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PÅRØRENDE

– Tiden gikk sakte. Jeg 
trodde ikke jeg skulle kunne 
komme ut av den situasjo-
nen jeg var i, sier Torstein 
Ugelstad. Søsteren hans, 
Ellen Ugelstad, har laget film 
om seks år i brorens liv med 
psykisk sykdom og drømmer. 

TEKST CATHRINE TH PAULSEN

– Det er ikke noen «det gikk bra til slutt»-film. 
Den er filmet slik at publikum må tenke på en 
annen måte. Historien går i ring for å speile 
hvordan Torsteins liv forløp under innspillin-
gen, forteller Ellen Ugelstad. Hun har filmet 
broren Torstein Ugelstad i seks år og laget  
«Indian Summer – Du skal ha gode nerver for 
å være indianer». Filmen har premiere i mars 
på dokumentarfestivalen Eurodok i Oslo. Den 
handler om brorens sykdom, om innleggelser 
og medisiner, men også om gode dager, særlig 
på hytta i Portør på Sørlandet. 

– Jeg er glad i sjøen, det er fint under havet. 

Jeg liker å oppleve ting under vann. Drøm-
men er å ta store torsker med harpun, forteller  
Torstein Ugelstad. 

I filmen ser vi ham svømme og dykke og 
øve på å holde pusten under vann i sitt eget 
badekar. 

– Men jeg begynte å røyke da jeg var på  
Dikemark, så nå holder jeg ikke pusten like 
lenge, sier han. 

Hele mennesket 
– Noe av meningen med «Indian Summer» 
er å vise at broren er mer enn sin psykiske 
lidelse, forteller Ellen Ugelstad. Tittelen på 
filmen kommer fra faren deres, som også er 

Filmet drømmen  
og sykdommen

DIAGNOSEFRITT: 
– Jeg ville først og 
fremst vise Torsteins 
historie, hans forhold 
til naturen og hans 
egne opplevelser, sier 
Ellen Ugelstad.
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med i et gammelt opptak. Den siste sommeren 
han levde, var det varmebølge og han skrev 
i dagboken sin: «We have been swimming, 
preparing good meals and enjoying an indian 
summer by the sea here in Portør.» I tillegg 
pleier moren å si at man skal ha gode nerver for 
å være innlagt. Men filmtittelen henger også 
sammen med Torstein Ugelstads drømmer. 

– Mange opplever at når man er innlagt, blir 
man ikke sett som et helt menneske, bare som 
diagnosen sin. Det er så snevert. Dessuten er 
det store variasjoner innenfor en diagnose. Det 
er for eksempel mange måter å ha en schizo-
fren lidelse på. Hver enkelt har sin indre logikk 
og sine erfaringer. For meg som kjenner Tor-
stein så godt, er han bare broren min. Torstein 
identifiserer seg med indianerne, og når jeg 
ser opp- og nedturene hans, er det lett å forstå  
indianermetaforen hans. Han vil gjerne klare 
seg selv, være fri og selvdreven som indianerne, 
sier Ellen Ugelstad. 

– Det er spennende med indianere og hvor-
dan de lever i pakt med naturen, sier Torstein 
Ugelstad. 

– Jeg har lyst til å dra til regnskogen en gang. 
Jeg drømmer om et liv med jakt, fiske og jord-
bruk. 

Lite om diagnosen
Torstein Ugelstad har vært innlagt på Vor 
Frue Hospital i Oslo, på Vinderen psykiatriske 
og på Dikemark utenfor Oslo, siste periode 
i til sammen to og et halvt år. Av og til får 
vi se ham på vei hjem, eller på vei tilbake til  
Dikemark. Men det er lite leger, sykepleiere og 
hjelpeapparat i filmen. 

– Jeg valgte ikke å ha med leger som uttaler 
seg om diagnosen. Jeg ville først og fremst vise 
Torsteins historie, hans forhold til naturen og 
hans egne opplevelser. Mange andre kan lage 
faktadokumentarer om schizofreni eller andre 
sykdommer. Siden jeg er søsteren hans, kunne 
jeg lage en film om ham fra et mer personlig 
ståsted. Jeg vil at publikum skal se og oppleve 
hans historie, forteller Ellen Ugelstad. 

– En diagnose er veldig begrensende, det sier 
ikke noe om hvordan du er som menneske, sier 
Torstein Ugelstad. 

Filmen har et budskap til hjelpeapparatet om 
å lytte til den enkeltes egen opplevelse av seg 
selv og sin egen historie, og ikke bare se en som 
en diagnose som bare forteller om personen 
sett utenfra. Begge to håper at ansatte i psykisk 
helsevern vil se den.

– Jeg vil gjerne vise hvordan det er på mine 
premisser, sier Torstein Ugelstad. 

– Det er veldig høye krav til å være nor-

mal inne på et sykehus. På Dikemark var det  
vanskelig å overbevise legene om hvordan  
Torstein hadde hatt det da han var frisk. De ser 
jo bare en liten flik av hvordan en person har 
det. En dag var det en ny psykiater som inter-
vjuet min mor og meg om hvordan Torstein 
er når han har det bra. Da snudde det litt, sier 
Ellen Ugelstad. 

Tilbakeblikk
Torstein Ugelstad ønsker først og fremst å gi 
psykisk sykdom et ansikt. 

– Det er en ålreit måte å se tilbake på og et 
bidrag til å vise hvordan det er, sier han.

Noen ganger ba han søsteren om ikke å 
filme. Andre ganger unnlot hun å filme, og 
konsentrerte seg om å være pårørende. 

Ellen Ugelstad forteller at det ikke er lov å 
filme inne på sykehuset, men hun kunne filme 
på besøksrommet så lenge det ikke var andre 
der. Av og til smuglet hun kameraet inn og  
filmet inne på rommet hans. 

Torstein Ugelstad er utskrevet fra sykehus 
nå, men må fortsatt ta legemidler – mot sin 
vilje. 

– Å være på tvangsmedisinering liker jeg 
ikke. Jeg føler at det ikke hjelper, sier han. 

Musikken i filmen er delvis musikk som  
Torstein Ugelstad selv har laget. Han spiller  
gitar og skriver en del dikt, forteller han. 

– Jeg fortsetter med det, og tegner litt. Jeg 
gleder meg skikkelig til å komme på hytta til 
sommeren, sier Torstein Ugelstad. 

Hundre timer opptak
Filmingen holdt på i seks år og til slutt ble  
filmen en time og ti minutter lang. 

– Har dere noen råd til andre som kommer i 
lignende situasjoner? 

– Man må stole på seg selv. Og det er viktig å 
ha noen å snakke med. Det er viktig at man blir 
hørt på om hva man føler og mener når man 
blir innlagt, sier Torstein Ugelstad. 

– Man må ha mye pågangsmot og ta seg tid 
til å hente seg inn av og til, sier søsteren, som et 
råd til andre pårørende. Hun legger til: 

– De som jobber i psykiatrien, bør formidle  
håp, ellers kan det bli veldig hardt for på- 
rørende. Utsagn som «nå må du sette grenser» 
eller «nå må du ta deg litt fri» er lett å komme 
med, men det skaper større avlasting om man 
gir et håp. •

«Indian Summer – du skal ha gode 
nerver for å være indianer», dokumen-
tarfilm av Ellen Ugelstad, produsert av 
Torstein Nybø i Mediamente A/S og 
Ellen Ugelstad. Filmen har premiere på 
dokumentarfestivalen Eurodok i Oslo 
i mars. Blir også vist på en nedlagt av-
deling ved Dikemark sykehus og senere 
på NRK. Finansiert blant annet av NRK 
og Extrastiftelsen, Norsk filmfond og 
Fond for lyd og bilde. www.indian-
summer.no

LANG TID: – Man må stole på seg selv, sier Torstein Ugelstad, hovedpersonen i Ellen Ugelstads 
film «Indian Summer».
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