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– Det er helt sprøtt. Vi føler en så 

vanvittig optismisme og stor glede 

over livet. Derfor synes nok mange 

depresjon, sier Anita og Marianne.

– Det handler om å være åpen om 

ting, det gjør at det blir lettere å 

ta tak i problemet, og gjøre noe 

diagnosen brystkreft i sommer. 

-

sykdom for tre år siden, og er på 

vei til å bli friskmeldt.

Paralleller

handler om psykisk helse, og at 

den som sliter skal bli sett. Maja 

sliter, og Nissen er den eneste som 

ser hvordan hun virkelig har det, 

han sender svalen for å hjelpe 

en syk jente, en nisse, en skadet 

svale og en voksen person. 

Anita føler også at det er paral-

leller til henne selv i handlingen, 

selv om manuset ble skrevet før 

ødelagt den venstre vingen sin, 

og det var i det venstre brystet at 

skamklipt, Anita selv mistet håret 

under cellegiftkuren. Det er også 

paralleller mellom den syke jenta 

og den skadde svalen, der begge 

hjelper hverandre.

– Alt henger sammen på en måte, 

-

men vi lager, sier Anita, og påpe-

egen datter, selv om hun også 

heter Maja og klipte av seg håret 

som liten i bestemors frisørsalong.

Fikk kongen 
til å gråte
Tidligere har hun laget filmen 

i hjemmet. Filmen ble den mest 

prisbelønte animasjonsfilmen i 

-

første gang.

Den nye kortfilmen heter Mor 

visste ingenting, og skal være uten 

tale. Likevel skal en føle at en kom-

de kan uttrykke følelser og hand-

en episk-lyrisk retning.

skal vise handlingen kun med 

kroppsspråk, blikk og mimikk, 

forklarer Marianne.

Anita og Marianne har skrevet 

noe de aldri har gjort før. De har 

fått gode innspill fra barnebokfor-

Favner mange lidelser
– Filmen gir ikke assosiasjoner 

bare mot én enkelt lidelse. Det kan 

være alt fra mobbing, ensomhet, 

helst, sier de to.

Enkelte som har lest manuset har 

fått assosiasjoner mot incest også, 

og Anita mener det er helt greit om 

det også kan omfavne det spørsmå-

let. Målet er å hjelpe.

– Ensomhet er også tabubelagt, 

men kan i høyeste grad også være 

givende, legger hun til.

følelser, og det er fantastisk for oss 

å lage noe som også kan brukes, 

sier Marianne.

De har fått anbefalinger fra leger, 

psykologer og helsepersonell som 

terapi og undervisning for voksne 

og barn.

– Ungdommer i dag har så mange 

muligheter, og mange voksne gjør 

alt for å fremstå som vellykkede. 

I dag skal alle ha høy utdanning, 

og det er et enormt press på de 

man har, men hvordan man har 

det, som er viktigst, sier Marianne 

alvorlig.

Skrives inn i 
handlingen

-

hol i Dovre er utgangspunktet i 

handlingen. Den er høy og farlig. 

Det hadde vært spennende å hatt 

med et seminar om emnet, sier 

Anita.

Både kortfilmen og langfilmen 

skal jobbes med samtidig. Akkurat 

som en vis hjelper. Anita forteller 

at de fjerner seg mer og mer fra 

det første manuset.

– Alt er hele tiden i utvikling, sier 

hun om prosjektet som startet alle-

å skulle ta to år å lage, men siden 

jeg har fått kreft, vet vi at det vil 

gå lenger tid, sier hun.

De har jobbet med forprosjekt på 

kortfilmen siden mai, og de er 

og har tro på prosjektet.

-

nansiert før i november neste år. 

søknader inne til behandling nå, 

hvorav en har sagt ja så langt. I 

Rehabilitering, men der får vi ikke 

svar før det har gått et halvt år, 

sier Anita.

meningsfylt for oss selv, sier de to 

-

re, som liker best å kalle seg for 

håndverkere.

– En håndverker bruker både ho-

det og hendene, smiler Marianne, 

år i Oslo med samme animasjons-

teknikk, før hun sommeren 2013 

kom til Dovre med familien, for 

å jobbe på piloten ”Nissen på 

Dovre”. Nå har de kjøpt seg hus 

på Dombås, og sønnen Morten 

Birk har begynt i 1.klasse. De har 

kommet for å bli, noe både Anita 

Og Marianne er veldig glade for. 

Tror på nissen
Marianne er takknemlig for at 

hun jobber sammen med Anita 

en av de få som lager håndlaget 

.

Fra å leve TIL Å OVER  LEVE

Rosa sløyfe-aksjonen 

er en viktig del av 

arbeidet til Brystkreft-

foreningen, og blir 

arrangert hvert år i oktober. 

Målet er å vise solidaritet 

med brystkreftrammede, spre 

informasjon og øke kunnskapen 

om brystkreft og samle inn 

penger til brystkreftforskning. 

Brystkreftforeningen ble i 2005 

egen forening, de samarbeider 

med Kreftforeningen og kjøper 

tjenester derfra.

Episke tekster 

vi via en forteller meddelt en 

handling 

lyriske tekster 
(lyrisk=stemningsfullt uttryk-

umiddelbar stemning, følelse.
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  ANNE MARIE AA

Marianne Bundgaard Nielsen og Anita Killi er begge rammet av kreft, men er livsglade som få. Nå lager de !lm sammen om det alvorlige og viktige temaet depresjon. Og en av hovedrollene har den 
lille fyren i midten, fjøsnissen. Her er han i tredimensjonal form, men i !lmen skal nissen animeres "att i#papir på glassbord.#

i verkstedet til Anita, hadde bare 

ett spørsmål til henne, før jeg dro 

derfra første gang jeg møtte henne, 

og det var om hun egentlig trodde 

på nissen, ler Marianne.

til. Og siden har de jobbet og bodd 

side ved side høyt oppe i lia der 

Anitas verksted ligger.

– Nissen er en miks av noe dyrisk, 

menneskelig og folketro. Den er 

en hyggelig karakter hvis man går 

i dybden på den, og ser på den 

som noe annet enn julepynt, sier 

Marianne.

Anita Killi føler det er "ere paralleller til eget liv med det nye !lmprosjektet, og ler litt av hun ligner på Nissen på sveisen. 
Bildet er av !lmens hovedperson, Maja, som har skadet seg selv ved å skamklippe håret.

God kjemi mellom menneske og nisse. Anita Killi har tovet hodet til nissen 
med ull fra egne sauer. Hennes mor, Liv, som døde tidligere i år, har laget 
klærne. Marianne har laget kroppen og hendene med negler, og sydd 
gamasjer. –Slik ser en ekte nisse ut, mener Anita Killi.

 fakta

Det motsatte er hovedbudskapet i lang!lmen 
Christmas"Survivors, bedre kjent som Nissen på 
Dovre: Å"gå fra å overleve til å leve. Men først vil 
Anita Killi og Marianne Bundgaard Nielsen lage en 
kort!lm basert på to av !gurene"fra"lang!lmen, 
Maja og Nissen."Kort!lmens tematikk er"depre-
sjon blant unge.


