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Text & foto Carl-Henrik Larsson

Ingen annan svensk kung har blivit så omdebatterad, utnyttjad i olika
syften, och både hyllad och avskydd som Karl XII. Men oavsett hur
man ser på hans gärningar, så drabbades Sverige och befolkningen

mycket hårt av alla de krig han drev.

Stormaktens siste regent

Karl XII

När Karl XII föddes 1682
var Sveriges ekonomi
re lativt stabil, och den

svenska krigsmakten en av Eu -
ropas starkaste. Fadern Karl
XI hade vid riksdagen 1680 ge-
nomdrivit reduktionen – ett
sys tem för att minska adelns
makt samtidigt som statens fi-

nanser stärktes. Det handlade
om att dra in de gods och egen-
domar som adeln fått som gå-
vor av tidigare regenter. Dess -
utom passade Karl XI på att
stärka kungamakten. Rådet
för lorade allt sitt inflytande,
och 1682 gick riksdagen samma
väg till mötes. 

Det karolinska enväldet var
ett faktum!

Gedigen utbildning
Karl XII:s mor Ulrika Eleono -
ra var en dansk prinsessa som
redan 1675 förlovats med Karl
XI, som ett led i att minska mot-
sättningarna mellan Sve ri ge
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och Danmark. Efter att äk ten -
skapet äntligen hade kommit
till stånd 1680, dröjde det inte
länge förrän det första barnet
föddes, Hedvig Sofia, och ett år
senare kom Karl till världen.

Paret skulle få ytterligare en
dotter efter prins Karl – Ul ri ka
Eleonora. Hon skulle sena re

kom ma att efterträda sin store -
bror Karl XII. Den blivande
kungen hade dessutom fyra
yng re bröder som samtliga dog
innan två års ålder, till enorm
sorg för föräldrarna. 

Prins Karl uppfostrades och
skolades inför uppgiften att bli
en enväldig härskare med di-

rekt makt från Gud. Utbild ning -
en koncentrerades tidigt till sta -
tens angelägenheter. Stats kun -
skap, krigsvetenskap samt re-
ligion och språk, kombinerades
med ridning och pistol skyt te. 

Föräldralös och enväldig
Karl XII:s mor Ulrika Eleono ra

Det här fotot visar en del av Lun -
dagård, den park och öppna yta
som breder ut sig mellan dom kyr -
kan och Kungshuset i Lund.
Under sin vistelse här 1716–18 in-
spekterade Karl XII sina trupper
varje morgon i Lundagård. Kung -
ens arbetstempo var enormt!
Arbetsdagen började redan klock-
an tre på morgonen. Dagarna fyll-
des sedan med långdragna trupp -
inspektioner, statsangelägenheter
och olika krigs förberedelser. Den
till synes outtröttlige kungen gick
sedan till sängs först efter mid-
natt.
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Karl XII:s staty i Kungsträdgården
i Stockholm som avtäcktes 1868.
Karl XII har tillskrivits otaliga
egen skaper och fått ikläda sig en
mängd skepnader alltsedan sin
död 1718. Att han fått epitetet kri-
garkungen är inte konstigt, med
tanke på att han krigade i halva
sitt liv. Att han vägrade bära pe-
ruk vilket var kutym bland kungli-
ga och adelsmän, samtidigt som
han gick klädd i sin enkla soldat -
uniform och ledde sina soldater i
strid, väckte både beundran och
förfäran bland Europas befolk-
ning.

och oprövad regent i Karl XII,
stärktes de i sin övertygelse om
att tiden var inne att slå till. 

Danmark, under kung Fred -
rik IV, ville återerövra de förlo -
rade provinserna, främst Skå -
ne. Danskarna hade också tan-
kar på att erövra det nordtyska
området Holstein-Gottorp som
regerades av Karl XII:s svåger,
Fredrik IV av Holstein-Got torp.

Den andra av Sveriges fien-
der var kurfurstendömet Sach -
sen, som styrdes av August den
starke, tillika kung av Polen.
August den starke var intres-
serad av att ta för sig av de
sven ska områdena i Tyskland. 

Både den danske kungen
Fre drik IV och August den star -
ke var kusiner med Karl XII. 

Den tredje och mäktigaste
fien den var Ryssland, under
tsar Peter den store. Ur rysk
synvinkel var Sveriges makt-
ställning i Baltikum ett hot mot
Peter den stores planer på att
anlägga en ny huvudstad vid
finska viken, Sankt Peters burg.

De tre fienderna slöt 1699
en pakt, som gick ut på att en
gång för alla krossa det svens-
ka stormaktsväldet.

Kriget börjar
Karl XII befann sig på jakt när
han i mars 1700 möttes av bud -
skapet att August den starkes
armé hade gått in i svenska
Livland. Kort därefter rappor-

nas som Sverige, ingick i riket
också Finland, Estland, Liv -
land, Ingermanland med Kex -
holms län samt områden i nor-
ra Tyskland. De danska pro-
vinserna Skåne, Blekinge, Hal -
land, Bohuslän, Jämtland, Här -
jedalen och Gotland hade eröv-
rats och försvenskats under
1600-talet. 

Den svenska armén hade al -
drig tidigare varit så välutbil-
dad och välutrustad. 

Mäktiga fiender
Sverige hade dock mäktiga fi-
ender som väntade på rätt till-
fälle att gå till anfall, och ta till -
baka det som de ansåg var de-
ras. Och när Sverige nu hade
fått en mycket ung, oerfaren

avled 1693, endast 37 år gam-
mal, och fadern Karl XI avled
1697 vid 41 års ålder. 

Från bör jan var tanken att
en förmyndarregering skulle
ut ses på grund av att Karl än-
nu var omyndig, men så blev
inte fallet. Därför kunde den
endast 15 år gamle Karl krö-
nas till Sveriges kung, ett skå-
despel helt i enväldets tecken. 

I hela det rike som Karl XII
blev kung över fanns det drygt
två och en halv miljoner invå-
nare, vilket då var en åttonde-
del av Frankrikes. Merparten
av befolkningen var bönder. 

För utom det som idag räk-

Den 14 december 1697 kröntes Karl XII till svensk kung i Storkyrkan i
Stock  holm, en händelse som slog fast den nye kungens enväldiga ställ-
ning. Den blivande kungen bar redan kronan på huvudet när han trädde in i
kyrkan. Efter att ärkebiskopen hade smort kungen med helig olja, satte
han själv på sig kronan på huvudet. Inte heller någon kungaförsäkran upp -
rättades, vilket i praktiken betydde att Karl XII endast var ansvarig inför
Gud. Frimärket här från 1935 visar fasaden till Storkyrkan.

8 NORDISK FILATELI  Februari 2014

06_11:Layout 1  2014-01-25  13:40  Sida 8



På frimärket t.v. som gavs ut 1953, visas hur
Stockholm såg ut på 1650-talet. Här syns ock-
så tydligt det kungliga slottet Tre kronor (t.h.
på frimärket). Slottet med anor från 1200-talet
totalförstördes i en häftig brand 1697, medan
Karl XII:s far Karl XI fortfarande låg lik i ett av
slottsrummen. Den fjortonårige Karl lyckades
tillsammans med systrarna och änkedrott-
ningen ta sig ut ur det rökfyllda slottet. Ovär -
derliga medeltida handskrifter och handlingar
som förvarades på slottet, som även fungera-
de som riksarkiv, slukades av lågorna.

T.h.: Karolinerna förknippas mest med sina blå rockar och gula uppslag, som in-
troducerades på 1680-talet, men även andra färger på uppslagen kunde förekom-
ma. När det stora nordiska kriget bröt ut år 1700 var den svenska armén i ypperligt
skick. Men under det mer än 20 år långa kriget, som avslutades i och med freden i
Nystad 1721, dog närmare 200 000 karoliner. Flertalet dog inte på slagfältet, utan
av svält och sjukdomar. Detta finska frimärke från 1940 visar en karolinsk officer med dragen värja.
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terades det att danskarna an-
fallit Slesvig. Det stora nordis-
ka kriget hade brutit ut. 

Karl XII såg det som sin för -
sta uppgift att besegra dans-
karna. Det skulle ske genom att
landstiga på Själland, och se-
dan rikta ett direkt anfall mot
Köpenhamn. 

Den unge kungen var bland
de första att ta sig i land på
Själ land, ivrig som han var att
få uppleva krig på riktigt.

Danskarna kapitulerade in-
nan svenskarna ens nått fram
till Köpenhamn. 

Efter denna inledande seger
var det dags att ta hand om Au -
gust den starke och den sach-
siska armén. 

I oktober 1700 landsteg den
svenska armén i Estland, Må -
let var att driva ut August från
Livland, men han hade då dra-
git sig tillbaka till Kurland. 

Istället hade tsar Peter be -
lägrat staden Narva. Karl XII
beslutade att genast agera, och
med sin 10 500 man starka ar-
mé anföll han den nästan fyra
gånger så stora ryska armén. 

Tsar Peter hade lämnat Nar -
va precis innan slaget, och slapp
därmed bevittna det katastro-
fala ryska nederlaget. 

Arméns undergång
Under de närmaste sex åren
skulle Karl XII och den svenska
armén helt inrikta sig på att
besegra August den starke. Det
polska fälttåget 1702–06 dräne -
rade svenskarna på krafter, när
de i ändlösa marscher tving a -
des runt i det polska landska-

taktik var att – precis som Au -
gust gjort – dra sig undan och
undvika större slag. I kombi-
nation med den brända jordens
taktik, hamnade den svenska
armén därför snart i underlä -
ge, trots att man vann viktiga
drabbningar. 

I september 1708 började
försörjningssituationen för den
svenska armén att bli ohållbar,
och den karolinska armén vek
av mot det bördiga Ukraina. 

pet. August drog sig hela tiden
undan. 

Sommaren 1706 skedde dock
ett avgörande när svenskarna
gick in i Sachsen, vilket ledde
till freden i Altranstädt. Au -
gust avsade sig den polska kro-
nan, och Karl XII kunde där-
med vända blicken österut mot
Ryssland.

Hösten 1707 gick den svens-
ka armén bestående av 44 000
man in i Ryssland. Ryssarnas

Fotot visar huvudbyggnaden till Hallströmska 
gården i Karlskrona, i hörnet av Alamedan och
Drottninggatan. Huset som är från 1600-talet skall 
enligt traditionen, och den skylt som sitter på fasaden,
varit bostad åt Karl XII när han besökte staden 
1698 och 1700. Besöket 1698 gjorde han till-
sammans med farmodern, änkedrottningen, 
sin yngre syster Ulrika Eleonora och hertig-
paret av Holstein-Gottorp. Det varade i 
fjorton dagar. Att han bodde i Hall-
strömska gården har dock aldrig 
gått att källbelägga. 
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T.v.: Den världsberömde franske upplysningsfi-
losofen och författaren Voltaire (François-Marie
Arouet) 1694–1778, som ses på detta franska fri -
märke från 1994, har en sak gemensamt med
Daniel Defoe – författaren till Robinson Crusoe –
båda har skrivit en bok om Karl XII. Skillnaden är
att Voltaire inte rakt igenom hjälteförklarade
kungen. Han menade att Karl XII var en beund-
ransvärd kung, som drevs av både rättvisa och
mod. Hans envisa krigspolitik medförde dock
enligt Voltaire den svenska stormaktens fall.

T.v.: I april 1700 lämnade Karl XII Stock -
holm med destination Karlskrona – ör -
logssta den. Han skulle aldrig mer åter-
vända till huvudstaden. I juni 1700 av -
seglade den svenska eskadern, bestå -
ende av 38 linjeskepp och 8 fregatter,
från Karlskrona mot Öresund. Karl XII
befann sig ombord på linjeskeppet
Kung Karl, och här firade han sin 18-års-
dag. Målet var att ta sig förbi den danska
flottan och landstiga på Själland, vilket
lyckades. Skeppet Kung Karl (Konung
Karl) ses på detta frimärke från 1966.

Karl XII arbetade aktivt för
att få sultanen att starta krig
mot Ryssland, vilket även sked-
de 1711. Men till Karl XII:s för -
tret slöt man snabbt fred. 

Sultanen började med tiden
tröttna på den svenske kung-
en, som uppfattades som både
krävande och dyr i drift. Dess -
utom lånade Karl XII gigantis-
ka summor pengar från olika
osmanska långivare. 

I februari 1713 tröttnade sul-
tanen definitivt på Karl XII,
och under mycket bryska for-
mer – kalabaliken i Bender –
tillfångatogs kungen och ett fyr-
tiotal karoliner.

Karl XII och hundra svens-
kar fördes efter denna händel-
se till staden Demotika i nuva-
rande Grekland, där den sven -
ske kungen vistades fram till
hösten 1714. 

Anländer till Sverige
Kungen förstod till slut att he-

I väntan på viktiga trupp-
förstärkningar från Polen, in-
ledde Karl XII under våren
1709 belägringen av staden Pol -
tava, dit tsar Peter anlände i
juni 1709. När slaget inleddes
den 28 juni 1709, uppgick den
svenska armén till mindre än
hälften av den ryska, men det
var inget som Karl XII såg som
ett problem. 

Karl XII hade sårats i foten
under en rekognosering, men
vägrade lämna slagfältet, och
bars därför omkring på en bår,
från vilken han drev på sina
soldater. 

Slaget vid Poltava blev den
svenska arméns undergång,
och tusentals karoliner stupa-
de.

Kungen och hans närmaste
män lämnade slagfältet innan
den totala katastrofen var ett
faktum. 

Karl XII lyckades tillsam-
mans med 1 500 svenskar kor-

sa floden Dnepr. Kvar på and -
ra sidan floden fanns merpar-
ten av den svenska armén på
10 000 man under ledning av
general Lewenhaupt. 

Den 1 juli kapitulerade ar-
mén och svenskarna fördes bort
till en mycket långvarig fången -
skap i Sibirien. 

Karl XII i Bender 
Kungen och hans följe begav sig
till Osmanska riket, som var
fientligt inställt till Ryssland.
Osmanska riket utgjordes av
syd östra Europa, Mellanöstern
och den afrikanska Medelhavs -
kusten. Riket styrdes av sulta-
nen Ahmed III, som gav Karl
XII och hans följe asyl.

Den obetydliga orten Ben -
der, belägen i nuvarande Mol -
davien, kom att bli Karl XII:s
permanenta bostadsort under
stora delar av vistelsen i Os -
man ska riket, vilken varade till
1714.

T.h.: Flera av dåtidens främsta svenska uppfinnare och vetenskapsmän,
däribland Christopher Polhem och Emanuel Swedenborg, passade på att
besöka Karl XII när han befann sig i Lund 1716–18. Karl XII som var mycket
intresserad av ny teknik och matematik, visade stort intresse för Polhems
uppfinningar, till exempel Polhemsdockan, en avancerad skeppsdocka.
Christopher Polhem (1661–1751) adlades 1716. Han hedrades med detta
svenska frimärke 1951.

T.h.: I december 1715 återvände Karl XII till Sverige efter 15 år utomlands. Han tog sina första steg på svensk
mark vid fiskeläget Skåre, väster om Trelleborg, och därefter begav han sig till Ystad. Där slog han sig ner i
borgmästarens hus vid Stora Östergatan, en korsvirkeslänga som revs på 1960-talet. I februari 1716 lämnade
han Ystad utan att berätta för någon att det första norska fälttåget stod för dörren. På detta svenska frimärke
från 1974 visas Kemnerska gården i Ystad, som felaktigt kallas Karl XII:s hus. Han bodde nämligen aldrig där!
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Detta block gavs ut av Ukraina 2008 till 300-årsminnet av allian-
sen mellan Ukraina och Sverige som upprättades i oktober 1708.
Upp till vänster visas Karl XII, och till höger kosackhetmanen
Ivan Mazepa (1639–1709), som kämpade för Zaporogkosacker -
nas självständighet från Ryssland. När den karolinska armén
närmade sig Ukraina 1708, ingick Mazepa och hans kosacker en
allians med Karl XII. Efter nederlaget vid Poltava flydde Mazepa
tillsammans med Karl XII till Bender där han avled 1709.

Från detta hus vid Stora Söder -
gatan i Lund, styrde Karl XII Sve -
rige under åren 1716–18. Karl XII
misstänkte med fog att danskarna
planerade ett angrepp i söder,
och Lunds strategiska läge nära
Öresund blev avgörande för valet
av bostadsort. Till staden kom un-
der dessa år en mängd männi -
skor. Däribland kungens närmas-
te män, rådgivare, höga militärer
samt ett mer exotiskt inslag: os-
manska kreditorer med familjer,
som kom till Sverige för att se till
att de vidlyftiga lånen från den os-
manska tiden återbetalades.

la det svenska stormaktsväl-
det höll på att falla samman.
August den starke hade åter -
igen blivit kung i Polen, och de
svenska besittningarna i Bal -
tikum var sedan 1710 i Ryss -
lands händer. Dessutom hade
Preussen och Hannover anslu-
tit sig till pakten mot Sverige.

Tillsammans med två följe-
slagare genomförde Karl XII på
hösten 1714 en svårslagen be-
drift. De red i ett sträck genom
Europa, via Ungern, Österrike
och Bayern, och nådde den
sven ska staden Stralsund på
endast 14 dagar. 

Kungen begav sig dock inte
genast hem till Sverige. I Stral -
sund mötte han friherren Georg
Heinrich von Görtz (1668–1719)
som kom att bli mycket bety-
delsefull för honom. Karl XII
fattade genast tycke för Görtz,
som i egenskap av kungens
ekonomiske rådgivare kom att
genomföra mycket impopulära
skattereformer. 

Efter kungens död greps och
avrättades Görtz på order av
Fredrik von Hessen, gift med
Karl XII:s syster Ulrika Eleo -
nora. 

I december 1715 lämnade
Karl XII Stralsund, som i detta
läge var belägrad av danska,
preussiska och sachsiska styr-
kor, och seglade mot Sverige.
Dagen efter avresan kapitule-

rade de svenska styrkorna i
Stralsund. 

Kriget mot Norge
Nu besteg Karl XII svensk
mark för första gången på 15
år efter sin vistelse utomlands,
och begav sig till Ystad. Kung -
ens från varo och det misslyck-
ade kriget, hade gett danskar-
na kontrollen över Öresund.
Ett sätt att förändra denna si-
tuation var att rikta ett anfall
mot Nor ge, och på så vis få den
danske kungen att släppa in-
vasionsplanerna av Skåne. Dan -
skar na skulle då istället vara
tvungna att koncentrera sig på
att försvara Norge. 

I februari 1716 lämnade Karl
XII Ystad, och samma månad
inleddes det första norska fält -
tåget, som slutade i en kata-
strof för svensk del. Karl XII
gav dock inte upp tanken på
att erövra Norge. 

Väl tillbaka från Norge slog
Karl XII sig ner i Lund, där

han bodde fram till hösten
1718, då det andra norska fält -
tåget inleddes, och som skulle
bli den enväldige kungens död. 

Den 30 november 1718 be-
fann han sig i en av löpgravar-
na nedanför den norska gräns -
fästningen Fredriksten vid Fre -
drikshald, då han träffades av
ett dödande skott. Vem som av -
lossade det är mycket omtvis-
tat, och olika teorier har lagts
fram. Med största sannolikhet
kom skottet från fästningen,
även om det inte är otänkbart
att någon ur kungens eget led
sköt honom. Krigströttheten
bland soldaterna och officerar-
na var utbredd! 

Det dödande skottet inne-
bar visserligen slutet på enväl-
det, men inte slutet på kriget.
Det stora nordiska kriget av-
slutades först 1721 genom fre-
den i Nystad, vilket också mar-
kerade det definitiva slutet för
Sverige som en europeisk stor-
makt. ❑
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