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De trevande inledningarna till Ingmar Bergmans skrivprojekt bär 

vittnesbörd om en metod, skärpt av berömda neuroser. Dessa 

omfattar alla omständigheter kring arbetet. Skrivandet sker på 

förmiddagen, direkt efter frukost och får inte avbrytas av 

telefonerande eller andra störande element. Sessionen pågår i tre 

timmar, inte mer och inte mindre, frånsett en bensträckare varje 

trekvarts timme. I sin tidigaste karriär använde Bergman 

reservoarpenna, men redan under tidigt femtiotal gick han över till 

kulspets. Emellertid är det ”inte vilken jävla kulspetspenna som 

helst”, som han säger i en tv-intervju, ”utan det är alldeles speciell 

kulspetspennamed en väldigt tjock kula. Och det, själva skrivandet 

trots att min stil är så svårläst, själva skrivandet bereder mig en 

njutning. Jag tycker om att skriva för hand, det ger mig en stor 

tillfredsställelse.” Arbetsboken är en spiralblock av varierande 

fabrikat (Esselte, Ljungdahls, Öbergs, etc.) men med i stort sett 

sammaformat genom åren, omkring A5. ”Att bedriva arbetsbok är 

roligt”, säger Bergman i samma intervju, och på frågan om han alltid 

fört arbetsbok svarar han jakande, men beklagar att där fanns en tid 

när han hade så bråttom att tjäna pengar till alla sina försakade 

familjer att han av effektivitetsskäl fick börja på manuskriptet 



direkt. (Mycket riktigt saknas arbetsböcker under Bergmans mest 

familjetumultuariska år i slutet av fyrtio- och början av femtiotalen.) 

När projektet fått styrfart i arbetsboken åker manuskriptblocken 

fram, och där är det noga. Det rör sig om limblockmed ett gult, tunt 

linjerat papper i liggande format, 18 x 22 cm. När en sida är 

färdigskrivenrivs den av, varpå det färdiga manuskriptet alltså 

består av lösa blad. Vanan att skriva på denna sorts papper hade 

Bergman tillägnat sig redan under tiden som redaktör och 

manuskriptförfattare på svensk Filmindustri 1942, då han 

tilldelades sådana block. (Att de var liggande var en poäng i 

sammanhanget, eftersom filmmanuskript på den tiden skrevs i 

tvåspalt,  med dialog till höger och beskrivningar till vänster.) I 

början av sjuttiotalet fick Bergman besked om att detta slags 

anteckningsblock skulle sluta tillverkas; då såg han till att hamstra 

(”hundratio stycken så nu har jag till dödagar bokstavligen talat, ha! 

ha!”, skrev han i arbetsboken).  

Skrivandet, åtminstone det organiserade, professionella skrivandet, 

är för Bergman en liturgi utförd i särskild ordning och med särskilda 

föremål. Vanorna är andra än för August Strindberg som föredrog 

engelska stålpennor, franskt bläck och papper av märket Lessebo 

bikupa, men det är uppenbart vem som är förebild för fixeringen. 

Under skrivandet av manuskriptet fungerar arbetsboken som logg 

och klotterplank för infall, dispositioner och annat. På så sätt håls de 



gula manuskriptbladen häpnadsväckande rena: de innehåller få 

strykningar, och när texten väl skrivs rent på maskin – oftast av den 

aktuella hustrun, ibland av sekreterare; alltid av kvinnor – så görs 

ytterst få ändringar från handskrivet original över första utskrift och 

korrektur till tryck. 


