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Periodefilm er noe som gir filmelskere muligheten til å besøke et nytt univers i en annen tid

enn de lever i selv – enten det er gjennom en realistisk skildring av en ekte hendelse, eller om

det er en fiktiv historie med bakteppe av en annen tid.

Vår historie er en blanding av disse to. Den tar utgangspunkt i en sann historie om en ung

gutt, Reidar Knutsen, som ble venn med en tysk fangevokter i en arbeidsleir i Narvik, under

andre verdenskrig. Tyskeren lærte gutten å spille på̊ et blåseinstrument, og i voksen alder ble

denne gutten jazzmusiker. I vår historie bruker også̊ manusforfatter sin egen personlige

tilnærming for å gi en mer relaterbar dybde til karakteren som hun selv, og mange andre kan

kjenne seg igjen i – et barns ønske om å få tilbake en forelder man har mistet.

Gjennom grundig research og støtte fra våre historiekonsulenter, har vi utformet en historie

som er tro til tidsepoken vi forholder oss til, og tro til våre karakterer og deres reise. Til tross

for at vi ønsker å gjenskape en historisk setting og behandle perioden rundt 2. verdenskrig i

Norge riktig, er det også viktig at vi forteller en historie man kan relatere til. En historie om

en ung gutt som mest av alt ønsker å fylle tomrommet etter farens død, og få familien sin

tilbake.

Vi ønsker å lage en film om lengsel, familie, kjærlighet og håp, for å vise publikum at sorg tar

plass i mange former, og absurditeten dette kan føre til. Krigen i Norge var en mørk og tung

tid, og det finnes mange ufortalte historier der ute vi kan lære mer av. Ikke alt var, eller er

svart-hvitt, og vår historie tar plass i en av disse gråsonene. Ved å følge protagonisten Tom og

hans møte med den tyske soldaten Klaus, vil man formodentlig sitte igjen med empati og

forståelse for begge parter. Klaus er en ung utplassert soldat som også savner sin egen familie,

og som lever i en annen type ensomhet og isolasjon.

Dette er en universell og klassisk strukturert fortelling, hvilket vil være identifiserbart for et

stort publikum. Historien er både varm, rørende og spennende, hvor forskjellige deler av



historien vil kunne appellere til ulike målgrupper. Noen ting er gjenkjennbart for de yngste.

Tom er en nysgjerrig og oppsøkende gutt som drar ut på nye eventyr alene i et snødekket

norsk landskap. Andre ting er mer relevant for de voksne.

Relasjonen mellom Tom og hans mor, samt mor og Klaus har en dybde og en kompleksitet

mange vil kunne kjenne seg igjen i. I tillegg skildrer historien den emosjonelle brutaliteten av

å leve under krigen.

Opptaksperioden tar plass fra 10. januar til og med 24. januar 2022. Alt skal filmes i

Lillehammer-området. Vi ønsker å bruke norsk natur og landskap så mye som mulig, for å

kunne skape en verden og et miljø som fremmer historien på best mulig måte. Vi ønsker å

bruke de snødekkede fjellene der det er store isolerte områder, for å få frem tomheten og

ensomheten karakterene er rommet av. Norsk vinter er derfor et viktig element for oss.

Vi har funnet gode lokasjoner, som vi også har fått tillatelse til å bruke. Den ene halvdelen av

produksjonen vil filmes på Hafjell i store majestetiske landskap, mens den andre halvdelen vil

bli filmet på Paulsrud Gård i Gausdal på andre siden av fjorden. Lillehammer blir et slags

knutepunkt for disse to stedene. Vi har også et stort ønske om å få med oss lokale

filmarbeidere fra området vi skal filme. Deres interne bidrag og vår felles kompetanseheving,

vil sikre at vi når opp til filmens ambisjoner. Ikke minst vil det kunne skape interesse og et

potensielt samarbeid med regionen da vi inkluderer lokale mennesker fra nærområdet.

Vi er allerede i gang med finansieringen av prosjektet og har stor tro på at flere potensielle

partnere er interesserte i et samarbeid. Foreløpig har vi inngått en avtale med Corporate

Partners og klesagenturet Front Society. Vi er også i dialog med selskapet Retail and

Branding, hvor målet er å inngå en samarbeidsavtale som sikrer dem produktplassering i

filmen. I tillegg publiserer vi en spleis-konto så fort promofilmen vår er ferdigstilt, da vi har

stor tro på at denne vil gi oss god markedsføring.

Når det gjelder ekstra stab, jobber vi med en profesjonell komponist og trompetist, som skal

komponere musikken til hele filmen. Han skal også gi personlig trompetopplæring til Lars

Berge som skal spille Klaus. Vi har hatt med oss Stephen Cleary som dramaturg gjennom hele

manusutviklingen, hvilket har vært en stor anerkjennelse. Han er blant annet kjent som

medforfatteren av Nina Simone sin autobiografi I Put a Spell On You og har jobbet som



manuskonsulent på en rekke produksjoner. Dette har vært med på å gi manuset og hele

prosjektet mer «production value». I tillegg har vi fått med oss en dyktig Art Director som

sørger for at set designet er troverdig og historisk korrekt. Vi har også gjort en avtale med

Foreningen for Levende Historie, som tilbyr oss alt av tidskorrekte kostymer fra 1939-1945.

Som konklusjon, har vi stor tro på at denne 25 minutters kortfilmen kan bli en stor suksess.

Til tross for at vi er studenter med begrensede ressurser, er vi dyktige på å finne kreative

løsninger der det er mulig. På grunnlag av hva vi har fått til allerede, er jeg overbevist om at

vi kan få til hva som helst. Vi ønsker å satse høyt og nå et bredt norsk publikum med denne

historien. Det er ofte de små tingene som viser seg å kunne bli noe helt eksepsjonelt.

Oslo, 18. november 2021 Mathilde Høyer


