
 

Del 2 Metoderapport 
 

Redegjørelse for arbeidet med prosjektet 
 
Jeg har utviklet og produsert en webdokumentar. Det er en dokumentar som består av flere 

elementer. Jeg vil beskrive det som en dokumentar som bygges opp av flere lag. De ulike 

lagene kan være veldig forskjellige i form og innhold, men at det ferdige produktet har en 

rød tråd gjennom disse lagene. Med lag av forskjellig form og innhold mener jeg bruk av 

flere medier, sammensatte tekster, interaktivt innhold og dramaturgi. På denne måten blir 

storytelling til «scrollytelling», og en unik leseropplevelse.  

 

I tillegg til å utvikle en webdokumentar, er et viktig poeng dette semesteret å gjøre 

produktet lokasjonsbasert. For at en webdokumentar skal være lokasjonsbasert bør den ha 

inskripsjon i rom og sted (Engberg & Bolter, 2015). Derfor har klassen samarbeidet med 

Hidden. Hidden er en applikasjon som gir brukere tilgang på digitalt og virtuelt innhold. 

«Hidden bevarer vår kulturarv og tilgjengeliggjør den for massemarkedet med spennende 

tolkninger og interaktivitet» (HIDDEN, u.d.).  

 

Verden er full av gode historier. En av disse gode historiene er historien om revolveren, 

tryggheten, som ble lagt igjen. Historien er lokasjonsbasert og utløses av brukerens besøk 

hos Sunnmøre Museum. Historien vil først bli tilgjengelig for mottakeren når mottakeren 

selv utløser tilgangen til innholdet ved å oppsøke lokasjonen (Øie, 2019). 

Ide 
 
Første gang klassen reiste til Sunnmøre museum sammen, fikk vi være med inn i magasinet. 

Der fikk jeg se revolveren som de hadde funnet i båten M/K Heland. Dette funnet ble nevnt 

tidligere på dagen da Torbjørn Akslen fortalte om M/K Heland. Det var selvsagt spennende å 

høre om båten, båten som forteller om fiskerienes utvikling, samtidig som den er et flytende 

krigsminne, men særlig funnet av denne revolveren fanget min oppmerksomhet.  

 



I magasinet fikk jeg se revolveren, og jeg sluttet ikke å tenke på den. Det var dette funnet, 

denne historien, jeg skulle undersøke videre og lage en webdokumentar om. I pitchen jeg 

leverte i starten av semesteret, har jeg listet opp noen spørsmål jeg vil ha svar på; Hvem fant 

revolveren? Hvordan fant de den? Hva tenkte de da de fant den? Hva er historien, hvordan 

havnet revolveren bak dieseltanken?  

 
Jeg satte straks i gang med arbeidet. Første del av produksjonsplanen var å gjøre research. I 

starten innebar det hovedsakelig om å utforske tematikken på internett, i bøker og filmer 

eller videoklipp. Deretter ble det viktig for meg å lage en oversikt over mulige kilder. I tillegg 

prøvde jeg å visualisere for meg selv hvordan jeg ønsket at det endelige produktet skulle bli. 

Først da kunne jeg finne ut av hva slags råstoff jeg trengte, og hvilke plattformer jeg ville 

bruke til å formidle historien. 

 

Neste steg var å reise til Ålesund, og besøke Sunnmøre Museum en gang til. Jeg var nødt til å 

snakke mer om funnet av revolveren med Torbjørn Akslen, han som først fortalte meg om 

dette funnet. Da jeg møtte han fikk jeg se revolveren og ta bilder av den. I tillegg fikk jeg 

kontaktinformasjon til andre kilder. 

Utfordringer og erfaringer 
 

Senere skulle det å besøke Sunnmøre Museum og møter med kildene bli svært vanskelig, og 

et problem jeg måtte ta stilling til – og løse. Ja, dere gjettet riktig, det var koronasituajsonen 

som gjorde dette vanskelig.  

 

I mars skulle jeg dra tilbake til Sunnmøre Museum. Planen var å ta denne turen to uker 

tidligere, men den måtte utsettes på grunn av en uavklart smittesituasjon. Denne gangen var 

planen å møte Torbjørn Akslen igjen, og Knut Mathias Myklebust. Knut Mathias Myklebust 

driver facebook-siden «Helands venner». Denne gruppen har dugnad på skuta hver tirsdag. 

Vi avtalte at jeg skulle få være med på en prøvetur med M/K Heland, men på grunn av den 

uavklarte smittesituasjon ble det aldri noe av.  

 

Økt smittespredning i Ålesund satte en stopper for museumsbesøket denne gangen. Det ble 

aldri noe av. De ansatte på Sunnmøre Museum hadde fått påbud om hjemmekontor og 



stengt museum. Derfor hadde de ikke mulighet til å ta imot besøkende. Myklebust synes 

ikke det var forsvarlig å møtes med hensyn til smittesituasjonen. Det er forståelig. Knut 

Mathias Myklebust har vært min viktigste kilde, og en støttespiller, under dette 

prosjektarbeidet. Han har vært svært behjelpelig og jeg skylder han en stor takk. Likevel har 

jeg ikke fått til å møte han. Vi har kun kommunisert over tekstmelding og telefonsamtaler. 

Jeg vil innrømme at dette har begrenset arbeidet med dette prosjektet. Det har egentlig 

gjort meg nokså opprørt og motløs.  

Funn 
 
Det mest interessante funnet i dette prosjektet, etter funnet av revolveren, er at ingen vet 

hvordan revolveren havnet bak dieseltanken og ble liggende der. Dette gjorde 

researcharbeidet og utviklingen av dokumentaren noe vanskeligere. 

 

Dermed ble jeg nødt til å åpne for andre vinklinger i saken. I utgangspunktet ønsket jeg meg 

en avsløring av en faktabasert historie, med vitner eller vitners slekt som kunne gjenfortelle 

historien. Men, jeg så meg nødt til å endre vinklingen til dels faktabaserte historier, og dels 

spekulering og fantasi.  

 

Å fantasere og dikte bør egentlig styres unna som journalist, men det er kildenes fantasi som 

er beskrevet i dokumentaren, ikke min egen. Likevel synes jeg bruken av fantasi i dette 

tilfellet gjør sakens innhold og den helhetlige dokumentaren rikelig og dynamisk.  Ved å gi 

revolveren en stemme i saken, ble dokumentaren enda mer fantasifull og leken. Det ga 

dokumentaren nye farger, den skiller seg dermed ut fra andre typiske nyhetstekster og 

artikler. Det er nettopp dette som er gøy med webdokumentarer. Ved å bruke ulike 

fortellerteknikker kan jeg prege medieutrykket.  

Metodebruk og kilder 
 
Denne webdokumentaren er bygget på fritt kildevalg, innenfor betingelsen om å lage noe 

som er knyttet til lokasjonen Sunnmøre Museum. Kilden bør være troverdig og kompetent. 

Torbjørn Akslen er nettopp det. Han ble min kontaktperson ved Sunnmøre Museum. Jeg har 

ikke intervjuet han, men innhentet skriftlig informasjon som han hadde gjort klar til meg da 



jeg kom til muséet i februar. Kildene er fra Sunnmøre Museums årbok fra 1976. 

Tekstutdraget heter «M/B Heland og det store spelet» og er skrevet av Ragnar Ulstein. 

 

En annen skriftlig kilde som jeg har brukt under utviklingen av dette prosjektarbeidet er Knut 

Leif Strands eksamen fra 1969. Det er et historisk særarbeid om mannskapene som reiste 

over til Shetland fra Norge under 2. verdenskrig. En av illustrasjonene i saken er også hentet 

herfra.  

 

Norges nasjonalsang, «Ja, vi elsker dette landet», er inkludert i webdokumentaren. Siste 

strofe er gjengitt. Det kan jeg gjøre fordi det er over 70 år siden opphaverens død. Verket 

har falt i det fri (Hovlid, 2020). 

 

Under det avsluttende arbeidet med webdokumentaren har Torbjørn Akslen også fungert 

som en faktasjekker. Han har fått lese gjennom saken, og kontrollert om opplysningene 

stemmer. Tilbakemeldingen var positiv.  

 

Av Torbjørn Akslen fikk jeg kontaktinformasjon til Morten Hesthammer. Morten 

Hesthammer var en bekjent av Torbjørn Akslen, og Akslen visste at Hesthammer hadde ledet 

restaureringsarbeidet på Heland i 1995. Jeg kontaktet Hesthammer, og fortalte om 

prosjektet mitt. Han ville gjerne stille opp til et telefonintervju. Jeg tok lydopptak av 

intervjuet, og fikk samtykke til å bruke opptakene. Bildet av Morten Hesthammer, som er 

publisert i webdokumentaren, har han sendt til meg. Jeg tok kontakt med fotografen og 

kommunikasjonsrådgiveren ved Hardanger Fartøyvernsenter. Fordi det var et enkelt ID-foto, 

var beskjeden at jeg skulle kreditere med foto: Hardanger fartøyvernsenter. 

 

Knut Mathias Myklebust tok jeg kontakt med gjennom Facebook. Først snakket vi med 

hverandre på Facebook-siden for Helands venner, men byttet raskt over til å kommunisere 

på hans private facebook. Jeg fikk telefonnummeret hans, og ble enige om et 

telefonintervju. Han har vært svært behjelpelig, og gitt meg masse informasjon. Han har 

fortalt om reisene med Heland til Shetland, drøftet ulike hypoteser og vært villig til å dele 

bilder og videoer med meg. Jeg fikk samtykke til å bruke det, men måtte ta hensyn til de 



avbildede. Noen av de avbildede er døde. Derfor ble vi enige om å gå gjennom bildebruken 

sammen med hensyn til personvernet (Hovlid, 2020).  

 

Jeg tok også kontakt med Norges Hjemmefrontmuseum. I en mail fortalte jeg om prosjektet, 

og skrev ned noen spørsmål som jeg gjerne skulle hatt svar på. Responsen var positiv. Et par 

uker senere mottok jeg to sider med informasjon om revolveren Enfield no.2. Sigurd 

Stenwig, rådgiver ved Norges Hjemmefrontmuseum, skrev også en kortfattet oversikt over 

betydningen av våpen for motstandsbevegelsen.  

 

Samarbeid 
 
Prosjektarbeidet har innehold samarbeid med kildene, men også med medelevene mine. En 

av gruppene i klassen jobber også med en webdokumentar knyttet til båten M/K Heland. De 

fikk møte Knut Mathias Myklebust, og være med på en prøvetur med Heland. De var så snille 

som delte bilder og klipp fra turen med meg. Jeg fikk bruke noe av råmaterialet i 

arbeidskravet mitt, en film, som også er med i det endelige produktet. 

 

I tillegg fikk jeg tilsendt en minnepinne i posten fra Knut Mathias Myklebust. Denne 

minnepinnen inneholdt flere hundre bilder og filmklipp fra reiser med M/K Heland  som har 

vært i løpet de siste årene. Dette gikk jeg gjennom, og plukket ut det jeg ønsket å bruke. 

Deretter leverte jeg minnepinnen videre til Helandguttene i klassen. Minnepinnen sendte vi 

tilbake til Myklebust i etterkant.  

Presentasjonsform 
 
Jeg har brukt plattformen Shorthand for presentasjon av historien om revolveren i M/K 

Heland. Før jeg endte på beslutningen om å bruke Shorthand undersøkte jeg andre mulige 

plattformer. Shorthand var den mest gunstige å bruke fordi skolen allerede hadde lisens og 

youtube-videoer med veiledning for bruk var mange. Saken består av foto, film, tekst og lyd.  

 

I tillegg har jeg bearbeidet informasjon og kildene for å sette det inn i en kontekst som 

fungerer i et interaktivt kart. Med Datawrapper har jeg laget et kart. Kartet tilrettelegger for 

noe interaktivt innhold. Leserne kan trykke på ulike punkt på kartet for å få mer informasjon.  



 

I denne webdokumentaren har jeg også integrert appen Hidden. Hidden har sagt seg villige 

til å samarbeide med elevene i WD201. Tidligere dette semesteret hadde jeg et møte med 

Hidden-temaet. Da fikk jeg noen tips som jeg kunne ta med meg videre i arbeidet. De har 

erfaring med formidling av slike historier på en plattform som Hidden. Det var helt 

nødvendig med et møte for å høre hvordan de mente jeg kunne bruke Hidden til min egen 

og sakens fordel. Med Hidden har formidlingen av historien fått nytt liv. Det er et 

fortellerverktøy som jeg ikke har jobbet med tidligere.  

 

Jeg er veldig glad for at jeg benyttet meg av Hidden, det gjorde innholdet mer interaktivt, 

knyttet det til en konkret plass og forsterket fortellingen og følelsen jeg vil dele. Ved å bruke 

Hidden har kommunikasjonen mellom meg og mottakeren fått en lokativ form. Videre legger 

Hidden som plattform opp til en nyskapende konsumering av innholdet (Øie, 2019). Jeg tror 

det vil påvirke mottakerens opplevelse av både sakens innhold og situasjonen mottakeren 

befinner seg. Mottakeren kommer seg ut i frisk luft ved å oppsøke punktene på kartet. 

Samtidig vil saken om den gjenglemte revolveren tilfredsstille mottakerens nysgjerrighet og 

vekke interesse. Det blir en opplevelse for kropp og sinn.  

 

Formidlingsteknikk 
 
Historien om den gjenglemte revolveren blir fortalt fra to ulike perspektiver. Hovedsakelig er 

det journalisten som forteller om Heland, Englandsfarten og funnet av revolveren. Det blir 

beskrevet ovenfra. I videoen og på plattformen Hidden er det derimot revolveren selv som 

forteller om tematikken. Revovleren blir personifisert. Revolveren er en kvinne.  

 

Jeg ønsket å gjenskape opplevelsen og følelsene som oppsto den dagen revolveren ble 

funnet. Derfor skrev jeg et manus med en monolog til revolveren. Revolveren forteller om 

dagen den ble funnet. Stemningen er spent, og det hele skal fremstå noe mystisk. 

Revolveren fremstår sjalu på oppmerksomheten som M/K Heland får.  

 

Videreutvikling av prosjektet 
 



Prosjektet kan videreutvikles. Et konkret forslag til videreutvikling av prosjektet er å få til et 

samarbeid med Sunnmøre Museum. Da revolveren ble funnet og registrert, ble det samlet i 

en arkivboks for oppbevaring. Planen har vært å stille ut revolveren på museet. Kildene jeg 

snakket med hadde ikke hørt noe om utstilling av revolveren. Da Webdoc-klassen besøkte 

Sunnmøre Museum sammen med i starten av semesteret, lå revolveren i magasinet.  

 

I lys av dette hadde det vært en mulighet å installere en skjerm som kan vise 

webdokumentaren. Besøkende kan selv scrolle i saken, lytte, se og lese. Det hadde da vært 

helt optimalt å stille ut den fysiske revolveren også. Jeg tror det vil formidle en mer 

fullstendig historie og gi en rikere publikumsopplevelse enn bare observeringen av 

revolveren vil gi.  

 

Kritisk blikk 
 
Skulle jeg gjort noe annerledes, ville jeg selvsagt reist flere ganger til Sunnmøre Museum. 

Det ville gitt meg et sterkere grunnlag i produksjonen av saken. Da ville jeg fått mulighet til å 

samle mer lyd, foto og film. Dessverre ble det vanskelig å få til under koronapandemien.  

 

Jeg kunne ha jobbet mer med utvikling av animasjon og AR. Hidden er en plattform som 

tilrettelegger for den type grafikk. Men, fordi jeg har valgt å jobbe alene, uten medelever 

som har forkunnskaper innen dette, ble det for vanskelig og tidskrevende for meg. For å 

likevel få det til kunne jeg engasjert nettverket mitt mer, og spurt noen av masterstudentene 

i klassen. En grunn til at jeg lot være å spørre medelevene mine om hjelp til mer avansert 

grafikk kan være at jeg ikke ønsket å være til bry. Jeg vet at medelevene mine i Webdoc-

faget har hatt egne tidkrevende prosjekter og andre fag, og har dermed tenkt at det å i 

tillegg skulle hjelpe meg ville blitt strevsomt.  

 

Det er helt klart mulighet for at de hadde sagt ja til å hjelpe meg på vei dersom jeg spurte 

om hjelp, men jeg har ikke følt at vi kjenner hverandre godt nok til å komme med en slik 

forespørsel. Nå i etterkant ser jeg at jeg har latt meg selv begrenses på grunn av 

beskjedenhet. I dag ville jeg tatt meg selv i nakken og sagt at jeg må legge den tankegangen 



fra meg. Å være mer vågal når det kommer til å engasjere nettverket rundt meg vil gagne 

arbeidet mitt. Denne erfaringen tar jeg med meg videre til andre journalistiske prosjekter.   

 

Bibliografi 
Engberg, M., & Bolter, J. (2015, November). MR x and the aesthetics of locative writing. 

Hentet fra ResearchGate: 
https://www.researchgate.net/publication/283648551_MR_x_and_the_aesthetics_o
f_locative_writing 

HIDDEN. (u.d.). Om Hidden. Hentet fra hidden.no: https://hidden.no 
Hovlid, E. L. (2020). Publiseringsregler for journalister. Oslo: Gyldendal. 
Kalnins, K. (2002). Galloway 2008. 
Øie, K. V. (2019). Nyheter, til deg, der du er. Doktoravhandlinger ved NTNU. 
 
 

 

 

 

 
 


	Redegjørelse for arbeidet med prosjektet
	Ide
	Utfordringer og erfaringer
	Funn
	Metodebruk og kilder
	Samarbeid
	Presentasjonsform
	Formidlingsteknikk
	Videreutvikling av prosjektet
	Kritisk blikk
	Bibliografi

