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Prosjektbeskrivelse 
Filmen FREJA er et portrettintervju av en 13 år gammel jente som bor på Svalbard. Familien 

hennes eier firmaet Green Dog som driver med turisme i form av hundesledeturer året 

rundt. Freja deler derfor hjem med nesten 300 hunder. I denne minidokumentaren får vi et 

innblikk i hennes liv, hvordan en hverdag kan se ut og hvordan det er å leve i slike 

omgivelser.  

 

 

 

Begrunnelse for valg av tema 
Film, spesielt dokumentarer har alltid fascinert meg, så jeg har lenge visst at det var det jeg 

ville gjøre med fordypningen min. Ideen om å lage akkurat denne dokumentaren er et 

produkt av mange blindveier og noen tilfeldige valg. I sommerferien dro jeg litt rundt i Norge 

og fikk ideen om å lage en film for å «hedre» landet. Da skulle jeg dra rundt om og filme 

forskjellige steder, blant annet Svalbard for å vise frem nye sider ved Norge. Da jeg innså at 

dette ble litt for ambisiøst, prøvde jeg å finne frem til en annen vinkling, men ideen om 

Svalbard ble sittende helt fast. Jeg ville dit, og jeg ville filme fordypningen min der oppe. 

Dette var i september.  
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Beskrivelse av arbeidsprosessen 

Starten 

Bare for gøy begynte jeg å se på hva flybilletter og opphold ville kostet meg, og så deretter 

på forskjellige stipender som kunne være aktuelle. Om reisen gikk opp dit, ville jeg lage film 

om klimaendringene – visualisere de faktiske endringene i Longyearbyen, verdens nordligste 

by. Etter å ha sett at reisen ikke var ekstremt dyr tok jeg kontakt med universitetet på 

Svalbard og noen andre foreninger som driver med forskning på klimaendringene der oppe. 

Blant annet på grunn av Koronasituasjonen kunne ingen la meg komme dit for å intervjue 

dem. Universitet satte meg derimot i kontakt med COAT som er et firma som sammenligner 

forskjellige statistikker rundt klimaendringene. Der kom jeg i kontakt med Leif Einar Støvern 

som viste en like stor entusiasme som min og satte i gang for å hjelpe meg. Det ble lange 

telefonsamtaler og mange mailer. Vi er nå i oktober.  

 

I november og desember mailet vi frem og tilbake, og jeg sendte han flere forskjellige 

forespørsler som han videresendte til andre forskere. Da det ble januar, satt jeg fortsatt ikke 

med noe konkret, og Leif hadde ikke svart meg på en måned. Dette gikk ikke. Jeg begynte å 

sende ut flere søknader. Jeg tok kontakt med ordføreren på Svalbard, grunnskolen og 

videregående, Frøbanken, Svalbard NU og Åshild Pedersen som driver med Svalbardrein. Alle 

forespørslene ble avslått på grunn av Korona. Det var nå blitt den 13. januar, og jeg var mildt 

sagt veldig stressa i det jeg innså at en dokumentar om miljøkrisa ikke ville la seg gjøre. Jeg 

undersøkte hvilke andre film-muligheter jeg kunne finne på Svalbard og fant nettsiden til 

Green Dog. Mest for gøy sendte jeg dem en mail som et siste forsøk på å få gjennomført 

Svalbardprosjektet. Et kvarter senere hadde de prøvd å ringe meg. Vi kom i kontakt, og de så 

ikke noe problem i at jeg kunne lage en film om dem. Så 13. januar hadde jeg spikret min 

første dokumentar-avtale og planla avreise til den 28. januar.   
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Forberedelsene 

Allerede i oktober begynte jeg å se på hvilket kamera jeg ønsket å filme med. Ettersom jeg 

ville filme håndholdt, slo jeg først fra meg tanken om å bruke skolens Sony FS7 kamera. Men 

etter å ha sett litt på utleie av andre kameraer, innså jeg at det ville blitt umulig dyrt. Derfor 

bestemte jeg meg for å bruke skolens kamera likevel. Så jeg tok med FS7-en hjem i juleferien 

og fikk låne med meg en del utstyr fra skolen. Dette var en ekstremt nødvendig prosess da 

jeg lærte mye av å bruke ferien på å filme. Jeg kunne ingenting om kameraet, så før jeg 

begynte å filme, så jeg på endel YouTube-videoer for å orientere meg om hvordan kameraet 

fungerte og finne ut av alle innganger, innstillinger og lignende. Så dro jeg ut nesten hver dag 

disse ukene for å filme rundt i nabolaget og i byen. Det var et fantastisk tidspunkt å gjøre 

dette, siden det var rundt -7 til -15 grader ute! Her måtte jeg manøvrere kameraet med 

hansker og en kropp hvor motorikken var preget av kulda. 

 

Ved å se på opptakene, skjønte jeg at det var vanskelig å holde kameraet i ro fordi det veier 

nesten fem kilo. Dette løste jeg ved å feste en sele til kamerahuset som jeg kunne ha over 

skulderen. I tillegg begynte jeg å trene armer og skuldre for å få nok styrke til å løfte og holde 

kameraet stødig i forskjellige vinkler over tid. Etter hvert tok jeg for meg lyden ved å teste 

mygg og shotgun ute. Skolen hadde ingen tilgjengelig vindhette til shotgunen, så jeg forhørte 

meg rundt til jeg fant en jeg kunne låne. 

 

For å forberede meg på tematikken, leste jeg meg opp på Green Dog og guidene deres på 

nettsidene deres. Informasjonen skrev jeg ned i et dokument så jeg skulle huske det bedre. 

Jeg så også litt på informasjon om Svalbard og om hundesledekjøring generelt for å få en 

større forståelse. Videre formulerte jeg spørsmål jeg kunne tenke meg å stille og begynte å 

tenke på utformingen av dokumentaren. 

 

I de praktiske forberedelsene satte jeg opp budsjett, bestilte flybilletter og bestilte 

overnatting på Gjestehuset 102 som var det rimeligste alternativet, og som i tillegg ga meg 

muligheten til å lage mat selv.  

 

En utfordring med Svalbard er at solen ikke kommer over horisonten før i slutten av februar. 

Dette gjorde at jeg så meg nødt til å reise to ganger. Før jeg dro opp første gang, tok jeg 
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kontakt med daglig leder i Viken filmsenter, Ånund Austenå, en av Norges mest erfarne 

dokumentarfilmskapere. Vi hadde en lang samtale hvor jeg la frem tankene mine om 

prosjektet og fikk mange nyttige råd og tips. Jeg fikk også interessante innspill av filmskaper 

Bård Gundersen som blant annet lager en del skifilmer og derfor har mye erfaring med 

filming i snø og i kaldt klima.  Jeg satte meg også grundig inn i bruk av vinkler og 

kamerabevegelser for bedre å kunne visualisere hva jeg ønsket å oppnå. I tillegg forsket jeg 

på hvordan jeg kunne få best mulig lyd og planla for optimale intervjuforhold. Deretter lagde 

jeg et storyborad for å undersøke nærmere hva som kunne fungere. Dette hjalp meg til å 

tenke ut klipp jeg helt sikkert ønsket å komme hjem med. For å hente inspirasjon så jeg også 

mange andre dokumentarer fra Svalbard. 

 

Pakkeprosessen var ikke lett. Resultatet ble ekstremt mye greier, og noe av det brukte jeg 

aldri. Dagen før avgang pakket jeg alt utstyr opp og ned to ganger for å være sikker. Her 

dukket det opp et problem: Kamerahus og objektiver kunne ikke sendes i kofferten, så alt 

måtte i håndbagasjen som allerede er redusert til 6 kg av SAS. Dette var en problemstilling 

jeg ikke trodde jeg ville få, men som løste seg ved at moren min ble med og kunne ta noe av 

det.   
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Filmingen 

Den 28. januar dro vi. Da jeg kom til flyplassen og fikk se værmeldingen slo det meg at jeg 

ikke visste hva kameraet ville tåle av minusgrader. Det var meldt -27 grader. Begynte febrilsk 

å finne ut hva kameraet ville tåle og fant at den tålte opp til 50-60 minus. Da jeg kom frem, 

endte jeg opp med å gå en tur med kontakten fra Green Dog, noe som var helt fantastisk. Jeg 

ble kjent med henne, fikk orientert meg om hvordan det var der og planlagt hvordan de 

neste dagene skulle bli. Dagen etter møtte jeg henne på formiddagen og dro ut til kennelen. 

Det var mørkt konstant, så jeg fikk ikke orientert meg optimalt om hvordan kennelen så ut.  

  

Jeg fikk en omvisning og prøvde desperat å filme 

alt jeg så, men det tok ikke lang tid før 

viewfinderen på kameraet begynte å hakke og 

bli slørete. Dette kom ikke som noe sjokk, 

ettersom jeg hadde lest at væsken i skjermen 

kunne begynne å fryse om temperaturen ble for 

lav. Kennelen ligger 12 km unna Longyearbyen 

og det var 30 minusgrader. Det var i tillegg vind, 

så luften mot hud var regnet til -40 grader. Dette 

gjorde det veldig vanskelig å fokusere manuelt 

på hunder i bevegelse med håndholdt kamera. 

Muskelmotorikken ble etter hvert svekket, og 

jeg måtte ta pauser.  

 

Neste dag ble jeg hentet av en guide for betalt 

tur i Bolterdalen. Det var vanskelig å dra alene 

med alt utstyret jeg måtte ha med. Jeg tok avgjørelsen om å ta med et Nikon-kamera på 

sleden, noe som var et dårlig valg. I så lite lys blir filmen sjelden bra om det ikke er brukt 

fullformat. Jeg hadde også autofokus, noe som gjorde at det ikke fokuserte i så mørkt 

landskap. Solskjermen var i veien for å overstyre med manuelt fokus, så i -40 grader på en 

slede i fart ble det vanskelig å gjøre noe med det.  Etterpå dro jeg ut igjen og gikk litt rundt 

for å prøve å avtale intervjuer med de forskjellige guidene. Tilfeldigvis kom jeg over den 

eldste datteren til eierne av Green Dog, Freja Bernlow, og endte opp med å intervjue henne i 
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nesten en time. Hun var utrolig reflektert til bare å være 13 og fascinerte meg veldig. Dagen 

etter filmet jeg litt landskap som B-foto før vi dro hjem.  

 

Hjemme begynte jeg å se på det jeg fikk. Det tok ikke lang tid før veilederen min og jeg innså 

at filmen burde være om Freja, ikke kennelen generelt. Jeg hadde intervjuet noen andre 

guider, noe som ga meg nyttig bakgrunnsinformasjon, selv om jeg ikke fikk brukt materialet i 

akkurat denne filmen. Etter å ha sett gjennom stoffet jeg hadde, lagde jeg meg en liste over 

hva jeg ville ha til neste gang og begynte å planlegge litt spørsmål og lignende. I mellomtiden 

fortsatte jeg å øve meg med kameraet og fulgte spent med på innreisereglene for Svalbard. 

Det ble vedtatt at alle måtte Korona-teste seg 24 timer før innreise, og jeg måtte bestille tid 

for test. Noen dager før avreise ble jeg syk og fryktet det var Korona. Perioden fra jeg ble syk 

til jeg fikk svar på testen var mentalt krevende, og det å pakke føltes helt umulig. Men testen 

var heldigvis negativ, så søndag den 20. februar dro jeg opp igjen. Det at jeg dro alene denne 

gangen gjorde at jeg måtte gjøre et enda bedre forarbeid, som å lage en liste over hva hver 

utstyrsdel veide, slik at jeg kunne planlegge 

nøyaktig hva jeg kunne ta med meg i 

håndbagasjen.  

 

Dagen etter jeg ankom klarte jeg å kapre meg 

skyss med noen som tilfeldigvis skulle ut til 

kennelen. Der møtte jeg Freja og fulgte henne 

rundt på gården. Det ga meg masse bra 

materiale, men jeg så raskt at minnekortet ble 

fullt. Denne gangen hadde jeg med meg bare 

ett minnekort, noe som var en ordentlig 

tabbe. Synd at ikke skolen hadde flere å tilby. 

Jeg filmet med mine andre kameraer, men det 

ble ikke på langt nær like bra. Til slutt tok jeg 

noen bilder av kennelen med mitt Sony NEX-7 

kamera.  
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Dagen etter satt jeg på med noen andre fremmede inn for å filme B-foto av hundene. Dette 

var veldig gøy, og resultatene ble mye bedre enn sist.  

 

Neste dag filmet jeg i sentrum av Longyearbyen. Jeg dro til skolen hennes og filmet også 

andre forskjellige bygninger som B-foto.  

 

Siste dag dro jeg på is-grottetur, noe som ga meg fantastiske hundesledebilder og is-

grottebilder. Jeg tok med det store kameraet ned i grotten, noe som var risikabelt, men 

veldig verdt det. Dessverre passet ingen av grottebildene inn i filmen. På veien hjem satte jeg 

opp et GoPro-kamera på hundesleden, men kvaliteten på disse bildene ble ikke god nok. 

Derimot ble jeg godt fornøyd med bildene jeg tok med FS7-en sittende på sleden, til tross for 

vanskene med å holde kameraet stødig i fart. 
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Utvalg og klipp 

Etterarbeidet ble mye vanskeligere enn det jeg forventet. Jeg måtte sette meg grundig inn i 

Adobe Premiere og savnet det å kunne få fysisk veiledning på skolen. I tillegg var det 

utfordrende å skape innholdet. Hva slags vinkling skulle filmen egentlig ha? Hva bryr seeren 

seg om og hvor mye kan jeg presentere før det blir uinteressant? Hvordan velger man ut 13 

minutter med bilder fra 9 timer med film? Jeg brukte noen uker på å finne ut hvilke brikker 

av puslespillet jeg ville ha med og hvordan jeg skulle sette dem sammen. Jeg satt på rundt 15 

sekvenser/innslag om temaer som jeg hadde fargekodet i programmet.  

 

Det å plukke fra dette var det vanskeligste, ettersom jeg begynte å bli blind for andres 

førsteinntrykk. Klippene føltes for lange, og det mest generelle ble for kjedelig. Derfor hjalp 

det masse å vise filmen til familien som med nye øyne kunne si hva de syntes var gøy og hva 

som var kjedelig. Til slutt endte jeg opp med det som skulle inn i filmen. Da lagde jeg Post-it 

lapper som jeg hang opp på veggen for å visualisere alle scenene for meg selv. Det ble et 

slags storyboard. Jeg ble stående å stokke om på dem i to dager og fant til slutt en rekkefølge 

som jeg kunne føle meg fornøyd med.  

 

Sendte så filmen både til skolens veileder og til den anerkjente dokumentarfilmskaperen 

Margreth Olin, for tilbakemeldinger. I tillegg sendte jeg den 

til Line Halvorsen som også er sentral i det norske 

filmmiljøet. Alle tre sendte meg nyttige tilbakemeldinger, 

men en utfordring var at de var ganske uenige. Dette ble jeg 

sittende med i noen dager – til jeg fant ut hva jeg selv ville 

med filmen, og tok valg etter det. 
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Valg av B-foto var også krevende, og det ble mange litt vonde valg. Noe jeg fort lot merke til i 

filmingen min, var tendensen jeg hadde til å fokusere på de tingene som virket spennende i 

øyeblikket, noe som gikk litt på bekostning av å få nok gode oversiktsbilder. Dette kom 

hovedsakelig av at jeg etter hvert ble vant til omgivelsene og på et vis glemte at publikum 

kun ser stedet gjennom kameraet mitt. Dette ble en smule problematisk fordi det var deler 

av intervjuet jeg ikke hadde bildemateriale til, og fordi jeg måtte kutte gode bilder som 

kunne vært spennende i filmen. Dette er virkelig noe jeg vil huske til neste gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sekvensen om Frejas bakgrunn ønsket jeg noen arkivbilder og sendte moren en melding for 

å spørre om hun hadde noen lett tilgjengelig. Hun sendte over 15 bilder fra Grønland som 

alle var helt fantastiske. I sekvensen hvor Freja 

forteller om sin første isbjørn, ønsket jeg å 

visualisere det best mulig. Etter å ha lett litt fant jeg 

en YouTube-video med en «Attribusjonslisens for 

Creative Commons» som da lot meg bruke videoen 

lovlig i filmen min.  
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Lyd og grading 

Bortsett fra noen få tilfeller av vindstøy ble jeg godt fornøyd med lydkvaliteten. Det første 

jeg la merke til da jeg hadde utvalget av klipp, var at jeg ofte var nødt til å kutte 

intervjuobjektet rett av. Dette hørtes ikke bra ut, så jeg så etter stille områder i intervjuet for 

SORL. Under intervjuet tenkte jeg på å ta opp stillhet for akkurat dette formål, men trodde 

jeg hadde fått nok i pausene i praten. Dette var en feiltagelse som gjorde at jeg måtte klippe 

og jobbe en del for å få en seks sekunders lang lydfil med stillhet. Neste gang husker jeg å ta 

opp SORL.  

 

 

Allerede i januar begynte jeg å se etter musikk jeg mente ville passe. Skolen har en bruker på 

Epidemicsound.no, så jeg lette litt og fant noen ideer. I mars tok jeg opp jakten igjen, og det 

viste seg at det å finne musikk er vanskeligere enn man skulle trodd. Personlig mener jeg at 

valg av musikk er essensielt for å hente frem riktig budskap gjennom bildene, og det ble 

derfor noe jeg måtte disponere en god del tid til. Til åpningen fant jeg en sang med en start 

jeg likte, men ønsket meg noen få endringer. Så jeg spurte derfor en venninne som driver 

med sang om det var mulig å jobbe med den starten som utgangspunkt og gjøre de 

endringene jeg ønsket. Dette gjorde hun, og jeg ble godt fornøyd med resultatet. På 

anbefaling fra Margreth Olin tok jeg kontakt med artisten Sigur Rós fra Island, og spurte om 

å få bruke en av sangene hans til andre musikkinnslag. Dette gjorde jeg ved å fylle ut et 

skjema, men noe svar har jeg ennå ikke fått. Det var ikke før den 6. april at jeg følte meg 

fornøyd med musikkvalget. Her kunne jeg gjerne ha lett ennå lenger, men måtte gi tapt for 

tidsfristen. Dette var også en nyttig læring. Deretter begynte jeg å tilpasse musikken til klipp 

og lyd. Nå så jeg også etter lydeffekter som jeg la inn og tilpasset volum-messig i forhold til 

resten. Selve lydinnstillingene, max peak og db-innstillingene for de forskjellige lydeffektene 

syntes jeg var vanskelig, og det endte opp med å bli mye pirkearbeid.  
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Filmens tittel kom naturlig og er selvforklarende, men jeg likte også den nordiske klangen 

navnet har, nettopp fordi det er en film om en nordisk 13 åring. Den 22. mars begynte jeg å 

se litt etter fonter, men skjønte fort at jeg hadde sære preferanser på hvordan den skulle se 

ut. Derfor begynte jeg å skissere en selv, og endte opp med å lage en i Adobe Illustrator. 

Dette gjorde at resultatet også her ble akkurat slik jeg ønsket det.  

 

Grading av filmen syntes jeg var veldig gøy – helt til jeg kom til klippene med feil hvitbalanse. 

Dette er noe jeg helst vil unngå så mye som mulig videre i min «karriere», ettersom det 

nesten er umulig å jobbe frem en god hvitbalanse i etterkant. Det er også kjipt hvor mye 

kvaliteten reduseres når man begynner å grade bildet.  
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Relevans til teoretisk oppgave 
Fordi jeg planla å lage en dokumentar om klimaendringene, så skrev jeg i den teoretiske 

oppgaven om Davis Guggenheims dokumentar «An Inconvenient truth» som handler om Al 

Gore og hans kamp for miljøet. Her analyserte jeg bilder og scener hvor jeg så nærmere på 

bruk av virkemidler, appellformene og propaganda. Selv om filmen min ikke ble 

argumentativ på samme måte, har jeg likevel latt meg inspirere av Guggenheim. 

 

I oppgaven skrev jeg om et bilde av Al Gore bakfra før han presenteres for seeren, noe som 

kunne gi oss et bilde av at han skulle lede oss inn i en lysere fremtid. I det siste klippet av 

Freja i filmen prøver jeg å gjenskape denne effekten når hun snakker om fremtiden sin. Når 

jeg lar henne presentere «jobbstillingen» sin tidlig i filmen, legges et grunnlag som viser at 

hun vet hva hun snakker om, noe som gir henne etos. Intensjonen er at filmen vender i en ny 

retning når hun begynner å snakke om seg selv og blir mer personlig. Her introduseres patos 

ved at seeren blir kjent med henne på et nytt plan – særlig i sekvensen som handler om at 

hun liker seg alene. I denne delen bruker jeg også bilder av hundene og landskapet for å 

forsterke patosen – i tillegg til musikken.  
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Jeg har også med bakgrunnshistorier i filmen slik Guggenheim har i sin. Her har jeg brukt 

bilder av Freja som liten mens hun snakker i voice over, slik Guggenheim lar sitt 

intervjuobjekt snakke over bilder fra sine bakgrunnshistorier.  

 

I Guggenheims dokumentar har han filmet noen klipp med et dårligere kamera hvor det kan 

se ut som at klippene er arkivklipp fra over 20 år siden. Denne effekten prøvde jeg på med et 

Sony NEX-7 kamera for å portrettere kennelen for en stund siden, men dette ble ikke brukt i 

filmen.  

 

Filmen min har også en sirkelkomposisjon hvor den starter med hundeslede i mørket og 

ender med at vi får se noen kjøre ut fra kennelen med hundeslede i mørket. Dette tok jeg 

også inspirasjon fra av oppgaven. Her vil vi få et nytt syn på klippet i starten etter å ha fått all 

informasjonen fra filmen. Slutten har også en fremtidsvisjon som lar oss føle at vi fikk noe ut 

av reisen og har forstått noe mer enn i starten. Dette synes jeg er et viktig grep for å fortelle 

en historie.  

 

Refleksjon 
Jeg har virkelig lært enormt mye av dette prosjektet, ikke bare nødvendigvis om film, men 

også hva det innebærer å håndtere et slikt prosjekt fra A til Å. For eksempel er det aldri for 

tidlig å starte å se etter saker eller problemstillinger, og det lønner seg alltid å spørre en for 

mye enn en for lite. Skolen på Svalbard og COAT tok kontakt i ettertid og lurte på om jeg 

fortsatt ønsket å lage film om dem, så uavhengig av denne oppgaven har jeg nå to andre 

oppdrag på Svalbard. Man kan heller ikke få for mange råd. Noe jeg virkelig var bevisst på, 

var nettopp det å ta kontakt med de jeg ser opp til innen dokumentarfilmskapning og spørre 

dem om råd. Dette var veldig lønnsomt, og jeg fikk virkelig gode tilbakemeldinger. Gjennom 

disse månedene har jeg jobbet kontinuerlig og laget tidsfrister for meg selv underveis, noe 

som også bidro til å skape et resultat jeg føler meg fornøyd med. Det så ikke lyst ut med 

koronasituasjonen og nedstigningen noen uker før den opprinnelige innleveringsfristen. Men 

alt ordnet seg veldig fint med utsettelsen vi fikk til over påske. Den gjorde at de tapte 

mulighetene til å bruke utstyr på skolen og få grundig, personlig veiledning ble kompensert 

med disse ekstra ukene med arbeid.   
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Etterord 
Med dette prosjektet har jeg virkelig forstått det fantastiske med en fordypningsoppgave. 

Dette har ikke føltes som et skoleprosjekt, men blitt noe jeg kunne gjort aldeles frivillig. Ikke 

bare har jeg hatt det gøy og virkelig lært masse, men jeg har laget et produkt jeg er såpass 

fornøyd med at jeg kan ha det i min portfolio og bruke det til opptaksprøver for videre 

studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


