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SYGEHISTORIER

Det er i år, 2018, 100 år siden, 
at et af film- og teaterhistoriens 
største genier, Ingmar Bergman, 
blev født. Hans lange karriere 
nåede i 1966 med filmen Persona 
et foreløbigt højdepunkt – både 
kunstnerisk og publikumsmæs-
sigt. I sin selvbiografi Laterna 
Magica fortæller Bergman om 
de kvalfulde omstændigheder, 
som filmen blev til i. Han var på 
det tidspunkt teaterdirektør på 
Dramaten i Stockholm, men var 
blevet så udbrændt, at det havde 
sat sig i kroppen på ham:

Da jeg kom hjem fra Örebro havde 
jeg enogfyrre grader i feber og var 
nærmest bevidstløs. En tilkaldt læge 
konstaterede dobbeltsidig lunge-
betændelse. Jeg blev proppet med 
antibiotika, blev i sengen og læste 
stykker. Lidt efter lidt kom jeg på 
benene, men var ikke restitueret og 
fik gang på gang feber, som varede i 
nogle dage. Til sidst blev jeg anbragt 
på Sophiahemmet for at blive 
udredt.

Jeg havde kontrakt med Svensk 
Filmindustri om den film, hvor 
optagelserne skulle begynde i 
juni, det skulle være en stor sag, 
som hed Kannibalerne. Allerede 
i begyndelsen af marts indså jeg, 
at foretagenet var urealistisk, og 
foreslog derfor en lille film med to 
kvinder. Da foretagenets chef høfligt 
spurgte, hvad det hele skulle handle 
om, svarede jeg undvigende, at det 

drejede sig om to unge kvinder, der 
sidder ved en strand iført store hatte, 
dybt optaget af at sammenligne 
deres hænder. Chefen hold masken 
og sagde, at det var en strålende 
idé. Sidst i april sad jeg altså ved 
skrivebordet på min sygestue og 
registrerede, hvordan det blev forår 
omkring præstegården og lighuset. 

De to kvinder sammenlignede sta-
dig deres hænder. En dag opdagede 
jeg, at den ene var stum, som jeg 
selv. Den anden var veltalende, 
foretagsom og omsorgsfuld som jeg 
selv. Jeg magtede ikke at skrive i 
almindelig manusform. Scenerne 
fødtes under urimelig møje, det var 
næsten umuligt at formulere ord og 
sætninger. Jeg vidste, hvad jeg ville 
sige, men kunne ikke sige det. 
Arbejdet sneglede sig frem dag for 
dag, afbrudt af feberanfald, svim-
melhed og håbløshedens træthed. 
Det begyndte at knibe med tid. 
Der skulle engageres skuespillere. 
Dér vidste jeg besked. En gang om 
ugen spiste jeg middag hos min ven 
og læge Sture Helander. Han var 
en ivrig amatørfotograf. Oppe ved 
Lofoten var man ved at indspille 
Hamsuns Pan under det lovende 
pseudonym Sommeren er kort. 
Helander og hans kone besøgte op-
tagelserne, fordi de var nære venner 
af Bibi Andersson. Lægen viste mig 
sin høst af billeder, mest konen og 
fjeldene, men også to billeder, som 
fængslede mig i særlig grad: Bibi 
Andersson sad foran en mørkerød 

trævæg. Ved siden af hende sad 
en ung skuespillerinde, som både 
lignede og ikke lignede hende. Jeg 
genkendte skuespillerinden, hun 
havde været med i en delegation 
af norske skuespillere, som året før 
havde besøgt Dramaten. Man anså 
hende for at være meget lovende, 
hun havde allerede spillet Julie og 
Margareta og hed Liv Ulmann.

Bergman kom sig over sin lunge-
betændelse, og i mødet med de to 
skuespillerinder og ikke mindste 
øen Fårø, hvor filmen blev optaget, 
skabte han en særegen og foruroli-
gende fortælling, der stadig griber 
hårdt fat i os. En fortælling om 
tale og tavshed, løgn og sandhed, 
os selv og den anden – og om hvor 
skrøbelige og illusoriske den slags 
modsætninger i virkeligheden 
er. Den lærer os, igen, at verden 
stadig er dyb, langt dybere end 
dagen tror. 

Af Jens Christian Lauenstein Led
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