
   

 

Rapportskema 
Tilskudsmodtager:  KANAL 1 

Journalnr.: EUF100.2022-0033 

Bevilget tilskud: 80.000 

Projektets titel: Danskerne og Forsvarsforbeholdet 

Kort rapport om forløbet: I store træk gik alt som planlagt. Vi kunne godt mærke at der 

var travlhed blandt politikerne, hvilket bevirkede at vi skulle 

arbejde hårdt for at få interview og studieaftaler på plads. 

Vores mission, med at give politikerne den fornødne taletid, 

var vellykkede: hver gang har politikkerne efterfølgende 

udtrykt det positive ved ikke blive cuttet i utide – så både ja- 

og nej-politikere syntes at de er gået her fra med god en 

fornemmelse. 2 udsendelser og promospot/programtrailer er 

produceret og vises på de 2 tv-kanaler + tilgængelig på 

webkanalerne planmæssigt. Promospot er blevet vist på 

Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Christine Nissen, Forsker i udenrigspolitik og diplomati, 

(DIIS). 

 

Peter Viggo Jakobsen, Lektor ved Institut for Strategi og 

Krigsstudier. (Forsvarsakademiet). 

 

Radio/TV/Podcast/Video 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 2 

Deltagere i programmerne Pia Kjærsgaard (DF), Benny Engelbrecht (S), Katarina 

Ammitzbøll (KF), Peder Hvelplund (EL) 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal eller 

platform og på hvilket 

tidspunkt? 

På tv-kanalerne DK4 og Kanal 

Hovedstaden.Premieretidspunkterne på DK4 er hhv. 

16.05.2022 kl. 17.30 og 19.05.2022 kl. 12.00. Herefter 

genudsendes udsendelserne spredt på døgnet tider frem til 

31. maj 2022. På Kanal Hovedstaden sendes programmerne i 

uge 20 og 21, bl.a. lørdage 21.30 - og gendusnedt spredt på 

døgnets timer - i alt 12 gange. 

Hvor mange har set eller 

lyttet til programmerne? 

DK4 har tidligere oplyst at programmer i dette format har et 

seertal på 300-400.000 seere (inkl. genudsendelser)  



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Er programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

https://www.bideo.dk/bideo/danskerne-og-

forsvarsforbeholdet-pia-kjaersgaard-og-benny-engelbrecht  

 

https://www.bideo.dk/bideo/danskerne-og-

forsvarsforbeholdet-katarina-ammitzboell-og-peder-hvelplund  

 

https://kanal-1.dk/danskerne-og-forsvarsforbeholdet  

 

Programtrailer er vist på Twitter, Instagram og Facebook - 

bl.a. på https://fb.watch/dkkGb61Jfl/  

 

https://www.bideo.dk/bideo/danskerne-og-forsvarsforbeholdet-pia-kjaersgaard-og-benny-engelbrecht
https://www.bideo.dk/bideo/danskerne-og-forsvarsforbeholdet-pia-kjaersgaard-og-benny-engelbrecht
https://www.bideo.dk/bideo/danskerne-og-forsvarsforbeholdet-katarina-ammitzboell-og-peder-hvelplund
https://www.bideo.dk/bideo/danskerne-og-forsvarsforbeholdet-katarina-ammitzboell-og-peder-hvelplund
https://kanal-1.dk/danskerne-og-forsvarsforbeholdet
https://fb.watch/dkkGb61Jfl/

	Rapportskema
	Radio/TV/Podcast/Video

