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Det kan trygt sies at 
temperaturen steg 
mot slutten av lørdag-
ens historieseminar i 
Fredrikshalds Teater. 
Svenske Cecilia 
Nordenkull brakte 
flere oppsiktsvek-
kende påstander til en 
godt over snittet 
interessert forsam-
ling. 
Tom SkjekleSæTher 
tomskjekle@gmail.com

Om denne møterefferent had-
de vært krimreporter, hadde in-
formasjonen som kom fram et-
ter lunsj på heldagsseminaret 
«Store Noriske Krig- Karl XII´s 
siste felttog 1718» i teaterets 
ballsal lørdag vært å betrakte 
som «breaking news».

Konspirasjonsteori
Riktignok ville det påståtte dra-
pet og konspirasjonsteorien 
vært omfattet av en betydelig 
foreldelsesfrist, men om forfat-
teren av boka «Karl XII- Kun-
gamord» har rett i sine omfat-
tende og dramatiske teorier, vil 
både historiebøker og Fred-
riksten festnings historiske sta-
tus måtte bli gjenstand for be-
tydelig revisjon. Ikke minst vil 
det være sensasjonelt om fest-
ningen skulle bli betraktet som 
både krigsskueplass og mord-
åsted.

I sin velkomsttale til en full-
satt sal, seminaret, det sjette i 
rekka, var helt utsolgt, gjentok 
avtroppende festingskomman-
dant det lett «forretningsmessi-
ge» valgspråket «Det gjelder å 
holde liv i kongens død». I det 
perspektivet er Cecilia Norden-
kulls bok å oppfatte som en per-
fekt gave til trehundreårs mar-
keringen av kongens fall, 30. 
november eller 11. desember, 
avhengig av hvilken kalender 
man prefererer.

Men ved siden av Cecilia 
Nordenkull var det sju andre 
foredragsholdere, som til 
sammen belyste en bredt spek-
ter av det tidlige syttenhundre-
tallets forhold med Karl XII og 
hans yrkesutøvelse som pris-
me.

Flest svensker, ig jen
Også denne lørdagen var de 
svenske «styrkene» tallmessig i 
flertall, fem av åtte talere repre-
senterte det blågule perspekti-
vet.

Temaene strakte seg fra mili-
tære aspekter ved Karl XIIs to 
felttog mot Norge-Danmark til 
kulturpåvirkning og kaffens 
gjennombrudd under Karl, til 
arkeologi, til fakta og spekula-
sjoner rundt selve dødsfallet, 
inkludert den «nye» alternative 
teorien, fram til kongens posi-
sjon i folkelig svensk og norsk 
fortellertradisjon.

Nils Modig, tidligere svensk 
marineoffiser, ga tilhørerne dy-
pere innsikt i de maritime side-
ne ved felttoget i 1718, me vekt 
på det oppsiktsvekkende pro-
sjektet der man fraktet et stort 
antall tunge båter hele 25 kilo-
meter fra Strömstad til Idde-
fjorden fram mot sommeren 
1718.

Tor Ulsnes, seniorrådgiver 
ved Østfoldmuseene, tok over 
stafettpinnen ved å gå nærmere 
inn på felttoget i sin helhet. Uls-
nes tydeliggjorde de relevante 
tallene, inkludert hvor mange 
som ble drept i disse krigene, 
tjue tusen soldater og tjue tu-
sen sivile, hele åtte prosent av 
befolkningen. Veldig mange 
flere liv enn hva som gikk tapt i 
andre verdenskrig.

lite gummistøvler i 1718
Leif Törnquist, tidligere oberst 
og sjef for (den svenske) statens 
Försvarshistoriske museer, for-
klarte levende om den danske 
kongens forhold til Norge (Det 
var han personlig som fikk 
skatteinntektene fra Norge!) og 
gikk med røff humor inn på for-
holdene rundt beleiringen av 
Fredriksten (- Det fantes ikke 
gummistøvler den gang, for-
holdene for soldatene var for-
ferdelige). Han kunne avsløre 
at Karl var avhengig av å vente 
på kornhøsten for å ha nok for-
syninger til å gjennomføre i 
1718, etter at soldatene sultet 
under det første forsøket i 1716.

Annie Linnéa Matsson, uni-

versitetslektor fra Uppsala 
universitet, fortalte om de tyr-
kiske, jødiske og armenske 
kreditorene som fulgte etter 
Karl til Sverige fra Bender i 
Moldova for å få tilbake pen-
gene sine og om kafeens kul-
turgeografiske historie på syt-
ten/attenhundretallet. Veldig 
interessant om tidlig innvand-
ring under Karl XII, med peke-
re fram til dagens svenske po-
litiske situasjon.

Linnea Nordell, arkeolog og 
antikvar ved Bohuslän muse-
um foredro om arkeologiske 
spor etter Den store Nordiske 
Krigen i Strømstadområdet.

en kule varmt
Her nådde vi fram til semina-
rets egne dramatiske høyde-
punkt, der festningens nye 
kommandant, Magne Ranne-
stad, på forbilledlig klart og 
poengtert vis foredro under 
overskriften «Kongens død-
fakta, spekulasjoner, og teori-
er». På ingen måte uten humor 
(- Det kan sies at kongen døde 
av gjennomtrekk).

Rannestads gjennomgang av 
spekulasjoner var å betrakte 
som en historisk lissepasning 
til forfatter Cecilia Nordenkull.

Det kom ikke fram under 
hennes «historie-revolusjone-
rende» tretti minutter at hun 
selv har familiekoblingen til 
Karl XII. Nordenkull har næ-
ringslivsbakgrunn, men driver i 
dag historisk forskning via sel-
skapet «Icons of Europe», der 

hun etter flere bøker om Cho-
pin nå har satt et hvitt, nytt et-
terforskningslys på hva som 
muligens virkelig skjedde ned 
på Fredrikshald.

Kjernen i Nordenkulls over 
250 siders rettshistoriske mord-
påstand er at Karl XII ble tatt av 
dage av sin svoger, Fredrik av 
Hessen, gift med kongens søs-
ter Ulrika Eleonora. Han ble, in-
teressant nok, Kong Fredrik I av 
Sverige fra 1720.

en kongelig da Vinci
Ifølge Nordenkull er Karl XII 
grovt misforstått, han var en av 
Europas mest begavede og vi-
sjonære monarker, intet min-

dre enn en «Kongelig da Vin-
ci». Den nye teorien er at kon-
gen drev en angrepsplan fra 
tre fronter mot Fredriksten, 
ble drept av egen kanonild fra 
Oskleiva etter å ha bli lurt av 
Fredrik og hans (tyske, dem 
igjen!) medløpere, for deretter 
å bli fraktet død til løpegraven. 

Om boka «Kungamord» 
skulle få fast vitenskapelig 
mark under bena, er det duket 
for gigantisk omskriving av 
svensk og europeisk historie.

Uansett, på lørdag ettermid-
dag var det nærmest behov for 
købillett til «skyttergravene» i 
opposisjon til Nordenkull, fra 
salen grep lokale historikere 
som Hans Petter Hermansen 
og Svein Olav Hansen ordet 
med svært plausible motfore-
stillinger. Etter hvert også av-
troppende kommandant 
Strømsæther.

Vi utelukker ikke flere histo-
riker-trefninger i ukene som le-
der fram mot 30. november/11. 
desember.

Det var antakelig befriende 
og gemyttsdempende at histo-
riker Sven G. Elliasen kunne 
fortelle at Karl selv hadde used-
vanlig velutviklet humoristisk 
sans, ikke minst galgenhumo-
ristisk, (- Lyden av kuler skulle 
være hans musikk!). Legenden 
om hans spesielle krefter og 
egenskaper (den noe upresise 
«udødeligheten») har levd godt 
og lenge i folkelige overleverin-
ger på begge sider av grensen.

Svensk forfatter med oppsiktsvekkende bok om Karl XII

– Kongen ble myrdet
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bOK: Cecilia Nordenkull tenner en 
300 år gammel lunte med sin bok. 


