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Produktionsplan - Vanvidskørsel
Beskriv hvor mange elementer (artikler/indslag el. lign.) I har tænkt jer, at
jeres produktion skal indeholde. Beskriv også estimeret omfang af disse.
Indtil videre mener vi, at programmet bedst vil fungere som et enkeltstående, længere
indslag, med en varighed på 30-40 minutter. Vi mener, at programmet bedst vil fungere som en
enkeltstående udsendelse med en varighed på 20-30 minutter, da vores kilder supplerer
hinanden godt i forhold til at besvare vores problemstilling og case. Til brug af cases vil vi først
og fremmest benytte en case, som kører vanvidskørsel i en leaset bil, og som tidligere har
mistet kortet på baggrund af vanvidskørsel. Vi har kontakt til en ung mand, som vi vil benytte
som vores primære kilde; hvorfor kører man vanvidskørsel i en leaset bil? Vil udspillet få
konsekvenser for sådan en som ham? Vi har også kontakt med en kvinde, som også kører og
leaser store biler. Hende har vi valgt for at give et mere nuanceret billede på leasing, og ikke
kun høre fra en case, som kører vanvidskørsel i en leaset bil. Hun kører ikke vanvidskørsel,
hun ønsker mere at køre i en større bil, og den mulighed giver leasing hende. I den anden ende
har vi også en mor, hvis søn mistede livet i en ulykke på Langebro tilbage i juli 2019. Bilisten,
der torpederede sønnens bil, var en 25-årig mand, som sad bag rattet i en leaset Audi. Gennem
disse to cases vil vi skabe en fortælling om udspillets konsekvenser, og hvorvidt den rammer
de rigtige gennem de strengere tiltag over for leasingbiler. Vi mener, at vi, ved brug af de to
sider af sagen, kan skabe et nuanceret og nyt billede på udspillet, da vi ikke mener, at man har
hørt mere om leasing-delen af udspillet, selvom det er en integreret del af selv samme udspil.

Beskriv hvorfor historien er velegnet som skrift/tv/radio-historie/ Hvilke
formidlingsmæssige greb vil I bruge?
Vi mener, at denne historie er oplagt til radioformatet, da vores brug af cases er oplagte
stemmer i en historiefortælling omkring et regeringsudspil. Gennem vores cases kan vi altså

tage fortællingen op til et højere niveau, da man kan få følelserne med. Det er følelser, som når
de to fartglade, unge mennesker, som når den fartglade unge mand fortæller om suset ved at
køre for stærkt. Eller ved den empati, som man kan få ved moren, der skal fortælle om tabet af
sin søn til en vanvidsbilist. Gennem radioformatet kan vi også skabe et passende lyddesign,
med de larmende og højlydte biler, der suser gennem København. Eller lyden af en bil, der
kører for stærkt og pludselig mister kontrollen. Det kan være gennem lyde som disse, der skal
være med til at skabe en ramme om fortællingen.

Hvordan passer dette program ind i programerklæringen for RUC
Undersøger og TV 2 Lorrys geografiske senderamme?
Hele grundlaget for vores produktion handler om at undersøge, hvorfor unge mennesker
leaser store biler, som de kører stærkt i. Hvad får dem til det? Hvorfor lease en dyr bil, som
man måske ikke engang har råd til? Men det er også at vende spørgsmålet om, og stille
spørgsmålene i henhold til regeringens udspil om vanvidskørsel. Her ses det, at der skal
sættes en særlig indsats ind over for leasingselskaber og leasingbiler. Hvorfor? Er de leasede
biler hovedproblemet i problemstillingen omkring vanvidskørsel? Ifølge regeringen, så må det
være et rungende ja. Men det har vi besluttet os for at undersøge lidt nærmere.
I henhold til den geografiske senderamme, kan man via tal fra Rigspolitiet se, hvordan der er
[1]

en klar repræsentation af vanvidskørsel i Lorrys geografiske senderamme. Tallene i tabellen
herunder repræsenterer antallet af gange en ATK (automatisk trafikkontrol) har registreret
kørsel med en hastighed på mere end 100 %, eller der er kørt 200 km/t eller derover. Her
noteres København, Københavns Vestegn, Midt- og Vestsjælland samt Sydsjælland og LollandFalster som steder, der alle har en klar repræsentation af det, som Justitsministeriet selv
definerer som vanvidskørsel

[1]

Tal sendt fra kommunikationskonsulent i Rigspolitiet, Thomas Rudbeck

Figur 1. Antallet af gange en ATK har blitzet en vanvidsbilist.

Ifølge Justitsministeriet lyder en definition af vanvidskørsel blandt andet som følgende:
”kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t” og
”kørsel med mindst 200 km/t uanset hastighedsgrænsen” (Justitsministeriet.dk)
Derfor kan man altså se på tabellen, at vanvidskørsel også rammer inden for det geografiske
sendeområde, som TV2 Lorry dækker.

Beskriv i et pitch den bærende idé/påstand
Gennem udspillet vil justitsministeren, transportministeren og finansministeren komme
vanvidskørsel til livs ved at skærpe mulighederne for leasing. Dette gøres blandt andet ved at
man vil konfiskere bilen uanset ejerforhold. Regeringen vil også give leasingselskaber
mulighed for at tjekke deres kunder mere grundigt. Men vi mener, at dette forslag vil risikere
at gå ud over de forkerte personer, som kører vanvidskørsel.
Vi ønsker at undersøge, hvorfor man ønsker at lease en bil til at køre stærkt i. Det er specielt
fokus på unge, som går ud og bruger alle deres penge på at lease en bil, hvorefter de vil ud og
køre stærkt i bilen. Hvad driver dem til det? Hvordan har de råd? Og vil et muligt

regeringsudspil gøre nogen forskel for de unge, som alligevel agter at bryde loven ved at køre
for stærkt?
Vores påstand er, at unge, der leaser biler for at køre stærkt, i sidste ende er ligeglade med et
regeringsudspil/lovforslag. De agter at bryde loven, og det gør de uanset om bilen bliver
konfiskeret eller at det gøres sværere at lease en bil. Konfiskeringen går i sidste ende ud over
leasingselskaberne, da bilen konfiskeres uanset ejerforhold. Og vedkommende, der agter at
køre stærkt i en leaset bil, finder bare en stråmand med papirerne i orden, så der ikke vil være
noget at komme efter. I sidste ende kan sådan et udspil ramme skævt, og muligvis risikere at
ramme de forkerte.

Hvilke genrer vil I anvende? (reportage, fortælling, nyhed, portræt osv.)
I denne radioudsendelse vil der tages udgangspunkt i genren fortælling, da vores primære
fokus er vores to cases, som hver fortæller deres egen personlige historie vedrørende vores
emne vanvidskørsel. I denne sammenhæng får vi en historie, som portrætterer henholdsvis
det at køre vanvidskørsel, samt det at være et indirekte offer. I forlængelse af disse interviews
vil vi være til stede hjemme hos interviewpersonerne, hvorfor det også giver mening at
inkludere reportage-genren, da vi har en hensigt om at beskrive stemningen i omgivelserne
hjemme hos dem. Dette mener vi supplerer den fortællende genrer godt, da vi på den måde
bliver taget dybere ind i den enkeltes fortælling. Det at kunne være til stede og iscenesætte
vigtige elementer og/eller træk hos interviewpersonen gør fortællingen mere livlig.
Dernæst vil nyhedsgenren også indgå i vores udsendelse da dette er et aktuelt politisk emne,
som skal til afstemning i folketinget i løbet af oktober 2020. Vi ønsker derfor specifikt ift.
leasingdelen i udspillet, at få kommentarer fra forskellige politiske aktører, hvor vi ønsker at
høre argumenter for og imod disse punkter.

Indledende research – hvad ved I, hvad skal I vide mere om?
Vi ved på forhånd, at vanvidskørsel er et problem, hvorfor regeringen har fremlagt 9 tiltag,
som skal hjælpe med at eliminere denne. Udover det, pointerer regeringen, at der er et
problem i leasingverdenen, som er med til at bidrage til vanvidskørsel, hvilket er en
information de har fra Rigspolitiet. Vi ønsker dog at vide mere om, hvordan Rigspolitiet i
samarbejde med regeringen har konkluderet dette, da der ikke står nogle konkrete
statistikker eller argumenter for disse tiltag i rapporten.
Vi vil også gerne undersøge det politiske landskabs holdninger til disse tiltag, hvor vi ønsker
argumenter for og imod regeringens udspil.
Vi ved, at leasing er et stigende fænomen i autobranchen de senere år, men hvad ligger til
bunds for dette? Vores fornemmelse er, at der kan være mange forskellige svar til dette
spørgsmål. Derfor ønsker vi også specifikt at afgrænse og fokusere på personer, som leaser bil
i ‘’luksusklassen’’ altså 500.000 kr. plus. Vi vil yderligere gerne ind i verden omkring leasing af
dyre biler, da der økonomisk findes meget bedre alternativer.
Hænger det sammen at lease dyre biler og elske at køre for stærkt? Denne hypotese ønsker vi
også at teste. Hvis dette er tilfældet for vores cases ønsker vi at stille dem konstruktivt overfor
dette, og hvorfor de gør det, samt høre dem omkring regeringens tiltag vil hjælpe på dem.
Vi ved, at det er hårdt at miste et nært familiemedlem i et biluheld, men hvordan er det at leve
med efter? Vi ønsker at komme bag facaden og høre om dette. Hvordan er det at leve med, når
det er kommet på afstand?

Research-plan – hvad skal I vide, i hvilken rækkefølge og hvornår?
Dette punkt er opbygget som en tidslinje.

- Vi skal præsentere regeringens udspil, og høre politiske aktørers holdninger til disse tiltag
omkring, hvorfor og hvorfor ikke de kommer til at fungere.

- Vi skal vide at leasing er et stigende fænomen, og i den forlængelse, hvordan de mere
specifikt bidrager til problematikken omkring vanvidskørsel.
- Vi skal vide, hvorfor personer(case) ønsker at bruge flere tusinde om måneden på leasingbil?
Hvad giver det personen at have sådan en bil? En livsstil?
- Vi skal vide om det ofte hænger sammen at lease store dyre biler og køre for stærkt?
- Vi skal vide, hvorfor og hvordan personer kan få sig selv til at køre hensynsløst uden tanke
og hensyn til andre mennesker end dem selv. Er det ikke en egoistisk tankegang?
- Vi skal vide, hvordan det er at være offer for vanvidskørsel og komme bag facaden.

Hvilke kilder vil I anvende? (gerne konkrete navne, dokumenter osv.)
Britta Buhl - Mor til afdøde mand ved ulykken ved Langebro. Hun skal fortælle os, hvordan det
er at være pårørende, og komme med sine personlige holdninger til udspillet, kilden ’’X’’ og
leasingbiler.
Mark Alexander Lund Persson Anonym kilde betegnet ’’X’’ - Leaser dyre biler, har fart i
blodet og har fået kørekortet taget af samme årsag. Han er udover dette med medarrangør af
ulovlige gade ræs i Københavnsområdet. Han skal fungere som vores primære case, hvor
fortællingen vil tage udgangspunkt i ham som person.
Sara Mina - Kvindelig ‘’leaser’’ af dyre biler, men ikke for at vise sig for omverdenen eller køre
for stærkt, hun finder det mest økonomisk fordelagtigt, men indrømmer dog alligevel at det er
bonus at have en flot bil hun ellers aldrig ville have råd til. Har mistet kørekortet efter en sag om
hurtig kørsel.
Politiske aktør(er) - Skal hjælpe med at løfte vores udsendelse til et større samfundsfagligt
perspektiv. Vi ønsker en nuanceret repræsentation af politiske kilder fra henholdsvis venstre- og
højrefløjen, samt kilder med argumenter for og imod.
Følgende politikere inkluderes i udsendelsen:

Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører.
Henning Hyllested (EL), transportordfører.
Peter Skaarup (DF), retsordfører.
Rigspolitiet - skal iscenesætte problematikken omkring leasingbiler, da det er dem, som
regeringen har deres statistik og anbefalinger fra. (Ønskede ikke at kommentere på sagen)
Finans og Leasing - Foreningen for leasing, hvad mener de om udspillet?

Link til vores program på Soundclod:

https://soundcloud.com/user-598987664/vanvidskorsel-fra-alle-perspektiverchristian-jeppesen-og-sunny-singh

Logbog – Undersøgende journalistik
Anvendte Kilder:

Britta Buhl. Adresse: Vinkelvej 40, 6823 Ansager. Mail: brbu@varde.dk. Inden interviewet har vi
udelukkende været i kontakt med Britta over mail. Vi har derfor ikke hendes telefonnummer.

Christian Brandt, Direktør, Finans og Leasing. Telefon: 40382987. Mail: chb@finansogleasing.dk

Anonym kilde: case som vanvidsbilist.

Peter Skaarup, retsordfører, Dansk Folkeparti. Mail: dfchol@ft.dk. (For at komme i kontakt med Peter
Skaarup har vi haft kontakt med hans sekretær Charlotte Hansen (charlotte.hansen@ft.dk) og
personlige assistent, Sebastian Carstensen (sebastian.carstensen@ft.dk). Telefonnummeret på
Sebastian Carstensen: 61623383.

Henning Hyllested, transportordfører, Enhedslisten. Mail: Henning.Hyllested@ft.dk. Telefonnummer:
33375010.

Karsten Pihl Lorentzen, retsordfører, Venstre. Vi har været i kontakt med Sara Lützen, der er polisk
medarbejder for Kristian Pihl Lorentzen. Vi kontaktede ham via mail, for at sende de spørgsmål, som vi
ønskede at få besvaret. Svarene på spørgsmålene, som vi ønskede, skulle besvares på en video, da
lyden på et telefoninterview ikke var helt optimal ift. et radioprogram.

Dato

02/09-20

Etiske overvejelser

Vi har i dag sendt den foreløbige
produktionsplan. Vi ønsker
umiddelbart at få kontakt til en ung
person, der leaser en bil. Vi har
derved prøvet at skrive inde på flere
forskellige Facebook-grupper, der
alle har med leasing at gøre. Vores
primære mål er, at snakke med en
person, der har kørt vanvidskørsel. Vi
har også overvejet at kontakte
striben, der arrangerer en række
gaderace, for at komme i kontakt med
en ung, der kører stærkt og har fart i
blodet. Men det primære mål er at få
kontakt til en ung person, der leaser
en hurtig bil.
Vi ønsker også at komme i kontakt
med Justitsministeriet for at få en
kommentar til udspillet, og for at få
uddybet en række punkter, som vi
har haft i overvejelserne. Det handler
blandt andet om deres årsag til den
store fokus på leasing som et
problem. Hvilke tal har de anvendt,
for at finde frem til leasing som et
problem? Indtil videre har vi prøvet

Kilde

at ringe til en pressekontakt, men de
har ikke ønsket at kommentere på
det, men fortalte, at vi kunne sende
en mail. Så det prøver vi.
07/09-20

Vi har fundet frem til Britta Buhl, der
er mor til den afdøde betjent, der
mistede livet på Langebro. Måden,
hvorpå vi fandt frem til hende var, at
hun tidligere har været i pressen, for
at udtale sig om hendes søns død
(https://nyheder.tv2.dk/krimi/202002-06-mor-til-draebt-betjent-paalangebro-det-er-ikke-til-at-forstaa)
Hende vil vi rigtig gerne have med i
programmet, da ulykken på Langebro
tilbage i juli 2019 var en af årsagerne
til, at regeringen fremførte deres
udspil tilbage i februar måned. Vi
håber hun kan bidrage med en
pårørendes perspektiv på det. Vi har
skrevet en besked til hende på
Facebook, med stor omtanke på,
hvordan man kontakter en kvinde,
der er har mistet sin søn. Vi har, i
løbet af dage, snakket om, hvordan
man på bedst mulig vis skriver
respektabelt til hende, så vi ikke
”river” op i den forfærdelige tragedie.
På den måde kan vi derfor have både
en vanvidsbilist og en pårørende til et
offer for vanvidsbilisme, så vi,

Britta Buhl.

gennem de to cases, kan skabe en
kontrasterende fortælling fra begge
sider af sagen.

09/09-20

Vi har endnu ikke hørt fra Britta, men
vi vil ikke give op forsøget i, at få
kontakt til hende. Vi har fundet
hendes mail, som vi vælger at skrive
til, i håbet om, at hun vil tale med os.
Vi har hverken hørt fra
Justitsministeriet eller fra en ung
vanvidsbilist, så vi er nødt til at lede
videre.

09/09-20

Vi har fået svar fra Britta! Samme
aften som vi har skrevet, skriver hun
til os. Hun vil gerne være med i
programmet, og vi aftaler, at vi kan
komme hjem til hende i næste uge,
torsdag den 17. september kl 14. I
mellemtiden vil vi finde frem til nogle
politiske kilder, som vil komme med
deres meninger til forslaget. Vi skal
også lede efter en ung vanvidsbilist,
som også har leaset en bil. Det har
ikke været muligt endnu, men vi
leder videre med lys og lygte.

10/09-20

Vi har endelig fået kontakt til en

Politiske kilder, som vi

vanvidsbilist! Det er lykkedes

ønsker at kontakte:

gennem en gruppe på Facebook, hvor

vi har lagt et opslag op om, at vi søger

SF: Retsordfører Karina

en ung mand der leaser en bil. Vi har

Lorentzen Dehnhardt, mail

fået kontakt til en ung mand, som

karina.dehnhardt@ft.dk

kører rundt i en leaset Porsche
Cayenne. Vi har haft lidt samtaler

Venstre: Transportordfører

frem og tilbage med ham, og vi

Kristian Pihl Lorentzen,

ønsker at lave et interview med ham

mail

hurtigst muligt. Dog er han en smule

kristian.lorentzen@ft.dk

tøvende i, at snakke med os, men vi
går forsigtigt til værks. Vi håber at

(S) Thomas Jensen,

kunne komme i kontakt med ham.

transportordfører, mail
thomas.jensen@ft.dk

Vi har også været inde og undersøge,
hvem vi kunne snakke med af

(DF) Hans Kristian Skibby,

politiske kilder. Vi har undersøgt

transportordfører, mail

forskellige ordførerposter hos de

hans.skibby@ft.dk

forskellige partier, så vi skriver til
dem. Vi vælger at fokusere på enten

(Radikale Venstre) Kristian

retsordfører eller trafikordfører.

Heegaard, retsordfører, mail
kristian.hegaard@ft.dk
(Enhedslisten) Henning
Hyllested,
transportordfører mail ,
henning.hyllested@ft.dk

11/09-20

Vi har fået en aftale i hus med
Henning Hyllested, Kristian Pihl
Lorentzen og Kristian Hegaard til på
mandag. Henning skal vi snakke med
på hans kontor på Christiansborg.
Kristian Pihl Lorentzen ønsker at lave

et telefoninterview, men da vi ikke
mener at et telefoninterview giver
den optimale lyd, har vi bedt ham om
at sende en video, hvori han svarer
på spørgsmålene. Det har vi overvejet
og tænkt, da det giver den bedste lyd.
Dog kan vi ikke stille opfølgende
spørgsmål til ham, men hvis vi ønsker
yderligere uddybning, kan vi altid
interviewe ham igen.
14/09-20

Vi har fået snakket med Henning
Hyllested fra Enhedslisten. Han var et
godt bidrag, da han var uenig i, at
konfiskation af leasingbiler var
løsningen. Vi spurgte ham også ind
til, hvilke tal de har fået fra
regeringen, der gør leasing til et af
hovedproblemerne ift vanvidskørsel.
Det kunne han faktisk ikke, og ville
stille spørgsmålet om, hvilke tal og
statistikker, der bakker op om
udspillet.
Vi har stadig ikke hørt mere fra vores
leasingkilde, så vi frygter at han har
fået kolde fødder. Vi leder altså
videre efter en leasingkilde.

15/09-20

I dag har vi snakket med Christian
Brandt, der er direktør for
brancheorganisationen Finans og
Leasing. Vi har valgt at snakke med

ham, for høre leasingselskabernes
mening om, at regeringen mener, at
leasing er så stort et problem, og at
man skal kunne konfiskere bilen. Vi
er naturligvis klar over, at han er en
kæmpe partskilde ift leasing, men vi
mener også, at det vil bidrage til, at få
nogle flere nuancer og vinkler på
projektet.
Vi har fået kontakt til en ung kvinde,
som også leaser en bil. Vi har også
fundet en ung gut, der kører.
Hun bryder fordommen med, at det
er en ung, kriminel gut, der ligger og
leaser en bil. Hun vil også bringe
vinklen med, at man ikke kun leaser
en bil for at køre ulovligt.
Vi har modtaget videoen fra Kristian
Pihl Lorentzen, og vi har derfor 2
kilder i hus; ham og Henning
Hyllested. Vi forventer også at lave et
interview med Kristian Hegaard over
Teams, da han ikke ønsker at møde
os fysisk. Vi håber derfor, at vi kan
snakke med ham nu på fredag.
Vi har også brugt de sidste par dage
på at forberede interviewet med
Britta, der bor i Ansager, en lille by

tæt på Esbjerg. Det er en skrøbelig
kilde, så vi ønsker at være blide, men
også professionelle. Vi har derfor
aftalt, at hvis hun skulle begynde at
græde vil vi lige give hende et par
minutter til at sunde sig, og derefter
fortsætte interviewet. Vi vil ikke
slukke for mikrofonen eller begynde
at trøste hende, som ens instinkt
ellers siger man skal, da vi også vil
have hendes følelser med på
optagelsen.
17/09-20

Vi er lige kommet hjem fra turen til
Jylland, og vi mener, at samtalen gik
rigtig godt. Hun kom med nogle gode
input, og hun klarede
interviewsituationen rigtig godt. Hun
virkede rolig og komfortabel i vores
selskab, hvilket vi føler er med til at
give et bedre interview. Hun
begyndte at snøfte og græde et par
gange, men vi forholdte os som aftalt,
og gav hende plads og tid til at
komme sig lidt. I køreturen på vej til
hende var vi begge meget spændte på
interviewet og på, hvordan man skal
snakke med en kvinde om hendes
afdøde søn. Men vi gjorde også alt for
at holde hovedet klart og fokuseret,
så vi ikke blev revet for meget med af

vores følelsers vold. Så alt i alt er vi
rigtig tilfredse med interviewet.
18/09-20

Vi har intet hørt fra Kristian Hegaard.

(SF) Anne Valentin

Det tager vi som en aflysning af

Berthelsen,

interviewet. Vi har forsøgt at ringe til

transportordfører

hans sekretær, og skrive til hans mail,
men uden held. Vi har fortsat kun 2

DF Dennis Flydtkjær,

politiske kilder. Vi skriver videre til

færdselsordfører.

nogle flere politiske kilder, for at se,
om det lykkedes. Det er blandt andet
ordførere fra DF og SF.
Vi har også valgt at gå tilbage til en
enkelt case ift en vanvidsbilist. Vi
føler, at den kvindelige case ikke vil
give os den ønskede vinkel på
vanvidskørsel, som vi ønsker. Vi er
derfor tilbage til at lede efter en gut,
der leaser en hurtig bil for at køre
stærkt. Det er klart vores største
udfordring indtil videre, da det jo nok
er et emne, hvor dem, der begår
vanvidskørsel, ikke ønsker at stå
frem. Men vi leder videre på
Facebook.
Vi har også, endnu en gang, forsøgt at
få fat på Rigspolitiet og
Justitsministeriet, men enten nægter
de at udtale sig, eller også er de helt
umulige at få fat på. Grunden til, at vi

skal have fat i hhv. Justitsministeriet
og Rigspolitiet er, at vi ønsker tal og
statistik, der kan pege på leasing som
et hovedproblem i forbindelse med
vanvidskørsel. Vi ønsker også en
forklaring på, hvad konfiskation skal
betyde. Hvad sker der med en
konfiskeret bil? Det ville vi også
gerne have uddybet.
19/09-20

Vi har haft et vejledermøde med
Barbara, hvor hun forklarer os at
anonymisering godt ville kunne lade
sig gøre. Det vil vi tage med videre,
når vi engang får fat i en
vanvidsbilist, som vil snakke med os.
Vi har sat en deadline, der hedder
mandag den 28. september til at finde
en case. Hvis vi ikke kan finde en
case, må vi finde på en ny vinkel, og
måske køre mere på moren.
Vi har også fået kontakt med Peter
Skaarup, efter Dennis Flydtkjær
havde sendt os videre til ham. Vi
aftaler et interview med ham på
tirsdag, den 22. september. Når vi har
fået Skaarup og vanvidsbilisten i hus
føler vi, at vi er helt færdige med
indsamlingen af kilder og cases, og er
klar til at opbygge programmet.

22/09-20

I dag har vi fået interviewet med
Peter Skaarup, der er retsordfører, i
hus. Det blev et fint interview, og han
læner sig op ad Kristian Pihl
Lorentzen, der mente at man skulle
kunne konfiskere leasingbilen. Derfor
har vi ham og Pihl Lorentzen på den
ene side, og Henning Hyllested og
Christian Brandt fra Finans og
Leasing på den anden side, der er
imod konfiskation af leasing.

25/09-20

Det har endelig lykkedes os at finde
en bilist, som passer på alle vores
parametre. Vi har fundet ham
gennem en bekendt, som har sendt os
videre til vores case. Det er en ung
gut fra Hvidovre, som har leaset en
hurtig bil. Vi har snakket lidt frem og
tilbage med ham, og han virker som
en person, der ønsker at snakke
meget om leasing og vanvidskørsel.
Som en ekstra tilføjelse til det hele,
arrangerer han også ulovlige
gaderace sammen med sine venner.
Hvis det lykkedes at få en aftale i hus
med ham, har vi løst vores klart
største problem, nemlig et aftale med
en case, som vi kan snakke med. Vi
har indtil videre aftalt at mødes med
ham nu på mandag, den 28. for at

interviewe ham. Vi håber ikke han
springer fra, som de andre har gjort.
28/09-20

Vi har endelig fået vores case i hus.
Vanvidsbilisten, som vi fik kontakt til
for et par dage siden, var helt perfekt
at snakke med. Han passede ind i alle
parametre, og vi så hans bil, som han
benytter til vanvidskørsel. Han kom
med en masse gode pointer, som
faktisk også gav os inspiration til at
tilføje ideer til løsninger på
vanvidskørsel, noget som Britta også
kommer ind på. Vi snakkede også
med ham omkring anonymisering. Vi
havde, under et tidligere møde med
Barbara, vores vejleder, fået
forklaret, at anonymisering godt ville
kunne lade sig gøre, og derfor har vi
givet muligheden til vores kilde, som
takkede ja til det. Vi kender begge
hans identitet, og vi kan stå inde for,
at han også kører vanvidskørsel og er
med til at arrangere gaderace, da han
har inviteret os til et biltræf på
fredag, for at give os et indblik i livet
som fartglad leasingkunde.
Vi har herfra aftalt at vi skal lytte alle
klippene igennem i morgen, tirsdag,
og sætte det op i et clipboard, med de
klip, som vi kan benytte i

programmet . Så kan vi begynde på et
klippemanus onsdag.
02/10-20

Vi har fået struktureret et
klippemanus, og vi har fået indtalt de
fleste speaks til programmet. Vi er
begyndt at strukturere programmet,
og vi har lavet de første 15 minutter.
Vi har også været ude og mødes med
vores anonyme kilde, som vi har
kaldt for X i programmet, for at
opleve et gaderace. Vi fik set en
masse forskellige biler og unge
mennesker, som tydeligvis gik
utroligt meget op i biler. Det var
spændende og lidt vildt at få et
indblik i en verden, som man ikke
kender til. Det har givet os en god ide
om, hvorfor der er så mange unge,
der kører vanvidskørsel.

05/10-20

Vi har mødtes ude på RUC for at få de
sidste detaljer på plads i
programmet. Vi har også snakket lidt
frem og tilbage om, hvorvidt der skal
mere underlægningsmusik eller flere
billyde med i programmet, men vi
mener at vi har anvendt den
tilpasselige mængde
underlægningsmusik og lydeffekt, så
det ikke ville tage for meget af fokus
fra programmet.

06/10-20

Vi har fået styr på de sidste ting i
programmet, og rettet til i
produktionsplanen, så vi er helt klar
til at aflevere.

