
 
  



Begrunnelse for valg av oppgave 
Etter å ha skrevet en oppgave vi fikk i VG2 har jeg siden sett for meg at jeg skulle lage en 
ski/snowbard dokumentar inspirert av Field Productions Supervention. Det var i 
utganspunktet den store planen, men etter at fordypningsoppgave prosessen startet stod jeg 
mellom Supervention og en av verdens mest omtalte kinematografer, Roger Deakins. Hvis 
jeg skulle gå for ski dokumentar ville jeg kunne filme de lenge lengtede klippene ved å følge 
etter kjørere gjennom skogen og ned fjellsider med ordentlig kamera utstyr. Skulle jeg 
derimot gå for Roger Deakins ville jeg hatt et mye større fokus på den visuelle 
historiefortellingen. Jeg konkluderte med at en ski dokumentar ble for smalt for et prosjekt i 
en slik periode vi var og er i. Jeg endte derfor på Roger Deakins. Den teoretiske oppgaven 
min gikk deretter ut på å analysere Rogers kinematografi i Skyfall. Det som slo meg var at 
ved å ta dette valget kunne jeg fortsatt få til disse ski/snowboard klippene hvis det lot seg 
passe. Noe det gjorde. 
 
Til å begynne med tenkte jeg først at den praktiske oppgaven måtte bli en kortfilm. Noe jeg 
ikke følte noen spesiell motivasjon til å gjennomføre, men etter litt drøfting frem og tilbake 
endte det på en trailer. En trailer kunne gi med mer frihet med tanke på at selve handlingen 
og dialogene ikke var fult så sentrale, men heller kunne klippes til som det lot seg passe i en 
trailer. Fokuset mitt kunne derfor være enda mer på den faktiske oppgaven min som hadde 
fokus på det visuelle. Jeg skulle derfor lage en trailer inspirert av kinematografien til Roger 
Deakins fra Skyfall.  
 
 
 
Planlegging 
I en slik trailer var locations viktige. Jeg begynte derfor å se på locations før jeg startet å sette 
sammen handling og storyboard. Jeg søkte etter alle mulige steder som kunne ha denne James 
Bond stilen. Jeg fant til slutt omtrent 15 forskjellige locations som jeg hadde samlet masse 
bilder av. Til å begynne med hadde jeg lyst til å filme alle stedene etter å ha telt gjennom alle 
locations som traileren til Skyfall hadde. Den hadde omtrent 20-30 locations, men dette ville 
blitt alt for mye å filme så jeg måtte forenkle det. De stedene jeg visste jeg ville kunne få 
filme ble prioritert først. Dette var de mest lokale stedene som holdt seg i Oslo området i 
tillegg til Rjukan hvor vi har hytte og jeg visste vi kunne få filme. 
 
Nå gjaldt det å sette sammen en troverdig historie som kunne passe til en slik trailer. Det 
neste steget ble å bryte ned Skyfall sin trailer. Jeg delte den opp i deler og fant ut hva slags 
elementer som var viktige og når de kom. En slags oppbygging av traileren. Ut i fra dette 
begynte jeg å drodle meg frem til et plot som kunne funke. Plottet ble at en agent får beskjed 
om at han må tilbake til Rjukan for å få tak i noen dokumenter fra krigsårene. Dette kunne 
funke etter mine locations hvor jeg visste jeg kunne få filme. I tillegg gjorde dette at både 
snowboard scener og forøvrig snøskuter scener ble gjennomført. Noe som var mye av 
drivkraften min for å få gjennomført dette. 
 
 
 
Gjennomføring, valg og vurderinger 
Plotet var ikke 100% satt, men jeg ville ikke låse meg helt. Likevel visste jeg at det skulle 
være en agent som kom seg over Hardangervidda med skuter og inn i en hytte hvor han 
skulle hente noen dokumenter. Derfor filmet jeg dette først så tidlig som mulig med tanke på 
snøforholdene. I tillegg filmet jeg dette først for å se hvordan det gjorde seg i klippen slik at 



jeg ut i fra det kunne finne ut enda mer detaljert hva som var essensielt å ha med videre i 
traileren. 
 
Innspillingen i Rjukan ble mer og mer utsatt. Jeg har en kompis som går på NTG 
Lillehammer som egentlig skulle kjøre brett i denne scenen, men han fikk ikke lov å reise ned 
noen av de dagene som det skulle filmes.  Dette gjorde at jeg måtte finne en annen person og 
evt skrive om. Jeg tenkte at dette ville ødelegge hele traileren, men etter å ha fått tak i en 
annen person var det ulike elementer som likevel ble bedre enn forventet. 
 
Jeg satt sammen en helg-plan over hva som skulle filmes og vi var i gang. Den første dagen 
skulle vi filme 4 locations i Rjukan. Den første scenen var en skuter scene gjennom en skog. 
Roger Deakins hadde mye stabile klipp gjennom Skyfall og dette var noe jeg ville videreføre. 
Jeg skulle derfor bruke en stabilisator under disse scenene, men det lot seg ikke gjøre 
ettersom det var han fra NTG som hadde dette utstyret. Jeg måtte derfor holde meg til skolens 
FS7 gjennom hele produksjonen uten stabilisator. Jeg tenkte først at dette ville bli en stor 
utfordring på skuter og snowboard scenene. Det ristet en del, men dette funket likevel fint 
som en effekt for å forsterke dramatisk kjøring.  
 
Location 1.1: Verdensende 
Det viktigste klippet for meg var å få til et skudd som fulgte skuteren fra siden. Dette fikk vi 
gjort ved at jeg satt på med en annen skuter som gikk på en skuterløype parallelt med den 
som var mer inn i skogen. Et slikt skudd var for å være fysisk med på handlingen visuelt 
samtidig som jeg ville tydeliggjøre og forsterke den farten som er ved kjøringen. Samtidig 
hadde jeg også lyst på et klipp hvor vi ser skuteren kommer kjørende inn i bildet for å så 
kjøre fort ut igjen. Dette føltes naturlig å gjøre ettersom skuteren kjører ut av skogen og opp 
videre mot Hardangervidda som er målet. Skuteren kjører da altså visuelt fra både den 
knotete stien og kameraet. 
 

 
 
  



Location 1.2: Hardangervidda 
Scenen på Hardangervidda er også en skutt med bruk av to skutere. Her ville jeg også få frem 
denne følelsen av å være med på handlingen. Samtidig styrker dette også følelsen av 
akselerasjons hastigheten på skuteren etter hvert akselererer. Jeg hadde også planer om å 
filme noen skudd forfra slik man ser vi er plassert på bildet til venstre, men der måtte jeg sitte 
baklengs og holde fast kameraet med begge hender samtidig som jeg måtte knipe bena fast. 
Dette ble for utfordrende så klippene ristet for mye. 

 
 
 

 
 
 

 
Location: 1.3: Snowboard ned skog 
Her fikk jeg gjort de etterlengtede skuddene. På denne scenen kjørte jeg ved siden av med ski 
og FS7en i hånden. Dette var utfordrende med tanke på å se hva jeg faktisk filmet uten å 
kjøre inn i et eller annet tre. Samtidig skulle også kjøreren være i fokus, noe jeg ikke fikk 
trukket mens jeg kjørte. Derfor satt jeg blenderen på 8, brennvidden på 28mm og satt fokuset 
på ca 3-5 meter foran meg. Dette gjorde at det aller meste var i fokus gjennom scenen. 
Brennvidden var enkelt og greit et av de eneste løsningene. Hadde jeg tatt lengre brennvidde 
ville det vært mye mer ustabile skudd. For å få kjøreren til å tre mer frem kjørte jeg på 
motsatt side av hva solen var. Noe man ser tydelig i det øverste bildet hvor solen lyser opp fra 
baksiden. 
 
 
 
  



Location 1.4: Øvre stasjon, Krossobanen 
Dette er en scene jeg i utgangspunktet ikke hadde skrevet inn, men jeg visste jeg ville filme 
for å se om det var brukbart til traileren. Skuddene som viser Hovedkarakteren som ser utover 
Rjukan sentrum er et typisk skudd jeg selv forbinder med James Bond. At han står og skuer 
utover. Brennvidden her er rundt 45mm. Dette var for å få Rjukan litt større og nærmere. 
Nærbildet av at han går ut døren er 28mm, men jeg ser at i ettertid kunne jeg kanskje har 
brukt litt lenger brennvidde og holdt meg lenger bak på nærbildet. Det er noe som ikke ser 
helt riktig ut. 
 

 
 
 
 
Location 1.5: Hytte 
Dette er den scenen som er tatt størst inspirasjon fra flere konkrete scener i Skyfall. Her er 
noen av skuddene jeg skrev om i den teoretiske delen brukt. Som Roger Deakins selv har 
uttalt skal man kun bruke en silhuett der det føles naturlig å gjøre. Her føltes det naturlig. 
Dette er en scene hvor jeg gjorde det stemningsmesig så likt jeg kunne. Med hovedfokus på 
belysningen. De eneste lyskildene som jeg brukte var en dagslyslampe fra utsiden og 
stearinlysene på bordet. Jeg hadde også litt røyk i rommet for å oppnå disse stripene fra 
persienene som jeg forøvrig fikk tak i noen dager i forveien. Dagslyslampen var desverre 
ikke sterk nok til å få striper i røyken, men jeg fikk til gjengjeld noen striper på veggen ved 
døren. Ikke noe jeg i utganspunktet hadde trengt, men det ble gjort for å gjøre scenen så lik 
som mulig i tillegg til å forsterke lyset fra utsiden. Hadde det ikke vært for at det var delvis 
overskyet ville jeg selvfølgelig ikke trengt dagslyslampen. 
 

 
 



Her er det også tatt direkte inspirasjon. Karakteren min gikk også inn i fokuset ved å gå mot 
kameraet, men lyset som kommer fra en åpen dør fra høyre side er nok ikke like kraftig som 
det gjerne skulle vært, men konseptet er likevel der. (Bildene under) 
 
 

 
Planen her var også å skape et skudd som så mest mulig likt ut ettersom det var samme type 
hendelse som skjedde, men de klippene jeg egentlig skulle bruke ble ikke helt der jeg ønsket 
med tanke på lys. Da gikk jeg for en alternativ versjon som funket like bra med tanken om 
silhuett i bakhodet. I Skyfall sklir løpet ut mot kameraet og inn i lyset, mens hos meg sklir 
løpet forbi i en silhuett. Det føles nok mer truende i Skyfall at geværet kommer mot oss i 
motsetning til at det glir forbi. (Bildene under) 

 
Denne scenen er et av stedene hvor jeg er glad for at den originale planen ikke ble 
gjennomført. Han som hopper ut av vinduet her hadde jeg helt glemt kunne salto. Så det kom 
overraskende på da han plutselig kom flippende ut vinduet og ikke bare hoppende. Noe som 
funket strålende. Samtidig er nok dette også den mest effektive scenen vi filmet. Her tok vi 
kun 3 takes hvor 2 av dem skulle brukes. I utgangspunktet hopper han ikke høyere ut enn ca 
1,5 meter, men jeg ønsket at det skulle se høyt ut. Derfor gikk jeg litt på avstand og satt 
brennvidden på 50mm på skuddet til venstre og omtrent 35mm på det til høyre. På den måten 
fikk jeg akkurat ikke med kanten på hytten som er rett under. 

 
 
 
 
  



 
Location 2.1: Operataket  
 

 
En scene direkte inspirert fra Skyfall. Dette er like før hovedkarakteren Mikkel blir kidnappet. 
Dette er igjen en type klipp jeg forbinder med James Bond hvor han ser utover. Slik som på 
location 1.4. For å pirke litt på meg selv på skuddet i profil ser jeg at jeg kunne ha brukt litt 
kortere brennvidde og gått litt nærmere for å oppnå den nærhetsfølelsen som er tydeligere i 
Skyfall, men essensen av skuddet ligger fortsatt der. 
 
Denne scenen ble skutt rundt klokken 10 på morgenen. Dette var for å få bedre tid til det 
andre som skulle filmes den dagen i tillegg til at det var færre folk, men det ultimate ville 
vært å filme denne scenen når solen hadde kommer mer foran Mikkel slik som vi ser i 
Skyfall. Det ville gitt litt finere lys på ansiktet og gjort bildet mindre flatte. Jeg kunne 
riktignok ha plassert oss på et annet sted på taket, men dette var den beste plasseringen over 
Oslo. 
 
 
Location 2.2: Kontoret 
Kontorscenen skulle jeg egentlig filme på et vifterom på skolen, men det var planen frem til 
skolen stengte ned igjen. Jeg fant derfor en alternativ løsning som viste seg å egentlig funke 
bedre enn den faktiske planen. Denne boden funket fint. Utsnitt og komposisjon er inspirert 
fra M’s kontor i MI6, mens linjene som strekker seg mot Mikkel er inspirert fra et skudd av Q 
som jeg skrev om i den teoretiske delen. Her ser vi linjer som lydelig strekker seg inn mot 
hodet til personen i fokus. Noe jeg videre tok til klippet mitt. 

  



Som man kan se på bildet (under) tatt med mobilen er kontorpulten ikke særlig dyp. Derfor er 
pulten i klippene akkurat innenfor i utsnittet slik at man aldri får se kanten. Samtidig plasserte 
jeg personen på hitt siden omtrent 50cm fra pulten slik at det skulle se ut som at den var mye 
dypere enn det den egentlig var. Før jeg kom på location hadde jeg planer om å skru av alt 
lyset i koridoren og bruke noen lange lysrør som jeg hadde tilgang på. Lignende lysrør ble 
brukt på kontorene i MI6, men etter å ha vært der og testet litt endte jeg opp med å ikke bruke 
dem på kontoret. I steden brukte jeg de lysene som var i taket fra før i tillegg til en bordlampe 
og et lite lys jeg satt i taket med en defuser foran. Denne defuseren hang jeg forøvrig opp 
med en ladekabel som var eneste tilgjengelige måte å gjøre det på der og da. Dette lyset bak 
defuseren skrudde seg etterhvert av, men det gjorde egentlig at det så bedre ut når jeg ser på 
det i ettertid. Det ble litt mer kontrast i ansiktet hennes. Det øverste bildet er med denne 
lampen på og nærbildet med lampen av. Ser man nøye etter ser man dette lyset reflektere i 
lampen. Noe jeg kunne ha ungått hvis jeg bare hadde droppet hele lyset i taket. For å få mer 
utbytte av refleksjonene fra bordlampen la jeg noen hvite ark oppå PCen. Dette gjorde at lyset 
reflekterte mer opp mot ansiktet hennes.  
Med tanke på lyd la jeg en myg oppå PCen rett foran henne slik at lyden skulle bli tydeligere 
uten like mye bakgrunnsstøy fra viftene som var i korridoren. Det samme gjorde jeg på 
Mikkel. 

 
 
Location 2.3: Kjeller, plukke våpen  
Dette er den første scenen som er omtrent helt spontan. Det eneste jeg visste var at jeg trengte 
noen klipp av Mikkel som plukket våpen. Mer enn det hadde jeg ikke planlagt. Da vi var 
ferdige å filme å filme kontor scenen fikk jeg ideen om å sette kontorpulten i enden av 
korridoren med våpnene oppå. Slik at det så ut som at mikkel gikk gjennom en lang gang bort 
for å hente dem. Lyssettingen som ble brukt i skuddet som ble tatt fra gangen og mot bordet 
består av de to lysrørene jeg hadde, som jeg her fikk bruk for allikevel. Jeg hang dem opp på 
veggen. Man ser dem i klippet, men jeg syntes de kledde stilen på hele stedet så jeg brydde 
meg ikke om de ble sett eller ikke. Grunnen til at jeg satt dem opp var for å få litt mer dybde 
med disse lysene bakfra i motsetning til å bare ha lys som lyser rett på. Kamera bevegelsen 
her er ikke lett å se i traileren siden klippet er så kort, men her gikk jeg foran mikkel med lik 
avstand til han hele tiden. Dette var for å vise styrke. I tillegg er dette skutt med 60 bilder i 
sekundet. Dette var både for å få det mer stabilt siden jeg ikke hadde tilgang på stabilisator, 
men også får å være lenger i det øyeblikket i det han tar opp våpenet og begynner å gå. 



 
Skuddet som er tatt fra våpnenes perspektiv er også lyssatt litt mer enn de lysene som er i 
taket fra før. Det var ikke like nødvendig her som det var på det andre klippet, men jeg syntes 
likevel det hjalp en del. Jeg tok bort de to lysrørene som hang på veggen og la det ene over i 
taket lysende rett mot bordet og våpnene. Noe som lot våpnene og Mikkel tre bedre frem. 

 
 
 
 
Location 3.1: Bunker 
Denne var den siste scenen jeg filmet. Til å begynne med hadde jeg lyst til å filme scenen av 
motstandspersonen på et kontor, men der fant jeg ingen. Så endte jeg egentlig med å skulle 
filme den i et annet rom i den hytten jeg hadde filmet i tidligere, men det lot seg heller ikke 
gjøre. Så viste det seg at en i klassen hadde en bunkers 50 meter unna huset sitt. En 
drømmelocation! Dette var første gangen hvor jeg ikke fikk gått på befaring på forhånd, men 
hun som bodde like ved måtte sende meg noen bilder. Ut i fra det så tok jeg med meg en 
fjøslykt jeg tenkte å bruke som eneste belysning. Dette skulle bli en mørk og litt ekkel scene, 
men da jeg kom dit så jeg at lampen som var i taket fra før kunne funke ganske bra. Det var 
likevel litt for flatt lys syntes jeg. Jeg tok derfor noen ark med papir og teipet rundt lampen 
(se bilde). Dette gjorde at lyset ble litt mykere og svakere på veggene samtidig som det ble 
mer tydeligere lys på det som var rett ned. For å få det enda mørkere skrudde jeg av lyset som 
var i rommet ved siden av hvor kameraet stod på et av skuddene. Jeg vurderte på et punkt å 
bruke både fjøslykten i tillegg til lyset som var i taket, men der måtte jeg stoppe meg selv. 
Selv om det kanskje så kult ut så hadde det ikke noe særlig kontekst for denne scenen og den 
stemningen som allerede var. Derfor droppet jeg det. 
 
Grunnet mangel på personer måtte jeg selv sitte med plastikkpose tredd over hodet. Dette 
funket ganske greit siden klippene hvor begge trengtes kun var stillbilder med fast fokus. 
Etterhvert kom hun som hadde tipset om bunkeren for å se og hjelpe til. Da kunne jeg prøve 
et skudd jeg ikke ville klart uten hjelp med å trekke fokus. Det var et skudd hvor 
motstandspersonen stod i silhuett foran inngangen til bunkersen på hitt siden av meg i plast. 
Et fint klipp, men kom ikke med i traileren. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sjenerelt teknisk 
I utganspunktet hadde jeg regnet med å kunne bruke originallyden fra de aller fleste klippene. 
De aller fleste har god lyd, men det utvalget som jeg hadde på lydbiblioteket gjorde seg 
bedre. Det aller meste av lyd er derfor lagt på i ettertid, men noen steder har jeg kombinert 
både originallyd og effekter. Dette beholdt den gamle lyden, men forsterket de viktigste 
lydene. 
 
Bildekvalitet har alltid vært viktig for meg. Det blir som prikken over i’en. Derfor skjøt jeg 
alt i 4K og Slog. 4K ga meg muligheten til å reframe uten å miste mange piksler hvis det var 
noe som ikke stemte med utsnittet. Slog’en var nok det som virkelig gjorde stor forskjell på 
bildekvaliteten. Her fikk jeg mye mer info i både høylys og skygger. Noe som gjorde at 
ingenting av det jeg filmet ble hverken brent ut eller undereksponert under de scenene med 
store lyskontraster. 
 
Roger Deakins har i skyfall holdt seg for det meste inne for en brennvidde på 27-50mm og 
relativt lav blender. Jeg brukte derfor en Sigma 28-70mm f/2.8. Gjennom filmen gikk jeg 
aldri over 50mm. 
 
Sjenerel refleksjon over prosess 
Jeg syntes denne prosessen har gått veldig bra. Tror aldri jeg har jobbet på et prosjekt hvor så 
mye ikke har gått etter planen samtidig som alle de gangene har det endt med å bli bedre enn 
den egentlige planen. Noe som har skjedd i både det store og det små med alt mulig. 
 



Det var en periode hvor jeg hadde en stor pause fra hele oppgaven, men jeg har aldri følt at 
jeg har hatt dårlig tid eller skulle ønske jeg hadde mer. Jeg visste hva jeg gikk til. Så sånn sett 
har det gått som forventet. 
 
 
 
 
Sjenerel refleksjon over produkt 
Hovedoppgaven min på dette prosjektet var det filmatiske uttrykket. Skulle jeg gjort noe 
annerledes ville det vært innstillingen min til lyssetting. Det er viktigere at jeg formidler det 
jeg skal frem til enn at det ser bra ut. Dette er også noe som Roger Deakins er opptatt av. Han 
sier at det filmatiske uttrykket i en film ikke burde kommenteres eller legges merke til 
hverken positivt eller negativt på seeren. God kinematografi drar deg inn i handlingen og ikke 
ut av handlingen ved å reflektere over de kunstneriske valgene som er tatt. Jeg prøvde derfor 
også å hold meg til et naturlig utseende så langt det lot seg gjøre. 


