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tt folks historia kan tolkas m ed en mångfald av 
vetenskapliga och konstnärliga uttrycksmedel. Alla 
ha de sin begränsning, då det gäller själva tolk
ningen och än m er, då det kräves av dem, att de
skola göra svunna tiders erfarenheter levande i 

folkm edvetandet o d i kom m a dem att bliva ett med folk
själen. Film en är en de ta lrika och snabbt på varandra föl
jande bildernas konstart. Dess begränsning ligger hl. a. 
däri, att den saknar talets livgivande gåvå.

F ör att ej u rarta  till bild- och porträttgalleri m åste den
historiska filmen ofta så till tid som rum  generalisera hän
delser och personer fram för allt sådana, som m er eller 
m indre stå vid sidan av huvuduppgiften. Den kan m ed 
andra ord ej slaviskt och vetenskapligt i detalj stäm m a över
ens med händelse- och tidsföljden. Dess stora värde ligger 
em ellertid däri, att den har obegränsade m öjligheter att i 
b ildspråk tolka en viss historisk personlighet, ett visst m än
niskoöde och göra det i en miljö, som tidstroget återgiver sam 
tida omgivning och livsuppfattning.



D E T  H I S T O R I S K A

andsens fader, Konung Karl XI — den store riks- 
försvararen och riksfogden — nydanaren, som i 
slagskuggorna av nya prövosam m a tider hårdhän t 
och rastlöst sökt trygga svenska folkets storm akts- 

fram tid, ligger på sitt dödsläger.
Vem är hans arvtagare till plikt och m akt? En femton

årig pilt. Mäkta allvarlig och kunnig påstår någon. Styvsint 
och hrådm ogen säga andra. En pojkaktig v ildhjärna mena 
kanske de flesta. Det tisslas och tasslas, viskas och förm odas 
bland de höga h e rra r  i slottets salar. På gata och i borgarhem  
begråtes den harske men rättrådige, som nedlagt maktens hörda, 
hedes för den unge och oprövade, som ärv t den.

Då bry ter plötsligt genom snyftningar och viskningar ett rop: 
“Slottet b r in n e r!11 Vasaborgen, från vars torn de tre gyllene

A urora  K ön igsm arck  —  P aalin e Brunhis



Karl Xl:s dödsläger



kronorna, symbolen för Sveriges storhet, strålande avteckna 
sig mot skyn, står i lågor. Sista gången man såg dessa kro
nor blev i ett hav av eldtungor genom m örka molnmassor av 
rök. Sedan skymtades de i fallet för att för alltid försvinna i 
högar av kolstybb och svärtat grus. Skulle månne de gyllene 
kronornas lott bli landets? Huru komme dettas öde att ge
stalta sig under den nye konungens spira?

Svaret på den frågan blev under år, som närm ast följde tvek
samt och orosfyllt, där det ej rent av spådde undergång för 
Sveriges nyvunna stormaktsvälde. Unga kungen, som inom kort 
grep maktens tyglar, roade sig av hjärtans Inst i de vilda rit
ternas, de livsfarliga jakternas och andra våghalsiga infalls 
tecken. Endast de invigde veta, att han mellan nöjena sitter 
flitigt i studerkammaren och vid rådsbordet.

Men på sin väg ut i världen växa orosryktena och nå lyss
nare, som i Sveriges olycka se vägen till egen maktutökning. 
De kommo på tal, då tvenne mäktiga potentater, Peter 1 av 
Ryssland och Konung August, kallad den starke, av Polen-Sach- 
sen, mot slutet av 1698 råkas på slottet Rawa samt smiddes där 
om till anfallsplaner mot gossekonungen och hans land.

Och snart får Danmarks konung höra stämmor, till vilka han 
gärna lyssnade. De tre mäktiga herrarna enas om att åter
taga vad som varit polskt, ryskt eller danskt, innan det blev 
svenskt, att kväsa kungapojken på stormaktstronen, som för 
björnjaktens spänning synes glömma, att tiden är ond.

Unge Kung Karl fäller med träspjut sin sista björn. Skall 
hädanefter rikta Rikets blanka vapen mot de rovgiriga örnar  
och lejon, som på sina hjässor bära kejsar- och kungakronor. 
Först gäller det att komma till tals med kusin Fredrik i Köpen

hamn. Svenska flottan ligger overksam på Malmö redd. Kung 
Karl sitter på fartygsdäck och läser om den store Alexander. 
Den gamle erfarne Hans Wachtmeister, generalamiralen, när
m ar sig och börjar orda om krigets svåra konst. “Den över
mäktiga danska flottan behärskar sunden, alla vägar äro stängda, 
alltså kan man ej föra trupper till Själland. Visserligen finns 
det den trånga Flintrännan, men ännu har  inget örlogsskepp 
prövat så farlig led.“

Det skulle han inte ha sagt, gamle amiralen. Upp springer 
kungen. Vem skall pröva det oprövade öm ej ungdomen? 
Ankarkättingar gnissla. Segel sättas och inom kort stå svenska 
trupper på Själlands kust. Kung Fredrik slöt hastigt fred för 
att slippa okärt besök i sitt rikes huvudstad. Sen blev det de

Pm /H k u n g e n s  s is ta  b j ö r n j a k t



andras tur. N är endast ett p a r m ånvarv föx-gått, stod svenska 
kungen med en arm é i sina Östersjöprovinser, där sachsare 
och polacker sökte taga Riga, och ryssen redan trodde sig säker 
om Narva. Den sistnäm nda fästningen var värst däran.

E rfarna krigare avrådde dock att nu bringa den hjälp. Peters 
stridskrafter voro mångdubbelt talrikare. Vägen dit gick genom 
skövlat land. Höstrusk och proviantbrist försvårade.

Men kung Karl ä r densam m e här, som då han sände sina 
dyrbara krigsfartyg genom Flin trännans trånga farled. Hän
synslös insats till vinnande av stora mål var grunddraget i hans 
karaktär och blev det även nu i hans krigföring. Men slaget, 
som den unge härförarens segervilja fram kallat, blev en glän
sande framgång, som spred hans rykte över en undrande värld.

Svenska  kung a b o rg en  g å r  upp i lågor

T sar P e ler  I  av  R yssla n d  —  N ico la i Seversky

Efter tsaren kom August den starke i tu r att känna yngling
ens järnnävar. Han drevs bort från Riga och jagades Polen 
runt. Segernamnen Diina, Kliszow, Pultusk, Thorn, Lemberg, 
Punitz och F raustad t beteckna Karl XII:s och hans generalers 
tåg. Till sist gick detta 1706 in i själva Sachsen, källan till 
kusin Augusts m otståndskraft. Polens krona blev det pris,



Sven  B jö rn b erg  —  B en g t D jurberg

som denne tvangs att betala. Med freden följde dagar av för
soning och fester, där segraren firades. Den unge hjälten, 
vars rykte fyller Europa och tränger långt in i Asiens och 
Afrikas hednaländer, går genom festprydda salar bland smick- 
rare och beundrare. Han kom m er från ett kargt och kärvt 
land, civilisationens utpost vid gränsen till det vintriga m örk

rets välde. Han är  konung över ett folk, vars livsbetingel
ser äro mod och möda, redbarhet och hjälpsamhet. Kung 
Karl är i festsalarna densamme som i fält: Envåldshärska-
ren och segraren, som alltid är anspråkslös, renlevnadsge- 
stalten i en njutningslysten tid, pliktmänniskan omstrålad av 
ödesstämning.

Ej ens under “lathundsdagarna“ unnade han sig vila. Den 
största uppgiften återstår, den i österled med syfte att stäcka 
det ryska barbarrikets framträngande i motsatt riktning. Och 
för den uppgiftens lösande insättes all kraft. Tid blir dock 
övrig att upprätthålla den store Gustaf Adolfs verk, att skänka 
förtryckta protestanter deras trosfrihet åter.

1

K ungen  p å  rekognoscering  v id  N a rva



Svenskt in fanterianfall vid Narva



Men m å vi, innan bildspråket, som tecknar svenska folkets 
hjälte, för denna gång tystnar, söka lyfta på det dok, som innerst 
döljer grunden till hans hjältegloria.

D e n  store härföraren Caesar talade till sina soldater, så som 
man talar till vänner och kamrater, och vann därmed deras 
hjärtan. Kung Karl talar icke väl, snarare må man säga att 
han tiger väl, men han uttrycker sina känslor och tankar genom 
sitt sätt att leva. Han lever hland sina hussar som en kam rat 
hland kamrater, deras sorg och glädje är hans sorg och glädje.

Order gives a tt storma

Hans Kusels hjältedöd

Han delar deras mat och dryck. Hans nattläger får på inga 
villkor vara bättre än deras; han vägrar att mot kulor och 
köld taga annat skydd än vad som unnas dem. Han här 
samma dräkt som de, och hans enda kungliga märke är några 
tusen tafatta, trumpna, kärva knektars kärlek. Hans omsorg 
för de sina är hans gradbeteckning. Han erkänner blott en 
företrädesrätt för sin kungliga person — ledarens oförytter- 
liga rä tt  att leda, anförarens rätt att gå främst i elden. Men 
segrar han, tillskriver han sina män segern.

Och häri ligger det karolinska minnets oöverträffade för
måga att släktled efter släktled leva kvar i folkens medvetande, 
att tjusa trots att sekler gått, sedan dess upphovsman hörde 
detta livet till.



Segraren



I  svenska lägret E tt häi/politiskt schackspel

K arl X II  och Aurora K önigsm arck



D E T  R O M A N T I S K A  I N S L A G E T

j långt utom Stockholms tu llar låg Berga gård, på 
tolfte Karls tid ägd och bebodd av salig m ajoren 
Ulfclous efterleverska, fru Kerstin. Den gumman 
visste vad hon ville. Och m er än så — hon visste 

ock, vad andra rätteligen borde vilja. F rån hennes heslut och 
dom gavs ingen appell, åtm instone ej för barn  och tjänstefolk. 
Äldste sonen Erik, en karlakarl, brukade gården. Andre sonen, 
den besinningsfulle Johan, var som skapt till präst, blev så ock. 
Bengt, tredje pojken, var en sprakfåle. Slika ska man klä i 
Kungens rock, så få de lära sig ordning och skick. Bengt 
blev officer. Enda dottern, fagra jungfru Anna, var mors 
hjälpreda. Allt var väl beställt på Berga och över allt och 
alla rådde kära m or. Dock fanns ett undantag, en käck men 
odygdig pojke — Lasse-lill, yngste sonen. Med honom  fick

kära m or aldrig riktigt bukt. Kanske berodde det därpå, att 
han hade en mäktig bundsförvant i Kajsa, trotjänarinnan, som 
höll honom  om ryggen i alla skiften. —

Lantlivet kan vara enformigt, men stundom  tim ar dock 
stora händelser. En dag sitter m ajorskan Ulfclou bland de 
sina vid stockvedsbrasan och lyssnar till ett brev från Stock
holm. Det är sista sladdret om unge kungens upptåg och 
bravader, som någon anförvant i huvudstaden serverar kryd
dat med många beskärm elser och överdrifter. Då rinner 
gallan över hos kära mor. Hon slår käppen i hordet och 
utbrister: Den unge herrn  skulle jag vilja tukta. Hade jag 
honom  bara här —



Upp flyger dö rren : In storm ar Sven Björnberg, fänriken, 
komm er med sådan fart, att han oförhappandes får Anna i 
famn. Och eftersom de äro kusiner, tycker han inte, att han 
behöver släppa henne ögonblickligen. Förrästen medför han 
så högviktiga tidender, att kära m or knappt hinner förargas. 
Sveriges kung står vid hennes grind och her om nattkvarter 
för sig själv och sitt glada följe. Ödet har tagit den barska 
frun på ordet. Här ha r  hon unge kungen och var ä r  nu käp
pen? Ack, majorskan ä r  ej blott en bister gumma, som förstår

/

Då lö ften  g ivas  —  Sven och A n n a

B a n d  som  fö ren a  fö r  livet

att fostra ynglingar med färlan, hon är ock ett adligt frun
timmer, som ganska väl vet, hu r  man skickar sig vid hovet. 
Skulle kanske en m or försumma tillfället att ge-sina barn en 
lektion i fina seder? Ingalunda! Så blir det då ett nigande 
och bugande, som kunde ha fröjdat en ceremonimästares hjärta 
— om inte kungen och hans vänner varit så rasande hungriga.

Skymningen faller över Berga och dess kungliga gäst. Hans 
följe förplägas rikligt och blir till sist en smula stojande. 
Kungen deltar ej i den bullrande fröjden. Han är sjutton 
år och husets dotter ä r  endast alltför fager. Den käcke upptågs
makaren förnim mer det hlida vemodet i den första förälskel
sen och det bittra vemodet i den första besvikelsen. Då ryckes



han plötsligt ur sina dröm m ar av Kajsa. En förfärlig olycka 
ha r  inträffat! Lasse, hjärtebarnet, ligger där ute i snön, 
sargad, hlödande, halvt medvetslös. Kungen själv här in ho
nom. Förskräckelsen går dock snart över i jubel. Yisst har  
Lasse fått en duktig skråma av ingen mindre än björnmor, 
men så har  han ock i gengäld funnit hennes ide i skogen. 
Upp go’ herrar!  F ram  med björnspjuten av trä! Yi få en 
härlig jakt! Och kungen och hans vänner draga till skogs, 
björnen inringas och faller för Karls spjut. Men till Berga 
kom m er en kurir  med budskap från Stockholm. Större 
bragder än björnjakt väntar unge kungen. Tre stormäktiga 
grannar stå i begrepp att anfalla hans fäderneärvda rike.

I 3 e n  stora stormen har  hrutit lös och rasar över Norden. 
Väldiga m akter brottas, böjas, krossas, och de små m änni
skorna virvla kring, som vissna löv, mötas, skiljas, spridas 
för vinden. Efter freden med Danmark återvänder en dag 
den käcke fänrik Björnberg till Berga. Kanske har  han hört 
något glunkas om en friare, en viss Hans Kusel, som vunnit 
ej Annas men väl Majorskans bifall. Nog är han ju en smula 
löjlig, friaren, det kan inte ens kära m or förneka, där hon 
sitter och lyssnar till hans pladder, kämpande än med söm
nen, än med förargelsen. Men han ha r  gods och guld och 
av slikt har  fänriken platt intet. För Majorskan är saken 
avgjord. För Sven och Anna är  den också avgjord, fast på 
ett annat sätt. De ha redan inför prästen lovat varandra 
livslång trohet. Så ser då den barska Bergafrun sin m oder
liga myndighet hånad och bruten. Hon stänger hemmets dörr 
för dottern, står sen i smyg i fönstret och blickar efter de

hortridande unga, käm par med sin stolthet — och med 
gråten.

Inte fick Anna-lill bröllopsklockor och inte fick hon hem. 
Snart skall hon ej ens ha sin make och beskyddare vid sin 
sida. Ar efter år rasar den väldiga stormen kring Norden 
och de små människorna virvla omkring som vissna löv, skil
jas, mötas, skiljas. Mången tung och ödslig timma får Anna- 
lill att besinna fjärde budets löfte. Och kära m or får lära, 
att även det stoltaste, starkaste hjärta till sist måste vekna. 
Intet hem, ingen m or skonas. Majorskan på Berga mister 
sin Bengt, sprakfålen, vid Narva. I Stockholm sjunges Te 
Deum och i den lilla landskyrkan vid Berga prisar en m or

M ajorskan (Augusta L indberg) och hennes dotter (Mona Mårtensson)



den Allsmäktige. Hennes son har stupat men hennes folk 
har  segrat. Andra sorger drabba henne. Hon blir alltmer 
allena. Sonen Johan går i kriget som fältpräst och hon skall 
aldrig återse honom. En morgon står Lasse, hjärtebarnet 
och strykpojken, inte till att finna. Vart h a r  han tagit vägen? 
Till kungen förstås! Inte långt efteråt ha r  själva Kajsa, 
trotjänarinnan, försvunnit från Berga. Vart har  hon tagit 
vägen ? Efter Lasse förstås!

I de stora händelsernas brusande ström betyda de små 
människornas öden föga. Barn ryckas från mor, make skil
jes från maka. Men det finnes en stormakt i världen, som 
till sist skall segra — kärleken. Mitt i krigsvirveln möter 
Anna-lill sin försmådde friare. Han ä r  löjlig och ömklig,

men hans kärlek är stor och en än större kärlek har  sänt 
honom. Det ä r  den barska kära m or själv, som givit honom 
i uppdrag att föra dottern till hem m et och den moderliga 
famnen. Han lyckas icke helt fullgöra sitt uppdrag, men han 
gör så gott han kan och m er förm år icke ens kungen. 
Han stupar på sin post i kamp för allt, vad han ha r  kärt 
här  i världen. I livet en narr, i döden en hjälte.

Anna-lill står utanför hemmets dörr. Hon vågar icke stiga 
in, hon väntar i bävan. Och dörren glider sakta upp. En 
mycket gammal och höjd, ödmjuk och förkrossad gumma 
träder ut. Är det verkligen kära mor, den fordom barska 
och stolta? Förvisso är  det mor, ty hon öppnar sin famn . . .

Och m å nu OBDET tystna och BILDEN tala!
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K arl X II  på  Gyldenlöveskansen



han sänder sina generaler mot honom och följer själv buren 
på bår  i de kämpande leden som vanan bjöd delande faran.

Striden blev hård. Generalmajor Roos blev innan slaget 
rä tt  begynt med en tredjedel av svenska infanteriet avskiljd 
från hären, blev sedan kringränd av en övermakt och gick 
under med de sina. De svenska rytteristandaren fördes till 
en början i snabb segerrik attack i spåren av flyende fien
der, men då huvudstriden stod, voro många av dem ännu 
ej tillbaka på den plats, där denna utkämpades. Som en 
tum mot en aln tedde sig i denna strid den svenska slag
linjen f mot den ryska. Men karolinerna gingo, nej sprungo 
dock döden till möte. Övermakten var dock för stor. Mäktigt

K arl XII:s död

Den sista  gudstjänsten

manande hörs Kung Karl ropa de sviktande leden till möte 
sitt: “Svenskar"! Stolta offerhandlingar begås av män, som 
giva livet för att rädda den sjuke hjältekonungen, rädda aldrig 
bortskymd krigarära. Men nederlaget ä r  oundvikligt.

Nu kommo prövodagar. I vinkeln mellan Dnjepr och 
Vorskla blev karolinarmén fången. Karl, som svårt sjuk 
och oveten om det öde, som väntade sina trogna soldater, 
med lock och pock förmåtts bege sig dem i förväg, kom 
med en ringa skara undan på turkiskt område. Här blev 
han hedrad som en hjälte anstår men ock snärjd i maskorna 
av de nät, som dåtida europeisk men framför allt orientalisk 
politik knöto om “Järnhuvudet". Det kom t. o. m. vid



Bender till öppen kam p mellan gäst och värdar, mellan en 
handfull svenskar och orientaler i talrika hopar.

Äntligen kunde Karl en dag läm na sultanens land. I snabb 
färd  följd endast av tvenne lika käcka ry ttare  nådde han en 
novem berdag 1714 Stralsund.

År lades sedan till år av seg och uthållig kam p m ot fiender, 
vilkas antal ständigt växte, kam p där Karl satte in hela sin 
oböjliga kraft och tog hela folkets. En novem berdag 1718 
finna vi honom  i färd m ed att belägra Fredrikssten, Norges 
starkaste fästning. Den dagen blev hans sista. Han delade 
som vanligt faran m ed främ sta löpgravens soldater. Hans 
liv hade varit krigarens, hans död blev även dennes.

D E T  R O M A N T I S K A  I N S L A G E T

ajorskan Ulfclou bodde alltjäm t på Berga gård,
ej långt utom  Stockholms tullar. Sorgen och
oron hade hon och gården till gäster, ty tvenne
söner hade kriget redan skördat och tvenne

an d ra  käi'a, yngste sonen Lasse och enda dotterns make 
kapten Sven Björnberg, följde som häst kung Karl på även- 
tyrsfärd  över Ukrainas vida stepper. Erik, äldste sonen 
skötte som fordom  gården och dottern Anna hade m ed sin
och Sven Björnbergs lille son sökt sin tillflykt till gamla
m orm or.

F ör Lars, nu vorden löjtnant, liksom för andra kungens 
knektar, bjöd vintern 1708—1709 på faror och lidanden. En 
gång hade köld och snöstorm  därborta på de oändliga vid
derna så nära krävt även hans nnga liv som offer, hade så



Peter den store och Katarina

kanske gjort — om ej kung Karl glömsk av sig själv trätt 
emellan.

Men Lasse hade nu blivit stora karlen och kommit till den 
åldern, då romantiken plär kunna nästla sig in i människosin
net. Till honom kom den i den unga kosackflickan Ayschas ge
stalt. Sven Björnberg hade räddat henne undan misshandel. 
Bergagårdens gamla Kajsa, som i en marketenterskas skep
nad följde armén och alltjämt höll sin Lasse om ryggen i 
livets alla skiften, hade tagit sig an även den lilla kosack
flickan. Så levde de båda unga som goda kam rater samman 
allt till den dag, då även Kajsa föll ett offer för kriget. Nu

fick Lasse övertaga den gamlas roll av beskyddare. Det var 
också han, som i flykten undan ryska fångenskapen räddade 
Ayscha med de övriga till Turkiet. Den tjänsten återgäldade 
dock kosackflickan.

En tid efter kalabaliken ville kung Karl ha en viktig skri
velse i sultanens händer, men detta var svårt nog ty spio
ner, lejda av hans fiender, bevakade dag och natt de fångna 
svenskarna och sökte till varje pris förhindra att de kommo 
i förbindelse med de rättrognas behärskare. Löjtnant Ulf- 
clou, som av sin lilla väninna lärt turkarnas språk, blev an
förtrodd det svåra uppdraget. Med Ayschas hjälp kom han 
förbi både spioner och skiltvakter, som sökte spärra hans 
väg och då sultanen en dag red till den offentliga bönen

K arl X ILs skrivelse överläm nas till sultanen



och vem som helst fick lämna fram sina höne- och klago
skrifter, fullgjorde Lasse sitt uppdrag. Turkiets lag bjöd att 
dylika gynnare bakom tjocka fängelsemurar skulle avvakta sin 
saks prövning. Gick denna dem emot, väntade dem ett hårt öde.

Men Ayscha, som fruktade för sin hjältes liv, kom honom 
glömsk av egen fara till hjälp. Hon hade en syster Abisag, 
som var sultanens favorit och drömde bort sitt liv i seral
jens praktfulla salar. Till henne lyckades Ayscha tränga sig 
in och med henne som förespråkerska fick hon inte hara 
Lasse fri utan även kung Karls fiender hland sultanens råd
givare befordrade till välförtjänt straff. En dag slog dock 
skilsmässans stund för Ayscha och Lasse. Den stunden är 
svår ej minst för unga hjärtan. Men hoppet att åter råkas 
finnes ju alltid.

S u ltanen  i s itt ha rem

A vskede t

Hemma på Berga hade det under tiden kom m it en ny 
ovälkommen gäst, fattigdomen. Kriget hade haft tunga skat
ter med nöd i följe och i Erik Ulfclous bröst hade vrede och 
hat slagit djupa rötter. I vredesmod slog han skatteindriva- 
ren sanslös, blev majestätsförbrytare och biltog. Han sökte 
och fann en dag då svenskarna belägrade Fredrikssten till
fälle att hämnas. Men vad får väl Erik se, där han ligger 
i bakhåll med bössan till kinden. Jo, en kung som riskerar 
sitt liv för en sårad, för missdådarens egen hroder. Då in
såg den äldste Ulfclou huru  skumögd han varit, insåg att 
honom, som stod där borta i kulregnet med en sårad soldat 
i armarne, måste man med eller mot sin vilja följa i liv och död. 
Och så vek hat och vrede för den kärlek och hängivenhet, som 
utgör innersta drivkraften i karolinernas vackra offergärning.
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