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Kulturnämnden 

 

Bergmanåret 2018 
 

 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

 

att  ta emot kulturförvaltningens plan för aktiviter och evenemang under Bergmanåret 2018. 

 

 

Sammanfattning 

Ingmar Bergman föddes i Uppsala den 14 juli 1918 och hundraårsjubileet firas världen över 

under hela 2018. Kulturförvaltningen har inlett förberedelserna för att många olika 

arrangemang och program med Bergmananknytning ska genomföras, framför allt under 

hösten. Mot bakgrund av att Ingmar Bergman föddes i Uppsala och tillbringade en stor del av 

sin barndom i staden kommer kulturförvaltningens planerade program och aktiviter att särskilt 

belysa Barnet Bergman, det vill säga barndomens och uppväxtårens betydelse för Bergmans 

framtida gärning, något han själv framhöll som centralt.  

 

 

Ärendet 

Ingmar Bergman, filmskapare, teaterregissör och författare, är en av Sveriges främsta 

konstnärer genom tiderna. Han föddes i Uppsala den 14 juli 1918 och hundraårsjubileet, som 

påbörjas hösten 2017 och pågår under hela 2018, kommer att firas världen över.  

I Uppsala koncentreras de program och aktiviteter som knyter an till jubiléet till hösten 2018 

och till temat Barnet Bergman. Temat är valt med tanke på vad som gör Uppsala unikt i 

sammanhanget. Från ett barndomstema kan olika program och evenemang utgå, till exempel 

dockteater, seminarium, utställning, barnbok, ljusshow med mera. 

 

För att särskilt uppmärksamma Bergmanåret 2018 i Uppsala kommer även höstens stora 

evenemang, Kulturnatten 8 september och Allt ljus på Uppsala 1-18 november, att ha 
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Bergmanåret som tema. Uppsala stadsteater och Uppsala Konsert och Kongress kommer att 

låta Bergmanjubiléet ingå i höstens repertoar respektive programläggning. 

 

Bland de program som kulturförvaltningens olika avdelningar planerar kan nedanstående 

nämnas.  

o Bibliotek Uppsala bjuder in Leif Zern till ett samtal om hans bok om Ingmar Bergman 

samt att planering pågår för ett samarrangemang med Uppsala Stadsteater kring 

läsning ur något av Bergmans manus med efterföljande diskussion. Därutöver 

uppmärksammar biblioteken 100-årsjubiléet genom att under hela 2018 lyfta fram 

böcker, filmer och händelser ur Bergmans liv och karriär.  

o Uppsala konstmuseum planerar för särskilda aktiviteter med Bergmantema för barn 

och unga under höstlovet i november. 

o Reginateatern har två olika Bergman-evenemang under hösten. Teater Prego ger tre 

föreställningar improvisationsteater på temat Ingmar Bergman och under november 

kommer allmänheten ges möjlighet att spela schack med Döden. 

o Fritid Uppsala planerar för att de filmprojekt de har under hösten med filmläger och 

filmworkshops får en koppling till Bergmanåret. De samarbetar med Uppsala 

kortfilmfestival och med Region Uppsala. Fritid Uppsala arrangerar även 

tipspromenader för fritidsklubbsbarnen. 

  

Kulturförvaltningens avdelning för strategi & omvärld planerar för att, i samarbete med 

Teater Sesam, ge ett antal dockteaterföreställningar på Slottsbiografen under novemberlovet, 

att arrangera en programkväll på stadsbiblioteket där personer, företrädesvis från Uppsala, 

som mött Ingmar Bergman samtalar om hans betydelse. Därutöver planeras en 

posterutställning med Bergmanaffischer i samarbete med Filmhuset, Stockholm. 

 

Flera av de föreningar och organisationer nämnden ger stöd har aktiviteter med Bergmantema. 

Här kan särskilt omnämnas att under Uppsala Internationella Kortfilmfestival planeras i 

samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman en föreläsning av Jan Holmberg om Ingmar 

Bergmans Uppsala. Föreläsningen kommer handla om Bergmans kopplingar till 

barndomsstaden Uppsala och hans filminspelningar i staden. I samband med föreläsningen 

planeras ett mingel för kulturnämnd och de ackrediterade nationella och internationella 

festivalbesökarna med Uppsala kommun som värd.  Kortfilmfestivalen planerar även för en 

utställning om Fanny & Alexander tillsammans med Uplandsmuseet. Utställningen är 

producerad av Stiftelsen Ingmar Bergman och handlar om tillblivelsen av ett av Bergmans 

riktiga storverk. I utställningen får vi följa hela processen från första idéer till produktion. 

Utställningen kommer att genomföras från mitten av oktober till mitten av november på 

Upplandsmuseet 

 

Kulturförvaltningen arbetar också med att uppdatera informationsmaterial om Ingmar 

Bergman samt att tillse att de kanaler för marknadsföring som finns används av Uppsalas 

arrangörer. Stiftelsen Ingmar Bergman har tagit fram en logotyp för fri användning samt en 

officiell hashtag  #Bergman100, och genom att koppla Uppsalas evenemang till det 

internationella kalendariet bidrar Uppsala till att göra 2018 till ett fantastiskt år till minne av 

Ingmar Bergman. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kulturförvaltningens olika aktiviteter med koppling till Bergmanåret sker inom befintlig 

budgetram för respektive avdelning. För strategi & omvärlds arrangemang tas 

kulturnämndens särskilda satsning om 200 tkr för Bergmanåret i anspråk. 

 

 

 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

 

 

Sten Bernhardsson 

Direktör, chef för kulturförvaltningen  

 


