
Metoderapport- Rundeskatten 

 

Jeg endte opp med å lage en Webdoc om Rundeskatten. Målgruppen er i hovedsak rettet mot unge 

mennesker, men at det også er noe ny informasjon for de spesielt interesserte. Det har blitt skrevet og 

laget flere reportasjer om Rundeskatten fra før, derfor ville jeg lage noe som skilte seg litt ut fra det 

som allerede eksisterer. Derfor endte jeg opp med å formidle historien med fokus på det visuelle 

fremfor det retoriske via plattformen Shorthand. Jeg brukte forskjellige verktøy som thinglink og 

Datawrapper for å gjøre den litt mer «levende».   

 

Ideer, samarbeid og oppsummering av arbeidet med Webdocen 

Etter inspirasjonsturen til Sunnmøre museum bestemte jeg meg for at jeg hadde lyst til å lage noe om 

Rundeskatten. Jeg kontaktet Torbjørn Akslen og spurte om dette kunne la seg gjøre. Da fikk jeg til svar 

at det er Runde Miljøsenter som forvalter disse gjenstandene, derfor måtte det avklares med de først. 

Runde Miljøsenter forvalter gjenstandene og leier kun magasinplass på Sunnmøre museum. Da sendte 

jeg en e-post til miljøsenteret og kom i kontakt med Cecil Elisabeth Nerbø som har tatt over som 

dagligleder. Hun var veldig positiv til å at jeg ønsket å lage noe om Rundeskatten. En uke etter jeg 

hadde kontaktet henne dro jeg ut til Runde for å kikke og ta litt bilder, 18. mars. Jeg hadde lånte med 

meg et kamera fra skolen dagen før. Utstillingen var under litt justeringer, så bilder og montere stod 

litt over alt. Det var med andre ord ikke veldig bildevennlig.  

  

Cecil var som sagt veldig positiv til at jeg ville lage en Webdoc om skatten. Hun foreslo at den 

eventuelt kunne bli et tilskudd til utstillingen (hvis kvaliteten var ok, selvfølgelig), på en tablet eller en 

iPad. Dette fikk meg til å tenke hva jeg kunne lage som kunne fungere som et tilskudd til det som 

allerede var i rommet der skatten er stilt ut. Da kom jeg på en idé om å lage små videosnutter om 

gjenstandene som lå utstilt i monterne, fordi det var veldig lite informasjon om de forskjellige 

gjenstandene i utstillingen. Jeg hadde allerede et ønske om å ha lite tekst, og mye bilder, video i 

Webdocen fra før, så det passet med den originale tanken. Jeg dro derfra med en god idé og mange 

dårlige bilder. Det er nemlig ikke veldig enkelt å fotografere ting i glassbur når lyskilden jeg hadde var 

spotlights.  

  

Jeg filmet også noen korte videosnutter til arbeidskravet da jeg var på Runde. Disse ble også 

forferdelig dårlige siden jeg ikke hadde stativ, og kvaliteten var rett og slett dårlig. Det var i 

sammenheng med arbeidskravet jeg kikket på alt jeg kom over av Premiere Pro tutorials, for å lære 

meg og bruke programmet. Da ble "introduction to editing in Premiere Pro"-linken i Canvas veldig 



hjelpsom. Da lærte jeg alt fra hvordan man importerer klipp til hvordan man legger inn små elementer 

med animasjon. Det jeg fant raskt ut av er at når man skal lære seg disse programmene er man nødt til 

å bruke de ofte, for ikke å glemme alt.  

  

På mellomtiden mens jeg lærte meg Premiere Pro og jobbet med arbeidskravet, kontaktet jeg fotograf 

Roger Engvik. Han fant jeg da jeg gjorde litt research og kom over en unik bildeserie fra da 

Rundeskatten funnet i Sunnmørsposten. Roger Engvik var kjapp til å svare og ville at jeg skulle sende 

over en liste med bildene jeg ønsket å bruke, siden det var forskjellige fotografer som hadde tatt 

bildene.  

 

Prosjektet stod nå litt stille fra slutten av mars til etter påske, på grunn av forlenget påskeferie på 

grunn av covid. 

  

Endring av problemstilling  

Problemstillingen jeg hadde ble avgrenset, fordi jeg ville lage en Webdoc om Miljøsenteret på Runde 

hvor jeg i tillegg fikk med noe om gjenstandene som var gjemt bak i magasinet på Sunnmøre museum, 

men jeg var for treig og tiden løp fra meg. Planen var å lage Webdocen i Shorthand for så å legge ut en 

link til dokumentaren på Hidden. Også skulle jeg filme og klippe en liten "teaser" som jeg skulle bruke 

som forhåndsvisning. Dette var ideen min etter jeg Zoom-møte med Rebecca og Hidden-folkene. Men 

dette endret seg mot slutten av prosjektet blant annet fordi jeg hadde knapt med tid.   

  

Når jeg kom tilbake til Volda avtalte jeg et møte med en av forskerne på Runde gjennom Cecil. Denne 

gangen var det vanskelig å finne en dato som passet på grunn av korona, sykdom og at forskeren 

generelt var veldig opptatt og datoer som ble satt for å møtes ble utsatt.  

 

3. mai tok jeg med meg en av TV-studentene til Runde for å filme og intervjue forskeren. TV-studenten 

ble med for å hjelpe meg med det tekniske siden jeg aldri hadde brukt så avansert utstyr før og var 

redd for at noe skulle skjære seg. Uheldigvis fikk vi ikke myggen til å fungere, og det var veldig mye 

ekko i rommet der vi filmet, så lydkvaliteten på intervjuet ble ikke helt optimal.  

  

Nå gjenstod det største arbeidet, og det var å finne ut av hvordan jeg skulle sette sammen alle disse 

klippene. Jeg hadde nærmere to timer med videointervju i tillegg til masse klippebilder. På grunn av 

lesing til andre eksamener ble Webdocen satt på pause. Nå hadde jeg i hvert fall samlet inn alt jeg 

trengte for å lage Webdocen. Dra ut til Ålesund hadde jeg ikke lenger tid til. 

  



Jeg tok opp igjen arbeidet 11. mai. og jobbet som en hest for å redigere ferdig alle de små 

videointervjuene osv. Og jeg kontaktet Roger Engvik angående de bildene jeg ville bruke og fant ut at 

det var fem forskjellige fotografer som hadde tatt bilene. Heldigvis var de fleste ganske raske med å 

svare, men ikke alle. Jeg fikk til slutt tak i sistemann, Jan Ove Steffensen, som kastet seg rundt for å se 

over bildene. Han var veldig opptatt med båtpuss.   

  

Valg og bruk av kilder 

Hvem jeg skulle bruke som hovedkilde for dokumentaren hadde jeg allerede bestemt ganske tidlig, at 

dette skulle falle på Nils-Roar Hareide, havforsker ved miljøsenteret, fordi han satt med mye god 

kunnskap og informasjon om myntene og gjenstandene. Han kom også med tips når jeg spurte om det 

var noen bøker han kunne anbefale med fakta rundt hva som faktiske skjedde. Jeg leste to bøker 

"Runde-skatten" av Einar S. Ellefsen og "Akerendam" av Bjørn R. Rønning. Heldigvis hadde blitt 

digitalisert og lå på Nasjonalbiblioteket sin side. Nils-Roar fortalte også at den ene dykkeren hadde 

bekreftet at historien i Ellefsen sin bok stemte godt med hvordan det hele faktisk skjedde. Rønning sin 

bok var litt mer faktabasert når det kom til myntene, siden han var konservator ved Myntkabinettet i 

Oslo. Jeg brukte skildringer og fakta fra begge bøkene i Webdocen.  

  

Valg av utstyr og tekniske/praktiske vanskeligheter 

Før jeg dro ut til Runde for å filme lånte jeg alt utstyret noen dager før, sånn at jeg kunne sette meg litt 

inn i hvordan det fungerte, og ikke minst for lade alle batteriene. Noen av TV-studentene viste meg 

hvordan easyriggen og sony-kameraet fungerte.  

 

Utstyret jeg brukte var et Nikon D600 kamera til å ta bilder med som krevde litt trening for å stille inn, 

men fungerte ellers greit. Til intervjuet av Nils-Roar brukte jeg easyrigg når jeg filmet at han gikk rundt. 

Grunnen til at jeg valgte easyrigg var for at man skulle få følelsen at man stod ved siden av han og var 

med på en omvisning. Utfordringen her var at alle gjenstandene lå i glassbur, derfor kunne jeg bare 

komme inn fra siden når jeg filmet, for å ikke få med refleksjonen av meg selv. En annen utfordring var 

lyden, siden vi ikke fikk myggen til å fungere. Spesielt fordi jeg skulle gå etter ham og filme, og lyden 

ble dårligere når jeg filmet bakfra og fra siden. Jeg filmet også et litt lengre intervju av Nils-Roar hvor 

jeg satte filmkamera på et kamerastativ, og satte opp en ekstra lyskilde. Jeg fikk jo problemer med 

lyden siden myggen ikke fungerte. Da strakk jeg kabelen så mye jeg kunne mot ham og la mikrofonen 

på en stol.  

 

Planen for de korte videointervjuene der Nils-Roar fortalte om de forskjellige gjenstandene var å sette 

de inn i et 360-bilde i thinglink. Til 360 bildet bruket jeg et Samsung-360 kamera som vi fikk opplæring 



i på skolen. Utfordringen her ble å finne noe den kunne stå på som fanget den beste essensen av 

rommet i form av vinkel og lys, uten at dette skulle komme med på bildet. Jeg endte opp med å bruke 

en nett tripod som det bare var flaks at jeg tok med. Jeg tok en del bilder hvor jeg varierte med vinkel 

og lys, og endte opp med å bruke et av de «mørkere» bildene. Ellers var det veldig enkelt å bruke da 

den er app-styrt.  

 

Den største utfordringen med å lage Webdocen var den tekniske delen med filmingen av intervjuene 

og det jeg satt igjen med til slutt- redigeringen. Når det gjelder filmene føler jeg at det er her det 

meste av forbedringspotensialet ligger. Dette kunne blitt gjort mye bedre, men kompetansen min 

strakk ikke til. Jeg kunne ønske at jeg hadde brukt litt mer tid på å se gjennom det jeg hadde filmet 

underveis mens jeg var på Runde, for å se hvordan jeg burde plasserer meg i forhold til lys og lyd osv. 

Også kunne jeg ønske at jeg hadde mer kompetanse i å bruke Premiere Pro for å heve kvaliteten på 

intervjuene, spesielt på overgangene og timingen mellom klippebilder. Hvis jeg hadde benyttet tiden 

min litt bedre ville jeg også lagt på undertekst på intervjuene.  

 

Det har ikke oppstått vanskeligheter i intervjusituasjoner, men jeg fikk også litt problemer med tiden i 

forhold til å få godkjenning til å bruke alle bildene jeg ville ha med, siden jeg var veldig seint ute. Det 

jeg ville gjort annerledes, eller eventuelt neste gang jeg lager en Webdoc er at jeg er mye tidligere ute. 

Jeg hadde en idé og en plan som jeg ikke klarte å gjennomføre fordi jeg ventet for lenge med å ta tak i 

ting. For eksempel at jeg skulle purret på kontaktpersonen min på miljøsenteret for å få til en avtale i 

Ålesund. Jeg fikk til en avtale, den kom bare for sent. Samme med Hidden. Jeg klarte å rote det til med 

innlogg osv, og ventet for lenge med å kontakte de. Når det gjelder disse to tingene tar jeg veldig 

selvkritikk.  

 

Videreutvikling av Webdocen 

Runde Miljøsenter har et ønske om å endre utstillingen sin. De har ikke endret innholdet siden de tok 

over ansvaret for skatten i 2011. Det kunne kanskje vært spennende og laget en dokumentar om 

«veien mot en ny utstilling». Det er visst mye jobb og koster en del penger ifølge Nils-Roar Hareide. 

Men det hadde vært en fin måte å fått med noe om hva som gjemmer seg i magasinet på Sunnmøre 

museum, og hva som skal til for å lage en sånn type utstilling.  

 

  

  

 

 


