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Det syvende segl
Titlen
I Johannes's Åbenbaring tager Kristuslammet bo-
grullen, der er lukket med syv segl. I Kapitel 8 læser
man: "Men da lammet brød det syvende segl, blev
der stilhed i Himmelen henved en halv time. Og jeg
så de syv engle, som står for Guds åsyn, og der blev
givet dem syv basuner ... Og den første blæste i sin
basun; da kom der hagl og ild blandet med blod, og
det blev kastet til Jorden; og en trediedel brændte op,
og alt grønt græs brændte op ... Og i synet hørte jeg
en ørn flyve midt oppe under Himmelen og skrige
med høj røst: "Ve, ve, ve dem, der bor på Jorden, når
de øvrige basunstød kommer fra de tre engle, som
endnu skal blæse i deres basuner!""

Tidspunkt
Det syvende Segl foregår under den Sorte Døds hær-
gen omkring 1350 e.Kr.

Sted
Et sted på Skånes kyst i Sydsverige, der ikke ligger
langt fra Helsingør.

Personer
Antonius Block (Max von Sydow) er en korstogsrid-
der, der vender hjem efter at have kæmpet i 10 år i
Det hellige Land. Hele livet har han søgt Gud, men
kun fundet tomhed.

Antonius er opkaldt efter eremitten (eneboeren)
Antonius, der levede i det 4. århundrede i Ægypten.
Som ung søgte han ud i ørkenen for at finde Gud.
Block betyder klippe, d.v.s. fasthed og styrke.
Karin (Inga Landgré) er Antonius' trofaste hustru.
Karin er opkaldt efter Den hellige Katharina, der var
en lærd og from jomfru, som led martyrdøden i
Alexandria i begyndelsen af det 4. århundrede. Berg-
mans egen mor hed også Karin.
Jøns (Gunnar Björnstrand) er Antonius' jordnære og
rationelle væbner. På svensk anvendes navnet Jøns
om en ikke alt for dybttænkende person.
Jonas Skat (Erik Strandmark) leder en lille gøgler-
trup. Jonas er opkaldt efter profeten Jonas, der blev
slugt af en hval, men dukkede frem igen efter tre
dage.
Jof  (Niels Poppe) er en synsk og følsom gøgler. Jof
er en forkortet form af Josef.
Mia (Bibi Anderson) er Jofs sunde og kærlige kone.
Mia er en forkortet form af navnet Maria.

Mikael er deres livsglade søn på omkring 1 år. Mi-
kael er navnet på den øverste ærkeengel.
Raval (Bertil Anderberg) er forhenværende teolog
på præsteseminaret i Roskilde, der nu ernærer sig
som ligrøver.
Plog (Åke Fridell) er en ukompliceret smed.
Lisa (Inga Gill) er smedens letfærdige kone.
Døden (Bengt Ekerot) er en venlig herre, der er me-
get nærværende.

Handlingen
Handlingen begynder en tidlig morgen på en øde
strand og afsluttes ved næste daggry, da Antonius er
nået hjem til sin borg. Følgende scener indgår i fil-
men:

1.  På en øde strand
Der læses op af Johannes's Åbenbarings kapitel 8.
Himlen åbner sig, og en ørn svæver hen over himlen.
Antonius og Jøns vågner. Døden kommer for at hen-
te Antonius, men overtales til et spil skak om liv el-
ler død.

2.  Gøglertruppen
Solen skinner, og i et syn ser Jof Den hellige Jomfru
med barnet.

3.  Landsbykirken
Antonius og Jøns træder ind i en kirke. Antonius går
hen til skriftestolen og skrifter sin ligegyldighed over
for mennesket og sin tvivl på Guds eksistens. Hele
livet har han forgæves råbt til en Gud, der skjuler sig
i en tåge af mirkaler. Men Gud er kun en spottende
virkelighed, et billede af vor skræk.

Da præsten i skriftestolen spørger ham om grun-
den til skakspillet med Døden, svarer han, at han vil
anvende den indvundne tid til en meningsfuld hand-
ling. Præsten vender sit ansigt mod Antonius: ansig-
tet er Dødens!

Imedens underholder Jøns sig med kalkmaleren
Pictor, der er i færd med at male gotiske domme-
dagsbilleder med flagellanter (selvpiskere) og pest-
døende.

Udenfor kirken ser Antonius og Jøns en ung pi-
ge i lænker, der skal brændes samme nat, da hun har
haft kødelig omgang med Satan. Antonius spørger
hende, om hun har set Satan, for hvis Satan eksi-
sterer, må Gud også gøre det.
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Antonius får ikke andet svar end et skrig, da han
og Jøns forlader landsbykirken.

4. Den forladte bygd
Jøns skal hente vand i en forladt bygd og møder Ra-
val fra præsteseminariet i Roskilde, der lokkede An-
tonius på korstog for 10 år siden. Jøns hindrer Raval
i at dræbe en forladt og stum pige. Han lover straf
næste gang, han møder Raval. Jøns tager pigen med
sig.

5. Markedet
Gøglertruppen optræder med et stykke om en hanrej
(en svigtet ægtemand). Jonas Skat stikker af med
smedens kone Lisa. En bodsprocession med tigger-
munke, korsbærere, røgelsessvingere, relikvieskrin,
krøblinge og flagellanter ankommer syngende "Dies
irae, dies illa, solvet saeclum in favilla..."

En helvedsprædikant prædiker om død og dom-
medag.

Bodsprocessionen fortsætter, medens Antonius,
Jøns, den stumme pige og gøglerne ser undrende på.

6. På kroen
Folket på kroen taler om den yderste dag, der går på
kvæld. Raval tvinger Jof til en bjørnedans, der afbry-
des af Jøns, der opfylder det løfte, han gav Raval
tidligere på dagen.

7.  Hos gøglerne
Mia og Jof inviterer Antonius og Jøns på et måltid,
bestående af skovjordbær og nymalket fåremælk.
Måltidet får karakter af nadverhandling. Antonius
beslutter at redde den lille kunstnerfamilie.

8.  Gennem skoven
Kunstnerfamilen samt smeden Plog følger med An-
tonius og Jøns gennem skoven. Smeden genfinder
sin kone Lisa, og Døden henter Jonas Skat.

Nogle landsknægte kører den unge pige fra
landsbykirken ud på bålpladsen. Deres vogn kører
fast, og de får hjælp af Antonius og Jøns.

Medens landsknægtene antænder bålet, taler An-
tonius til den unge pige. Hun er selv overbevist om,
at hun er sammen med Satan, for det har præsterne
jo fortalt hende. Antonius kan imidlertid ikke se Sa-
tan, men kun en stiv skræk i hendes øjne. Jøns kan
kun se tomheden under månen. Antonius spørger
den allestedsnærværende Død om meningen med at

pine den unge pige. Der er ingen mening, svarer Dø-
den.

Ligrøveren Raval dør af pest.
Sidste træk mod Døden: Antonius vælter brik-

kerne for at vinde tid, så den lille kunstnerfamilie får
mulighed for at flygte. Dén handling giver hans liv
mening.

9.  Dødsenglen raserer
Jof og Mia gemmer sig med Mikael inde i gøgler-
vognen. Antonius og hans ledsagere ankommer til
borgen, hvor Karin har ventet på sin ægtemand igen-
nem 10 år.

Karin læser op af kapitel 8 i Johannes's Åben-
baring. Døden banker på og byder op til dans. Anto-
nius citerer fra Davids salmer 130 og 51
(bodssalmerne): "Fra det dybe råber jeg til dig, Her-
re", og "Gud, vær mig nådig efter din miskundhed!"

Jøns tier under protest.
Den stumme pige får mæle og citerer Jesu sidste

ord på korset (Johannesevangeliet kapitel 19,30):
"Det er fuldbragt."

10.  Gøglerfamlien
Fuglene kvidrer, solen skinner på den lille kunst-
nerfamilie. I et syn ser Jof Døden danse afsted med
Antonius, Karin, Jøns og alle de andre.

Medens Antonius og hans følge danser ind i dø-
den, kører Jof, Mia og Mikael ud i livet.

Filmens baggrund
Filmen "Det syvende Segl" er instrueret af den sven-
ske instruktør Ingmar Bergman i 1956. På den tid
havde man endnu oplevelserne fra Den 2. Verden-
skrig og katastrofen ved Hiroshima i frisk erindring.

Mennesker med en kristen baggrund stillede
endnu engang sig selv det spørgsmål: "Hvis Gud er
god, hvorfor tillader han da, at uskyldige udsættes
for tortur, sult og smertefuld død?"

Bergman anvender således den Sorte Døds hær-
gen omkring 1350 som et billede på rædslerne under
og efter Den 2. Verdenskrig. Gennem filmens
hovedperson, Antonius Block, udtrykker Ingmar
Bergman det moderne menneskes søgen efter en me-
ning med livet og dets tvivl på Guds eksistens.

Varighed
Filmen "Det syvende Segl" varer omkring 100 minutter.
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