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En
Ellen filmet sin schizofrene bror:usynlig

fiende

NÆRT SØSKENFORHOLD: 
Ellen Ugelstad debuterer 
som dokumentarfilmskaper 
med filmen «Indian Sum-
mer». Dokumentaren er et 
personlig portrett av broren 
Torstein. I 17 år har han levd 
med diagnosen schizofreni. 

Hva er  
psykose?

Psykose er en psykisk tilstand  
som kjennetegnes ved forstyrrel-

ser i virkelighetsoppfatningen.  
Dette kan gi utslag i blandt annet 

hallusinasjoner, tankeforstyrrelser, 
vrangforestillinger eller 

personlighets forandringer.
(Kilde: www.wikipedia.org,  

www.ulleval.no.)

Ellen var 19 år da moren ringte og for-
talte at broren hadde en psykose.   
– Jeg visste ikke hva en psykose var 
engang, sier Ellen i dag, 17 år senere.
TeksT: siv Randi Palm
FoTo: BRiTT kRogsvold andeRsen, ellen UgelsTad, CoRey aRnold  
og linda næsFeldT
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GJENNOM LINSEN: Ellen er 
utdannet fotograf. Hun har 

bodd og jobbet syv år i 
San Fransisco. Etter at 

hun flyttet hjem til 
Norge, har hun 
blant annet doku-
mentert sin brors 
liv gjennom  
kameralinsen.

De siste syv årene har 
Ellen Ugelstad (37) fulgt 
broren sin med kamera 

for å dokumentere hans liv 
med schizofreni. Resultatet er 
blitt dokumentarfilmen «Indian 
Summer».

Da Norsk Ukeblad møter 
Ellen, er det en uke siden pre-
mieren. Leiligheten er fylt med 
blomsterhilsener. Den ferske re-
gissøren er sliten, men fornøyd. 
Hun forteller hvordan det var å 
være 19 år gammel og få høre 
at lillebror er blitt syk.  

– Å besøke Torstein på sy-
kehuset var en helt ny verden. 
Hvis vi ville gå en tur ut, måtte 
vi ha med oss miljøarbeidere, 
og medisinen gjorde Torstein 
helt fjern i blikket. Jeg hadde 
aldri vært på psykiatrisk før, 
sier Ellen.  

Farlig drøm
I barndommen var det få tegn 
på at nettopp Torstein kunne få 
problemer. Tvert imot forteller 
hun om en bror som var glad 
og livlig. Foreldrene hadde 
gode jobber, og hver sommer 
koste hele familien seg på hytta 
i Portør. De badet, lekte og var 
sammen. 

Torstein var flink i fotball 
og god i mange fag på skolen. 
Men han hadde dysleksi. 
Skolen fanget det ikke opp, og 
Torstein opplevde å bli tatt ut 
av fagene han mestret, for å få 
støtteundervisning i de fagene 
han slet med. På ungdomskolen 
ble han mobbet. 

Torsteins første psykose kom 
da han var 17 år. Faren hadde 
fått kreft året før, og unggutten 

var svært 
bekymret 
på farens 
vegne. Til 
slutt resul-
terte angsten 
i en drøm så 
sterk at skillet 
mellom søvn 
og våken til-
stand ble visket 
ut.

«Skal jeg 
fortelle om drømmen?» spør 
Torstein i filmen. Han ser 
rett i kamera. En pen, mørk-
håret mann. I et glimt ser vi 
mannen han kunne vært, skulle 
vært, om ikke lidelsen hadde 
kommet snikende.

«Jeg kjente smerten hans på 
kroppen og så for meg hans 
fortvilede ansikt. Jeg levde meg 
så sterkt inn i den drømmen, at 
da jeg våknet var jeg helt sikker 
på at han allerede var død. Det 
var ikke noe skille mellom min 
drøm og min våkne tilstand. Jeg 
ble psykotisk av den drømmen. 
Jeg var helt i min egen verden. 
Fatter’n prøvde å nå inn til meg, 
men klarte det ikke,» forteller 
Torstein i filmen.

Ellen husker episoden godt. 
Den markerte starten på bro-
rens første psykose, og starten 
på kampen de ennå kjemper. 

– Det er nesten umulig ikke 
å bli veldig involvert når han 
er dårlig. Da kan det ta over 
livet mitt i perioder, innrømmer 
Ellen.

Enorme svingninger
Faren døde få år etter at Tor-
stein ble syk. Etter det har det 

«Indian Summer»
Filmtittelen spiller på Torsteins nære forhold til naturen. 
Han identifiserer seg med å være indianer i periodene 
når drømmer og virkelighet blander seg. Hans følelse 
av å være innestengt i sykdommen, så vel som på insti-
tusjon, står i sterk kontrast til ønsket om å klare seg 
selv. 
 – Jeg skjønner indianermetaforen, skriver hun på 
hjemmesiden sin. For en som blir bestemt over, medisi-
nert og lagt i belter, er ikke sammenligningen så fjern. 
Torstein ønsker også frihet, og å få bestemme selv.
 En bok om Ellens opplevelser, «Min Bror Indianeren», 
er også under arbeid.

bare vært Ellen og moren. At 
moren er utdannet sosionom, 
og er erfaren i papirarbeid, gis 
mye av æren for at det har gått 
såpass bra med broren. For 
til tross for perioder på flere 
måneder på lukket avdeling, 
kommer det alltid lysere tider. 
Da bor Torstein i en kommunal 
leilighet, har venner på besøk 
og spiller musikk. Et godt liv 
innenfor de rammene og be-
grensingene han har.

Når han er dårlig, er det 
verre. Ellen forteller at hun 
under arbeidet med filmen 
hadde perioder hvor hun hadde 

nok med bare å være søsteren 
til Torstein. Til tider har hun 
også funnet det vanskelig å ta 
seg tid til ting hun selv liker, 
som å gå ut med venner, dra på 
kino, reise. 

– Det blir som en dårlig 
spiral, sier Ellen, og legger til: 

– Men det er viktig at man 
gjør egne ting. Både for fami-
lien utenfor, og for den som er 
syk.

Den harde kampen
Kampen mot lidelsen er 
ikke enkel. En behand-
ling som virker under 

FILMcOvER: Dette bildet ble brukt på plakaten 
til dokumentaren «Indian Summer».

cOwBOy OG INDIaNER:Det er en selvfølge 

for Ellen å stille opp for broren. – Jeg er jo 

storesøster, sier hun.
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én psykose, virker kanskje ikke 
under neste. Stadig må hun 
og moren ut og lete etter nye 
løsninger, andre medisiner og 
behandlingsformer. 

Noen ganger får familien 
høre at broren har vært lagt i 
belter. Kanskje fordi han har 
blitt sint og ikke klart å roe seg 
ned når han ble bedt om det. 
Men som Torstein selv sier i 
filmen: «Det er ikke lett å roe 
seg ned når tre personer holder 
en, mens ti andre står rundt og 
ser på.»

Selv om Ellen har forsonet 
seg med at brorens lidelse er 
en del av livet, er ikke følgene 
alltid like enkle å akseptere.

– Du vet aldri hvem som 
er på vakt, eller hva slags be-
handling han får. Et år ble han 
flyttet fem ganger. Det var alltid 
nye mennesker og systemer å 
forholde seg til, sier Ellen.

Den harde kampen til tross, 
Ellen nekter å gi opp.

– Vi har alltid hatt et nært 
forhold. Jeg har fulgt ham veldig 
tett i perioder hvor han har vært 
syk. Som tenåring var jeg ikke 
alltid like ivrig etter å ta ham 
med ut, men jeg har alltid vært 
en storesøster. Støttet og tatt 
vare på ham. Og han er støt-
tende med meg også, da. Han 
pleier å si: «Det går bra til slutt.»                                                                       
siv-randi.palm@egmont.hm.no

GODKJENT: Torstein har sett klipp av filmen underveis, 
samtidig som han har sett filmen i sin helhet  
flere ganger. I likhet med søsteren har han fått mye  
positiv tilbakemelding etter at den er blitt vist offentlig.

Om schizofreni
√ Schizofreni er per definisjon et syndrom, det 
vil si en samling av flere forskjellige syk-
domstrekk, og ingen klart avgrenset sykdomstil-
stand. 

√ Hyppige symptomer er vrangforestillinger, 
tankeforstyrrelser, hallusinasjoner, språklige for-
styrrelser, forstyrrelser i jeg-funksjon, «stiv» (ka-
taton) adferd og såkalte negative symptomer. 

√ Årsakene til schizofreni er ikke klarlagt. Forhol-
det mellom arv og miljø er gjenstand for intens 
forskning. Forløpet ved schizofreni varierer. Om 
lag 25 % har kun én sykdomsepisode, mens 25 % 
får et kronisk, livslangt forløp. De resterende 50 
% har et forløp mellom disse to ytterpunktene.

√ Rundt 10 000 mennesker er til enhver tid til be-
handling for schizofreni i Norge. Tilstanden blir 
for øvrig ofte feilaktig assosiert med dissosiativ 
identitetsforstyrrelse, også kjent som splittet 
personlighet. 

(Kilde: Norsk Helseinformatikk.)

INGEN vISSTE: I barndommen var Torstein 

en glad og livlig gutt som spilte fotball og 

elsket somrene på familiehytta.

– Vi har alltid hatt 
et nært forhold. Jeg 

har fulgt ham veldig 
tett i perioder hvor 

han har vært syk 


