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DOKUMENTAR

Exit 
Regi: Karen Winther 
Norge

Hvordan forlater man 
samfunn som forventer 
livslangt troskap og svarer 
utbrytere med brutale 
represalier? Karen Winther 
skildrer i Exit den ofte 
farlige frigjøringskampen.

EKSTREMISME

AV ELLEN LANDE
 

Høyreekstreme miljøer er på full frem-
marsj i vår kultursfære – fra Sverige til 
Hellas og USA. Samtidig kaprer IS og 
beslektede organisasjoner stadig flere 
– som alle er villige til å ofre det meste 
for sin sak. Hva skjer når man har fått 
nok – når man innser at man har begått 
en skjebnesvanger feil?

Selveksponering og tilgang. Regissør Ka-
ren Winther selv var i Oslos Blitz-miljø, 
før hun gikk over til voldelig nynazisme. 
Sin tid i disse miljøene har hun skildret 

i sin prisbelønte dokumentar The Be-
trayal (2011). Bakgrunnen hun deler 
med andre tidligere ekstremister hun 
møter i Exit – fra Danmark, Tyskland, 
USA og Frankrike – åpner for gjenkjen-
nelse og erkjennelse. Synsvinkelen er 
befriende avmystifiserende og unngår 
moralisering: «Det høyreekstreme mil-
jøet var ikke som jeg hadde forventet. 
Vi brukte mye tid på å vente og høre på 
dårlig musikk – Vikingrock. 
Alle var paranoide for mu-
lige polititystere og Mos-
sad-agenter.» Regissøren 
står åpenhjertig frem i sin 
egen film. Tematikken fra 
The Betrayal er ført videre 
– fra sitt fokus på dragnin-
gen mot ekstremistmiljø-
ene, vektlegger hun i Exit 
hva som utløste behovet 
for å bryte med dem. Val-
get om igjen å bruke seg selv i filmen 
kan ikke ha vært lett: Hun vet godt at 
eksponeringen har sin pris.

Represalier. En av scenene som beveger 
meg mest, er lavmælt og filmet bakfra i 
en bil. Karen betror seg om et overfall 
til danske Søren, en tidligere militant 
antifascist (filmen tar ikke bare for seg 
de vante høyreekstremistmiljøene). 
Omtanken mellom de tidligere voldeli-
ge motpolene vises i en hånd som rører 
lett ved en arm, i tonefallet som etter 

hvert blir mer intimt. Karen deler fra en 
hendelse da hun ble gjenkjent og stygt 
angrepetpå vei hjem. Hun brister i gråt. 
Rett etterpå går det opp for dem begge 
at de sannsynligvis ville ha skadet hver-
andre alvorlig hvis de hadde møttes 
den gang de var ekstremister.

Medmenneskelighet og anger. Scenen 
er representativ for tilstedeværelsen 

og nærheten Exit evner å for-
midle. Filmen skildrer nært et 
knippe tidligere ekstremister 
og det som ble deres vende-
punkter. Den byr på uvente-
de menneskelige møter på 
tvers av grupperinger og for-
dommer. Flere av deltakerne 
i filmen er nå aktive i opplys-
ningsarbeid på skoler eller i 
hjelpetelefoner. Samtidig frem-
mes innsikt om at utøvd hat-

kriminalitet ikke kan gjøres ugjort eller 
nødvendigvis tilgis. 

Hos amerikanske Angela fornemmer 
jeg den desperate jakten 
på tilhørighet som flere av 
filmens medvirkende søk-
te i de ekstreme miljøene, 
men først fant blant andre 
som har tatt den smerteful-
le veien ut. Angela forteller 
om kulehull i ytterdøren og 
trusler fra andre skinheads 
da hun ville bryte med gruppen – de sa 

blant annet at de visste hvor lillebroren 
hennes bodde. Derfor turte hun ikke 
annet enn å involvere seg 
enda mer i bevegelsen, og 
endte i fengsel for en hat-
forbrytelse. Et avisoppslag 
om henne mens hun satt 
inne, ble gjemt av en farget 
kvinne for å beskytte Ange-
la mot medfangenes vrede. 
At en hun i utgangspunktet 
klassifiserte som fiende var 
den som beskyttet henne, endret hen-
ne.

Triggerpunkter. Hva skjer når grensen 
for hva du er villig til å gjøre, nås? Det-
te spørsmålet er filmen opptatt av. Som 
høyreekstremist trodde Angela på kon-
spirasjoner som gikk ut på å utslette 
USAs hvite befolkning. Hun var blindet 
av frykt, inntil Okhlahoma-bomben 
smalt. «Min første reaksjon var at han 
er som meg. Jeg begynte å undres – er 
det dette jeg vil? En barnehage var i 

bygget. Brannmenn bar ut 
barn som var dekket av sot 
– det var umulig å se om de 
var døde eller levende.»

Tyske nynazister ble 
sett opp til av høyreek-
stremister i andre land. I 
arkivopptak med medie- 
yndlingen Ingo skjønner jeg 

fort hvorfor. Den androgyne, blonde 

mannen med popstjerneutseende var 
veltalende og svært karimastisk. Møtet 
med en filmskaper som hatet alt Ingo 
sto for og som fulgte ham svært kri-
tisk i seks måneder, blir skjellsettende 
for ham. Etter en mordbrann med flere 
døde flyktninger, innser Ingo at hans 
egne tilhengere godt kan ha stått bak, 
og flykter til utlandet for å få avstand. 
Etter mer enn et tiår bor han fremdeles 
på hemmelig adresse.

Forlokkende farlig. Exit åpner heftig med 
klipp fra filmen Christiane F (1981), og 
regissøren som innrømmer at skildrin-
gen av den farlige leken med dop og 
undergrunnsmiljøet forførte istedenfor 
å avskrekke henne. Det forbudte og 
ukjente var forlokkende.

Da ting ble for farlige og Karen ville 
ut av nynazistmiljøet, søkte hun despe-
rat om hjelp fra blitzerne hun tidligere 
hadde forrådt. Karen mener Guro der 
reddet henne, men Guro er ikke enig – 
hun reddet slettes ikke Karen, men det 
voksende nynazistmiljøet kunne føre til 
stor skade. Karen var nemlig i ferd med 
å bygge opp en voldelig nazijenteklubb 
– inspirert av nettopp Blitz-miljøets 
gode organisasjonmodell – da hun hop-
pet av. Hadde hun lykkes, ville sannsy-
lingvis rekrutteringen av gutter til nyna-
zistmiljøet også skutt i været.

Empati og identifisering. Exit veksler 
mellom identifisering med og identifise-

ring av – og dette er en stor 
styrke. Filmgrepet sørger for 
en viss distanse til noen av de 
medvirkende, for eksempel 
den østtyske eks-nynazisten 
som viker med blikket i alle 
opptak. Øynene til en høy-
gravid immigrantkvinne han 
sparket og slo helt til fødse-
len ble satt i gang, har brent 

seg inn i ham. Han stotrer frem at det 
fortidligfødte barnet har overlevd. Men 
selv når han forteller at han fikk sma-
dret tennene sine – straffen for å ha 
forlatt miljøet – klarer jeg ikke å føle 
empati. Heller ikke når det kommer 
frem at han nå, som småbarnsfar, hele 
tiden frykter hevnaksjoner for sine tid-
ligere ugjerninger. At mannen legger ut 
om arbeidsledighet og elendig økono-
mi etter det østtyske regimets fall, gjør 
fremmedfryktens hans forståelig. Men å 
overfalle en gravid mor og banke henne 
opp mens hun beskytter sitt andre små-
barn, er ubegripelig.

Exit formidler et sammensatt og ny-
ansert bilde av ekstremisme og veien 
ut, og tør å vise voldens grelle ansikt.

Lande er filmkritiker og -regissør.  
ellen@landefilm.com

Ekstremistisk selvportrett

Exits synsvinkel 
er befriende 
avmystifiserende 
og unngår 
moralisering.

Filmen skildrer 
nært et knippe 
tidligere 
ekstremister og 
det som ble deres 
vendepunkter.

Filmen veksler 
mellom 
identifisering med 
og identifisering 
av – og dette er 
en stor styrke.

Making Sense Together 
Regi: Ellen Ugelstad 
Norge

I Making Sense 
Together skildrer 
regissør Ellen Ugelstad 
psykiatriens mange 
dualiteter, og avmakten 
pasienter, pårørende 
og ansatte i det norske 
psykiatriske systemet 
står overfor. 

PSYKIATRI

AV ELLEN LANDE 

«Noen ganger når jeg ligger i sen-
ga og hører på musikk, kjennes 
det ut som om jeg har belter 
rundt beina, selv om jeg ikke har 
det. Sist gang jeg lå i belter, fikk 
jeg tre sprøyter for å roe meg 
ned. De strammet beltene og så 
gikk de ut av rommet.». 

Gutten som henvender seg til 
kamera, formidler ensomhet og 
apati. Munnpartiet – måten han 
tygger ordene frem på sammen 
med blikket – røper lidelse og 
en usikkerhet på seg selv og sin 
mottakelse. 

Setningene henger i en klam 
taushet. Vi befinner oss ikke 
på lukket avdeling, men er iste-
den vitne til en teaterscene. 
Skuespillerdebutanten Edvin 
Anstendsrud skildrer pasien-
ten foruroligende bra, nesten 
for godt: Har avmakten blitt for 
satt? For mange har den nettopp 
dét. 

Dette er et av de sentrale var-
skuene i denne særegne doku-
mentaren, som debatterer sider 
ved det psykiatriske system er 
en belasting for både pasienter 
og pårørende.

Fra en pårørendes perspektiv. 
Ugelstads bror har vært i psy-
kiatrien i mange år. Regissøren 
bruker filmformatet til å formid-
le sitt møte med dette systemet, 
men også for å få det i tale. Ma-
king Sense Together er hennes 
tredje i rekken om temaet. Tid-
ligere verk er Indian Summer 
(2011) – et nært, dokumentarisk 
portrett av broren på hans egne 
premisser. I fiksjonskortfilmen 
Møterommet (2017) iscenesetter 
regissøren stringent den dys-
funksjonelle ansvarsgruppen for 
den psykiatriske pasienten. 

I hybriddokumentaren Ma-
king Sense Together – hybrid 
fordi den veksler mellom fik-
sjon og fakta – er tagninger fra 
kortfilmversjonen Møterommet 
blandet sammen med nytt ma-

teriale som arkivopptak, tekst-
plakater, nye iscenesettelser 
og intervjuer med reelle og 
fiktive personer. Ja, det er mye 
på gang i Ugelstads siste film, 
og det er lett å bli forvirret når 
man prøver å skille fiksjon fra 
fakta, skuespillere fra virkelige 
personert. 

På distribusjonsselskapet Art- 
haus' sommerfest i juni finner 
jeg regissøren premiereglad på 
dansegulvet og tar 
henne til side for å 
spørre henne om 
filmen.  Ugelstad 
har to sentrale aktø-
rer i filmen ved sin 
side, bipolare Super-
star – som medvir-
ker i filmen som seg 
selv, og som denne 
kvelden fremfører 
sin eminente musikk – sammen 
med skuespillerstjerneskuddet 
Edvin Anstendsrud. 

Hvordan sirkler jeg samtalen 
ærbødig inn på Making Sense To-
gethers struktur, som så tydelig 
har desorientert flere enn meg? 

Hvorfor denne utvidede versjo-
nen når kortfilmen Møterommet 
var et slikt treffende og sårt 
skråblikk på psykiatrien og dens 
støttespillere? 

Ugelstad forteller meg at 
denne lengre hybridfilmen var 
hennes opprinnelige prosjekt, 
som hun ble anbefalt å lansere 
et utklipp fra underveis i tilbli-
velsesprosessen. Møterommet 
var dette utklippet, som høstet 

manuspris og ble pre-
sentert både på Høst-
utstillingen og Oslo Pix 
filmfestival. Ugelstad 
påpeker at hun som 
pårørende befinner 
seg i en evigvarende 
møteromsituasjon. 
Derfor ønsket hun å 
strekke denne fiksjons-
delen utover i langfil-

men, ved å klippe den opp med 
nye opptak.

Blandede inntrykk. Men hvordan 
har medgangen påvirket det lan-
ge prosjektet? Ugelstad forteller 
at lanseringen av Møterommet 

gjorde at flere tok kontakt og 
at materialet til langfilmen slik 
ble beriket. Kakafonien av ut-
trykk gir etterklang 
av frustrasjonen og 
den manglende ori-
enteringen pasien-
tene (og pårørende) 
så tydelig opplever. 

Ark ivmater ia le 
av den gamle, arke-
typiske sorten  er 
brukt for  å illustrere pasien-
trollen og relasjoner innenfor 
systemet. Engasjert forteller 
regissøren at disse er tenkt som 
poetiske metaforer; den gamle 
tvangstrøymentaliteten er aldri 
langt unna.

Det som blir fortalt muntlig 
i filmen, treffer – men berører 
ikke like sterkt som bildene 
av den unge pasienten, der 
han står og betrakter et tjern 
i skogen, eller ventende på en 
t-baneplattform. Selv om beg-
ge utsnittene antyder noe sui-
cidalt, utstråler de også en ro. 
Det samme gjør scenene hvor 
h o v e d p e r s o n e n 
reiser og verden 
farer forbi utenfor 
vinduet, en verden 
han er adskilt fra 
der han befinner 
seg på innsiden av 
glasset. Isolasjonen 
innenfor den usynli-
ge «veggen», uten å være i stand 
til å komme ut på den andre si-
den, er det sterkeste inntrykket 
jeg sitter igjen med ved filmens 
slutt.

Mer enn en diagnose. I den fik-
tive delen befinner karaktere-
ne seg på en teaterscene eller 
i et sminkerom. Alle er skåret 
over sammer lest – ingen ivare-
tar pasientens beste, bortsett 
fra mor. I den dokumentariske 
delen, filmet mot en bakgrunn 
av abstrakt maleri, møter vi 
ekte mennesker. Samlet utgjør 

de en felles, men hjelpeløs front 
mot et individfiendtlig system 
der lønnsomhet står i fokus, 

og som motvirker pa-
sientens mulighet til 
bedring og å være et 
menneske med aksep-
terte følelser og res-
surser.

Dualiteten frisk/
syk blir problema-
tisert, der begrepet 

friskmeldt introduseres av mu-
sikeren Bipolar Superstar. Han 
etterlyser mer nysgjerrighet 
omkring hvem pasienten er ut-
over sin diagnose. Sin erfaring 
fra psykiatrien oversetter han 
til freidig rap som harselerer 
med systemet. Innslag som den 
bitende rap-kommentaren hans 
virker befriende i en film som i 
stor grad avdekker farlig feilbe-
handling. Med forførende,  as-
sosiative  tekster roper han ut 
om farmasikorrupsjon med sin 
rungende stemme, mens medi-
sintitler lekent forvandles til 
tropiske, svette kjærlighets-

møter og støyende rå 
hardrock. Aldri før har 
et slikt tema vært så 
underholdende som i 
disse utdragene. 

Med den omstende-
lige hybridformen har 
Ugelstad skapt mange 
fulltreffere. Med en 

mer gjennomstrukturert regi 
kunne disse perlene fort vært 
ofret for å få en mer strømlinje-
formet film med klarere retning.

Ugelstad har åpenbart fått 
sans for å  bruke film for å  bli 
hørt og kreve endring. Denne 
filmaktivismen får  et mye stør-
re nedslagsfelt nå som Making 
Sense Together får kinopremie-
re med påfølgende fagpanelde-
batt.

Lande er filmskaper og fast kritiker 
i Ny Tid. ellen@landefilm.com. 

Makt og avmakt i norsk psykiatri 

Ugelstad har fått 
sans for å bruke 
film for å bli hørt 
og kreve endring.

Pasientene 
utgjør en felles, 
men hjelpeløs 
front mot et 
individfiendtlig 
system der 
lønnsomhet står i 
fokus.

Den gamle 
tvangstrøye-
mentaliteten er 
aldri langt unna.

Se filmen  
Making Sense 
Together på  

www.nytid.no

FILM

The Ocean Rider 
Regi: Sébastien Devirient 
Sveits

Fjellfilmfestivalen på Gjendesheim i Jotunhei-
men byr på flotte og dramatiske naturopple-
velser, også på stort lerret, 7.–9. september. 
Hovedpersonen i filmen The Ocean Rider er det 
vanskelig ikke å bli imponert over. Yvan Bourg-
nong er en erfaren seiler som har vunnet store 
konkurranser. Han inngår et dristig veddemål: 
å bli den første til å seile jorden rundt på en 
katamaran uten kabin, alene og uten GPS. 220 
dager og 55 000 km på havet uten å kunne søke 
ly for vær og vind, og med en sekstant som 
eneste navigasjonsutstyr. Med kameraet som 
eneste reisefølge møter han utfordringer som 
storm, pirater, kulde, søvnmangel og varme, 
men opplever også fantastiske og minneverdi-
ge øyeblikk. Se www.fjellfilm.no.

We Are the Nation 
Regi: Håvard Holme 
Norge

Dette er Holmes første helaftens dokumen-
tarfilm, og handlingen er lagt til Kenya. 25 år 
gamle Billian Okoth bor i Mathare utenfor Nai-
robi, et av de største slumområdene i Afrika, 
som stadig er hjemsøkt av opprør og voldelig 
konflikt. Halvparten av befolkningen er barn 
– mange av dem foreldreløse. For å hjelpe dis-
se, har 25-åringen Okoth startet «Billian Mu-
sic Family» – et musikkollektiv som rapper, 
synger og danser for å overleve. Under den 
ressurssterke farsfigurens ledelse utvikler de 
unge talentene kreativitet og selvsikkerhet på 
både et musikalsk og personlig plan. We Are 
the Nation beskrives som en vakker og viktig 
film om å gjøre alt en kan for å hjelpe dem 
som trenger det mest.  Filmen vises under 
Protestfestivalen i Kristiansand 10.-16. sep-
tember (som også har et «vorspiel» i Oslo 6. 
september), og på Bergen internasjonale film-
festival i slutten av samme måned. Se www.
protestfestivalen.no og www.biff.no.

Girl 
Regi: Lukas Dhont 
Belgia

Filmen Girl vises under festivalen Oslo Fusi-
on (tidligere Skeive Filmer), som finner sted i 
hovedstaden 19.–23. september. Dette er de-
butfilmen til belgiske Lukas Dhont, som har 
fått strålende kritikker for filmen, blant annet 
i Cannes i mai. Hovedperson i Girl er Lara, 
tenåring – og trans, og sistnevnte gjør det 
ikke enklere å være 15 år. Det er ikke først og 
fremst fra omgivelsene hun møter motstand, 
men innenfra. Laras store drøm er å bli balle-
rina, og sammen med faren og broren flytter 
hun til storbyen for å gå på et av Belgias mest 
prestisjefylte danseakademier. Hovedrollen 
spilles av Victor Polster, som fikk prisen for 
beste hovedrolle i programmet Un Certain Re-
gard i Cannes. Se www.oslofusion.no. Se side 
16–17. 

Little Boy 
Regi: Kristian Pedersen 
Norge

Den fem minutter lange, eller korte, Little Boy 
hadde premiere under Hiroshima animasjons-
filmfestival sent i august. I slutten av septem-
ber vises filmen i Ottawa. I festivalprogram-
met til sistnevnte sies følgende om filmen: «6. 
august 1945 skinte to soler over Hiroshima. 
Den ene var starten på en ny dag, den andre 
var atombomben Little Boy.»

kaisa@nytid.no


