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Karl XII 

1697 blir den femtonåriga Karl kung över stormakten 

Sverige. Hans far, Karl den XI hade fört ett krig mot 

Danmark, som slutade med svensk seger.  

 

När Karl den XII tillträdde var landets ekonomi i god 

ordning och armén var väl rustad.  

 

År 1700 förklarar Danmark, Polen och Ryssland krig mot 

Sverige. De tre makterna hade slutit ett förbund för att göra upp med Sverige.  

 

Inledningsvis hade den svenska armén stora 

framgångar. Danmark besegrades snabbt. Slaget vid 

Narva beskrivs som en av de största militära 

framgångarna en svensk armé gjort. 

 

Efter att ha tagit itu med alla sina fiender vände Karl den XII åter blicken mot öster för att en 

gång för alla göra upp med Ryssland. Den svenska armén var numerärt underlägsen den 

ryska armén.  

 

Karl XII oroades inte av detta och utnyttjade vädret till 

sin fördel. De svenska trupperna avancerade ända fram 

till ryssarnas befästningar i snöovädret.  

 

Efter ett misslyckat fälttåg mot Moskva besegras den svenska huvudarmén 1709 vid Poltava.  

Svårt väder och ryssarnas ”brända jorden” taktik gjorde att den svenska armén led av svåra 

umbäranden. Slaget vid Poltava blev ett av de blodigaste slagen som svenska armén deltagit 

i och förlorat. Nio tusen karoliner stupade.   

 

 

 

Hur agerade den unge kungen 
som regent?  
 
Vilka förväntningar hade han på 
sig? 
 
Den unge kungen var enväldig och 
kunde ta alla beslut på egen hand.  
Vilka konsekvenser fick det för 
Sverige? Hur skulle du agera om 
du blev enväldig kung på den 
tiden? 

 

Varför bröt det stora Nordiska 
kriget ut?  
 
Hur var omvärldens syn på den 
unge kungen? 
 

Hur var armen rustad?  

Vad var det som var så stort med 
svenskarnas seger vid Narva?  
 
Vad berodde den på? 
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Den skadade kungen och ungefär tusen officerare och 

soldater flydde mot Turkiet.  

Karl den XII och hans män tillbringade fem år i Turkiet. 

Den turkiska sultanen tröttnade till slut på den svenska 

kungen. Ett stort bråk uppstod som sedan skulle kallas 

kalabaliken I Bender.  

 

Efter 15 år i krig kom Karl XII till Sverige. Landet var 

betydligt mindre än det han lämnade som 17-åring. Han bestämde sig för ytterligare ett 

fälttåg mot Norge. Ett krig som slutade med Karl XII:s död. 

 

 

Varför är Karl XII en symbol bland nynazister? 

Under andra halvan av 1800-talet så behövdes det 

patriotiska symboler som skulle mobilisera 

försvarsviljan. Främst skulle den mobiliseras mot 

Ryssland, som var Sveriges farligaste fiende (vid den 

tiden så kontrollerade Ryssland Finland, som de hade 

erövrat från Sverige bara 50 år tidigare).  

 

Det var naturligt att använda krigarkungarna i propagandan, och eftersom Karl XII hade 

slagits mot ryssen så blev han det självklara valet. 

 

Karl XII var en krigarkonung som aldrig vare sig startade ett krig eller slöt någon fred. Han 

gjorde en av Sveriges största bedrifter i krig när han vann slaget vid Narva men det var han 

som ledde Sverige i det mest förnedrande nederlaget – när den svenska armén krossades vid 

Poltava. 

 

  

 

 
 

Berätta om utgången av slaget vid 
Poltava. 
 
Vad händer med den svenska 
armén?  
 
Hur var läget hemma i Sverige? 
 
Varför tror ni att kungen stannade 
så länge i Turkiet? 
 
Vad var Kalabaliken i Bender? 
 

Varför varför gick Karl XII mot 
Norge (känslomässigt) eller 
territoriellt?  
 
Berätta om Karl XII död.  
 

Vad hände efter Karl XII död? 


