
Rek för åk 7- gymnasiet
Ingmar Bergman (1918-2007) är vår största svenska filmskapare, beundrad och älskad över hela 
världen för sina filmer, men också för otaliga tv-och radioproduktioner, pjäser och böcker. Han skulle 
ha fyllt 100 år den 14 juli 2018. Ingmar Bergman regisserade ett 40-tal filmer från Kris (1945)  till 
Fanny och Alexander (1982), som han sa skulle bli hans sista film. 
Det sjunde inseglet från 1957 är hans mest ikoniska film som markerar starten på hans alldeles egna, 
djupt personliga filmuniversum.  

”Inseglet är en av de filmer som verkligen står mitt hjärta nära. Jag vet egentligen inte varför. Det är 
sannerligen inte något fläckfritt verk. Produkten dras med stolligheter och skönjer brådskan. Men 
jag tycker att den är oneurotisk, vital och viljestark. Dessutom bearbetar den sitt tema med lust och 
lidelse.” 
Ingmar Bergman i Bilder

Bild: SF

Det sjunde inseglet
En filmhandledning från Svenska Filminstitutet



Filmen och läroplanen
Det sjunde inseglet är en svensk filmklassiker som med fördel kan ses 
av elever på högstadiet och gymnasiet i ämnena svenska, religion och 
samhällskunskap. Dess innehåll är intressant rent stilistiskt och inne-
hållsmässigt, som filmkonst, och för att studera språk och språk-
utveckling. Filmen går också att använda i förhållande till historia och 
historiebruk. Filmen ställer också existentiella frågor som kan användas 
som underlag för diskussioner eller uppsatser inom både svenska och 
religionskunskap. 

Film är också en sorts text. I Skolverkets beskrivning av målen i 
ämnet svenska för år 7-9 kan därför en filmisk text som Det sjunde 
inseglet ge eleverna ”förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 
identiteten och sin förståelse för omvärlden.” 

De centrala målen för svenska betonar ”lässtrategier för att förstå, 
tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters bud-
skap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang”. 
Till de centrala målen räknas också förståelsen för olika dramatiska 
komponenter i texter och hur de förhåller sig till varandra – som till 
exempel den färdiga filmen och manuset som filmen bygger på. 

Det sjunde inseglet är ju en film om medeltiden – men vad vi får se 
är en mytologiserad medeltid, en medeltid som kanske inte alls fanns. 
Det gör att filmen kan vara intressant inom ämnet historia, men att den 
också går att använda som arbetsunderlag till en studie i källkritik inom 
ämnet svenska med särskilt fokus på hur man ”prövar källors tillförlit-
lighet med ett källkritiskt förhållningssätt.” I ämnet samhällskunskap 
finns en liknande formulering i ämnets syfte att träna eleverna i ”hur 
man söker och värderar information från olika källor.” 

Inom ämnet religion går Det sjunde inseglet att använda för att ge 
eleverna ”förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med an-
knytning till religiösa traditioner” sätt att ”ge kunskap om och förståelse 
för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess 
värderingar.”

På gymnasiet går Det sjunde inseglet att använda inom kursen 
Svenska 1 som syftar till att öppna nya perspektiv och ”att eleverna 
utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter 
samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av 
andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställnings-
världar.”

Slutligen kan en film som Det sjunde inseglet också vara en 
upplevelse för nyanlända och för kurser som Svenska som andraspråk. 

Filmens visuella prakt talar sitt egna språk och är väl värd att upptäckas, 
av ung som gammal, ny i Sverige eller född här. Det lite ålderdomliga, 
högtravande språket i dialogen kan locka till reflektioner om svenska 
som språk nu och då och om hur vi ser på oss själva och vår historia. 

Handling
I en grå himmel svävar en rovfågel. En röst citerar en bit ur Bibeln, ur 
Uppenbarelseboken.

Det är medeltid och riddaren Antonius Block är på väg hem med sin 
väpnare Jöns efter att ha varit ute på korståg i tio år. De är trötta och 
utmärglade och i hemlandet härjar pesten. De slår läger på en stenig 
och ogästvänlig strand. På morgonen stiger riddaren upp för att han be. 
Plötsligt står Döden framför honom, redo att ta honom med sig. Men 
riddaren får en idé: Han utmanar Döden på ett parti schack. Så länge 
spelet pågår kommer Döden inte att kunna ta med sig vare sig riddaren 
eller någon i hans sällskap. 

Riddaren och hans väpnare kommer till en ödelagd bondgård där Jöns 
hittar en tjuv. Tjuven visar sig vara Raval, den som en gång i tiden lura-
de riddaren och Jöns att bege sig ut på korstågen. På bondgården hittar 
de också en stum kvinna som ser skräckslagen ut. De tar henne med sig 
och fortsätter till en liten by.

I byn uppträder en gycklartrupp som försöker skrapa ihop lite pengar 
genom att sjunga och dansa för den uppskärrade befolkningen. Gycklar-
na består av truppens ledare Skat, akrobaterna Jof och Mia, och så deras 
lille son Mikael. Plötsligt avbryts föreställningen av ett tåg med flagel-
lanter som drar förbi. Flagellanterna är människor som går från by till 
by och piskar och förnedrar sig själva i syfte att försöka blidka den arga 
gud som skickat pesten och döden efter dem. Byborna reagerar olika på 
den skräckinjagande synen. En del blir så gripna att de släpper allt och 
följer med. Andra, som riddaren och Jöns, ser på med en blandning av 
medömkan och avsmak.    

Gycklaren Skat passar på att förföra Lisa, en lekfull dam som i själva 
verket är gift med Plog, den temperamentsfulle smeden. Plog går till 
byns värdshus för att leta efter Lisa. Dit har Jof också gått för att få 
sig en bit mat. När Jof avslöjas som gycklare tvingas han att dansa 
som en björn. Med armarna hängande som Jesus på korset gör han den 
uppretade folksamlingen till viljes. I sista stund räddas han av Jöns som 
kommer in på värdshuset.
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Jof och Mia bjuder riddaren och hans följe på smultron och mjölk. 
De berättar om sitt liv, hur de försöker ta dagen som den kommer. Jof 
är poet och skriver visor, och så ser han syner. Mia försöker få riddaren 
att släppa sina dystra tankar. För en kort stund ser han hoppfullt på livet 
och delar den lilla familjens harmoni och lycka. 

Riddaren och Jöns stannar till vid en kyrka där Jöns slår sig i slang 
med kyrkmålaren och frågar honom varför han målar så skrämmande 
bilder. Riddaren vill bikta sig och berättar att han spelar schack med 
Döden. Han säger att han tror sig kunna lura Döden att fortsätta spelet 
tills han hunnit uträtta två saker: Riddaren vill nämligen hinna träffa sin 
fru innan han dör, och så vill han rädda gycklarfamiljen. I samma stund 
som han sagt det visar det sig att prästen är Döden. 

Utanför kyrkan sitter en ung flicka fastspänd. Hon är en häxa som ska 
brännas på bål, anklagad för att ha har haft ”köttsligt umgänge” med 
djävulen. Riddaren försöker prata med henne och frågar henne om hon 
sett djävulen. Han får inget svar. Riddaren och Jöns följer henne till 
avrättningsplatsen och de ger henne en smärtstillande drog innan bålet 
sticks i brand.

När riddaren och Döden möts vid schackpartiet en sista gång, ser Jof 
dem och blir rädd. Han och Mia och deras lille son lyckas fly medan 
riddaren håller Döden sysselsatt. Riddaren skakar till schackpartiet så 
att spelpjäserna kommer i oordning. Det hjälper inte, säger Döden, för 
han minns hur pjäserna stod.

Riddaren och hans följe fortsätter sin resa genom en mörk skog under 
en stormig natt. På vägen träffar de på en pestsmittad man. Det är Ra-
val, men de kan inget göra för honom. Skat blir rädd och klättrar upp i 
ett träd. Där hittar Döden honom och sågar ner honom. 

Slutligen anländer det lilla sällskapet till riddarens borg. Där väntar 
riddarens fru som tar emot dem kärleksfullt. Nu är det dags för Döden 
att skörda sina offer. Han kommer in i salen där alla sitter samlade. Då 
reser sig den unga kvinnan som hittills inte sagt ett ord. ”Det är fullbor-
dat” säger hon.

Jof och Mia och deras lille Mikael är i säkerhet. Stormen har lättat. 
Jof ser hur Döden långt borta drar med sig sina offer i en makaber 
dödsdans.

En av filmhistoriens mest berömda scener
Ingmar Bergman förde anteckningar under nästan hela sitt yrkesverk-
samma liv. I dessa arbetsböcker, som nu finns publicerade, kan man läsa 
hur Det sjunde inseglet kom till – och läsa utkastet till den filmscen som 
blivit så berömd, så ofta citerad och även plagierad:

”Himlen är grå och orörlig, en kupa av bly. Ett moln står stumt och 
mörkt vid västra horisonten. 

Högt uppe, knappt synlig, ligger en havsfågel på orörliga vingar. 
Hans skri är främmande och oroligt. 

Riddarens stora grå häst lyfter huvudet och gnäggar. Riddaren vänder 
sig om.

Bakom hans rygg står en svartklädd man, hans ansikte är mycket 
blekt och han håller händerna dolda i kappans vida veck.

Riddaren: Vem är du?
Döden: Jag är Döden.
Riddaren: Kommer du för att hämta mig? Jag vill inte dö. Inte nu.
Döden: Jag har länge gått vid sin sida, jag har följt dig med intresse.
Riddaren: Jag vet det.
Döden: Är du beredd.
Riddaren: Nej jag är inte beredd.
Riddaren betraktar Döden med stor ängslan. Havsfågeln skriker 
oroligt.
Döden: Den som bara känner likgiltighet och tomhet borde väl inte 
vara rädd för att dö.
Riddaren: Det är min kropp som är rädd inte jag själv.
Döden: Struntprat. Jag ser att du är rädd. Nåja det är ju ingenting att 
skämmas för.”

• Titta igen på denna scen igen och jämför den med manustexten ovan 
från Ingmar Bergmans arbetsbok. Hur överensstämmer Bergmans text 
med den färdiga filmen? Vad kom inte med? Hur gestaltas himlen – 
”en kupa av bly”? Och hur är det med havsfågelns skri i filmen, som 
enligt manus ska låta ”främmande och oroligt”? Döden frågar om 
riddaren är beredd, men riddaren ger svar på en annan fråga. Varför 
då, tror ni?

• Lyssna också på ljuden i denna berömda scen.  Vad är det som hörs? 
När kommer musiken in? I skräckfilm brukar musiken ofta ”varna” 
oss för faran: hajen, mördaren eller monstret. Men här är det alldeles 
tyst innan Döden gör sin entré. Diskutera de val en filmare kan göra 
för att uppnå en viss effekt  – och hur denna effekt blir. Jämför gärna 
med några av de parodiscener som listas nedan under rubriken Vad är 
en klassiker?

Ett mästerverk blir till
Året är 1956 och Ingmar Bergman vill inte göra fler komedier. Han har 
gjort sexton filmer, inte bara komedier förvisso, men nu vill han göra 
något helt annat. Han har skrivit ett filmmanus som heter Det sjunde 
inseglet. Manuset bygger på en pjäs, Trämålning, som började som en 
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övningspjäs för en grupp teaterelever. Pjäsen har spelats på Dramaten. 
Men Ingmar Bergmans chefer på Svensk Filmindustri låter sig inte 
imponeras. Man gör inte film för att tillfredsställa ett konstnärligt ego. 
Film gör man för att sälja biobiljetter och vem vill se en film om en 
riddare på medeltiden som spelar schack med döden?

Då händer det något märkvärdigt: Ingmar Bergmans film Sommar-
nattens leende från 1955 får ett pris vid filmfestivalen i Cannes och blir 
en stor internationell succé. Nu repar Bergman mod och beger sig till 
Cannes för att få SF-chefen Per Anders Dymling att låta honom göra sin 
medeltidsfilm. Och Dymling ger med sig. Men det får bli en billig film 
och Bergman får bara 36 inspelningsdagar.

Bergman slipar på sitt filmmanus och sedan drar filminspelningen 
igång den 2 juli och pågår till en 24 augusti 1956. Förutom några scener 
inspelade vid Hovs hallar utanför Båstad i Halland, och några bilder 
tagna i Stockholmstrakten (bl.a. på Värmdö och Ekerö) sker inspelning-
en i Filmstaden i Råsunda. Där har Bergman tillgång till de allra bästa 
ur drömfabrikens professionella team: filmfotografen Gunnar Fischer, 
scenografen P.A. Lundgren, klipparen Lennart Wallén och filmmusik-
kompositören Erik Nordgren. Han känner dem alla väl efter mer än tio 
år SF:s drömfabrik – scriptan Katinka Faragó är den yngsta och nyaste 
medlemmen i hans ”filmfamilj”. Och så väljer han skådespelare som är 
en blandning av dem han lärt känna i Filmstaden (Gunnar Björnstrand, 
Nils Poppe, Inga Landgré) och de som arbetat med honom på teatern 
(Bibi Andersson, Bengt Ekerot och Max von Sydow).

På många sätt blir Det sjunde inseglet en vattendelare i Ingmar Berg-
mans filmproduktion. Filmen blir en framgång – både hemma och in-
ternationellt – och efter Det sjunde inseglet kommer Bergman att kunna 
välja sina egna projekt mycket friare. Hans kungarike blir Filmstaden 
i Råsunda och där gör han alla sina berömda klassiker fram till mitten 
av 60-talet: Smultronstället, Ansiktet, Såsom i en spegel, Jungfrukällan, 
Nattvardsgästerna, Tystnaden, Persona… Såsom i en spegel och Jung-
frukällan vinner dessutom priset för Bästa utländska film, två år i rad, 
på Oscarsgalan 1961 och 1962.  

Från och med Det sjunde inseglet kommer Bergman att använda 
filmmediet för att skulptera fram ett alltmer personligt filmiskt skapan-
de. Det är också från och med denna film som frågan om Gud, Guds 

mening och Guds frånvaro dyker upp på allvar i Bergmans filmvärld. 
Det sjunde inseglet markerar också Bergmans första film med Max 

von Sydow som kommer att bli ett av de stora namnen både i svensk 
och amerikansk film. Efter att ha medverkat i flera av Bergmans filmer, 
gjorde Max von Sydow huvudrollen tillsammans med Liv Ullmann 
i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna, efter Vilhelm Mobergs 
utvandrarepos. Senare blev Max von Sydow en stjärna i Hollywood 
med ett stort antal roller från skräckklassikern Excorcisten (1973), till 
roller hos både Woody Allen och Steven Spielberg. Han är fortfarande 
verksam och syntes senast i exempelvis Robin Hood (2010 ) och Wolf-
man (2012). 

Sist men inte minst dedicerar Bergman manuset till Det sjunde 
inseglet till Bibi Andersson, skådespelerskan som spelar Mia och som 
är hans partner, inspiration och musa under denna tid. 

En saga om medeltiden
Det sjunde inseglet utspelar sig på medeltiden, men filmen är mer av 
en saga i medeltidsmiljö och gör knappast anspråk på att vara histo-
riskt korrekt. Den handlar om en riddare som har deltagit i korstågen, 
om pesten eller digerdödens härjningar, och om häxbränningar och 
människors föreställningar om döden. Korstågen var de krig som sände 
europeiska trupper till Mellanöstern för att befria Jerusalem från mus-
limerna. Dessa militära expeditioner pågick mellan 1096 och 1291. Di-
gerdöden drabbade Europa i mitten av 1300-talet och härjade i Sverige 
fram till mitten av 1700-talet. I filmen förekommer också en kyrkmålare 
som har en historisk förebild: den tyske konstnären Albertus Pictor, som 
målade fantasifulla och iögonfallande bilder i 39 mellansvenska kyrkor 
under senare delen av 1400-talet. Det var Pictor som i Täby kyrka måla-
de en man som spelar schack med döden – den målning som kom att bli 
en av inspirationskällorna till Bergmans Det sjunde inseglet.  

Filmen handlar också om en gycklartrupp, Skat, Jof och Mia, och 
visar hur de reser runt med häst och vagn och dansar och sjunger för 
brödfödan. I Albertus Pictors måleri finns det många gycklarbilder som 
kan ha inspirerat kostymer, dans och musik i Det sjunde inseglet. Men 
all musik i filmen är komponerad av Erik Nordgren, SF:s anställde 
filmmusiker, och danserna är koreograferade av Else Fischer, som var 
Ingmar Bergmans första hustru.  

Det är med andra ord svårt att säga exakt när som handlingen i Det 
sjunde inseglet utspelar sig. Man kan säga att filmen spinner vidare på 
vissa historiska fakta om medeltiden. Men är frågan egentligen viktig? 
En intressant fråga är varifrån vi får våra uppfattning om historisk tid, 
varifrån vi till exempel har fått våra bilder om medeltiden? Fråga till 
exempel dina elever vilka böcker eller filmer som de känner till som 
utspelar sig på medeltiden. Historien om Robin Hood, till exempel, 
har ju filmats många gånger. Jeanne d’Arc är ett annat exempel. Och 
Ivanhoe, som bygger på en roman av sir Walter Scott. Hur är det med 
tv-serier som Game of Thrones och andra berömda romaner som Sagan 
om Ringen? Varifrån har vi lärt oss att känna igen medeltiden? Är det 
inte främst från filmer och böcker, eller som riddaren Block säger, ”jag 
har hört det i visorna och sett det på målningarna”?

Be dina elever plocka ut de medeltida motiv som finns i Det sjunde 
inseglet. Låt dem sedan redovisa sina fynd för klassen och diskutera 
källkritik och hur historiska fakta förhåller sig till saga och myt. Här är 
en sammanfattning av de medeltida motiv som finns i filmen:

- Korstågen
- Riddare
- Digerdöden eller pesten
- Häxbränningar
- Kyrkmålningar
- Flagellanter
- Gycklare
- Kristendom och kyrkans roll
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En saga om den svekfulle guden
Vad är ”det sjunde inseglet”? Citatet som inleder Bergmans film är 
ur Bibeln, Uppenbarelseboken, kapitel 8: ”Och när Lammet bröt det 
sjunde inseglet, uppstod i himmelen en tystnad, som varade vid pass en 
halv timme.”

Ett insegel är detsamma som ett sigill, ett ”lås” på ett dokument, ofta 
ett brev. Sigillet var gjort av lack. Sigillet bar ofta en stämpel som talade 
om vem som skrivit dokumentet och garanterade dess äkthet.

Uppenbarelseboken ingår i Nya Testamentet och anses vara en av 
Bibelns mest svårtolkade delar. Johannes var en av Jesus lärjungar och 
han fick ett antal uppenbarelser – eller syner – som beskriver hur det 
kommer att gå för människorna och jorden efter domedagen, alltså när 
jorden går under. Bland annat får Johannes se en bokrulle som är låst 
med sju sigill – sju insegel – och för varje brutet sigill kommer en rad 
katastrofer att inträffa.

Det går att använda Det sjunde inseglet som ett diskussionsunder-
lag i religionskunskap – även om det finns rejält med fallgropar att se 
upp med. Ingmar Bergmans förhållande till gud och religionen är ett 
komplicerat kapitel som har gett upphov till en ofantlig forskning och 
som vi inte kan redogöra för här. Men några saker tål att påpekas: Berg-
man var son till en präst, Erik Bergman, som var kyrkoherde i Hedvig 
Eleonora på Östermalm i Stockholm. Hemmet var borgligt, präglat av 
protestantismens plikt- och skuldkänslor. Ingmar och hans två syskon 
uppfostrades mycket strängt och fick ofta mycket hårda straff även för 
små förseelser. 

Bergman kom tidigt på kant med sina föräldrar. Han bröt med dem i 
samband med att han flyttade hemifrån och började ägna sig åt teater. 
Trots detta återvände Bergman ständigt till de miljöer och den atmosfär 
som präglat hans barndom. Bergman har till exempel berättat hur han 
präglades av sin pappas ständiga kamp när han skrev sina gudstjänster, 
att ständigt skriva, ständigt leta efter de rätta orden. Behovet att frigöra 
sig från den bestraffande fadern, och samtidigt längtan efter hans kärlek 
blandade sig med en gudstro som kom att handla om tvivel, ensamhet 
och desperation. 

Efter Det sjunde inseglet gör Bergman tre filmer som brukar be-
nämnas som hans trilogi om Guds tystnad: Dessa är Såsom i en spegel 
(1961), Tystnaden (1962) och Nattvardsgästerna (1963). Ta reda på lite 
mer om dessa filmer, gärna från ingmarbergman.se där man t.ex kan 
läsa essän Under en tom, grym himmel.

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV FILMINSTITUTET

Det går alltså att betrakta den frånvarande guden hos Bergman som 
bilden av den frånvarande fadern. Dessa blev Bergmans ”dämoner”, de 
existentiella frågor som han sedan brottades med hela livet. 

Riddaren Antonius Block i Det sjunde inseglet plågas också av 
demoner. Liksom människorna i det fasansfulla flagellanttåget. Liksom 
flickan som anklagas för att vara en häxa. I filmen skildras medeltiden 
som en tid då existentiella problem tar sig konkreta former. Döden är 
alltså en konkret visualisering av den existentiella fråga som plågar oss 
alla: Varför måste vi dö? 

En intressant detalj är att i pjäsen Trämålning förekom inte Döden 
som en rollfigur. Det är först i filmen Det sjunde inseglet som Döden tar 
form i skådespelaren Bengt Ekerots fantastiska gestaltning. 

Men vem är egentligen Döden? Är han Guds hantlangare, eller är han 
Djävulens tjänare? Varför har han en svart kåpa och en lie? I sin bok 
Bilder berättar Bergman att Döden i Det sjunde inseglet är ”en samman-
smältning av clownmasken och dödskallen”. Tänk på olika clownbilder. 
Håller ni med? Leta bland Albertus Pictors måleri, eller i annan medelti-
da konst, efter bilder som föreställer Döden. 

Eller skulle Döden kunna vara Gud – förklädd som Döden? Riddaren 
försöker hela tiden tala med Gud, men Gud ger sig inte till känna, han 
är tyst, som om han retades eller som om han var någon annanstans. 

• Tänk en stund på andra religioner – som t.ex. islam – där det är 
förbjudet att avbilda Gud. Hur skulle man i så fall uppfatta Döden i 
Bergmans film?

• Går det att tänka sig en gud som finns i andra saker än människor? 
Var skulle Gud kunna gömma sig i så fall i Bergmans film?
Diskutera vidare: Vem tror på Gud i Det sjunde inseglet? Vem tror inte 
på Gud? 

Riddaren och Jöns har känt varandra länge. De har varit ute i korstågen 
i tio år. På den övergivna bondgården träffar de en man som Jöns genast 
känner igen. Vi får en förklaring till hur det gick till när de båda gav sig 
iväg till det Heliga landet. De har i själva verket blivit iväglurade dit 
av en man som senare visar sig vara en simpel tjuv. Riddaren och Jöns 
reagerar mycket olika på detta.
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• Vad är det som plågar riddaren Block? Vad är det för svar han vill ha 
av Gud? Varför svarar inte Gud? Varför tror ni att Jöns är en cyniker? 
Är han verkligen så förhärdad som han verkar?

• Jämför Jöns och Jof. Är inte Jof mer än lovligt naiv? Ta till exempel 
scenen på värdshuset när Jof dras med i ett skämt om skådespelare – 
bara för att i nästa stund själv bli avslöjad som en sådan. Vad händer 
sedan? Hur klarar sig Jof helskinnad därifrån?

• Beskriv Mias och Jofs relation och inställning till livet. Jof är en 
drömmare och en konstnärssjäl. Hans dröm är att sonen Mikael en dag 
ska kunna jonglera med tre bollar och få en av bollarna att stå alldeles 
still i luften. Och så ser han syner: Maria och Jesusbarnet, och Döden 
som spelar schack med riddaren. Mia skrattar åt hans fantasier och 
tar inte hans syner på allvar. Hennes syn på livet är mer praktiskt och 
enligt henne gör man så gott man kan med det man har: sommaren är 
bättre än vintern för då fryser man inte. Och en skål med smultron och 
mjölk kan bli en festmåltid. 

• Bergman har berättat att det inte var någon slump att gycklarnas 
namn är Jof och Mia. Tänk Josef och Maria – vad får ni då för associa-
tioner? 

• I byn bevittnar riddaren och hans följe hur ett tåg med flagellanter 
drar förbi. Vad tror de på?

• Hur är det med häxan, eller rättare sagt den flicka som ska bränns på 
bål för att prästerna tror att det kommer att stoppa pestens framfart? 

• I slutet kommer riddaren hem till sin hustru och hon tar orädd emot 
dem alla, inklusive Döden. Vad är det hon läser för sina gäster medan 
de äter det som visar sig vara deras sista måltid?

• Filmens titel syftar på det bibelcitat som också inleder filmen. Var är 
detta bibelcitat hämtat ifrån?  Vad betyder ”det sjunde inseglet”?
Flera andra filmer av Ingmar Bergman har ett bibelcitat i sin titel. Kan 
ni komma på vilka de är?

Vad är en klassiker?
Idag vet vi att Det sjunde inseglet hör till filmhistoriens mest berömda 
filmer. Det är en film som många av oss har sett när vi var alldeles för 
unga, när vi drabbades av mystiken, allvaret och skönheten i Berg-
mans film – utan att kanske förstå så mycket av vad filmen egentligen 
handlade om. Det är en film som man kan återvända till många gånger 
under sitt liv och som betyder olika saker beroende på var man själv 
befinner sig i sitt liv. Är det kanske ett av skälen till att den blivit en så 
stor klassiker? 

Vad är egentligen en klassiker? Hur blir en film en klassiker? Finns 
det särskilda kriterier för en klassiker? 

Det sjunde inseglet hade premiär den 16 februari 1957. I svensk press 
var nästan alla recensioner positiva, men här är en röst från den samtida 
kritikerkåren som kan tyckas lite gnällig när man läser den idag. Kriti-
kern heter Nils Beyer: ”Behöver man gå tillbaka till digerdöden för att 
erinra oss tanklösa nutidsvarelser om att vi skall dö, och att hela livet i 
grunden är en både makaber och löjeväckande dödsdans?” 

Här är ett exempel på en mer positiv recension: 1993 skriver den 
engelske kritikern och tv-mannen Melvyn Bragg så här om Det sjunde 
inseglet: ”Ett av filmens särdrag är dess rörlighet, hur snabbt och 
effektivt Bergman iscensätter varje scen. Filmen rör sig framåt smidigt, 
det finns ingen tvekan och vi kastas rakt in i varje nytt argument. För 
filmen är uppbyggd på argument. Det är en historia berättad som en 
gudstjänst… Kanske är det detta som gör Det sjunde inseglet till en så 
tillfredsställande film och en film som det är så lätt att återkomma till, 

och att minnas: för att varje scen är på en gång så enkel och mångfacet-
terad att den fångar oss, om och om igen.”

Och så här skriver den svenska filmkritikern Jon Asp i en text om Det 
sjunde inseglet från 2015: ”En avgörande kvalitet ligger i dramats di-
rekthet, modet att våga ställa frågor om guds existens och livets mening 
utan kompromisser, utan att låta sig generas.” 

Det sjunde inseglet är den film av Ingmar Bergman som är mest 
citerad – kanske rent av en av de mest citerade filmerna i filmhistorien. 
Många har inte alls sett hela filmen men känner mycket väl till den be-
römda scenen med Döden som möter riddaren på stranden. Här är några 
exempel från film och tv där denna scen hyllas – eller parodieras. 

• Se en kortfilm från British Film Institute om Bergmans betydelse för 
populärkulturen och hur Döden har dykt upp i allt från Simpsons till 
Mupparna. Filmen är 5, 27 min lång och har svensk berättarröst:
https://www.youtube.com/watch?v=B2hfbhr_cFY

• Ett annat exempel är hur de Lorrygängets snabbversion av Det 
sjunde inseglet förvandlas till en reklamfilm för det sanslöst populära 
tv-programmet Bingolotto:
https://www.youtube.com/watch?v=mpQ5M9h6SlU

• Under 2018 fyller Ingmar Bergman 100 år och firas inte bara här i 
Sverige, utan i hela över hela världen. Men varför ska vi bry oss om 
Ingmar Bergman idag? Och på vilket sätt är Det sjunde inseglet en bra 
ingång till Ingmar Bergmans konstnärskap?

• Ett både roligt och tänkvärt svar på den frågan har formulerats av en 
engelsk filmkritiker på BFI, det brittiska filminstitutet. Svaret består  – 
så klart – av sju skäl. Håller du med?

1. För att filmen är både ett barn av sin tid och tidlös.
2. För att det är en livsbejakande film om döden.
3. För att det är en film full av storslagna skådespelarprestationer.
4. För att den är så vackert filmad.
5. För att den är roligare än man kan tro.
6. För att den är genuint ikonisk.
7. För att den har bidragit till att göra film till konst.

Stillbildsanalys
Louis Huch hette den stillbildsfotograf som var anställd på Svensk 
Filmindustri för att ta alla fotografier som användes i filmernas mark-
nadsföring. Men Huch arbetade mest i sin egen ateljé inomhus och om 
man skulle ta stillbilder utomhus var det ofta B-fotografen som tog 
bilden. Några av de mest berömda stillbilderna från Det sjunde inseglet 
vet man alltså inte vem som faktiskt tog.

• Välj en av följande bilder ur filmen från ingmarbergman.se och gör 
en stillbildsanalys:

- Riddarens och Dödens schackparti vid havet. 
- Inspelningsbild från scenen med häxbränningen.
- Dödsdansen med Döden och hans offer som dansar på ett bergskrön 
i skymningen. 

Frågor att besvara muntligt eller skriftligt:
1. Vad föreställer bilden? Vad är det som händer? Beskriv kort vad 
som syns i bilden och vilka som syns.

2. Var är kameran? Vems är perspektivet? Vem som tittar på vad?

3. De här tre bilderna hittar alla sin inspiration i äldre bildkonst. 
Diskutera likheter och olikheter mellan bilden och dess förlaga.

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV FILMINSTITUTET

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DB2hfbhr_cFY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmpQ5M9h6SlU
http://www.ingmarbergman.se


4. De här tre bilderna har blivit berömda av olika skäl. Ta reda på 
något om deras tillkomst och redogör var någonstans de dyker upp i 
filmens kronologi. Är scenerna som bilderna kommer ifrån starkare än 
stillbilderna – eller är det tvärtom?

5. Hitta ett citat som passar till bilden. Leta gärna på ingmarbergman.
se eller Svensk filmdatabas. Det kan vara ett citat av Ingmar Bergman 
eller ett citat ur en recension.

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV FILMINSTITUTET
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  Tips på fördjupning

Läsa: 
Bibeln på Projekt Runeberg:
http://runeberg.org/bibeln/66_08.html

Svensk Filmdatabas:
www.svenskfilmdatabas.se

Stiftelsen Ingmar Bergman:
www.ingmarbergman.se

Laterna magica av Ingmar Bergman (1987)

Bilder av Ingmar Bergman (1990)

Arbetsboken 1955-1974 av Ingmar Bergman (2018)

Maaret Koskinens filmhandledning av Det sjunde inseglet 
http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/film-i-skolan/filmhand-
ledningar/det-sjunde-inseglet/

Från firandet av Ingmar Bergman 100 år på British Film Institute:
http://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/seven-reasons-se-
venth-seal-ingmar-bergman

The seventh seal i serien BFI Classic av Melvyn Bragg (1993)

Det sjunde inseglet i ljuset av Sagan om ringen. Essä av Kristoffer 
Leandoer i filmtidskriften POV (2018). 
http://povfilm.se/28/kristoffer-leandoer-om-det-sjunde-inseglet-i-ljuset-av-
sagan-om-ringen/

En bra och lättillgänglig artikel om de pestepidemier som härjat i Sverige:
https://popularhistoria.se/artiklar/pesten-drabbade-de-fattiga-varst
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Regi och manus: Ingmar Bergman
Manus: Ingmar Bergman
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Medverkande:
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Nils Poppe: gycklaren Jof 
Bibi Andersson: Mia, Jofs hustru 
Bengt Ekerot: Döden 
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Åldersgräns: från 11 år
Sverigepremiär: 1957-02-16
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Kontakt
filmiskolan@filminstitutet.se
filminstitutet.se/filmpedagogik 

Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution 
sedan den har slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Via 
filminstitutet.se/boka-skolbio kan du lära dig mer om hur du 
hittar och bokar film för visningar i lärande sammanhang.
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