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1. Inledning
1.1 Val av ämne
Jag har länge varit intresserad av historia och jag har läst många olika populärhistoriska
tidningar och böcker. Jag har även spelat flera olika tv-spel och tittat på många filmer som har
ett historiskt tema vilket har varit ett intresse för mig under en lång tid. Historia i dagens
samhälle blir allt mer populär bland befolkningen. Historia används allt mer kommersiellt och
inom populärkulturen, vilket kan ligga till grund som inspiration för filmer, spel och musik.1
Inom den svenska utbildningen och i de läroböcker som har använts har Karl XII fått en bred
historieskrivning där han antingen framställs som en hjälte eller den person som fick det
svenska riket att förfalla. Vissa läroböcker har däremot visat att de har haft en neutral
framställning kring den svenske kungen där de inte presenterar honom som en hjälte eller i
något negativt skeende. De läroböcker som kom ut efter den statliga läroboksnämnden
uppkomst år 1938 hade en tendens att förhålla sig positiva eller neutrala i sin beskrivning om
både Karl XII och Sverige. Läroboksnämnden var hård i sin bedömning på vad som fick
framkomma i läroböckerna och enbart ett fåtal böcker godkändes i de delar som berörde
svensk historia. Det var först efter den statliga granskningens upphörande som en mer negativ
bild kring Karl XII började att förekomma i läroböckerna.2 Slutsatsen kring min tidigare
forskning tyder på att det finns olika faktorer, som att tid och den aktuella historiesynen har
haft en påverkan i hur läroböckerna har framställt både Karl XII och den svenska historian.
Det ges även olika förklaringar och beskrivningar kring kungen och de händelseförlopp som
han hade varit involverad i. Detta leder mig in på varför jag valde att undersöka Karl XII’s
framställning i filmer. Den vetenskapliga motiveringen till studien är att undersöka hur
samtiden har framställt Karl XII utifrån vad som kan avläsas ur filmerna. Syftet blir att
undersöka hur olika filmskapare från olika länder har valt att tolka och framställa Karl XII i
sina filmer för att sedan kunna jämföra och analysera dessa likheter och skillnader. Något som
även är aktuellt för den vetenskapliga motiveringen är att analysera syftet med framställandet
av Karl XII i filmerna. Undersökningen kommer därför syfta på att ta reda på hur kungens
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syfte i den framställningen som visas omkring honom har förändrats över tid mellan de olika
länderna som filmerna kommer ifrån utifrån den samtid som filmerna gjordes under.

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika filmer framställer Karl XII som en
historisk person. Olika filmskapare har både tolkat och framställt Karl XII i sina filmer och
uppsatsen syftar till att undersöka hur denna tolkning och framställning har gjorts utifrån vad
filmen framställer kring Karl XII. Det görs i syfte till att finna likheter och skillnader mellan
dessa framställningar för att få fram en klarare bild av hur olika filmskapare har gjort sina
tolkningar. Det sista syftet med undersökningen är att undersöka vilket syfte som Karl XII har
i framställningen, det görs för att kunna granska hur detta syfte har förändrats över den samtid
som de olika filmerna gjordes under.

1.3 Frågeställningar
1. Hur har Karl XII framställts i filmerna?
2. Vilka likheter och skillnader finns det om Karl XII i de olika filmerna?
3. Vilka trendbrott förekommer mellan filmerna?
4. Vad är syftet med Karl XII’s framställning i filmerna?

2. Metod
2.1 Avgränsning
Jag har valt i denna uppsats att göra ett flertal avgränsningar för att uppsatsen inte ska bli allt
för omfattande och kunna genomföras inom den utsatta tidsramen. Av vad jag kunde hitta
fanns det totalt åtta filmer som har någon form av framställning av Karl XII. Av dessa hade
enbart tre av filmerna ett svenskt ursprung. För att få ett bredare resultat valde jag att fokusera
inte enbart på att välja ut filmer ifrån olika länder utan även skilda tidsepoker för att få ett
bredare perspektiv och en tidsram för undersökningen. Eftersom samtiden har en stor

påverkan på historiesynen valde jag filmer som kom ifrån olika tidsepoker för att få en
bredare bild på hur olika tider har framställt Karl XII. Ett annat syfte var även att fokusera på
att analysera både syftet med skildringen och budskapet kring kungens framställning utifrån
vad som kan tolkas utifrån filmerna. För att få detta bredare perspektiv valdes filmer ifrån
olika tidsperioder och länder som kommer att ligga till grunden för denna undersökning.
Filmerna och serierna som valdes ut producerades i Sverige, Norge, Polen, Ryssland och
USA.
Något som jag däremot valde att inte fokusera på i denna undersökning var att kolla på
bakomliggande orsaker på vad som kan ha påverkat framställningen av Karl XII i filmerna.
De bakomliggande orsakerna kan vara politiska eller ekonomiska perspektiv som på något
sätt har påverkat filmerna. En annan del jag underlät att gå in på är vad filmskaparna har haft
för eventuella personliga syften med filmerna, utan det som jag har valt att fokusera på är
enbart hur Karl XII framställs och kan tolkas utifrån vad som visas.

2.2 Analysmodell
Denna forskning kommer utgå ifrån historieforskaren Rosenstones analysmodell av historiska
filmer. Rosenstone beskriver att vi har haft en tendens till att konstruera om historien eftersom
vi skapar tolkningar kring den. Det kan vara genom fakta eller artefakter som hittas eller som
denna undersökning syftar på är genom filmskapandet av historia. Rosenstone skriver att vi
alltid kommer att göra tolkningar och skapa konstruktioner oavsett vad vi människor gör men
att detta sker i olika omfattningar. Rosenstone beskriver även att en historisk filmanalys bör
kretsa kring det historiska fakta som presenteras utifrån vad filmen visar på vita duken. Det
fakta som lyfts fram med filmen är vad filmskaparna har valt att presentera och resultatet av
den tolkning och konstruktion som de har gjort av historien vilket sedan når ut till publiken.
Rosenstone lägger fokus på olika aspekter som bland annat presenterar fakta och sedan
reflekterar och relaterar över den. Han tar även och visar på problem med framställningen och
försöker sedan bearbeta den informationen som framställs kring de historiska händelserna
visar genom filmen. Genom att analysera alla dessa aspekter kan en filmanalytiker få reda på
vad vi faktiskt kan lära oss utifrån filmen och även visa på hur filmen kan påverka vårt
historiemedvetande genom det fakta som filmskaparna har valt att ta med i sina filmer.
Rosenstone utgår även ifrån en analysmodell där han använder sig av olika teman där han
analyserar hur förintelsen framställs i filmer. De teman som Rosenstone utgår ifrån i sin

undersökning är bland annat att analysera hur framställningen av judarna kan analyseras men
även räddarna, överlevarna, efterföljderna och slutligen ras frågorna. Genom att analysera alla
dessa teman i olika filmer kan Rosenstone se likheter och skillnader på hur olika filmskapare
har valt att framställa och tolka förintelsen.3 Till skillnad ifrån Rosenstone som fokuserar på
en historisk händelse fokuserar min undersökning på en historisk person där hans teman inte
passar in i min egen undersökning. Jag har valt att utgå ifrån hans teman men kommer byta ut
dessa för att få dem att passa in till en historisk person istället. De teman jag kommer utgå
ifrån och analysera är Karl XII’s agerande, personlighet, beskrivning, klädstil och slutligen
vilket syfte som Karl XII fyller utifrån vad filmen presenterar kring kungen. Jag kommer även
göra precis vad som Rosenstone gör där både jag och han kommer att ställa filmerna mot
varandra i en jämförelse och analys för att kunna se hur olika filmskapare har tolkat kungen
men även hur de har valt att framställa honom i filmer. Detta görs i syfte till att finna likheter
och skillnader mellan framställningarna för att se om filmskaparna har gjort liknande
tolkningar eller vad de har konstruerat om i filmen.
Historikern Ulf Zander beskriver att det vetenskapliga värdet av film studier läggs på hur
filmmakarna har valt att aktualisera det förflutna på bild. Det innebär enligt Zander att de tar
och justerar om historien och skapar sina egna tolkningar utifrån den moderna utvecklingen
av samhället. Något som Zander även sätter fingret på är hur filmerna får åskådaren att se på
historien utifrån olika tidsperspektiv, vilket kan vara utifrån nutiden eller dåtiden. Han
beskriver även i sin forskning att filmanalytiker behöver ta hänsyn till de historiska
tolkningarna som presenteras genom filmen, vilket är den tolkningen som filmskaparna har
gjort av historiska personer och händelser. Det blir därför viktigt för filmanalytikern att
analysera hur både framställningen och tolkningen av historien har presenteras och framställts
genom filmerna. Det kan beskrivas genom att filmskaparen har en press på sig utifrån vad
publiken förväntar sig av vad som ska finnas med i filmen.4
Filmforskarna John Hill och Pamela Church Gibson beskriver i deras forskning att
filmanalytiker inom historia ämnet har två utgångspunkter som de behöver utgå ifrån. Den
första punkten går ut på att filmerna ger en visuell blick över en historisk period med olika
händelser och personer. De historiska spelfilmerna går allt mer åt det konstruktiva hållet där
allt mer innehåll i filmerna blir efterhandskonstruktioner vilket blir att historieskapande blir
grunden för filmen. Den andra utgångspunkten är att filmerna grundar sig i en fiktion som kan
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leda till en frustration mellan filmskaparna och publiken på grund av vad som finns med eller
utelämnas i filmen. Hill och Gibson beskriver att historikern har i syfte att förklara och
utveckla den historia som framställs genom filmerna men även att finna det historiska värdet
med filmerna utifrån dessa två utgångspunkter.5

2.3 Teori
Historikern Bengt Liljegren har skrivit en biografi kring den svenske kungen Karl XII där han
beskriver att Karl XII är den kung inom svensk historia som har fått den bredaste formen av
historieskrivning. Detta beror på att historiker är oftast kluvna på hur de ser på kungen.
Antingen beskrivs han som ett militärt geni som kan jämföras med andra stora krigsherrar
som Alexander den store och Napoleon. Eller som den galning som fick Sverige på förfall
vilket ledde till den svenska stormaktens undergång. Liljegren presenterar i sin forskning att
alla tiders historieskrivare har beskrivit sig själva som objektiva i sin forskning kring Karl
XII, vilket inte är en sanning enligt Liljegren utan de har varit påverkade av sin egen tids
historiesyn. Alla är påverkade av sin egen tids värderingar, värderingar som antingen kan ha
en etisk eller politisk grund. Liljegren skriver även att Karl XII har använts som en historisk
symbol, en symbol som han även blev under sig egen levnadstid för att framställa en
karolinsk propaganda. Han symboliserade även under denna tid i Sverige som en politisk
symbol, både under och efter hans levnadstid. Exempelvis tog Anders Odell och använde
kungen som en symbol i vedergällning för att skapa ett nytt krig mot Ryssland, ett krig som
uppstod men kriget var ett misslyckande för svenskarna. Karl XII användes senare i en
omvänd propaganda för att undvika kommande krig emot Ryssland, eftersom de senaste
kriget hade inneburit nederlag för Sverige. I både Frankrike och England framställdes den
svenska kungen som en hjälte bland filosofer som Voltaires, Samuel Johnson och Daniel
Defoe. Idag har han istället blivit en symbol för skinheads som en hjälteikon i syfte att
presentera en hjältekonung.6 En av de största historikerna under hela 1800-talet var Erik
Gustav Geijer. Denne var en stor beundrade av Karl XII’s tapperhet och mod, men han förhöll
sig även kritisk emot de politiska beslut som kungen tog under sin levnadstid. Geijer hävdade
att Karl XII hade en stor del i och påverkan på det svenska rikets förfall, där han menar på att
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Rysslands expansion blev lyckat genom Karl XII’s misslyckade krig emot Ryssland. Andra
historiker under denna tid var bland annat Anders Fryxell som hade en helt annan bild utav
den svenske kungen, han var istället helt negativt inställd till Karl XII. Hans uppfattning kom
att prägla den allmänna uppfattningen kring Karl XII under hela 1800-talet. Skulden på rikets
förfall lades helt och hållet nu på Karl XII, men det fanns ändå de som erkände att han var en
stor hjälte och krigarkonung trots detta. 1890 uppkom den nya skolan, som skiftade
historiesynen kring på hur man såg på kungen, där historiker som Harald Hjärne och Arthur
Stille verkligen satte fokus inte bara på kungens hjältedrag utan även hans politiska
begåvning. Hjärna lade fokus på att beskriva kungens värde inte bara utifrån ett svenskt
perspektiv, utan att han hade ett stort fokus utifrån ett europeiskt synsätt där han slogs för att
bevara Europas kultur emot en främmande fiende. Under 1900-talet ansåg Sverige att
Ryssland var ett stort hot och Karl XII var den kung som hade stått upp emot den ryska
framväxten men som övergavs av sina västerländska grannar. Under sekelskiftet fanns det en
stor oro i Sverige. För att skapa en sammanhållning användes Karl XII och stormaktstiden nu
som en symbol för att ena det svenska folket och undkomma den oro som rådde i riket.
Historiesynen hade helt och hållet skiftat ifrån att ha anklagat kungen för att ha orsakat det
svenska förfallet till att nu vara en stor militär och politiskt geni. Under denna tid hade
samtida forskare utanför Sverige ingen speciell historiesyn på Karl XII. I Storbritannien och
Ryssland såg man enbart Karl XII som en krigarkonung som det inte var något speciellt med.
Ryssarna ansåg att det inte fanns någon större genialitet hos den svenske kungen utan att han
enbart var en militär befälhavare. Intresset utomlands kring den svenske kungen fanns inte i
någon större grad förutom i Nazityskland. Historiker i Tyskland under och innan andra
världskriget var stora beundrare av Karl XII, de menade på att Karl XII var den enda som
hade upptäckt den ryska faran som fanns i öster men även att han var den ende som försökte
stoppa den. Karl XII användes även under mellankrigstiden för att förena nazister som fanns
inom Sverige med de som fanns i Tyskland, och flera kopplingar mellan Karl XII och Hitler
gjordes. De menade på att Hitler skulle slutföra Karl XII’s arbete med att neutralisera den
ryska faran som fanns i östern.7
Historikern Peter Hellström beskriver i sin forskning att nytändningen som kom först på
1980-talet vilket var ett årtionde där skinnskallarna och aktivister började använda Karl XII
som en symbol. Nationalister, nazister och rasister började använda kungen som en symbol
för att bevara Sverige Svenskt, dessa blev föregångarna till Sverigedemokraternas framväxt i
7
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Sverige.8 Ryska nazister använde Karl XII som en symbol till syfte att försöka glömma fejden
mellan Ryssland och Sverige. De syftade istället på att Sverige och Ryssland istället skulle gå
ihop med varandra emot en gemensam fiende vilket de syftar på är muslimerna i hopp om att
rädda den vita rasen. Hellström poängterar att Karl XII används i fel syfte, eftersom han var
allierad med det Ottomanska riket som var en muslimsk stat. Sverige och Ottomanerna stod
båda enade i kampen mot det ortodoxa Ryssland.9 Det argument som Hellström lägger fram
visar på hur en grupp kan använda sig av en historisk person för att framföra sina budskap,
vilket även är en aspekt som Liljegren beskriver. De ryska nazisterna använder sig av den
svenske kungen för att framföra en ideologi och religiösa budskap. Ett budskap som har en fel
grund som Hellström poängterar eftersom det gick emot Karl XII och vad han stod för, vilket
ger en misstolkad bild kring kungen. Precis som nazisterna har filmskaparna sina egna
budskap och syfte med filmerna som framställer Karl XII. Båda dessa exempel är olika
perspektiv på hur man kan bruka historien, och använda sig av historien för att framföra sina
syften och budskap med historiska symboler.

2.4 Bakgrund
2.4.1 Karl XII

1682 fick den svenske monarken Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark en son som fick
namnet Karl XII. Karl XII hade två systrar, en äldre vid namn Hedvig Sofia och en yngre vid
namn Ulrika Eleonora. Vid tidig ålder fick han många lektioner i teologi som stod hans moder
nära, men även lektioner i hur han skulle utveckla egenskaper som förväntades av en kung
som bland annat mod, ärlighet och barmhärtighet. Teologin var det ämne som kopplade
samman alla andra ämnen vilket även förblev grunden inför hela hans utbildning. Han visade
även ett stort intresse för det militära vilket han blev undervisad i av sig far Karl XI.10
Året 1697 återkom Karl XI’s besvär med smärtor i både magen och buken vilket fortsatte att
vara fram till hans död ett år senare. Vid Karl XI’s bortgång var Karl XII enbart femton år
gammal och ärvde därmed kronan. Eftersom kungen inte var myndig när fadern dog skulle det
8
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enligt lagen uppstå en förmyndarregering vilket var något som regeringen ville undvika.
Regeringen myndighets förklarade Karl XII för att kringgå detta vilket gjorde att han kunde
styra riket trots sin unga ålder. Den beskrivning som ges om Karl XII under denna tid var att
han var väldigt kunnig för sin ålder, då han hade goda kunskaper inom teologi, strategi,
fäktning och ryttarkonst. Det talas även om honom att han hade goda kunskaper i flera språk
som svenska, tyska, latin och grekiska, han kunde även tala franska men han vägrade att
använda det.11
Sverige hade genomlidit en period där landet hade det dåligt ställt med ekonomin, vilket
varade fram till Karl XI’s reformer. Reformerna hade gjort Sverige till en stark nation med en
stadig handel och välutrustad krigsmakt. Dessa reformer var i principen avklarade vid Karl
XI’s död men kom först att bli avslutade av Karl XII. De nya reformerna involverade även att
den svenska armén skulle vara oberoende av legosoldater vilket Sverige tidigare hade varit,
utan nu skulle armén bestå enbart av svenska soldater. Karl XII valde även att ta efter sin fars
utrikespolitik genom att avstå från att ta del av alliansbildningar. Karl XII ansåg att
alliansbildningar låste honom politiskt vilket var en faktor som han ville undvika och därmed
höll sig utanför att forma allianser med andra länder. Karl XII förbjöd även andra religioner
inom Sverige och var intolerant emot personer med en annan tro eller som kom utanför rikets
gränser, han visade dessutom inte något intresse för att prata med någon som inte kom ifrån
landet eller hade samma religion som han själv.12
Även om Sverige hade vuxit sig till att bli en stormakt var landet konstant hotat av rivaler. De
tre största rivalerna som Sverige hade under denna tid var Danmark, Polen och Ryssland. Alla
tre kände sig hotade av Sverige och hade tidigare förlorat både krig och provinser till Sverige.
Sverige besatt provinser som alla rivaler ville ha tillgång till kring Östersjön samt att de ville
hämnas på Sverige. Ett hemligt föredrag slöts mellan rivalerna som innebar att de skulle ingå i
en allians och anfalla Sverige från olika håll medan Karl XII fortfarande var ung. Året 1700
gick Ryssland, Danmark och Polen in i Sverige med militära styrkor och angrep riket från
olika håll utan någon krigsförklaring och det stora nordiska kriget hade nu börjat.13
Karl XII hade fyllt arton år när kriget bröt ut men även om kungen ansågs vara oerfaren var
Sverige väl förberett på krig genom de tidigare reformationerna vilket gjorde att armén kunde
snabbt organiseras och sättas in emot Danmark. Till Sveriges sida anslöt sig både England och
11
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Holland som båda skickade in sina flottor emot det Danska riket och Fredrik IV av Danmark
tvingades att skriva på ett fredsavtal vilket tvingade ut honom ur kriget. Under denna tiden
hade Peter I av Ryssland marscherat in i Ingermanland och belägrat staden Narva i Estland.
Den ryska armén kunde däremot inte anfalla staden på grund av en snöstorm som bröt ut och
tvingades istället belägra staden. Karl XII anlände under stormen och svarade med att angripa
det ryska lägret under stormens skydd vilket skapade en stor panik inom de ryska leden. Hela
den ryska krigsmakten slogs i spillror vid slaget om Narva vilket tvingade Peter I till att bygga
om hela krigsmakten. Efter segern emot Ryssland vände Karl XII blicken emot Polen och det
första slaget skedde vid Düna vilket slutade med en svensk seger. Kriget i Polen varade i fem
år innan Karl XII lyckades få Polen till att kapitulera. Karl XII beskrevs att ha varit en kung
som alltid skulle vara med och slåss på frontlinjen tillsammans med sina Karoliner, vilket
senare ledde till att han fick svåra skador.14
Under den tiden som Karl XII hade spenderat i Polen hade Ryssland tagit tiden till att inte
bara återuppbygga sin krigsmakt, utan de hade även reformerat armén efter den svenska
militärstrukturen. Ryssland hade nu blivit en stormakt precis som Sverige och hade återigen
gått in och tagit Ingermanland. Istället för att möta den ryska armén valde Karl XII att försöka
ta Moskva. Något som han inte hade förväntat sig var att Ryssland svarade med att bränna sin
egen jord och dra sig tillbaka vilket skapade stora problem för Sverige med att införskaffa
proviant. Vintern som kom det året var en ovanligt kall vinter som tog död på en stor del av
den svenska armén. Efter vintern mötte Karl XII den ryska armén vid slaget vid Poltava,
vilket förblev vändpunkten i kriget där krigslyckan vände sig emot Karl XII. Den svenske
kungen deltog inte under slaget då han var sårad sedan tidigare slag där han hade blivit
skjuten i foten. Även om han själv inte deltog i slaget var han ändå närvarande genom att han
bars på en bår och kunde observera slaget. Nederlaget vid Poltava innebar att kungen var
tvungen att överge sin armé och fly söderut till det Osmanska riket. Sverige och det
Osmanska riket hade under denna tid en gemensam fiende som var Ryssland, vilket gjorde att
Karl XII kunde söka skydd hos ottomanerna.15
Karl XII ingick i en allians med den Osmanska sultanen Ahmed III, däremot träffades de två
aldrig personligen. Alliansen varade fram till dess Ahmed III drog sig ur kriget vilket skapade
en konflikt mellan Sverige och Ottomanerna. Karl XII tillfångatogs och sattes i husarrest
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under ett år innan han kunde återvända till Sverige, under den tiden hade han tillbringat fem år
hos Ottomanerna. Det var först 1714 som han återigen återvände till Sverige.16
De kommande två åren spenderade Karl XII med att samla ihop alla pengar som han kunde
komma över, vilket gjorde att han ökade skatterna i hopp om att kunna bygga upp den
svenska militärmakten igen. Kungen valde att istället för att återta de förlorade provinserna
försöka att erövra Norge, och det var först 1718 som han gick in i landet. Han belägrade
Fredrikstens fästning vilket även blev den plats där han blev dödad. Han sköts den 30
november 1718 vilket var tidigt på morgonen när kungen stod uppe på en klippa för att
betrakta fortet. Kulan som avfyrades träffade Karl XII i tinningen vilket tog hans liv. Eftersom
han inte hade några egna barn hade han enbart sin syster som tronarvinge. Regeringen satte ett
krav på Ulrika Eleonora i form av att hon enbart fick ärva kronan om hon gick med på att
begränsa monarkens makt vilket blev slutet på monarkins envälde i den svenska historien.17

2.4.2 Källmaterial
Filmerna som används i uppsatsen är Karl XII, Slaget vid Poltava, Hrabina Cosel, Bröderne
Dal og mysteriet om Karl XII’s gamasjer och Peter the great. Filmerna är uppdelade mellan
olika länder för att sprida ut filmernas produktionsländer för att få en bredare bild utav Karl
XII’s framställning. Filmerna är även uppdelade mellan olika tidsepoker för att få en bredare
bild utav den historiska samtiden som filmen gavs ut under.

Karl XII är från 1974 och producerades i Sverige av filmbolaget Historisk Film, filmen
regisserades av Keve Hjelm och är baserad på August Strindbergs drama omkring den
svenske kungen. Filmen handlar om Karl XII efter den tid då han har återvänt hem ifrån
Turkiet, hans sista tid i Sverige och fram till hans död i Norge.
Slaget vid Poltava är från 2007 och producerades i Ryssland av filmbolaget Central
Partnership, filmen regisserades av Oleg Rjaskov. Filmen handlar om två adelsmän i
Frankrike vid namn Sharl de Breze och De la Bush. Båda ingick i en illegal duell mot
varandra och skickas därefter i exil av den franske kungen Ludvig XIV. Sharl de Breze
skickas till Ryssland för att observera kriget mellan Ryssland och Sverige, hans uppdrag blir
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att ingå i den ryska hären och sedan rapportera tillbaka till den franske kungen. Bush skickas
också till Ryssland men han ska istället rapportera till Karl XII och ansluta sig till den svenska
hären för att sedan meddela Ludvig XIV.
Hrabina Cosel är från 1968 och producerades i Polen av filmbolaget Zespol Filmowy Iluzjon,
filmen regisserades av Jarzy Antczak. Serien handlar om grevinnan Anna Constantia Von
Brockdorff som har blivit älskarinnan till Polens konung August II. Serien fokuserar på de
politiska intrigerna som förekom i det polska hovet under den tid då Polen låg i krig med Karl
XII.
Bröderne Dal og mysteriet om Karl XIIs gamasjer är från 2005 och producerades i Norge av
filmbolaget NRK, serien är regisserad av Torunn Calmeyer Ringen. Serien sändes även i
Sverige på SVT:s barnkanal. Serien handlar om de tre bröderna Dal som reser tillbaka i tiden
för att hitta Karl XIIs gamasjer i hopp om att förhindra att Sverige och Norge ska återförenas i
en union.
Peter the Great är från 1968 och producerades I USA av filmbolaget NBC, serien är
regisserad av Marvin Chomsky och Lawrence Schiller. Serien handlar om den ryske tsaren
Peter I av Ryssland hålla ihop Ryssland som är ett land fyllt med problem som laglöshet,
konflikter och konspirationer samtidigt som han försöker bevara freden med Karl XII.

2.4.3 Tidigare forskning
Historikerna Klas-Göran Karlsson och Christer Karlegärd beskriver i sin forskning att
historieskrivningen förr i tiden fokuserade på att återge sanningen med historien. Detta kunde
vara genom historiska texter eller även berättelser som kretsade kring en historisk händelse
eller person. Kronologin hamnade därmed i fokus och användes som byggstenar i berättelsens
handling. Idag har vi tagit ett steg längre och forskningen har istället utvecklats till att
fokusera på framställningen av berättelsen och inte enbart det kronologiska sammanhanget
eller det sanningsenliga med berättelsen. Syftet har skiftat till att istället fokusera på att bilda
något meningsfullt som kan plockas ut från berättelsen som har ett historiskt värde. Kraven på
berättelserna blir allt mindre eftersom berättaren nu kan börja vart han känner för istället för
att hålla sig till det kronologiska. Däremot blir kravet allt starkare att innebörden och poängen
med berättelserna måste framgå allt tydligare. Historier och berättelser är enligt Karlsson och
Karlegärd ett viktigt redskap inom didaktiken och historieundervisningen genom det faktum

att barn och elever kan förstå och tolka en historia genom att få den berättad eller visad för
sig. Det leder till att eleverna kan lättare sätta sig in i ett historiskt skeende och få en starkare
historiemedvetenhet. Filmer och berättelser formar historier och målar upp en bild av vad som
hände vilket ger eleverna en allt mer djupgående presentation om vad människor tänkte och
gjorde under den tidsepok som filmer utspelar sig under. Detta skapar en djupare förståelse
kring en tidsperiod och en händelse inom historien.18
Historikerna Marcus, Metzger, Paxton och Stoddard har i sin forskning beskrivit
användningen av film i undervisningen. De presenterar hur lärare kan använda sig av
historiska filmer i det pedagogiska lärandet. Det resultat som de kommer fram till visar på att
filmerna har aspekter som gör dem till ett redskap i undervisningen. Filmen visualiserar
historien och gör den mer levande, men den skapar även en allt större förståelse kring
historien eftersom eleverna kan se, höra, känna och uppleva den genom filmerna. Vilket är
även om filmerna inte skapar en fullständig bild av historien har de andra positiva egenskaper
som läraren kan använda sig av. De kan skapa en bild och känsla om historien utifrån vad vi
verkligen vet om den vilket skapar en förståelse för historikerna till varför lärare ofta
använder sig av filmer i undervisningen. Eftersom det ökar elevernas förståelse kring
historiska händelser, personer, tidsepoker, kläder, levnadsstilar som exempel. Vilket gör att
läraren även tar vara på elevernas intressen för att skapa en ökad motivation på lärandet.19
Filmerna skapar som sagt en mer levande bild av historien vilket inte bara eleverna tycker är
intressant men även att filmer är något som de tycker är roligt att kolla på vilket ligger i deras
intresse. Genom att en lärare tar elevernas engagemang och gör något meningsfullt av det
kommer det även bidra till deras lärande. Denna uppsats hoppas kunna bidra till idéer på hur
bland annat lärare skulle kunna använda filmer kring en historisk person i undervisningen
utifrån den frågeställning som har ställts inför undersökningen.
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3. Resultat
3.1 Peter the great
Karl XII gestaltas i ett av de fyra avsnitten i den amerikanska miniserie Peter the great. Han
framställs enbart i det tredje avsnittet vilket handlar om kriget mellan Ryssland och Sverige
där Karl XII presenteras som Peter den stores motståndare. Den första gången Karl XII
omnämns i serien är under ett möte där tittaren får se Peter den store och hans närmaste män
som diskuterar det kommande kriget mot Sverige. Scenen visar att Peter den store försöker
förhindra kriget till varje pris. Peter I säger under detta möte att han vill träffa Sveriges kung
Karl XII i syfte till att få fram en fredlig handling. Detta är en handling som Peter I’s
rådgivare anser vara poänglöst eftersom mötet inte kommer att leda någonvart. De menar på
att Karl XII inte kommer att gå med på ett fredsavtal eller någon form av fredlig handling.
Peter I är medveten om detta men insisterar på att han är tvungen att åtminstone pröva med att
förhandla med Karl XII även om han inte kommer att lyckas. Scenen hoppar sedan vidare till
det kungliga palatset i Sverige där tittaren får se Karl XII för den första gången i serien. Karl
XII är under denna scen iklädd en träningsuniform, vilket är en vit tunika och bruna
läderbyxor. I denna scen är han även beväpnad med en värja och en dolk där vi får se honom
duellera mot sin tränare. Tränaren berömmer kungen för sin skicklighet med värjan, och under
hela duellen säger den svenske kungen inte ett enda ord och hans ansiktsuttryck är kalt och
stelt. Karl XII framställs som en allvarlig person som är helt fokuserad på sin uppgift och som
heller inte visar sina känslor öppet för andra. Under duellen förlorar Karl XII sin dolk och
stirrar kyligt på sin tränare innan kungen hugger till tränaren på hans kind och skrapar upp ett
sår. Duellen blir avbruten av att en tjänare knackar på dörren och det är först nu som Karl XII
uttrycker sitt första ord vilket är att han ber personen att stiga in i rummet. Budbäraren
berättar att Peter den store har begärt ett möte med Karl XII på neutral mark. Kungen vänder
enbart sin blick mot sin tränare och håller upp en vit duk i syfte till att plåstra om såret på
hans kind.
Scenen byter sedan över till ett vinterlandskap där tittaren får se Karl XII kommer ridande på
sin häst ute i snön tillsammans med en annan ryttare. Karl XII har bytt ut sina träningskläder
till en tjock pälsrock där vi även får se honom bära på en hatt med en vit päls längst med
kanterna på hatten. Peter I anländer med en häst och vagn och bär en liknande klädstil som

Karl XII, scenen hoppar sedan till att de två regenterna går emot varandra utan sina
följeslagare. De två regenterna möts för första gången och Karl XII börjar med att säga att han
trodde att Peter I skulle vara större, medan Peter I trodde att Karl XII skulle vara äldre, vilket
är det första som de två säger till varandra. Karl XII har under denna scen, två metall glas i
sina händer och en flaska med sprit som han fyller upp i glasen. Ett av glasen ger han över till
Peter I där de sedan tar och skålar för Sverige och Ryssland, där Karl skålar för Ryssland och
Peter för Sverige. Skålandet för det motsatta landet kan ses som en form av respekt emot
varandra och deras nationer. Peter I öppnar sedan upp mötet med att berätta för Karl XII att
hans gammelfarfar hade under sina år vid makten erövrat provinser från Ryssland, provinser
som han vill ha tillbaka. Karl XII säger att det stämmer, men lägger till att den dåvarande
tsaren inte försvarade sina provinser utan lät Sverige erövra dessa områden. Peter I menar på
att den ryska tsaren inte hade något intresse för dessa provinser och att de inte heller hade
något värde för Ryssland. Han menar även på att Ryssland har levt i en isolering under en lång
till men att det är hans mål att utveckla Ryssland till att bli en stormakt. För att lyckas med
detta måste Ryssland ha tillgång till hamnarna i dessa provinser för att kunna skapa en handel
med västvärlden i hopp om att ta sig ur isoleringen och utvecklas. Peter är villig att erbjuda
Karl XII en kompensation om han låter Ryssland få tillgång till hamnarna i syfte till att
uppfylla Peters mål. Karl XII höjer enbart på sina ögonbryn och ser förvånad ut över
förslaget. Karl XII frågar till vilket ändamål det är till vilket får Peter I att svara med att de två
ska bli allierade. Peter säger att de tillsammans kan stå emot deras fiender och bygga upp en
dynasti som kan mäta sig med både Holland och England. Karl XII svarar snabbt på detta där
han säger att han inte behöver några allierade utan att han vill uppnå detta mål på egen hand.
Karl XII säger även att det är varje monarks plikt att dominera sina fiender, vilket är alla
regenter och kungars mål. Som svar till Karl XII’s påstående väljer Peter I att svara med ett
hot, där han säger att han kommer att anfalla Sverige om inte hans förslag accepteras. Han
varnar även Karl XII om att en av de två kungarna inte kommer att överleva kriget. Det är
först nu som Karl XII visar på ett leende eller en annan reaktion förutom sin kalla blick. Karl
XII svarar med att Peter försöker förstöra det roliga, där Karl XII syftar till att krig är kungars
sport. Han säger även att krig är den sysselsättning som alla människor gillar bäst. Peter I
vänder sig om och går iväg innan han tar och stannar upp när Karl XII ställer en sista fråga till
Peter. Karl frågar om Peter är rädd att Sverige kommer att anfalla Ryssland först. Peter vänder
sig om och svarar enbart med en egen fråga, vilket är ifall de svenska soldaterna kan sova i
sina sadlar precis som ryssarna kan. Karl XII vänder sig endast om och går iväg vilket visar
att Peter I fick det sista ordet under deras möte. Den kommande scenen som framställer Karl

XII visar en rysk budbärare som har nått fram till det kungliga slottet i Stockholm.
Budbäraren talar med kungens rådgivare och Karl XII står med ryggen vänd mot kameran och
gruppen. Kungen är iklädd i en lång mörkblå rock som efterliknar en karolinsk uniform av en
simpel design. Kungen står med båda händerna bakom sin rygg där vi får se honom titta in i
en öppen brasa och bredvid honom står en kvinna som man aldrig får reda på vem hon är,
men hon skulle kunna tolkas vara som antingen hans äldre syster Hedvig Eleonora eller hans
yngre syster Ulrika Eleonora. Rådgivaren öppnar upp konversationen genom att berätta för
budbäraren att hans närvaro är onödig eftersom kungen redan vet att Ryssland kommer att
anfalla Sverige. Budbäraren svarar med att de kommer att försöka göra sig av med Peter den
store. Vad budbäraren säger får Karl XII till att vända sig om och hans tonfall blir hög och han
talar med en irriterad stämma. Kungen berättar för budbäraren att Peter den store kommer
alltid vara hundra gånger bättre än den person som efterträder honom, vilket visar på att håller
en viss respekt för den ryska tsaren. Karl XII avslutar sedan med att säga att han inte vill tala
med några banditer och ber rådgivaren att föra bort budbäraren. Kvinnan tar och träder fram
och frågar budbäraren om vad han vet. Budbäraren berättar att Ryssland kommer anfalla med
en avledningsarmé från öster men att den verkliga anfallet kommer ledas av Peter I, där han
leder huvudarmén ifrån södern. Rådgivaren tar därefter och eskorterar ut budbäraren ut ur
salen. När de två har lämnat salen vänder sig Karl XII mot kvinnan och säger till henne att
budbäraren var ett drägg vilket hon håller med om, hon säger däremot att den informationen
som han hade till dem är användbar. Karl XII instämmer om det och berättar att han kommer
att ta dra nytta av den men att han även kommer att varna Peter I om konspirationen. Karl XII
återkommer i en scen som utspelar sig innan slaget vid Narva, där vi får se kungen stå vid
sidan av en officer. Scenen tar vid efter att en svensk armé har blivit överfallen av den östra
armén. Karl XII är under denna scen iklädd i en officers uniform och ser identisk ut som
officeren bredvid honom. Deras uniformer går inte att skilja på vilket gör att Karl XII inte
sticker ut ifrån sina officerare. De två konstaterar att Peter I har svalt deras bete, eftersom de
tror att den svenska armén anföll i öst, medan i själva verket skickade de enbart ut en förtrupp
som blev överfallen. Den svenska huvudarmén inväntar ryssarna i ett bakhåll från den södra
sidan där Karl XII tror att Peter kommer att anfalla under natten, något som inte officeren tror
på eftersom han anser att det är en för simpel strategi. Karl XII menar på att Peter tror att hela
den svenska armén har rört sig mot östfronten och förbereder sig för slaget där. Karl XII
beordrar att alla soldater ska vara i full beredskap under natten och att de inte heller ska tända
några eldar utan hålla sig dolda under natten. Scenen hoppar sedan över till gryningen där de
konstaterar att Peter I inte har gjort någon framgång under natten. Vilket får officeren att

konstanter att det inte kommer bli något anfall under natten vilket får Karl XII att le innan han
svarar med att anfallet inte kommer att komma från ryssarna. Vilket tyder på att de kommer
att anfalla istället för ryssarna. Det sista som Karl XII konstaterar är att han ska visa Peter I att
svenskarna även kan sova i sina sadlar vilket är en pik emot Peters kommentar till honom
under deras tidigare möte. Tittaren får inte se något utav anfallet och själva slaget om Narva
hoppas över i serien. Scenen byter sedan över till att Karl XII och hans armé rider in i
Ryssland. Kungen rider i täten och bakom sig marscherar hela den svenska armén. Karl XII
stannar upp med sina generaler och de blickar ut över brända fält där ryssarna har bränt och
saltat sin egen jord. En av kungens officerare blir försträckt över hur ryssarna har hanterat sin
egen jord och kan inte förstå hur de kunde göra detta eftersom deras egen befolkning kommer
att få lida av denna handling. Karl XII svarar då officeraren och säger att det är hur Ryssland
hanterar sitt eget land och jordbruk och han är den ende som inte ser berörd ut utav vad de ser.
Karl XII säger även om de inte dör av matbrist eller den kommande kylan kommer detta bli
en lärorik upplevelse. Det sista han säger är att de kan äta och vila i Moskva efter att de har
intagit staden. Karl XII återkommer sedan i scenen som berör slaget vid Poltava där han
befinner sig framför alla sina soldater och karoliner. Han drar sin värja och beordrar till attack
vilket startar slaget där den svenska armén avancerar framåt. Under slaget blir kungen träffad
av en kula i bröstet eller magen, vart exakt skottet träffar kungen får vi inte se utan enbart att
han viker sig framåt och blir sårad. Hans soldater lyfter ned kungen från hans häst och lägger
honom ned på en bår där han sedan blir ivägburen. Vad som händer sedan med Karl XII
förblir oklart i resten utav serien.20
Serien Peter the great framställer Karl XII som en stel och allvarlig person som sällan visar
sina känslor. Kungen förhåller sig neutral under större delen av serien förutom i de scener som
involverar krig eller som berör en konversation kring krig. När Karl XII möter Peter I
förhåller han sig neutral i sin personlighet, förutom när de pratar om krig där han istället får
ett leende på läpparna. Han talar även allt mer med en entusiastisk röst och ett högre tonfall
under dessa scener. Det går att tolka utifrån filmen att Karl XII vill ha ett krig emot Ryssland
och ser krig som en sport, medan Peter I vill förhindra krigets utbrott till varje pris. Vi kan
även urskilja att Karl XII är arrogant, envis och självsäker i sin personlighet, det går att tolka
genom att han tror sig kunna ta sig an Ryssland på egen hand och att han inte behöver några
allierade. Han beskriver även att han inte behöver allierade till att bli en stormakt, vilket tyder
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på både en arrogant och självsäker personlighet där han anser sig stå över alla andra, och tror
sig kunna klara av sina mål på egen hand. Han tror sig även kunna segra i kriget emot
Ryssland på egen hand utan någon form av stöd från andra länder vilket även det visar på en
arrogans. Kungens vilja till krig kan även ses i scenen där han talar med sin officer innan
slaget vid Narva men även genom hur han och Peter den store talar om krig. I båda scenerna
talar han med en allt mer positiv och entusiastisk röst vilket ger oss insikt i att han finner sig
bekväm med krig. Hans självsäkerhet syns även under slaget vid Narva, där kungen anser att
de redan har segrat även om svenskarna har en mycket mindre armé än den ryska. Både under
denna scen och när han anländer till Ryssland visar han att han är orädd, där officerarna visar
på en rädsla medan kungen förhåller sig lugn och sansad. Han visar inte heller på någon oro
eller några tecken på att han är rädd utan förhåller sig säker på att han kommer att inta
Moskva. Han visar även på mod när han rider in i strid och leder karolinerna i strid ända fram
tills han tar en kula i bröstkorgen och blir ivägburen ifrån slagfältet. Serien visar på andra
positiva drag hos Karl XII genom att han förhåller sig respektfull emot sina fiender. Detta är
en aspekt vi kan tolka genom hur han och Peter den stora dricker till varandras länder, men
även hur Karl XII bjuder Peter på sprit innan mötet. Detsamma kan vi finna i scenen där Karl
XII talar med budbäraren från Ryssland, där Karl XII skäller ut budbäraren som talar illa om
Peter I. Vilket ledde till att han vägrade att befinna sig i samma rum som budbäraren och fick
honom utslängd ifrån det kungliga palatset. Detta visar på att Karl XII respekterar sina fiender
även om han inte själv vill erkänna det, utan försöker förhålla sig kall och distanserad med
sina känslor även om känslorna kommer till ytan flera gånger. Det syfte som Karl XII kan
tolkas ha i denna serie är att han lyfts fram som en motpol till Peter I. Peter framställs som
personen som gör de bra valen och försöker bevara freden i Ryssland medan Karl XII är
motsatsen, vilket även är fallet när det kommer till deras personlighet. Den kalla
personligheten kan även förklaras genom att det kan bli svårt för tittaren att relatera till Karl
XII men även över det faktum att han saknar någon vilja till att finna en kompromiss vilket
leder till krigets utbrott. Även om Karl XII i serien framställs som en motståndare till
huvudpersonen framställs han inte som en dålig person, eftersom han fortfarande förhåller sig
respektfull emot Peter I och visar på en form av välvilja emot honom.
Karl XII’s klädstil visar att kungen klädde sig efter sina soldater, att han tog på sig en liknande
rock som inte urskilde honom ifrån sina officerare eller som utmärkte honom som Sveriges
konung. Det går inte att se någon skillnad på honom eller en annan officer om man enbart
tittar på uniformen. Han urskiljs sig inte heller ifrån sin tränare under duellen där de båda är

iklädda en liknande dräkt. Kungen under denna serie bär under denna serie inga utstickande
kläder utan förhåller sig till en liknande klädstil som sina soldater och tränare.

3.2 Bröderna Dal og mysteriet om Karl XIIs gamasjer.
Den norska serien Bröderna Dal og mysteriet om Karl XIIs gamasjer handlar om bröderna
Dal som ska resa tillbaka i tiden och lösa mysteriet kring Karl XIIs gamasjer. Karl XII är
enbart med i avsnitt 6 där han är en av de ledande karaktärerna i avsnittet. Den första scenen
som Karl XII gör sitt första framträdande i kan vi finna honom iklädd en beige kappa över
hans kläder som utmärker honom som en kunglighet. Han har på sig en hatt med blå
mundering och har en blond peruk med hästsvans. Kungen har även på sig sina stövlar med
märket XII mundering in på den högra stöveln. Vid sin sida har Karl XII fem karoliner som
han pratar och skrattar med men vad de skrattar åt får tittaren inte reda på. En av hans soldater
frågar om Karl XII tycker att det är för långt att gå tillbaka till huvudkvarteret men kungen
svarar att han har ett personligt ärende att ta hand om och skickar iväg sina soldater förutom
sergeant Gräddtårta som blir beordrad att följa med kungen. Kungen har ett slugt leende på
sina läppar medan han talar med sina soldater och skrattar ofta vilket visar på att kungen är på
ett gott humör. Scenen hoppar vidare till att åskådaren får se kungen gå ned för en gata
tillsammans med Gräddtårta och kungen vinkar åt en dam som står vid ett fönster men blir
avbruten av två damer som går förbi. Karl XII drar upp sin kappa för att skydda ansiktet för
att inte bli igenkänd men hans agerande väcker drar mer uppmärksamhet till honom där han
slutligen vinkar bort damerna. Slutligen börjar han sjunga på en modern visa medan han
skuttar upp för trappan medan Gräddtårta blir beordrad att stanna nedanför. Inne i huset tar
kungen av sig sina kläder och har en norsk älskarinna som väntar på honom i sängen och
refererar till Karl XII som Kalle. Kungen svarar med att hon måste vara tålmodig eftersom
den som väntar på något väntar aldrig förgäves. Efter att Karl XII har fått av sig sina kläder
gör kungen djuriska läten i form av en tjur för att få henne att falla för kungen vilket hon gör,
men frågar däremot om kungen hade med sig det som han hade utlovat vilket är silverbestick
och ljusstakar. Detta kan tolkas till att hon väljer enbart att ligga med kungen i utbyte av
värdesaker. Kungen tar och tramsar runt med två träpålar där han knackar ihop dem vid sitt
skrev och sätter dem även på huvudet för att efterlikna en tjur innan han hoppar i säng med
sin älskarinna.

Scenen där Karl XII gestaltas vid ett möte vid Fredrikstens fästning, där han står med fyra
officerare varav en av dem agerar bord för en karta som alla andra står samlade runt. Karl XII
berättar att han drömmer om ett enat Sverige och Norge men även att han är säker på en seger,
vilket visar på en självsäker känsla från kungens sida. Karl XII är inte heller tydlig om vad
han pratar om där han går runt i en cirkel och diskuterar att detta varken är början eller slutet
av kriget, eller ens början av slutet av kriget. Hans prat går runt i en cirkel vilket gör att
officerarna tittar oförstående på varandra och hänger inte med i hans logik. Officerarna har
namnen General Örngott Von Lustigkurre, Fältmarskalk Medelfjärt och General Lejonsköld.
Karl XII tar sedan upp kartan och går iväg där man kan höra honom skälla på sina soldater
som inte gör sina sysslor eller har rätt stationering. Under de kommande scenerna har Karl
XII bytt kläder till en karolinsk uniform som har en högre och finare mundering på kläderna
än sina officerare och soldater. Officerarna och soldaterna är svårare att urskilja ifrån varandra
då deras kläder efterliknar varandras medan kungens är den som sticker ut. Karl XII går runt
och inspekterar sina soldater där vissa får beröm för deras uppföranden medan de flesta blir
utskällda. En av soldaterna har en råtta i sin pistol vilket är hans husdjur, medan en annan står
och siktar med en pinne istället för sitt gevär och låtsas skjuta emot norrmännen. Kungen
frågar vad soldaten håller på med, soldaten svarar att han vill skjuta norrmän men säger sedan
att han gillar norrmän. Kungen beordrar istället honom till att gräva en skyttegrav med pinnen
vilket gör honom mer användbar. Han kallar alla sina soldater för soldat, och försöker gå
försiktigt förbi soldater där man även ser att han ber om ursäkt när han går förbi dem om de
blockerar vägen.
Karl XII anländer till en soldat som försöker skjuta norrmän med en pinne, vilket får kungen
att ifrågasätta sin soldat. Soldaten erkänner att han gillar norrmännen vilket får Karl XII att le
mot soldaten innan ilskan tar över och han skriker ut i ilska att det inte fungerar. Han tittar sig
runt omkring och soldaten får i order att göra något annat. Kungens irritation växer när han
sedan går iväg för att möta soldater som passerar i skyttegraven, där han ställer sig åt sidan för
att låta sina soldater passera först, som bär på redskap och sårade. Han ställer sig även åt sidan
och väntar på sina soldater att passera innan han själv går vidare och låter sina sårade bli
transporterade till sjukstugan innan han går vidare vilket gör att scenen hoppar till den sista
där Karl XII gestaltas i. Karl XII håller i denna scen ett tal inför sina soldater och kungen talar
med en bestämd och hög röst och kallar soldaterna för soldater. Han berättar att stunden har
kommit då de ska anfalla Fredrikstens fästning men hans soldater avbryter honom och ber
honom att tala högre eftersom de alla hör honom dåligt. Kungen suckar och sätter två fingrar

mot tinningen och gör ljudet ifrån ett pistolskott med sin mun som att han vill skjuta sig själv
innan han klättrar upp på en klippa. Medan han klättrar upp skriker han ut i frustration för att
sedan frågar soldaterna om de kan höra honom tydligare men behåller sitt arga och skrikande
tonfall. En dramatisk musik börjar spela där klippet visar en norsk soldat som tar sikte på
kungen medan han håller sitt tal, norrmannen avfyrar sitt skott men skjuter av Karl XII’s hatt
istället, vilket får kungen att ta fram sin pistol och grymta ut i frustration. Kungen ropar ut att
på hans signal ska soldaterna anfalla men de går till angrepp på direkten vilket gör att kungen
kallar sina soldater för idioter. Detta får kungen att knacka med sin egen pistol mot sin egen
tinning och han råkar trycka av pistolen vilket gör att han skjuter sig själv och musiken
stannar upp och allt går sakta medan kungen faller ned från stenen. Ingen av soldaterna
uppfattar vad som hände vilket får dem att stanna upp och frågar vem som sköt. Alla
soldaterna skyller sedan på att det var norrmännen som sköt kungen när generalerna anländer
till platsen.21
Den norska serien är en komedi serie som har gjorts utifrån ett underhållningssyfte, där
historien har förlöjligats för att bli mer rolig. Det som har skymfats är bland annat de svenska
soldaterna, de svenska befälhavarna och framförallt Karl XII. Exempelvis har de svenska
soldaterna fåniga namn som bland annat Örngott Von Lustigkurre, Medelfjärt och Gräddtårta.
De svenska soldaterna framställs även som inkompetenta som ständigt blir kallade för idioter
utav Karl XII i de fallen de inte lyssnar på honom eller när de inte utför sina sysslor korrekt.
En soldat används även som ett levande bord av Karl XII så att han kan observera kartorna
och planera den kommande striden. Detta kan tolkas som att han förtrycker sina soldater och
han är väldigt hård mot dem som slarvar eller inte följer de order som han har gett. Han
skriker ofta på sina soldater som missköter sig och tittaren får bilden av att kungen har ett kort
tålamod på grund av detta. Han ropar och blir irriterad lätt och enbart kallar sina soldater för
soldater. En annan scen som visar på hans korta temperament är när han ska hålla ett tal inför
sina soldater. När de inte hör honom blir han irriterad och låtsas att han ska skjuta sig själv.
och Han kallar även här soldaterna för idioter innan han råkar skjuta sig själv av en
olyckshändelse. Soldaterna framgår även här som inkompetenta som inte kan följa order utan
rusar till angrepp utan kungens befallning vilket blir kungens död. Soldaternas oduglighet kan
även visas genom hur en soldat försöker skjuta norrmännen med en pinne medan en annan har
en råtta i sin pistol. Även detta visar en löjeväckande bild av soldaterna. En annan aspekt som
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visar på en fånig bild utav Karl XII är hur han agerar kring sin älskarinna. Detta visas genom
hans beteende på hur han poserar, dansar, sjunger och gör ifrån sig djuriska läten i hennes
närvaro. Däremot är det inte enbart i en negativ dager han framställs. Det första intrycket vi
får utav kungen är positivt, där han står och skrattar tillsammans med sina soldater. Soldaterna
är bara vanliga fotsoldater vilket ger oss känslan av att Karl XII försöker lära känna sina
soldater och tar sig tiden till att lära känna dem. Längre in i avsnittet inspekterar han sina
soldater och då försöker han även ställa privata frågor till dem. Bland annat vart de kommer
ifrån och han ger dem som sköter sig beröm. Detta ger en positiv bild utav den svenske
kungen som ändå trots sitt korta temperament vill lära känna sina soldater och vill spendera
tid med dem. En annan gott intryck vi får utan kungen är när han befinner sig i skyttegravarna
och att han ställer sig åt sidan och låter sina soldater passera före honom. Han låter sårade och
vanliga soldater gå före honom i skyttegravarna och väntar på att dessa ska gå förbi innan han
går vidare. Det visar på att han har någon form av respekt för sina soldater även om han oftast
inte visar på detta i serien vilket blir en kontrast till hans negativa framställning. Kungen har i
serien både positiva och negativa framställningar som kommer i en olikhet med varandra och
hans agerande omkring hans soldater. Karl XII’s framställning i serien är först och främst
förlöjligad vilket kan förklaras att serien är till för underhållning. Hur han helt enkelt fjantar
omkring med sin älskarinna är en tydlig bild på syftets skildring utav kungen men även hur
han själv råkar skjuta sig själv i huvudet när han tappar sitt humör är ett annat exempel på
detta. Något som även tyder på detta syfte är hur han talar i cirklar under serien och inte heller
alltid kan bestämma sig för vad som ska göras är två andra exempel på denna tolkning.
Däremot kan ett annat syfte till hans skildring vara att visa på kungen agerande i krig, där han
tar sig tiden till att lära känna sina soldater och väljer att spendera sin tid på att spendera tid
med dem. Detta kan bygga på hans rykte som en krigarkonung men även klädstilen här visar
på en tydlig bild på att han valde att klä sig som sina soldater under krigstider. Hans uniform
sticker inte ut mycket ifrån hans officerare eller soldater men den sticker ut tillräckligt för att
urskilja honom som den svenske kungen. På grund av seriens förlöjligade aspekter men även
på grund av att serien är gjord i underhållningssyften så skapar detta ett lågt historiskt värde
med serien. Eftersom den håller väldigt lite som faktiskt stämmer överens med historien gör
detta att det blir svårt att finna någon form av relevans av serien inom undervisningen och
skolan. Den har givetvis inslag som skulle kunna användas men dessa aspekter är väldigt få
vilket gör att värdet av denna serie enbart passar in under forskning om historiebruk och inte
inom undervisningen.

3.3 Hrabina Cosel
Den polska serien Harbina Cosel handlar om grevinnan Anna Costantia Von Brockdorff som
var en älskarinna till den polske kungen August II. Anna Costantia Von Brockdorff går under
namnet Grevinnan Cosel i serien. Avsnittet börjar med att den polska armén krymper i styrka
och lider av det ena nederlaget efter det andra. Medan kriget fortgår spenderar Cosel sin
förmögenhet på maskerader och baler. De allierade trupperna mellan Saxon och Ryssland
försöker i all tapperhet att slå tillbaka svenskarna som leds av den fruktade Karl XII, detta är
den första beskrivning som ges om kungen. Karl XII:s framträdande i serien visar
kvarlämningarna av ett slagfält där vagnar, trupper och kanoner ligger utbredda och förstörda.
Tittaren får även se döda soldater som ligger utspridda på slagfältet. Stämningen byggs upp av
dyster musik och ut ur den tjocka dimman som ligger över fältet kommer två män ridande på
sina hästar. Ögonblicken då ryttarna gör sitt framträdande skiftar musiken över till en mer ljus
och gladare musik och den första ryttaren är den svenske kungen Karl XII. Karl XII är iklädd
i en beige kappa, höga ridstövlar och vita handskar. Kungen har även krulligt blont hår och
vid hans sida har han en karolinsk officer som bär sin soldatuniform och hatt. Plötsligt hörs
även ett jublande men vilka det är som jublar får tittaren inte se utan tolkas som hans soldater
som jublar när de får se deras konung. Kungen stannar upp och höjer handen och jublet dör ut.
Han snurrar runt på sin häst och äter på ett äpple och frågar sin officer vilken stad som de är
vid, officeraren svarar med att det är staden Fraustdat och lägger sedan till ers höghet. Karl
XII återupprepar namnet och säger att de precis har vunnit slaget vid Fraustdat. Karl XII ger
sedan över sitt äpple till officeren och begär en rapport om fienden och får svaret att Saxons
regemente är besegrade och att de marscherar mot Dresden. Karl XII höjer rösten genom att
hålla ett tal där han beskriver att sjuttio år tidigare hade Gustav II Adolf stupat vid Lützen,
Gustav II Adolf dog i försvaret för den sanna tron vilket är lutheranismen enligt Karl XII. På
svar till det han säger hör man allt mer jubel från hans soldater, Karl XII fortsätter talet med
att säga att de inte ska använda onödigt våld för att detta inte är Polen, men han poängterar
även att de inte har några förpliktelser till att vara puritanska heller. Karl XII tar sedan och
skrattar efter hans föredrag och vänder om med sin häst och rider iväg, scenen byts sedan till
att tittaren får se Cosel och en grupp av hennes män som lägger sig uppe på en klippa där de
spionerar på ett svenskt läger. Cosel frågar hennes män om detta är kungens personliga läger
men får till svar att Karl XII är enbart där för en inspektion av sina soldater. Cosel svarar med
att han känner sig hemma i Polen och i krig och sedan hoppar fokusen till Karl XII som rider
in i lägret tillsammans med en grupp med karoliner. Han rider runt bland sina uppställda

soldater där man även ser honom vara i konstant rörelse och rider runt flera gånger.
Soldaterna vinkar åt kungen som sedan galopperar iväg och fortsätter med inspektionen.
Cosel’s rådgivare beskriver att Karl XII’s favorit sysselsättning när han inte befinner sig på
slagfältet är att inspektera sina soldater, och han säger även att den svenska kungen skryter om
att han inte har tagit av sig sina stövlar under de sex åren han har befunnit sig ute i krig. Under
hela inspektionen har den svenska kungen ett stort leende på sina läppar och under tiden då
han rider sträcker han ut sina armar och släpper tyglarna men trillar av hästen. Kungen faller
ned i den leriga marken men är snabb med att resa sig upp och hoppar återigen upp på sin häst
men faller av en andra gång. Under hela tiden har kungen ett gott humör och vinkar åt
soldaterna att han är oskadd från fallet. Karl XII tar sedan och rider in i mitten av sina
uppställda soldater tillsammans med sina karoliner och varje scen där kungen gör sitt
framträdande ljuder glad en glad trumpet musik vilket lyfter upp stämningen. Kungen är enkel
att urskilja från sina män där han bär en simpel beige kappa och går utan en hatt, medan hans
soldater har alla blåa soldatuniformer vilket gör att den svenska kungen sticker ut bland sina
soldater.
Nästa scen där Karl XII gör sitt nästa framträdande är i en källare i ett slott där vi först får se
Cosel som sitter på en stol tillsammans med August II som sitter på sitt knä och kysser hennes
hand. Vid deras sida har de ett stort sällskap av rådgivare, adelsmän och militära befäl. August
II och Cosel blir avbrutna när en soldat kommer in rusande och meddelar att den svenske
kungen har anlänt med ett litet sällskap. Cosel ler och säger att det är guds vilja att de har fått
Karl XII i deras händer och hon ställer sig upp sedan. Alla i rummet förutom kungen tar och
griper tag om sina vapen i beredskap om att döda Karl XII men de blir beordrade av August II
att hålla sig lugna vilket gör att de släpper taget om sina vapen. Kameran visar sedan en lång
korridor av rustningar medan Karl XII kommer ingående med båda händerna bakom ryggen.
Han är iklädd sin beigea kappa och har en blå soldatuniform under, vilket ser ut som en vanlig
soldatuniform som inte sticker ut som en officerares. Kungen har en kall och neutral blick,
under tiden medan Karl XII går framåt tar Cosel och säger till August II att om Karl XII
kommer ut härifrån levande är det hans fel. Karl XII tar och stannar upp och tittar från person
till person i rummet och bugar sedan åt gruppen och August II. Kungen bryter sin neutrala
blick och ler och tilltalar August som sin kusin. August II bedrar Cosel att lämna dem i fred
och hennes ilska ökar medan hon stormar ut ur rummet. Karl XII tar och vandrar runt i
rummet och inspekterar vapenförrådet med alla kanoner, rustningar och vapen där han sedan
återigen tittar på sin kusin. Han hoppar sedan upp och sätter sig på ett bord och inspekterar de

redskap som ligger på bordet vilket är olika metallföremål. Han frågar August II om han vet
varför Dresdens portar var stängda men att de öppnade det ögonblicket som August soldater
fick reda på att han var den svenske kungen. Kungen ser självbelåten ut och korsar sina armar
medan han tittar på Polens kung. August II säger att han är glad över att se sin kusin men hans
ansiktsuttryck säger det motsatta om hans riktiga åsikt. Karl XII korsar två metall rör som låg
på bordet och säger att Polen har mycket järn men att det är synd att de inte har några män
som kan använda och bära järnet, där han sedan slänger ett av rören åt sidan. Det andra röret
sätter han bakom nacken och sträcker på sig medan han håller den i båda händerna, och sedan
lyfter upp den över huvudet. Han frågar även August II om ryktena stämmer om hans styrka
och vill gärna få reda på om dessa rykten är sanna eller ej. August II svarar Karl XII med att
han ska sträcka ut sina armar vilket Sveriges kung gör. August tar järnröret och lyckas böja
järnröret runtomkring Karl XII’s händer. Han gör detta enbart med sin styrka och Karl XII blir
fullt bunden av metallen. Karl XII ler när detta händer och hans ögon observerar August II’s
män som observerar konversationen mellan de två kungarna. Rådgivarna ser allt mer
irriterade ut när August II sedan och böjer tillbaka järnet och friger Karl XII återigen. Karl XII
tar och hoppar ned från bordet och tackar August för demonstrationen och säger att han ville
säga farväl till sin kusin och Saxon innan han beger sig iväg, men att han skulle vilja se
drottningen och hennes barn innan han reser iväg. August svarar med att drottningen skulle
uppskatta hans besök om han skulle önska att se dem. Kungen fortsätter och inspekterar
vapenkammaren och drar ett stort tvåhandssvärd och svingar det medan August II följer med
och lutar sig mot en kanon och observerar kungens ageranden. Karl XII kör ned svärdet i
marken och han säger att han är tacksam över att de två inte slogs personligen under kriget,
utan att det var deras soldater som utkämpade kriget. August II säger att han hellre ville att de
två skulle ha utkämpat kriget istället för deras soldater. August frågar även Karl XII om han
ska återvända hem, men Karl XII försöker undvika ögonkontakt och säger att han ska bege sig
österut vilket kan tolkas till att han vänder sin uppmärksamhet emot Ryssland. Två rådgivare
till August II håller en hemlig konversation om att de ska ta och låsa alla portar och mörda
Karl XII medan han är försvarslös. Detta går emot August II’s direkta order. Både August och
Karl XII lämnar källaren och går ut ur palatset där hela August II’s armé står samlad utanför.
Han beordrar sina soldater att hedra Sveriges kung och ett jubel uppstår, August erbjuder även
Karl XII en personlig eskort genom att han själv ska eskortera kungen tillbaka till hans läger.
Karl XII tar och hoppar upp på sin häst och August II på sin och de två rider genom August
armé. Karl XII vinkar glatt till soldaterna och med samma glada och positiva humör som han

gjorde med sina egna soldater vilket är den sista scenen där Karl XII gör sitt framträdande i
serien.22
Serien Harbina Cosel ger en relativt neutral syn på den svenske kungen Karl XII, men som
framhäver både negativa och positiva aspekter kring honom. Den första inblicken vi får av
Karl XII framställs han som den fruktade Karl XII vilket ger tittaren en negativ bild utav
honom. Han framställs även som ovetande kring detaljer som exempelvis vart slaget de precis
utkämpade var eftersom han frågar officeren bredvid honom vad staden hette som de slogs
vid. Vilket visar att han inte kände till detaljerna eller inte brydde sig fram till dess slaget
faktiskt var vunnet. Serien lyfter fram tre olika karaktärsdrag som alla är utstickande drag för
denna serie, vilket är att Karl XII är arrogant, självgod och rastlös. Hans arrogans och
självgodhet kan vi urskilja genom bland annat hur han går igenom det polska palatset helt
ensam och han går in i ett rum fyllt med sina fiender utan någon form av beskydd. Han har
även vetenskap om att hans fiender vill se honom död men att han även vet att de inte kan
skada honom. Han förolämpar även den polska adeln genom att säga att det är synd att de har
mycket järn eftersom de saknar kunskapen att använda det, vilket är en förolämpning mot
Polen. Han är även arrogant i hur han beskriver hur de polska soldaterna öppnade portarna för
honom när de fick reda på att det han var Sveriges kung. Detta kan även förklaras som skryt
ifrån Karl XII vilket även beskrivs tidigare i avsnittet av bland annat den polska adeln när de
beskriver att Karl XII skryter hur han inte har behövt att ta av sig sina stövlar under hela
kriget. Hans självgodhet och arrogans kan även urskiljas när August II binder Karl XII’s
händer med ett järnrör, där han låter sig själv bli fångad och potentiellt bli en måltavla för sina
fiender, men gör detta trots den kunskapen. Detta kan förklaras genom att Karl XII vet att de
inte kan skada honom så länge han befinner sig i August II’s sällskap. Kungen kan inte sitta
still utan måste konstant pilla med något eller vara i rörelse visar på att kungen inte har något
tålamod utan måste hela tiden göra något. Det visas genom att han oftast vidrör saker som
ligger framme som exempelvis kan vara järnrör, kanoner, rustningar eller vapen. Även under
inspektionen av sina egna soldater befann han sig i konstant rörelse vilket gjorde att han föll
av sin egen häst två gånger, något som kan tolkas som en lite förnedrande bild kring kungen
eftersom han inte kunde sitta kvar på sin egen häst. De positiva aspekterna som lyfts fram
kring kungen visar att trost att han förolämpar Polen och hovet visar han ändå en respekt emot
August II. Han refererar till August som sin kusin och säger bland annat att han vill hälsa på
hans fru och barn för att visa sin respekt till den polska kronan. Karl XII visar på en respekt
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emot August genom att medge att han inte kan besegra honom i strid utan är glad över att de
möttes på fältet med deras arméer istället för de två regenterna skulle utkämpa kriget själva.
Det visar på att han medger att August är den starkare kungen av de två även om Karl XII var
den som segrade i kriget. Karl XII visar på en vördnad emot folket genom att säga till hans
soldater att hålla tillbaka på våldet, vilket kan tolkas till att han inte vill orsaka onödig skada
på landet och befolkningen. Han säger däremot att deras krig är till för hämnd men visar ändå
på en återhållsamhet att inte medföra onödigt våld. Även om Karl XII är arrogant, självgod
och har ett begränsat tålamod i serien framställs han inte som en fruktad person som den
inledande texten framförde, utan att han även har positiva aspekter som visar på att han har
någon form av respekt till kungahuset av Polen och inte vill orsaka onödig skada mellan de
två länderna. Serien ger därmed en splittrad bild av Karl XII vilket kan tolkas ur både ett
positivt och negativt perspektiv. Syftet med framställningen kring Karl XII är att han
framställs som Polens fiende, och en person som de förlorar emot. Serien tar och bygger upp
Karl XII’s beskrivning genom att beskriva honom som en fruktad person men en beskrivning
som inte senare stämmer överens med vad tittaren får se utav kungen. Ett syfte kring hans
framställning kan vara att inte enbart att framhäva kungens rykte utan även hans intresse för
krig, genom att adeln beskriver att hans favoritsysselsättning är att inspektera sina soldater
och kriga. Även om hans favorit aktivitet är krig så håller han tillbaka på våldet. Dessa
aspekter gör att Karl XII’s handlingar går att förklaras och syftet med hans skildring blir att
beskriva situationen i landet och hur landet har påverkas av kriget mellan Polen och Sverige.

4.4 Slaget vid Poltava
Den ryska filmen Slaget vid Poltava handlar om fransmännen Sharl de Breze och De la Bush
som båda skickas i exil efter att ha inlett en duell emot varandra. Breze blir beordrad av kung
Ludvig XIV att observera kriget mellan Sverige och Ryssland som leds av den svenska
kungen Karl XII och den ryska tsaren Peter I. Breze blir beordrad att enbart observera och
rapportera tillbaka till den franske kungen. Däremot säger Ludvig XIV att varken Breze eller
Frankrike ska blanda sig in i kriget utan enbart hålla sig uppdaterade om vad som händer
under kriget. Bush får uppdraget att gå med den svenske kungen Karl XII och skaffa
information om Karl XII och den svenska armén. Bush får även i uppdrag att leverera en
kunglig order från Ludvig XIV som ska framföras till Karl XII. Ludvig XIV beskriver Peter I
som en barbar, men att adeln beskriver tsaren som en vänlig man, speciellt mot utlänningar.

Han beskriver även Ryssland som en laglös barbarstat som plågas av både banditer och
stråtrövare, han säger även att Peter I har problem med att hålla lag och ordning i sitt eget
rike. Detta har lett till att både den ryska och den polska befolkningen har ett litet förtroende
för tsaren, speciellt efter alla förluster mot Sverige under kriget då Sverige är på full framgång
i Ryssland.
Bush stöter på en förtrupp av svenska karoliner under sin resa, som begär att få veta vad hans
ärende är, efter att Bush berättat att han har ett meddelande till kung Karl, soldaterna säger åt
honom att ge dem meddelandet vilket han vägrar. Bush säger att han måste ge det till kungen
personligen eftersom det är på order av den franske kungen. Han får order om att inrätta sig i
officerarnas läger men blir sedan ombedd att följa med truppen till att jaga en rysk spion i
området, men Bush fortsätter med att insistera på att träffa den svenske kungen, soldaterna
svarar bara med att kungen kommer imorgon. De svenska soldaterna kan ses vid två tillfällen
till att lägga sina händer på ryska kvinnor, där även en försöker att våldta ryska kvinnor men
blir stoppad av Breze. De svenska trupperna kan även se skjuta ihjäl de som motsätter sig dem
samt att de bränner ned en rysk by vilket gör att folket reser sig mot de svenska trupperna.
Den första scenen där Karl XII gör sin entré visar att kungen kommer ridande över en bro.
Bron leder in mot Poltava och kameran fokuserar från brons början. Ögonblicken när kungen
rider ut bland träden tillsammans med sina officerare börjar en actionfylld musik att spela i
bakgrunden. Brez och den ryska spionen Voronor har lyckats infiltrera de svenska leden och
bär karolinska uniformer och bevittnar kungens anländande. De svenska soldaterna börjar att
hurra över kungens närvaro men Voronor lyfter upp sin pistol för att skjuta Karl XII, men
misslyckas när Breze slår bort pistolen vilket gör att kulan träffar kungen i foten istället. Karl
XII grymtar ut i smärta medan soldaterna rider upp vid sidan av kungen för att skydda honom
från kommande beskjutning. Karl XII är iklädd en blå karolinsk soldat uniform och en blå
kappa, han kan även ses att ha en vit hatt med en vit mundering längs med kanterna. Karl XII
återkommer två minuter senare i filmen då han har anlänt till det svenska lägret. Hans
officerare tillkallar en läkare och soldaterna lyfter ned kungen från sin häst och bär in honom
till hans tält. Karl XII ligger sedan på en sits i stora plågor medan en av hans närmaste män
sitter vid hans sida tillsammans med fältläkaren. Det vi kan uppleva är att läkaren säger till
officeren att foten måste amputeras vilket gör att kungen griper tag om läkaren och kallar
honom för en galning som vill göra honom enbent. Karl XII får en irriterad blick och vi kan
även se att han har tagit av sig sin gula kappa och bär nu enbart en gul karolinsk uniform som
efterliknar hans soldaters i simpelhet. Han saknar även håret uppe vid hjässan och vi kan se att

han har mörkt blont hår, Han ser ut att vara i trettioårsåldern. Läkaren ger kungen en
beskrivning om vad som måste göras och officeren tar och instämmer med läkarens
beskrivning, kungen tittar mellan de två och beordrar dem sedan att skära medan han tar av
sig den blå rocken och lämnar honom enbart i den gula tunikan. Karl XII lägger sig ned på
bädden medan officeren och läkaren förbereder med att knyta ett skärp runt hans ben. De
andra officerarna i rummet står enbart och tittar oroligt på varandra medan kungen förbereder
sig för vad som kommer att hända.
Den kommande scenen visar att Karl XII ligger i sitt tält där han bär en gul tunika och har en
vit scarf knuten runt halsen. Han ligger och läser en bok under tiden där vi ser läkaren binder
om benet medan Bush står bredvid sängen. Karl XII börjar med att inleda konversationen där
han byter från det svenska språket till franska, han börjar med att säga att inte ens den svenska
kungen kan undvika hans skott och frågar sedan om Bush hade ett meddelande åt honom.
Bush svarar med att han har skickats hit för att observera kriget men även att leverera
meddelandet han fick av den franske kungen Ludvig XIV. Kungen tar emot meddelandet och
tittar nyfiket på den medan han även håller en skeptisk blick när han svarar Bush med att han
glädjes sig åt att den franske kungen har visat ett intresse för kriget och dess utfall. Däremot
tillägger även Karl XII med att säga att kriget är förutbestämt eftersom han kommer att
besegra Peter och vinna kriget, vilket han säger med en självsäkerhet. Bush håller med Karl
XII medan han läser meddelandet och Karl finner sig road av det. Karl XII säger till Bush att
Ludvig XIV tror sig vara sol kungen och genom detta tror han sig även stå högre än alla andra
monarker samt att han även ser dessa som sina undersåtar. Han tillägger även att den franske
kungen är rädd över att besudla sina egna händer med blod och med dessa ord kastar han
tillbaka meddelandet till Bush och meddelandet landar vid hans fötter. Bush försöker ställa en
fråga till Karl XII som snabbt blir avbruten där Karl svarar med att han önskar att hålla Bush
nära honom så han kan bevittna Rysslands nederlag och rapportera det till Ludvig XIV.
Eftersom Bush har utmärkt sig i strid enligt Karl XII kan han stanna kvar och slutföra sitt
uppdrag. Det sista som ses om kungen i denna scen är när han ligger på sin säng med en
ombunden fot som inte har blivit amputerad vilket den tidigare scenen syftade på att den
skulle bli.
Den sista scenen där Karl XII omnämns och närvarar vid är vid själva slaget vid Poltava där
åskådaren kan se den svenska armén marschera ut från skogen och soldaterna spelar på
trummor och ropar ut för marsch. Svenskarna börjar beskjuta de ryska lägren med sina
kanoner och Karl XII ligger på en vagn och ser över striden. Läkaren sitter vid kungens sida

och kungen är under denna scen iklädd i en full uniform. Under de olika scenerna med Karl
XII ser man honom enbart ligga på vagnen medan han observerar striden och vid några
tillfällen tittar han efter kanon kulor som flyger förbi honom vilket åskådaren kan höra. Han
höjer sedan handen och indikerar för sina soldater att avancera framåt på slagfältet och de två
stridande sidorna angriper varandra med värjor. Fokusen återvänder sedan till kungen som
ligger tillbaka lutad och vänd mot sin läkare som klipper hans naglar medan kungen
observerar slaget. Hans blick kan tolkas som att han blir allt mer konfunderad och spänd
vilket gör att han även lutar sig framåt. Han beordrar även in sina reserver till att försöka
anfalla från väst och omringa ryssarnas trupper men slaget är förlorat. Hans egna soldater går
fram och lyfter upp sängen och bär iväg kungen medan han bevittnar nederlaget vid Poltava.
En officer anländer till kungen och rådgör honom att överge slaget och som svar tittar Karl
XII enbart ned i marken. Han kan sedan ses bli ivägkörd av två hästar där hans säng är
fastspänd på en vagn och han tittar på förkrossad medan slaget förblir en förlust vilket är det
sista vi får se utav Karl XII i slaget vid Poltava.23
Slaget vid Poltava framställer Karl XII som en bikaraktär där han inte har en större roll. Karl
XII träder in sent i filmen vilket är precis innan slaget vid Poltava, däremot nämns han
tidigare i filmen. I filmens början beskrivs Karl XII som Sveriges konung, medan Peter I
beskrivs som en barbarkung som inte kan hålla lag och ordning i sitt rike. Detta beror på att
Ryssland är fullt av banditer och landets lagar ignoreras vilket skapar kaos i landet som inte
Peter I kan kontrollera. Scenen där Karl XII framträder i kan vi se honom rida över en bro där
en låt med spänning i sig börjar spela. Den ryska spionen ser kungen och försöker skjuta
honom men blir avbruten av Bush som gör att kulan träffar kungen i foten istället men räddar
livet på den svenske kungen. I scenen där han blir behandlad av sin läkare kan vi höra honom
kalla läkaren för en galning, som föreslår att hans ben måste amputeras på grund av skadan.
Kungen vägrar detta men låter läkaren ta hand om skadorna, däremot hur han tilltalar läkaren
kan ses som en negativ aspekt på hur Karl XII framställs. Däremot ser vi i filmen att kungen
hade en tendens att bli skadad, och han nämner även i filmen att inte ens kungar kan undgå
skador. Det visar att Karl XII har en förståelse att hans närvaro kan ha konsekvenser där han
när som helst kan bli dödad, precis som vilken annan soldat i hans armé. Det går även att
urtolka att hans förståelse över detta har lett till att han har ett visst mod som gör att han
accepterar riskerna med att kunna bli dödad under striderna som utkämpas under kriget. Det
ger även in inblick hos tittaren att kungen var en krigarkonung, som både klär sig som en
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soldat och kämpade ute på slagfälten vid deras sida. I scenen där Karl XII möter Breze säger
Karl XII att han glädjes sig över att Ludvig XIV intresserar sig för kriget även om han har en
skeptisk blick. Vilket kan förklaras genom vad han säger därefter att Ludvig anser sig stå över
alla andra monarker och inte vill låta sina egna händer bli blodiga. Vilket kan tolkas som att
Karl XII inte har någon större respekt för den franske kungen eftersom han inte vill eller
vågar agera under kriget, men även att han själv inte vågar befinna sig ute på slagfältet utan
låter sina befälhavare kriget åt honom. Karl XII leder själv sina soldater i strid istället för att
låta hans egna befälhavare leda Sveriges krig. Hur Karl XII även slänger Ludvigs meddelande
på golvet kan tolkas att han inte har någon respekt emot Ludvig där han inte bryr sig om den
franske kungen eller hans intressen. Däremot låter han Breze stanna kvar eftersom han är
säker på en seger under det kommande slaget, vilket visar att kungen även här har ett stort
självförtroende. Att han låter Breze stanna kvar skulle även kunna beskrivas genom att han
vill visa Frankrike den svenska stormakten och framgången under kriget vilket skulle vinna
prestige till Sverige ifall de skulle ha segrat under slaget. Under själva slaget ligger kungen
tillbaka lutat och klipper sina naglar, vilket kan tolkas som ett arrogant beteende, eftersom han
är säker på segern och kan fokusera på andra saker under tiden slaget utkämpas. Desto längre
kriget utkämpas skiftar kungens fokus och han ser allt mer fokuserad ut och hans osäkerhet
växer innan han inser att slaget är förlorat. Under scenen där han förs iväg på sin häst och
vagn kan tittaren se att kungen ser förstörd ut då han inser att han har förlorat och tvingas
lämna sina soldater bakom sig då han själv blir förd till säkerhet. Även om filmen är gjord i
Ryssland visar filmen på en neutral framställning om Karl XII och Peter I, där båda
personerna framställs i ett både positivt och negativt perspektiv. Filmen handlar om två
fransmän som reser till den svenska och ryska arméerna som hamnar på vardera sidan under
kriget. Filmen utgår därmed inte från att en sida är den goda och en sida är den onda, utan att
tittaren ska kunna se kriget ifrån båda sidornas perspektiv på krigs förlopp. Vilket gör att
filmskaparen behövde ta ett neutralt perspektiv på båda regenterna där ingen framställs som
den rätta sidan, utan båda regenterna framställs som två motpoler mot varandra.

3.5 Karl XII

Den svenska filmen Karl XII är baserad på August Strindbergs drama om Karl XII, filmen
sändes för första gången 1974 i Sverige där huvudpersonen i filmen är Karl XII. Den första
gången som Karl XII omnämns är i en scen där två soldater talar om konungen. De två
soldaterna står vid en strand och säger att Karl XII har varit borta under en lång tid. Vi får
reda på att den första soldaten precis har återvänt efter femton år utomlands medan den andra
soldaten har varit kvar hemma i Sverige. Scenen byter sedan över till fyra
regeringsmedlemmar som står på stranden och varje medlem ska presentera ett stånd var inom
riksdagen. De alla antyder att Karl XII hade övergivet riket under en period som sträcker sig
på femton år, och på grund av detta är de tvungna att hälsa honom välkommen hem. Något
som de även diskuterar är att de vill be honom om en fred vilket de alla inser inte kommer att
gå igenom eftersom kungen inte kommer vilja höra på deras antydande. De konstaterar även
att de alla kommer att bli dömda av en dåre, däremot tar den konversationen snabbt slut då en
av riksdagsmännen stoppar det i fruktan över att kungen ska höra dem. Den som avbröt menar
på att kungen visste precis vad som hände i Sverige under den tid som han befann sig i
Turkiet. Gruppen stöter på en grupp med karoliner som pratar om att konungen kommer, men
även att de är tvungna att gå ned på knäna när de möter honom. Scenen hoppar sedan vidare
till en beskrivande text där tittaren får insikt om situationen i landet. Texten beskriver att Karl
XII landsteg på den skånska sydkusten den 13 december 1715, men även att de svenska
provinserna på kontinenten har erövrats vilket gjorde att Sverige stod inför en kommande
katastrof. Tittaren får även reda på att det nya högkvarteret upprättades i Lund efter att Karl
XII återvände till Sverige och scenen återställer sig sedan till männen som står på stranden.
De diskuterar om någon känner till kungens plan men undrar om han verkligen har en plan i
överhuvudtaget. En av de fyra säger att han såg konungen under gårdagen och beskriver
honom som en död man som ser ut som ett spöke.
Scenen hoppar över till att två av männen kommer in i ett rum där de möter kungens rådgivare
Fief. Fief säger till männen att de inte ska upplysa kungen om något som berör Sverige eller
dess situation vilket han redan känner till, utan deras enda syfte är att besvara hans frågor,
men att detta ska ske mer eller mindre utförligt beroende på kungens intresse för frågan. Fief
säger även att kungen kommer att prata lågt eftersom han lider av halsfluss innan han leder in
de två männen till Karl XII. Kameran fokuserar sedan på Karl XII’s ansikte där vi kan se
kungen stå och läsa ett brev innan han sätter sig bakom ett skrivbord. Fief sätter sig bredvid
kungen och kungen lutar sig in och viskar i Fief’s öra innan Karl XII höjer rösten för att tala.
Han begär att de två regeringsmännen ska berätta om deras, folkets men även landets åsikt om

Baron Götz, Piper och Fief vilket de gör. Han begär sedan att de ska beskriver vad han själv
ska tro om Götz och svaret blir att han ska kunna lita på honom lika mycket som han kan lita
på Fief. Kungen ger de två männen ett leende och skickar sedan iväg dem, under hela scenen
hade kungen suttit och stirrat på de två männen samt målat vad som ser ut som en
Davidsstjärna. Karl XII håller sig rakt på saken och sticker inte in på sidospår under sina
konversationer. Efter att de två har lämnat rummet begär Karl XII att Fief ska kalla in
grevarna Horn, Gyllenborg och Piper men håller fortfarande en låg stämma. Under tiden
kungen väntar tar han upp ett brev vilket innefattar en konspiration som Götz försöker göra
mot honom, vilket går ut på att sätta Karl Fredrik på tronen samt få honom att ingå i ett
äktenskap med en rysk prinsessa i syfte till att få bort Karl XII från tronen. Kungen beordrar
därmed in Götz i rummet vilket Fief är emot eftersom han anser att kungen inte ska tala med
en fiende ensam. Som svar till Fief säger kungen att han aldrig är ensam och sänker ned
huvudet i handen. Götz kommer in i rummet och försöker smickra kungen med ljuva ord men
Karl XII säger bara att smicker inte biter på kungar. Karl tittar avskyvärt på Götz och
ifrågasätter honom omedelbart genom att säga att han inte vet hur han ska behärska sig kring
en monark. Kungen frågar Götz om han känner till hans egna små svagheter vilket Götz svara
med att han känner till sina egna stora och små svagheter. Karl XII svarar med att hans
svaghet är hans beskrivande vilket Götz menar på att han har ärvt av sin egen far. Karl XII
frågar sedan Götz om han har skrivit till Kejsaren och andra furstar men Götz svarar enbart
med att tsaren inte räknas som en kejsare. Detta får Karl XII att visa upp det brev som han
hade skrivit om konspirationen vilket får Götz att bli satt i skräck. Han försöker förklara
situationen och menar på att gifta sig med en rysk prinsessa är en briljant idé för en monark.
Karl Fredrik beskrivs som kungens systerson som de skulle vilja se sitta på tronen men Götz
får svaret att det han gör är inte enbart en konspiration mot kronan utan även förräderi. Götz
menar på att om äktenskapet skulle gå igenom vilket även är tsarens högsta önskan skulle
kriget inte enbart ta slut utan de skulle även hämnas slaget vid Poltava och återfå sin
stormakts position. Karl XII håller inte med i detta påstående då han menar på att det är en
överdrift, utan hans mål är att skaffa mer pengar för att träna upp en ny armé och återta de
förlorade provinserna och Norge. Götz säger att det finns miljoner i statskassan som kan
användas till det syftet och att Sverige fortfarande är en ekonomisk stormakt, som svar
skrattar Karl XII enbart åt Götz och säger att baronen är rolig vilket sätter ännu mer skräck i
Götz. Detta får Götz till att backa från kungen medan han får en kall och stirrande blick på sig
från kungen. Kungen tar sedan och ställer sig upp och Götz faller ned på sina knän och
kungen säger att Götz är en förrädare vilket Götz själv förnekar, men han förnekar inte att han

har skrivit brevet som berör konspirationen. Innan kungen kan svara träder en karolinsk soldat
in i rummet och levererar ett brev till Karl XII vilket han läser, och hans blick blir allt mer
bekymrat vilket gör att han går iväg. Han ber Götz att vara tyst när Götz försöker prata med
Kungen. Kungen går enbart in i ett annat rum och tre soldater anländer och griper Götz. Fief
och Karl XII återvänder in i rummet och Karl XII frågar Fief vart Götz försvann vilket Fief
svarar med att han skickades till fängelset. Karl XII går till ett av hörnen i rummet och lägger
sig ned för att vila och han konstaterar att han har sex fiender vilka är Polen, Ryssland,
Danmark, Sachsen, Hannover och Preussen. När Fief föreslår att kungen bör sträva efter fred
blir han kallad för idiot som vågar föreslå det. Karl XII säger även att det krävs två till att
skapa fred och att enbart en av de stridande parterna vill ha det. Det han vill ha är däremot en
armé och pengar men Fief menar på att det är en omöjlighet.
I sin vila kan tittaren uppleva att kungen blir allt mer bekymrad över Sveriges situation, där
han talar om att allt är hans fel eftersom landet är fattigt men även att det är hans fel att folket
lider på grund av kriget. Han säger till Fief att kriget inte var hans eget fel utan att det var
hans uppgift att försvara riket mot de fiender som angrep Sverige. Han ställer sedan frågan till
Fief om de ska ta efter gamla romerska lärdomar där det inte fanns några personliga
egendomar, utan att staten kunde gå in och gripa depositionerna hos bankerna och de enskilda
personernas egendomar. Som svar svarar Fief med att den kunskapen är farlig om den skulle
användas, vilket får Karl XII med att svara med att allt är farligt för den fege mannen. Karl
XII ber slutligen Fief till att hämta Leijonborg men Fief säger att han inte kan lämna kungen
ensam men Karl XII insisterar på att han aldrig är ensam. Han säger även att han inte behöver
någon läkare eftersom det enbart finns en läkare som kan ta hand om hans sjukdom, vilket kan
tydas på att han talar om gud i båda fallen. Efter att Fief har lämnat kungen kallar Karl XII in
en soldat och begär att Götz ska släppas fri men soldaten blir orolig och säger att kungen
kommer förbli oskyddad ifall han beger sig av vilket han får order om att göra utav kungen.
Efter några sekunder kommer en gammal man in som börjar skälla ut Karl XII där han syftar
på att allt är kungens fel. Mannen utger sig från att vara en gammal karolin som genomled
fångenskap i Sibirien efter att Karl XII hade övergivit sina soldater vid Poltava och tagit
tillflykt i Turkiet. Han berättar för kungen att han själv hade räddat Karl XII’s liv men blev
lämnad i sticket och hotar honom med en påle som han höjer med båda händerna mot kungen.
Under hela tiden ligger kungen stilla och stirrar på mannen med en fruktad blick, men säger
inte ett enda ord under hela konversationen. Det enda som Karl XII gör under denna scen är
att försöka ringa in den vakten som han hade skickat iväg vilket mannen svarar med att ingen

kommer att komma till kungens hjälp och beger sig därifrån efteråt. Fief träder sedan in i
rummet återigen vilket får Karl XII att sätta sig upp och han frågar Fief om någon har varit i
hans rum eller om han drömde, Fief svara enbart med att ingen har varit i hans rum under
tiden då Fief har varit borta. För att lugna ned sig beordrar kungen Fief till att säga något
roligt som han hade hört ute på gatorna, men Fief svarar med att det inte finns något roligt att
höra, utan att det enbart är oroligheter. När Karl XII beordrar Fief till att säga vad han hörde
vägrar Fief att svara honom, utan menar på att det inte är något positivt utan kungen mår
bättre utan den kunskapen. Detta får Karl XII att se allt mer negativt på sig själv, vilket går att
tolka genom att han säger att alla är negativa mot honom på grund av att han fortfarande lever,
men även att han har både förlorat sin glans och det stora nordiska kriget.
Scenen byter sedan över till den gamle mannen som skällde ut kungen som sitter i en taverna
med en annan man. Den gamle soldaten säger att han hade skällt ut kungen vilket väcker den
andres uppmärksamhet, och han frågar då om den gamle slog kungen vilket han själv hade
gjort om han var där. Den gamle svarar med att han inte kunde slå honom, eftersom kungen
såg väldigt sjuk och sorgsen ut, han säger även att kungen har konstant folket emot sig men
även att kungen har mycket problem att ta hand om, vilket gjorde att han fick allt för mycket
skuldkänslor för kungen som gjorde att han inte kunde slå honom.
Scenen hoppar vidare till att vi får se Karl XII som sitter ute och pratar om gamla minnen i
Tyskland tillsammans med Fief. Mellan de två männen står det ett schackbord och efter
kungens ord ställer han sig upp och håller sedan händerna bakom ryggen och stapplar iväg.
Han ber även Fief till att hämta hans yngre syster Ulrika Eleonora men är tydlig med att hon
inte får ta med sin gemål. Kungens uppmärksamhet faller på en ung kvinna som sjunger och
han ser förtrollad ut av hennes stämma, där han ser sig finna en frid medan han lyssnar och
sjunker ihop. Det är även första gången då vi även får se ett leende från kungen när han hör
sången vilket får honom att fråga vad kvinnan heter. Hon frågar honom varför kungen vill
veta hennes namn, vilket hon inte verkar förstå men som svar säger Karl XII att hon har
lyckats väcka gamla lyckliga minnen som kom ifrån en lyckligare tid i hans liv. Han säger
även att hon har lyckats få honom till att återfå en livslust, vilket får honom att sätta sig ned
där vi ser honom hålla en bunt med röda rosor. Karl XII frågar kvinnan sedan om hon kan
spela schack vilket hon svarar med att hon har den kunskapen, men hon vågar inte spela mot
honom eftersom hon är rädd över att han kommer bli ond ifall hon skulle segra. Hennes svar
får kungen att skratta vilket får honom till att svara med att det är något han inte skulle bli.
Kvinnan får lite mer självsäkerhet och säger att hon har lyckats besegra stora matematiker i

schack men även att hon känner Swedenborg. Detta får kungen till att bli förvånad och frågar
om hon är förlovad, och när han får reda på att hon är det tappar han allt mer intresse för
henne. Hans attityd blir allt mer otrevligare på tonfallet och han går sedan iväg. Innan han
lämnar säger han att den man som hon är förlovad med inte förtjänar henne vilket får kvinnan
till att be om nåd, men kungen säger enbart onåd och går iväg.
Scenen hoppar sedan till att vi får se att Ulrika Eleonora anländer till Karl XII, där vi får se
kungen med ett leende där han stormar ut ur sin villa för att möta sin syster. Han hälsar henne
varmt välkommen i en stund av lycka och han frågar även vart hennes gemål håller till vilket
hon svarar med att han är på jakt. Under konversationen tilltalar Karl XII Ulrika med syster,
istället för att använda hennes riktiga namn. Ulrika Eleonora är en kvinna som går rakt på sak
och frågar honom om ryktena stämmer om fälttåget till Norge, vilket får Karl XII till att gå in
på defensiven och besvarar hennes fråga med en fråga själv. Han frågar henne ifall det är hon
eller hennes gemål som är intresserad av att veta detta. Ulrika Eleonora svarar med att referera
till gamla skrifter från Frankrike och Holland men blir snabbt avbruten av sin bror, där han
säger att han inte vill höra, men hon insisterar på att börja men blir konstant avbruten eftersom
skvaller är något som inte intresserar honom. Hon beklagar sig över att hennes egen bror inte
vill anförtro något hos henne, och han svarar med att hennes man är ett svin och att deras
äktenskap är olyckligt. Karl XII ställer sig upp och korsar sina armar och tar några steg ifrån
sin syster. Ulrika Eleonora svarar då med att kungen gillar torskar vilket är varför han föredrar
Karl Fredrik, eftersom han är kungens tronarvinge men även för att han gillar torsken Götz.
Karl XII beordrar sin syster till att hålla sig till ämnet, men hon fortsätter med att prata om
Karl Fredrik där hon menar på att den mannen inte är till någon nytta. Hon menar även på att
Karl Fredriks kammartjänare kommer att bli den verkliga regenten om han tar landet,
eftersom kammartjänaren styr Karl Fredrik. Dessa ord från Ulrika Eleonora förargar kungen
vilket får honom att skrika ut i ilska mot sin syster om att hon är en kvinna. Ulrika Eleonora
fortsätter enbart och ignorerar kungens humör där hon säger att Karl XII är en stor man, men
att han även är dum och gör dåliga val vilket gör att hon inte kan förstå hur han har lyckats bli
stor. Hon tar även och kallar kungen för en kvinnohatare vilket hon säger rätt ut. Karl XII
svarar snabbt med att han kan ta ut sina sympatier för hennes man istället, och hon tar då och
hänvisar till det fakta att kungen inte är gift eftersom kvinnor skrämmer honom. Som svar
säger han att han är inte rädd för kvinnor, utan att han är enbart rädd för sin syster. Hans ord
får Ulrika Eleonora till att börja gråta vilket får Karl XII till att säga att han inte tål det, vilket
vi även kan se senare in i filmen med. Han tar nu och sätter sig vid hennes sida där han

erkänner för henne att han är sjuk och bekänner att landet har en dålig ställning. Han säger
även att gud inte förstår sig på landet och dess situation vilket gör Ulrika Eleonora ännu mer
sorgsen. Däremot för detta de två allt närmare varandra där de finner en tröst hos varandra
efter deras bråk. Karl XII menar på att han önskar att han var död vilket skulle lämna över
kronan och arvsrätten till guds händer vilket avslutar scenen. Scenen byter sedan över att vi
får se de två syskonen vila i en säng, och Ulrika talar till honom nu mer förstående och
älskvärt. Hon beskriver gamla sagor som Ragnar Lodbroken och Karl XII säger att Ulrika är
lik deras mor, som var den enda kvinnan som han har älskat. Han beskriver även sig själv som
en tyrann och att hans handlingar inte går att försvara innan han faller in i en sömn.
Scenen byter sedan över till att vi får se Karl XII tala med Katarina som är drottningen av
Polen. Katarina begär att få reda på vart hennes man och barn är och Karl XII säger att han
inte har något att göra med deras försvinnanden. Han säger även att hon ska tänka på hennes
ton eftersom hon talar med en monark vilket han gör med en skarp och bestämd röst. Han
säger även att han ska tala medan hon ska lyssna, och han säger även till henne att hon ska
sätta sig ned på en pall och lyssna vilket hon gör. Som svar säger hon att han även ska tänka
på sin ton, eftersom han talar med en kvinna. Karl XII menar på att han inte har besvurit det,
han svarar sedan med att han trodde att Polens kung var född till att regera men att han hade
fel. Karl XII menar på att hade fel eftersom hennes man var feg och valde att fly vilket fick
Polens kung till att förlora kriget. Karl XII hänvisar även till att Polens kung inte kan regera
eftersom han hade en kvinnas förnuft. Detta får Katarina till att storma iväg i ilska efter Karl
XII’s kommentar och kungen ropar till sina vakter att eskortera iväg Katarina med en skarp
och irriterat tonfall.
I nästa scen kan vi se kungen tala med Emanuel, där vi får se kungen ber honom att följa med
till Norge vilket Emanuel inte kan på grund av att hans hjärta har blivit fångat av en kvinna.
Karl XII blir allt mer irriterad över hans kommentar och frågar Emanuel om hans hjärta för
landet och kungen, men även menar på att kärlek är något som vilseleder män och kärlek kan
jämföras med en sinnessjukdom. Emanuel säger att kvinnan han älskar är en ängel, vilket får
Karl XII till att varna Emanuel om att han ska tänka efter de ord han använder, eftersom de
kommande orden kan kosta honom deras vänskap. Karl XII säger även att Emanuels kvinna
ville förföra kungen men även att hon talade illa om Emanuel, vilket får honom till att börja
gråta. Kungen suckar enbart och han går fram till Emanuel där han konstaterar att mannen
börjar gråta, vilket gör att han rycker upp Emanuel och säger till honom att han inte behöver
en kvinna. Kungen skakar om Emanuel och säger till honom allt mer skarpt att skärpa till sig,

men blir sedan avbruten av att Götz anländer, Götz är full av fasa han berättar för Karl XII att
landet är i total bankrutt. Götz säger att av de tjugo miljoner som Sverige hade finns nu inte en
enda miljon kvar i landet. Karl XII säger att han har rört sju av dessa tjugo under de åren som
kungen var iväg. De inser att tio miljoner saknas och kungen får en allt mer skärrad blick när
han inser Sveriges situation. Detta får Karl XII till att sätta sig ned och referera till gud och
beklagar sig över att han inte vet vad han ska ta sig till. Götz säger att lantmannens popularitet
har ökat, och lantmannen är kungens svåger. Karl XII ställer sig upp och beordrar att hans
soldater ska hämta hans kappa och hatt, och han tar sedan på sig sin karolinska kappa, hatt,
handskar och hoppar sedan upp på sin häst. Han beordrar även Emanuel till att följa med sin
konung vilket han gör.
Scenen hoppar sedan över till det norska fälttåget där vi först får se Fief och två befälhavare
tala om kungen. En av officerarna säger till Fief att kungen gick iväg och han pekar sedan på
en klippa som kungen står på. Vad de kan se så ser det ut som att kungen sitter och ber men
när inget händer får de tre en dålig känsla vilket gör att de går fram till kungen. De finner
honom skjuten i tinningen där han ligger på marken död. En läkare anländer och undersöker
liket och läkaren konstaterar att han blev skjuten av en löjtnant men han kan däremot inte
avgöra vart skottet kom ifrån. Ingen av dem vet heller om skottet hade avfyrats från den
norska sidan eller av den svenska vilket även är de avslutande orden i filmen.24
Den svenska filmen Karl XII visar på en mer negativ bild av Karl XII, där hela skulden på
Sveriges förfall läggs på kungen. Han presenteras även som en sorgsen man som har tappat all
livs lust och har en vilja till att dö i hopp om att riket ska bli bättre utan honom. Det gör även
att han inte fruktar döden eftersom han anser att fega män fruktar allt, vilket tillsammans med
hans kommentar om döden kan tolkas som att han saknar fruktan och ser döden som en utväg
från allt lidande. Karaktärerna och folket i filmen beskyller Karl XII för rikets nuvarande
ställning där allt är dåligt i landet och folket lider utav kriget. Det framgår även att folket
anser att kungen är för envis att söka efter fred där han fortfarande kämpar i kriget även om
han är hemma i riket och försöker återskapa sin armé. Regeringsmännen förstår sig heller inte
på varför de måste hylla en konung som har återvänt eftersom de anser att allt är hans fel
eftersom att han hade övergivit landet. Karl XII’s svar på dessa anklagelser i filmen är att hans
syfte till kriget var att han enbart försvarade riket emot sina fiender, eftersom Sverige var det
land som blev anfallet och han själv sökte inte efter att starta något krig. Detta är något som
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skiljer sig åt i denna film och i Peter the great. I Peter the great ville Karl XII kriga emot
Ryssland och Karl XII i den filmen såg krig som en sport för kungar, medan i Karl XII ville
Karl XII enbart försvara riket från sina angripare. Något som även Karl XII under denna film
blir refererad till som både en dåre och en kvinnohatare vilket sker under flera tillfällen i
filmen vilket är två negativa aspekter som lyfts fram om kungen. Som person framställs han
som en som inte är rädd för döden eller för att föra fram både sin åsikt och talan, utan säger
precis vad han tycker och tänker. Vilket gör att han oftast hamnar i konflikt med de andra
karaktärerna i filmen eftersom han använder starka ord i sina uttryck. Hans personlighet är att
han har en kort stubin, vilket vi får se eftersom han blir lätt irriterad, speciellt av kvinnorna i
filmen som sätter sig emot honom. Som tidigare nämnt är han även drabbad av skuld och
sorg, där vi får se honom ofta be till gud eller att han beklagar sig över både Sverige och att
allt är hans fel. Kungens styrka har vacklat sedan kriget och hans återvändo vilket gör att han
ser döden som en utväg ifrån alla sina problem och vill låta gud ta över och leda riket in i en
bättre tid genom att utse en ny kronarvinge åt honom. Hans dystra humör kan även förklaras
genom vad en av regeringsmännen sa om Karl XII, genom att han beskrev honom som ett
vandrande spöke. Filmen framställer även Karl XII som en smart och kunnig man, som har en
del kunskap eftersom han refererar till gamla romerska läror. Något han även finner sig
kunnig i är att använda rätt ord till att få fram bekännelsen kring Götz förräderi genom att lura
ut en bekännelse från honom. Något som han även spelar på är hans auktoritet som konung
och tillsammans med sin slughet lyckas han att övervinna sina fiender i filmen med de ord
han väljer att använda även om de är skarpa och påtryckande.
En annan aspekt framgår är att Karl XII är djupt troende i denna film. Han lägger sitt liv men
också hans hälsa i guds händer men även frågan om arvsrätten. Han beskriver även två gånger
i filmen att han aldrig är ensam vilket kan tolkas till att han refererar till Gud som alltid
befinner sig vid hans sida vilket gör att han aldrig är ensam. Flera gånger under filmen
refererar han även till Gud i både tid av nöd och oro, något som de andra filmerna inte har
några inslag av i huvud taget där kungens tro lämnas helt utanför dessa filmer förutom i den
svenska filmen.
Kungen blir även som tidigare nämnt kallad för en kvinnohatare, genom att han förhåller sig
negativt emot kvinnor. Däremot är det enbart kvinnorna i serien som han verkligen öppnar
upp sig till, där vi ser kungen öppnar upp sig inför sin syster och finner tröst hos henne men
även hos den sjungande kvinnan genom att hon får honom till att finna lycka. Hans ord om
kvinnor i hans konversation med Emanuel är att kvinnor är en distraktion som drar en man

ifrån hans plikter till riket och kungen. Han beskriver även kärlek som en sinnessjukdom
vilket kan ha i samband till att han ser kvinnor och kärlek som en förblindelse, vilket får män
att tappa sitt förnuft och hans pliktkänsla. Han refererar till båda sin syster och Drottning
Katarina av Polen som kvinnor med en höjd röst när de motsätter sig kungen. Detta kan tolkas
som att han försöker skarpt påminna dem om att de är kvinnor och ska veta sin plats och inte
gå emot män och kungen. Vilket han påminner både män och kvinnor om att han trots allt är
Sveriges kung och kräver därmed kräver respekt. Även om kungen blir refererad till som en
kvinnohatare, han visar han dem mer eller mindre lika lite respekt som mot männen. Det enda
som antyder på att hans brist på respekt mot dem är hans beskrivning när han refererar till
dem som kvinna och fruntimmer i en arg ton, men han förhåller sig annars likvärdigt emot
kvinnor som mot männen. Han ser även till att kvinnorna i filmen får en sittplats när han
personligen bär fram en stol till Katarina och låter henne sitta ned medan de pratar när han
själv står upp. Kungens klädstil i denna film är att han är iklädd en simpel karolinsk uniform
som man bär under kappan. Han har fortfarande en rock över sig men hans uniform skiljer sig
inte ifrån den vanliga soldaten. Den uniform som han är iklädd är även den uniform som han
brukar bära på gamla målningar. Hans frisyr är lik den som han hade i filmen Slaget vid
Poltava, där han saknar hår vid hjässan men har en mer mörkblond ton på håret, vilket gör att
han är både klädd och ser ut som den riktige Karl XII i jämförelse med gamla målningar.
Syftet med kungens framställning i filmen kan tolkas genom att filmen försöker framställa
kungen som en slags förrädare som fick Sverige som stormakt att förfalla. Nästan alla
personer i filmen anklagar Karl XII för rikets förfall och anser att det var hans fel att Sverige
förlorade kriget, men även att Sverige har hamnat i en ekonomisk kris vilket folket lider utav.
Denna aspekten genomsyrar hela filmen i framställningen av Karl XII, vilket han även själv
vet om i filmen. Karl XII ser sig själv under hela filmen som den personen som bär ansvaret
kring Sveriges situation och önskar att han själv kommer att dö för att landet ska hamna i
bättre händer. Det gör det svårt med att finna någon form av sympati för kungen vilket bygger
vidare på bilden som ges om kungen. Något annat som gör det svårt att kunna knyta an till
kungen är på hur han framställs i sin personlighet genom sin dysterhet, kalla personlighet och
arrogans. Karl XII vill alltid ha sin egen vilja igenom i filmen och anser sig själv ha rätt
eftersom han är kung, men han är heller inte rädd att säga vad han själv tycker och tänker
vilket får honom att komma i konflikt flera gånger under filmen. Att han inte heller tolererar
att någon talar emot honom är även en negativ framställning där hans ilska växer när folk talar
emot honom. Framställningen visar att han tror sig själv ha all auktoritet att göra vad han själv

vill eftersom det är han som har kronan, vilket gör att han kräver att folk ska respektera
honom och hans vilja. Den tolkningen som har gjorts kring Karl XII i denna film är att filmen
har i syfte att framställa kungen som den man som fick Sverige att förfalla och gå ur sin
stormaktstid. Syftet kan även vara att göra publiken uppmärksam kring historien om Karl XII
för att visa på vilken slags kung han var, vilket kan ses som en dålig kung för Sverige som
enbart gör dåliga val och inte förhåller sig respektfull emot andra människor. Att han går runt i
sin soldatuniform men att man oftast även ser soldater i bakgrunden eller nära kungen visar att
han håller det militära nära hans hjärta. Vilket gör att han framställs som en krigarkonung,
men detta argument kan stärkas genom att han beskrivs som att han sällan befinner sig i
Sverige utan att han har varit i krig och utomlands under 18 år. Under dessa år har han inte
visat något intresse av att leda Sverige utan han har enbart en vilja till att kriga. När han
återvänder till Sverige och inser vilka problem Sverige står inför vill han lösa landets problem
med att invadera Norge för att finna en lösning. Genom att lösa sina konflikter fokuserar han
inte på de ekonomiska eller politiska kunskaperna han har utan väljer att använda sina
krigarkunskaper till att finna en lösning, vilket leder honom in i hans egen död. Den slutliga
slutsatsen som dras med filmens syfte med Karl XII’s framställning är att påvisa Karl XII som
en förrädare till Sverige genom de val han gjorde under sitt liv vilket ledde till Sveriges
förfall.

4. Jämförelse och analys
De olika filmerna har haft olika aspekter som framställer den svenske kungen Karl XII i
liknande och olika perspektiv, den ena framställning förhåller sig unik i sina detaljer även om
vissa aspekter förhåller sig liknande. Genom att filmerna framhåller liknande aspekter så visar
detta på att filmskaparna hade goda kunskaper om den svenske kungen när de gjorde sina
filmer. Jag kommer mer djupgående att jämföra dessa likheter och skillnader under denna del
av min undersökning.
Alla filmerna framställer Karl XII som en arrogant person, fast denna aspekt förekommer i
olika grader i de olika filmerna. Hans arrogans framkommer framförallt där han anser sig
själv som självsäker där han antingen tror starkt på att han kommer att segra i de krigen han
utkämpar. Denna aspekt framkommer i alla filmerna förutom den svenska filmen Karl XII där
han framstår som en mer dyster person, men arrogansen där baseras mer på att han tror sig stå

över alla andra och kräver därefter en respekt. Ett personlighet drag som filmerna påvisar var
att Karl XII besatt mycket mod. Filmerna visar att kungen befinner sig i någon form av
krigssituation och han kan oftast ses befinna sig på någon typ av slagfält i alla filmerna. I
Peter the great och Slaget vid Poltava såras kungen även vilket på grund av sitt mod, medan i
Karl XII och den norska serien Bröderna Dal stupar kungen innan striden ska börja. Denna
gemensamma faktor som alla filmerna visar på ger oss en bild utav Karl XII som en krigar
konung, där vi ser oftast ser honom i krigssituationer i alla filmerna. Något som även stärker
bilden kring krigarkonungen är att han alltid i alla filmerna går runt i sin karolinska uniform,
både under fredstid och under sina fälttåg. Det enda undantaget är i serien Peter the Great där
tittaren får se honom i andra kläder under fredstider, där vi får se honom bland annat bära
träningskläder och en pälsrock utan något militärt klädesplagg. Under de scener som utspelar
sig under det stora nordiska kriget byter han över till sin karolinska uniform. I Karl XII har
han på sig en uniform som inte urskiljer sig ifrån den individuella infanteristen, utan ser
identisk ut med sina soldaters uniformer. I slaget vid Poltava och Peter the great har han även
på sig sin soldatuniform som liknar sina officerare. Dessa uniformer är inte heller utstickande
vilket gör det svårt att urskilja honom som Sveriges kung och en officer inom den svenska
armén. Den största skillnaden på klädstilen är i Harbina Cosel, där han inte är iklädd i en
soldat uniform utan att han har enbart på sig en beige kappa vilket gör att han sticker ut ifrån
sina soldater. Däremot bär kungen på en karolinsk uniform under hans kappa som han alltid
har på sig.
Något som både Harbina Cosel och Peter the great har gemensamt är att dessa två filmer visar
på kungens attityd till krig, vilket inte är något som förekommer tydligt i de andra filmerna.
Båda dessa filmer framställer att kungens humör är alltid på toppen när det kommer till krig.
Som ett exempel är alltid Karl XII glad när han ska inspektera sina trupper, men även att
inspektioner och krig beskrivs som hans favorit sysselsättning. I Peter the great är han också
alltid på bättre humör både när han befinner sig ute på fronten men även när han talar om krig.
I denna serie beskriver han krig som kungars sport och den sysselsättningen som människor
gillar bäst. Dessa två aspekter gör att filmerna framhäver att kungen har en vilja till att kriga
eftersom det är något som gör honom lycklig. Filmen Karl XII framhäver kungen som en
envis person som vägrar sträva efter fred med sina fiender, men den visar även på att det inte
var han själv som sökte sig till kriget. Utan att han enbart ville försvara Sverige emot sina
angripare. I Peter the great vägrar kungen att gå med på Peters föredrag och därmed tvingar
fram ett krig mellan de två staterna. Vilket gör att denna serie lyfter fram Karl XII som den

huvudsakliga aktören till krigets utbrott, det ger en helt annan bild till krigsutbrottet än vad
filmen Karl XII gör.
Harbina Cosel och Peter the great har även en gemensam faktor att Karl XII förhåller sig
respektfull emot sina fiender. I Cosel säger bland annat Karl XII att de inte ska orsaka onödig
skada på landet och dess befolkning. Han talar även vänligt med August II och vill hälsa på
hans fru och barn vilket är en form av respekt emot det polska kungahuset. Han vinkar och
även hälsar på de polska soldaterna när han rider förbi dem vilket även ger en kungen en mer
respektfull bild av hans agerande. I peter the great visar han inte på mycket respekt emot
Ryssland, utan istället mot sin rival Peter den store. Han skålar till Ryssland för att visa Peter
sin respekt emot honom, men han vägrar även att låta någon tala illa om Peter bakom tsarens
rygg vilket irriterar kungen. I Slaget vid Poltava förhåller sig kungen neutral till sina fiender,
men visar ingen respekt mot den franske kungen där han talar illa om Ludvig XIV och slänger
iväg hans meddelande.
Filmen Karl XII är även den enda av alla filmer som belyser honom till att vara negativt
inställd emot kvinnor, där han är mer otrevlig mot dem. Något som även framgår i denna film
är att han inte heller är intresserad av kvinnor, kärlek eller äktenskap. Det enda som visar på
något intresse för kvinnor i denna film är när han stöter på flickan som sjunger för honom
vilket får honom att återfå en del av sin livslust. I den norska serien är Karl XII tvärtom
genom att han har tagit sig an en norsk älskarinna som han besöker under sin vistelse i Norge.
Vilket är den enda filmen där han visar på något intresse till kvinnor, en aspekt som ingen
annan film lyfter fram.
Två andra aspekter som lyfts fram och går att jämföra är att Karl XII skadas och dödas i några
av dessa filmer. I Slaget vid Poltava och Peter the great blir kungen sårad i strider men på
olika sätt som skiljer sig. I slaget vid Poltava blir kungen skjuten i foten vilket förhindrar
kungen att delta i slaget vid Poltava även om han är närvarande under slaget men deltar
personligen inte i stridandet. Tittaren får se kungen ligga på en bår som ser ut som en säng där
han ligger och observerar slaget uppe på en kulle medan i Peter the great deltar Karl XII själv
i slaget. Under slaget ser tittaren att kungen kommer ridande oskadd på sin häst och rider mot
ryssarna med sitt dragna svärd innan han blir skjuten i bröstet eller magen. Den gemensamma
faktorn här är att kungen blev skadad i båda filmerna men det som skiljer sig åt är när, var och
hur han blev träffad. Båda har gemensamt att kungen lades på en bår och blev iväg buren även
om hur detta skedde är olika. Filmen Karl XII och Bröderna Dal visar båda två på kungens
död, där Bröderna dal visar att kungen skulle hålla ett tal inför sina soldater men när

soldaterna inte hör honom och bryter mot kungens order råkar han skjuta sig själv i huvudet.
Filmen framställer att kungen råkade begå självmord av misstag där ingen av soldaterna
uppfattade om vad som verkligen hände. I filmen Karl XII finner svenskarna enbart Karl XII’s
döda kropp vid en klippa, filmen visar att kungen blev skjuten genom tinningen men även här
vet ingen om vem det var som dödade kungen. Det framkommer inte heller vem det var som
verkligen sköt honom utan bara att de hittade honom död vid en klippa. Dessa två filmer visar
att kungen sköts i tinningen men anledningen och hur han dödades skiljer sig åt.
Alla filmerna har skiljt sig till någon grad i hur Karl XII presenteras när det kommer till hans
personlighet, agerande, klädstil och handlingar, där många filmer har liknande tendenser men
ändå skiljer sig åt ifrån varandra. Att de även skiljer på flera detaljer vilket ändrar om hela den
historiska innebörden är en intressant faktor som filmskaparna har valt att framföra med sina
filmer. Som exempelvis anledningen till det stora nordiska kriget eller hur Karl XII sårades
innan och under Poltava är små detaljer i filmen men som har en stor innebörd för själva
historien är något som skiljer mellan de olika filmerna. Hur Karl XII’s personlighet är och hur
han agerar är även något som skiljer sig åt i alla filmerna till olika grader. Vilket visar på hur
olika filmskapare konstruerar om historien med sina filmer genom sina tolkningar kring
kungen men för att kunna få historien till att bättre passa in på den vita duken.

5. Diskussion
Alla filmerna kom ut under olika tidsperioder, där alla filmerna är påverkade av sin egen
samtids historieskrivning, men även utav det egna landets historiesyn på Karl XII. Dessa två i
kombination med varandra har haft påverkningar på hur Karl XII har framställts i filmerna.
Harbina Cosel är den äldsta av alla filmerna då filmen kom ut 1968 i Polen. Polen har länge
varit en av Sveriges största rivaler och landet var själv involverad i ett krig emot Karl XII.
Trots detta har serien inte framställt kungen i ett allt för stort negativt perspektiv, där han
fortfarande framstår som en modig men arrogant person, som ändå visar på olika former av
respekt för Polen och den polske kungen. Det kan tolkas som att filmskaparna har en slags
respekt till Karl XII eftersom serien inte lyfter fram någon propaganda eller någon större
negativ aspekt kring den svenske kungen. Som tidigare nämnt finns det negativa aspekter att
lyfta fram kring framställning av Karl XII, men detta är något som förekommer i alla de olika
filmerna och serierna. Filmen Karl XII kom ut 1974 i Sverige, och filmen är baserad på

August Strindbergs drama kring Karl XII. Strindberg förhöll sig negativt emot Karl XII där
han bland annat anklagade Karl XII till att vara en förrädare. Utifrån ett tidsperspektiv inom
Sverige var historieskrivningen splittrad kring Karl XII, speciellt efter 1960-talet. Under
1800-talet och 1900-talet första halva framhävdes Karl XII som bland annat en hjälte eller där
han stod som en symbol emot Ryssland. Efter 1960-talet började allt mer negativa perspektiv
framkomma kring Karl XII vilket har sina påverkningar av filmen vilket är något som märks
av. Serien Peter the great kom ut året 1986 i USA och under denna tid var USA och
Sovjetunionen i en konflikt med varandra. Det kalla kriget var i full gång mellan de två
supermakterna. Till skillnad ifrån Ryssland, Polen eller Norge har Sverige aldrig haft någon
större konflikt med USA. USA framställer Karl XII som en arrogant person, men även som en
person som förhåller sig positiv till krig medan de framställer Peter den store i ett allt mer
positivt perspektiv. Det märks att de har försökt framhäva den svenske kungen i ett neutralt
perspektiv även om han framgår som en fiende till protagonisten i serien. Vilket är en
intressant faktor på framställningen av Peter den store och Karl XII om man utgår ifrån ett
tidsperspektiv. Den norska serien Bröderna Dal som kom ut 2005 är den mest negativa serien
som framställer Karl XII. 2000-talet är en tid där historieskrivningen tar allt mer bredare
perspektiv, speciellt när det kommer till historiebruk där historieforskningen kring
historiebruket utgick i ett allt vidare perspektiv. Forskningen började inte längre kretsa kring
att skapa den korrekta historien utan började istället att utgå ifrån andra historiebruks
perspektiv istället, men även att man nu började att konstruera historien. Vilket märks av i
denna serie eftersom serien inte strävar efter att hålla sig korrekt utan tar och förlöjligar
historien och Sverige. Både svenskarna och Karl XII blir ständigt förlöjligade för att skapa en
humor i serien men som även kan vara för att driva med sitt grannland. Vilket är något som
verkligen märks av i hur den norska filmskaparen har valt att framställa Karl XII i sina verk,
där syftet är till för underhållning och humor vilket har skapat en förlöjligad bild kring den
svenske kungen och hans soldater. Den yngsta av alla filmerna är Slaget vid Poltava som kom
ut året 2007. Till skillnad ifrån den norska serien håller sig den ryska filmen till det mer
historiska även om stora delar av filmen är konstruktioner. De historiska karaktärerna försöker
efterlikna de historiska personerna i serien men hålla sig relativt neutrala i de olika
framställningarna. Svenskarna kan ses plundra, bränna ned byar och våldföra sig på kvinnor,
men detta är något som Karl XII själv inte deltar i eller visar på ifall han känner till detta.
Däremot är filmen lite mer likartad eftersom filmen är gjord av Ryssland beskriver de även
Ryssland i negativt perspektiv, vilket gör att serien inte lyfter fram någon riktig propaganda
eller har använts för detta syfte. Serien framställer kungen enbart som en arrogant och

självsäker person vilket är precis som flera av de andra filmerna har gemensamt men utöver
detta förhåller sig filmen neutral i sin framställning kring Karl XII.
Resultatet av undersökningen har visat på att de skandinaviska filmerna har framställt den
mest negativa bilden kring Karl XII’s framställning i filmerna till skillnad från vad Polen,
Ryssland och USA har gjort. Sverige och Norge är två länder som ligger nära varandra, som
kan ha influerat varandra när det kommer till synsättet kring kungen på grund av hur lika
dessa två länder är men även hur dessa två länder söker sig till att skämta om varandra. Dessa
två aspekter kan ha haft en stor påverkan på hur framställningen kring Karl XII har
framställts.
Värderingar har framkommit i alla filmerna vilket visas genom den bild som har presenterats
under undersökningen. Alla filmerna har en tendens till att presentera Karl XII som en man
som deltog personligen i krigen och han framställs nästan alltid i krigssituationer. Han är
klädd i sin karolinska uniform i alla filmerna, den enda skillnaden är att i den polska filmen
bär han en brun rock över sin uniform vilket han inte gör i de andra. Vilket stärker den
förklaring som oftast ges om Karl XII. Det visar även på en värdering som alla länderna har
gemensamt vilket är att alla presenterar Karl XII som en krigarkonung som levde och trivdes
på slagfältet.
Karl XII har varit den kung inom svensk historia som har fått den mest varierande
historieskrivningen av alla kungar som landet har haft. Precis som med min tidigare
undersökning kring om hur Karl XII framställdes i läroböcker har han även här fått en
varierad framställning i sin presentation i filmerna. Filmerna har det gemensamt när det
kommer till kungens framställning vilket har gett mig slutsatsen till att alla filmskaparna har
haft en kunskap kring den svenske kungen Karl XII. Däremot skiljer sig vissa detaljer i dessa
gemensamma framställningar vilket är genom de tolkningar som filmskaparna har gjort utav
kungen som kan ligga till grunden för den varierande framställningen. Alla filmskaparna
måste göra sina egna tolkningar kring kungen vilket gör att vissa filmskapare tolkar honom på
olika sätt vilket gör att framställningen kring Karl XII blir olika i filmerna. Tolkningar kan
även ha ändrats om för att få Karl XII att passa in i handlingen av filmen vilket kan vara en
annan faktor som påverkar framställningen kring den svenske kungen. Dessa två aspekter
kring tolkningar gör att det kommer upp olika trendbrott kring framställningen omkring
kungens skildring. Det leder till att mycket i filmerna inte är historiskt korrekt utan filmerna
har många inslag som har ändrats omkring Karl XII. Detta har en stor påverkan på hur Karl
XII presenteras i filmerna till skillnad ifrån verkligheten. Det förekommer framför allt i den

norska serien där serien har i syfte till underhållning och komedi, vilket även förlöjligar de
svenska soldaterna och Karl XII vid vissa tillfällen. Vilket inte enbart behöver bero på de
komiska inslagen, men även de värderingar som förekommer inom landet som också påverkar
filmer utifrån historiska och moderna värderingar.
Filmerna kan användas i undervisningen genom att ge en inblick i hur olika skildringar kan
ges och presenteras kring Karl XII. Filmernas tendens till att visa olika aspekter kring kungen
kan stärka elevernas historiebruk genom hur historien brukas, tolkas och används på olika
sätt. Alla filmerna visar på olika synsätt och aspekter omkring Karl XII som inte stämmer
överens med varandra vilket ger en varierande framställning av kungen vilket gör att källkritik
och historiebruk blir kärnpunkten istället för de historiska händelserna.
En slutsats som jag kan dra utav denna undersökning är att en lärare kan tänka på hur man kan
använda olika källmaterial för att visa på olika skildringar och tolkningar av en historisk
händelse eller person. Dessa händelser eller personer kan komma ifrån olika böcker, spel,
läromedel eller filmer i syfte till att få ett djupare perspektiv på hur historien skildras och
brukas. Alla dessa olika källmaterial har sina olika syften, fördelar och nackdelar inom
lärandet. Böcker kan ge elever en djupare och levande känsla genom att läsaren får sätta sig in
i en historia och läsa om historien på en mer levande nivå. Filmerna har ett liknande syfte men
målar upp en visuell bild av personer, händelser och deras livsstil genom att tittaren får själv
uppleva vad filmen presenterar på bild. Även om filmerna inte är historiskt korrekta har de
andra syften som de kan användas till vilket gör att filmerna har någon form av historiskt
värde i undervisningen. Det gör filmerna till ett redskap inom skolan som bidrar till en annan
form av lärande, en form som gör det viktigt att komma ihåg att filmer har många olika
användningsområden som bidrar till elevernas lärande. Det gäller bara att finna nya
användningsområden för filmerna men även finna det historiska värdet med dessa filmer.
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