
           

19

d a nm a r k
M a n d a g  13 .  j a n u a r  2 0 2 0

 

Elendig ægtemand
- Det tog to en halv måned at skri-
ve disse scener. Det tog et voksen-
liv at erfare dem, har den svenske 
mesterinstruktør også sagt om tv-
serien.

Dele af hans eget liv er da og-
så kommet direkte med. Da han 
forelskede sig i journalisten Gun 
Hagberg, som han senere blev gift 
med, og ville stikke af med hende 
til Paris, tog han først til Göteborg 
for at fortælle sin kone Ellen om 
forholdet.

"Det var sent om aftenen, hun 
var allerede gået i seng og blev 
glad over det uventede besøg. Jeg 
satte mig på sengekanten uden at 
tage regnfrakken af og fortalte alt, 
hvad der var at fortælle. Den, som 
er interesseret, kan følge begiven-
heden i tredie del af 'Scener fra 
et ægteskab'", fortæller han i sin 
erindringsbog "Laterna Magica".

- Han havde virkelig erfaring 
med parforholdet (han var gift 
fem gange og fik ni børn; red.) og 
med svage mænd og stærke kvin-
der. Man kan bare læse hans egne 
selvpineriske memoirer for at for-
stå, hvor elendig en ægtemand og 
far, han var. Den ene kvinde efter 
den anden måtte efter at have få-
et nogle børn med ham konstate-
re, at han på en eller anden måde 
var én, der gled videre, siger Peter 
Schepelern.

Selv under indspilningerne kom 
instruktørens kærlighedsliv til at 
påvirke optagelserne. På et tids-
punkt sad Liv Ullmann udenfor 
og holdt pause.

- Der går mine støvler, udbrød 
hun pludselig.

Det viste sig, at den nye kvinde 
i Ingmar Bergmans liv, hustruen 
Ingrid, havde overtaget hendes ef-
terladte støvler, og den pludselige 
jalousi fik Ullmann, der var sam-
men med Bergman i fem år, til at 
gemme sig i en stor kasse og næg-
te at komme ud.

Dræbende væg-til-væg-tæppe
I Det Kongelige Teaters udgave er 
rollerne mellem mand og kvin-
de som nævnt byttet om, så kvin-
den er blevet til Don Juan. Han er 
i stedet blevet den følelsesfulde og 
ømskindede.

- Vi har fået flere af den type 
kvinder, som faktisk forlanger af 

deres mænd, at de giver dem no-
get indhold, noget modspil, og ik-
ke er som kedelige sokker, der lig-
ger på gulvtæppet og lugter. Det 
gider de ikke. Det gør kvindetypen 
lidt grænseoverskridende nu. Hun 
ikke særligt optaget af børnene. 
Hun er optaget af sit liv, sin am-
bition, sin karriere og sit erotiske 
liv, og det skaber en masse dilem-
maer. Derfor synes jeg, at teksten 
er supermoderne, siger instruktør 
Thomas Bendixen.

Don Juan-motivet trækker selv-
følgelig også tråde direkte til Ing-
mar Bergmans eget liv og mange 
forhold.

- Jeg er sikker på, at Bergman 
følte en enorm ensomhed i sit liv. 
Det er en pris, han betaler for at 
være så styrende i, hvad han vil. Er 
han sammen med et menneske, 
som ikke inspirerer ham, bliver 
han bange for, hvis inspirationen 
forsvinder, dør han som kunstner. 
Så han må forlade og forlade og 
forlade for at genantænde en ild, 
der gør ham inspireret, siger han.

Det ideelle er, at vi forsøger
I teatrets udgave foregår skuespil-
let på et væg-til-væg-gulvtæppe, 
der er valgt som et billede på et 
fængsel af konformitet og forudsi-

gelighed, der ikke bare tager livet 
af kunstnerens inspiration, men 
i det hele taget dræber kærlighe-
den.

- Hvad kærligheden så end er. 
Det, som også gør stykket moder-
ne, er, at kærligheden er konstant 
uforståelig, og vi er også selv ufor-
ståelige. Min påstand er, at vi ikke 
forstår os selv, men spejler os over 
i de andre og deres handlinger: 
"Min situation er god eller umulig 
meget på grund af den, jeg er sam-
men med". Sandheden er måske, 
at det er en større samtale om og 
med os selv, funderer instruktør 
Thomas Bendixen.

Apropos større samtaler: Umid-
delbart kan man godt tænke, at 
man skal tage en dyb indånding, 
før man går ind og ser "Scener fra 
et ægteskab" med sin partner.

- Ja, medgiver Thomas Bendix-
en, men fortsætter så:

- Medmindre man har et humo-
ristisk forhold til sine skavanker. 
Hvis man har opgivet drømmen 
om det ideelle og siger, at det ide-
elle er, at vi forsøger. "Vi ved godt, 
at der er kriser, vi ved godt, at der 
er dage, hvor man har lyst til at gå 
fra hinanden, og vi har været utro. 
Men vi er alligevel stadig sam-
men".
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”det tog to en halv måned at skrive disse scener. det tog et voksenliv at 
erfare dem”, har den svenske mesterinstruktør Ingmar Bergman sagt om tv-
serien ”Scener fra et ægteskab”. Foto: Cinematograph ab/mary Evans Picture 
Library/ritzau Scanpix

I det kongelige Teaters udgave af ”Scener fra et ægteskab” er rollerne mellem mand og kvinde byttet om, så 
kvinden er blevet til don Juan. Han er i stedet blevet den følelsesfulde og ømskindede. Foto: Camilla Winther

1 
Ifølge Ingmar Bergman var 
et dansk vennepar en del af 
inspirationen. Parret sag-
de altid det rigtige, så altid 

godt ud og så videre. Det irritere-
de Bergman i en grad, så han på et 
tidspunkt forsøgte at forføre ko-
nen. Det mislykkedes, men i det 
mindste kunne han udstille dem 
i åbningsscenen til tv-serien, hvor 
han genskaber en situation, han 
havde oplevet med parret.

2 
I 1974 skabte den sven-
ske instruktør en kortere 
filmversion af tv-udgaven, 
blandt andet fordi utro-

skab og skilsmisse på det tids-
punkt var emner, som var for 
stærk kost for de offentligt ejede 
tv-stationer i katolske lande, men 
godt måtte komme inden for i 
biograferne. Bergman har også 
selv stået for teaterversionen.

3 
Flere film har hentet in-
spiration i Ingmar Berg-
mans drama, blandt andet 
Paul Mazurskys "Ægteskab 

for åbent tæppe", Woody Allens 
"Mænd og koner" og Richard Lin-
klaters "BeforeBefore Midnight". 
Også tv-soapen "Knot’s Landing", 
der var et spin-off fra "Dallas" trak 

på "Scener fra et ægteskab".

4  
Ingmar Bergman slap ik-
ke sine personer helt. I de-
cember 2002 havde svensk 
tv premiere på filmen "Sa-

raband", hvor Liv Ullmann og Er-
land Josephson igen spiller Johan 
og Marianne 30 år efter.
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