trine Bramsen og Jan E. 

Jørgensen, således at dette program igen kom i spil. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Udfyld samarbejder (udvid boksen ved at trække ned i 

linjenummeret i arkets venstre side)Med Mediehuset 

København og med partiernes presseafdelinger. 

 

Radio/TV/Podcast/Video 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? Udfyld antal programmer: Der er produceret, og spredning af 

13 tv-programmer til dk4, 13 versioner til dk4.tv, 

youtube.com og nettet i øvrigt, 13 versioner til podcast er i 

gang. 

Deltagere i programmerne Udfyld deltagere i programmer: Christian Foldager, Lars 

Christian Lilleholt, Venstre, Ole Birk Olesen, Liberal Alliance, 

Katarina Ammitzbøll, Det Konservative Folkeparti, Morten 

Messerschmidt, Dansk Folkeparti, Peter seier Christensen, 

Nye Borgerlige, Isabella Arendt, Kristeligt Folkeparti, Lars 

Løkke Rasmussen, Moderaterne, Anne Sophie Callesen, 

Radikale Venstre, Mogens Jensen, Socialdemokratiet, Anne 

Valentina Berthelsen, Socialistisk Folkeparti, Peder 

Hvelplund, Enhedslisten, Jan Kristoffersen, Alternativet, Niko 

Grünfeld, Frie Grønne. 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal eller 

platform og på hvilket 

tidspunkt? 

Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt: På 

dk4 i prime time og derudover fordelt på hele døgnet. På 

dk4.tv med fra adgang, på youtube.com med fri adgang, på 

dk4podcast.dk med fri adgang og hos samarbejdsparterne.  



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvor mange har set eller 

lyttet til programmerne? 

Udfyld antal lyttere/seere: Anslået sammenlagt i hele 

perioden 200 000. 

Er programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Udfyld link til programmer: dk4.tv, dk4podcast.dk og på 

youtube.com, liste vedlagt. 
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