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Under hela sitt författarliv använde Ingmar Bergman sig av vad han
kallade för arbetsböcker - små spiralblock, i vilka han skrev ner

utkasten till sina berättelser, och sedan fortsatte att anteckna i under
hela processen med ett verk. I sina självbiografier Laterna magica
(1987) och i synnerhet i Bilder (1990) citerar han ibland korta
passager från arbetsböckerna; i övrigt är de aldrig tidigare

offentliggjorda.

Arbetsboken 1975-2001, som tar vid direkt efter den redan
publicerade arbetsboken som sträckte sig mellan 1955 och 1974, ger
en fortsatt unik inblick i Bergmans kreativa process fram till 2000-
talet, då anteckningarna allt mer börjar tunnas ut. Sammantaget blir
de två nu publicerade arbetsböckerna en påminnelse om ett av

landets största konstnärsskap men också en unik beskrivning av hur
hans berättelser väcktes till liv.

Volymens förord är skrivet av författaren Karl Ove Knausgård och
presenteras tillsammans med utförliga kommentarer av Jan

Holmberg som sätter in varje avsnitt i sitt kronologiska sammanhang.



I samband med Ingmar Bergmans 100-årsjubileum 2018 ger
Norstedts förlag i samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman ut
Ingmar Bergmans Skrifter. Det innebär bland annat att Det sjunde
inseglet och Smultronstället, tidigare publicerade på ett trettiotal
språk, för första gången ges ut på svenska. Dessutom kommer ett
antal tidigare okända texter att få sina första läsare. Förutom sex
band i bibliofilformat, i vilka nyskrivna förord och utförliga

kommentarer ingår, så publiceras även trettiofyra Filmberättelser
med efterord av Jan Holmberg och i vissa fall förord av författaren

själv.

"Inte en dag för tidigt att läsa Bergman med egna, ocensurerade ord."
Dagens Nyheter

"Geniet självt är inte huvudsaken - inte i arbetsboken, och inte i min
läsupplevelse. Det tuggbenet kan vi släppa nu, och i stället suga
märgen ur de mångformiga benpipor av olidligt och vackert

omständligt arbete som stiger ur den här boken. För de är faktiskt
omistliga." Expressen
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