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Syftet med denna uppsats är att utröna hur Karl XII har använts inom litteraturen under 1700, 1800 samt 
1900-talet. Frågeställningarna som ska besvaras är ställda utifrån Karl XII:s personlighet, politiska 
förmåga som statsman och slutligen Karl XII:s egenskaper som en militär ledare.  

 
Litteraturen som används för undersökningen speglar de verk som kom att bli mest uppmärksammade 
och uppskattade på det samhälleliga planet – då de kan antas haft den största inverkan på människorna i 
sin tid. Det förekommer litterära verk om sålts i miljontal, exempelvis Carl Grimbergs och Herman 
Lindqvists verk. Det verk som utgör starten för denna uppsats är skriven 1731 av François-Marie Arouet, 
Voltaire, som var en beundrare till den svenske kungen. Författaraktörerna byter av varandra och 
publicerar med en jämn ström under de följande århundradena.   

 
Den tidigare forskning som ligger till grund för uppsatsen är författaren Eva Östbergs beskrivning av 
historiebruk – att historien är människans kollektiva förmåga att minnas och att glömma, vilket yttrar sig i 
historiebruk. Denna beskrivning av historiebruk utmynnar även till John Tosh´s beskrivning av ett socialt 
minne – vilket yttrar sig på liknande sätt. Författaren Klas-Göran Karlsson ger en förklaring till ett 
existentiellt historiebruk – vilket är ett resultat av att människor har ett medfött behov av att minnas. Till 
dessa begrepp kommer även Egeland och Johannissons teori för en koppling mellan kultur, plats och 
identitet att användas.  

 
Den teoretiska ansatsen är att befästa Karl XII som en historisk aktör och byggsten i den svenska 
historien med utgångspunkt att detta skiftar i olika kontexter. Undersökningen ska utröna vilken plats 
författarna ger Karl XII som en historisk byggsten.  

 
 

 

Sökord: Karl XII, Charles XII, warrior king, kung, Sverige, 

1700-talet, stormakt, krig, officer, statsman, historia, historisk 

aktör.  

    

 
 
Postadress 

 
 

Gatuadress 

 
 

Telefon 

 
 

Fax 

Högskolan för lärande Gjuterigatan 5 036-101000 036-162585 

och kommunikation   

Box 1026 

551 11 Jönköping 



 

Innehållsförteckning 

Inledning 5 

Syfte och frågeställningar 6 

Metod 6 

Material 7 

Tidigare forskning 9 

Teoretisk ansats 10 

Bakgrund – Karl XII:s levnad 11 

Undersökning 13 
1700-talet 13 

François-Marie Arouet – Voltaire 13 
Anders Odell 15 
Jöran Nordberg 15 
Gustav III 17 
Sammanfattning 1700-talet 18 

1800-talet 18 
Esaias Tegnér 18 
Anders Fryxell 20 
Fredrik Ferdinand Carlson 21 
C. Georg Starbäck 22 
Verner von Heidenstam 24 
Sammanfattning 1800-talet 24 

1900-talet 25 
August Strindberg 25 
Arnold Munthe 27 
Frans G. Bengtsson 29 
Carl Grimberg 30 
Alf Henrikson 32 
Jan Lindegren 33 
Herman Lindqvist 34 
Sammanfattning 1900-talet 36 

Resultat 37 
1700-talet 37 

Karl XII:s personlighet 37 
Karl XII:s militära egenskaper 38 
Karl XII som statsman för Sverige 38 

1800-talet 38 
Karl XII:s personlighet 38 
Karl XII:s militära egenskaper 38 
Karl XII som statsman för Sverige 39 

1900-talet 39 
Karl XII:s personlighet 39 
Karl XII:s militära egenskaper 40 
Karl XII som statsman för Sverige 40 



sida 4 

 

Analys 41 
1700-talet 41 
1800-talet 42 
1900-talet 43 

Slutdiskussion 44 

Referenslista 46 
Källor 46 
Litteratur 47 

 
 
 
 
  



sida 5 

 

Inledning  
 

Varje historiker irriteras av Karl XII-legenden, stryker sig så att säga med handen över ögonen för att 

få bort en väv, ett töcken eller ett sken, som kommer emellan honom och föremålet, - klagar över 

skalders påfund, över den populära bilden, över en idealiserad gestalt. Något liknande sker knappast 

beträffande någon annan av vår tids gestalter.1  

 

Frans G. Bengtsson fångar här med ett enda citat en vanlig syn på Karl XII genom historien. 

Någon mer kontroversiell person i svensk historia än kung Karl XII torde knappast finnas. 

Uppfattningen om honom har skiftat från en ren hjältedyrkan till att han symboliserade en 

katastrof för Sverige. För att belysa hur viktig och stor del av vår historia Karl XII utgör, 

recenserade politikern och skribenten Örnulf Tigerstedt 1937 en biografi, Georg Carl von Döbeln, 

skriven av den första kvinnliga historieprofessorn Alma Söderhjelms verk med de hyllande orden: 

”Sverige har bara haft två män av den rätta kalibern. Den ena är Döbeln den andra, och större är Carl XII”.2  

 

Genom alla tider har forskare och historiker intresserat sig av att studera Karl XII, hans 

personlighet, militära färdigheter och hans roll som statsman. Dessa personer har inte alltid enats 

kring synen på Karl XII – men däremot ter sig deras intresse av kungen på ett likartat sätt och de 

beskriver syftet med sin forskning på någorlunda liknande sätt. Historieprofessorn Jan 

Lindegrens beskriver 1992 varför Karl XII ska vara föremål för historiska undersökningar:  

 

Varför  behöver då Karl XII-gestalten tas upp till förnyad prövning när så oerhört mycket redan är 

gjort? I själva verket är det närmast en chimär eller en felsyn att ämnet skulle vara så väl belyst att intet 

väsentligt nytt står att finna eller att inte nya perspektiv kan anläggas. Visserligen kan det inte förnekas 

att hur mycket som helst redan gjorts. Det mesta har emellertid, som sagt, en egendomlig karaktär av 

personliga inlagor i den urgamla striden för eller mot Karl XII. I huvudsak måste konstateras att – 

med några få undantag – författarna vare sig velat eller kunnat behandla sitt stoff i enlighet med de 

minimikrav som nu ställs inom den moderna historievetenskapen. Det är alltså i själva verket hög tid 

att återigen ta upp Karl XII-gestalten till behandling.3 

 

Detta speglar ett förnyat intresse för kungen som präglade det nya utgångsläget kring forskning 

om Karl XII som kom under andra delen av 1900-talet och som lever kvar än idag. Detta 

argument används även i denna uppsats – då denna kommer visa synen på Karl XII i litterära 

verk mellan åren 1731-1995.  

 

                                                      
1 Liljegren, Bengt. Karl XII – en biografi. S. 358.  
2 Hufvudstadsbladet. 15 december 1937.  
3 Dahlgren, S. Florén, A. Lindegren, J. kungar och krigare – tre essäer om Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. S. 151-152.  
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Varje tid, varje generation skriver sin egen historia och en gemensam identitet genom olika 

byggstenar som verkar med en dynamisk kraft åt varierande riktningar. John Tosh talar om det 

här som en pågående process. Han menar att vi, för att tolka historien, inte behöver 

överensstämma med den – däremot behöver vi kunna se den i sin helhet och kunna använda 

detta för att förklara hur världen ser ut idag.4  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att belysa hur synen på Karl XII:s personlighet, militära 

egenskaper och hur hans politiska förmåga som statsman har återgetts i litteratur. Utöver detta 

kommer detta att studeras över tid för att urskilja eventuella skillnader eller likheter.  

Frågeställningarna som uppsatsen kommer att besvara är följande:  

• Hur har de undersökta litterära verken beskrivit Karl XII:s personlighet och hur har detta 

förändrats?  

• Hur har de undersökta litterära verken beskrivit Karl XII:s militära egenskaper och hur 

har detta förändrats?  

• Hur har de undersökta litterära verken beskrivit Karl XII som statsman för Sverige och 

hur har detta förändrats?  

Metod  

Denna undersökning är en kvalitativ textanalys, vilket innebär att Karl XII:s gärningar undersöks 

utifrån hur dessa har bedömts av omvärlden i de olika tidsperioderna. För att göra denna 

litteraturstudie har den kompletterats genom närläsning.  

  

Till den kvalitativa textanalysen har Explication de texte, närläsning, använts – som är en organiserad 

retorisk teori och metod för att kunna analysera en litterär text.5 Närläsning kan beskrivas ha två 

syften: Vad är författarens syfte? samt vilka strategier används i texten för att nå detta syfte?6 Då 

dessa frågor är anpassningsbara till uppsatsens frågeställning samt syfte, kommer den att 

användas genomgående under hela undersökningen. Vid närläsningen kommer författarnas 

attribut gällande Karl XII markeras för att senare presenteras i kronologisk ordning i 

undersökningen. Till detta kommer flertalet citat att presenteras för att kunna framställa 

                                                      
4 Tosh, John. Historisk teori och metod. S. 57.  
5 Explication de texte är den franska benämningen på närläsning som även varit ett skolämne i Frankrike sedan Napoleon regerade i landet.  
6 Campbell, Karlyn Kohrs & Burkholder, Thomas R. Critiques of contemporary rhetoric. 1997. S. 17-20.  
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författarnas syfte med texten gällande beskrivningar om Karl XII som person, militär samt 

statsman.  

 

Attributen som är av relevans för denna uppsats är de som berör Karl XII:s personlighet, militära 

ledaregenskaper och politiska förmåga som statsman att tas i beaktning. Till detta är närläsningen 

användningsbar då essensen av författarnas texter ska framhävas.   

Material 
 
Det finns oräkneligt verk och publikationer om Karl XII. Historikern Bengt Liljegren väljer att 

presentera den ofantligt stora mängd texter som skrivits om Karl XII i:  

 

Räknat i skrivna spaltkilometer kan få perioder i Sveriges historia mäta sig med epoken Karl XII. 

Litteraturen är minst sagt rikhaltig. Det har skrivits alltifrån biografier och akademiska avhandlingar till 

dramer och barnböcker om kungen. Några har betytt mer än andra för skapandet av Karl XII-bilden.7  

 

Som exempel kan här anföras att Herman Lindqvists serie, Historien om Sverige, har sålts i 

Sverige i 4,5 miljoner exemplar och kan därmed antas ha präglat den äldre svenska generationens 

litterära bild  på Karl XII som en identitetsskapande grundsten. Ett ytterligare exempel på ett 

litterärt verk som präglat en stor del av Sveriges historiemedvetande är Fänrik Ståls Sägner.8 

användes som lärobok för generationer svenskar. Som har präglat deras syn på bland annat 

Döbeln eller finska kriget 1808-09. Ett annat exempel på detta är författaren Karl Grimberg som 

sålt sitt verk om Karl XII i 1,2 miljoner exemplar.9  

 

Med tanke på att Karl XII som person, militär ledare och politiska färdigheter som statsman är 

väl bearbetad i sin helhet, används Lindegrens citat som en vetenskaplig motivering till denna 

uppsats. 

 

Efter skottet den 30 november 1718 har Karl XII således haft ett fortsatt ”liv” som i mångt och 

mycket kan mäta sig med dramatiken i hans verkliga liv. Och inget annat talar för att hans roll skulle 

vara slutspelad.10  

 

                                                      
7 Liljegren, Bengt. Karl XII – en biografi. S. 359.  
8 Runeberg, Johan Ludvig. Johan Ludvig Runebergs Samlade skrifter. Bd 4:1, Fänrik ståls sägner. 1870. 
9 Dybelius, Anders. 14 Röster kring samhällsstudier och didaktik. Vad ska jag skriva om? Ett didaktisk perspektiv om att finna ett 
uppsatsämne. Ju 2015. S. 171 
10 Liljegren, Bengt. Karl XII – en biografi. S. 375.  
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Karl XII:s roll inom litteraturen är inte slutspelad – och detta gör att vidare undersökningar i 

framtiden är av vikt. För att synliggöra skillnaden i huruvida Karl XII har beskrivits inom 

litteraturen – kommer denna undersökning att presenteras i kronologisk ordning för att 

underlätta för läsaren.   

 

Författarnas verk kommer att delas upp i olika grupper utifrån vilket århundrade de publicerades 

–1700-talet, 1800-talet samt 1900-talet. Denna typ av indelning är då tänkt att kunna medföra 

eventuella tidsmässigt identitetsskapande användningsområden för att sedan kunna jämföras mot 

varandra. De utvalda verken är alltså indelade i olika grupper för att kunna synliggöra författarens 

syn på Karl XII – och dels för att kunna synliggöra eventuella lik- och eller skillnader som finns 

under de respektive århundradena.   

 

De tongivande författarna som kommer undersökas från 1700-talet är till att börja med 

upplysningsfilosofen François-Marie Arouet, under pseudonymen Voltaire, då hans verk fungerar 

som embryot för användandet av minnet gällande Karl XII. Till detta kommer de viktiga 

aktörerna major Anders Odell, biktfadern Jöran Norberg samt Sveriges kung Gustav III att 

användas då dessa verk blivit centrala för 1700-talets identitetsskapande användningsområde 

kring minnet av Karl XII. 

 

På 1800-talet tillkommer en rad viktiga aktörer som präglat synen i samhället gällande minnet av 

Karl XII och den första är professorn Esaias Tegnérs, vars verk publicerades till minnet av Karl 

XII:s död – 1818. Efter detta följer författarna kyrkomannen och historikern Anders Fryxell, 

historikern och politikern Fredrik Ferdinand Carlson. Senare kommer den omtalade författaren 

August Strindbergs verk även att undersökas. De sista som kommer representera 1800-talets 

tidsperiod är historikern Carl Georg Starbäck samt nobelpristagaren i litteratur – Verner von 

Heidenstam. 

 

Under 1900-talet är flera av verken publicerade innan världskrigens slut – och det var 

Generalstaben som först publicerade sitt verk om Karl XII 1918, som minne till kungen 

tvåhundra år efter hans död. Under samma period publicerade därefter författaren Carl Grimberg 

sin serie i nio band som kom att bli en svensk klassiker. Författaren Arnold Munthes verk om 

kungen offentliggjordes 1927 och följdes av författaren Frans G. Bengtssons biografi om 

kungens liv. Här blir det nu en lucka i tiden runt det andra världskriget och nästkommande verk 

publicerades 1952 av historieprofessorn Sven Grauers. Till sist kommer författaren Alf 
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Henrikson att bidra till det identitetsskapande användningsområdet kring minnet av Karl XII, 

vilket publicerades 1966. Något närmare, tidsmässigt, tillkommer professorn Jan Lindegrens verk 

som publicerades 1992 samt journalisten och populärhistorikern Herman Lindqvist med sitt 

redan omnämnda verk, Historien om Sverige – storhet och fall, som publicerades 1995, att användas.  

Tidigare forskning  

Identitet och historiemedvetande är två ofta diskuterade begrepp som betyder flertalet saker i 

olika kontexter. I denna undersökning kommer begreppen att användas för att undersöka hur 

synen på Karl XII i litterära verk har sett ut och förändrats.  

Eva Österberg skriver att historien är människans kollektiva förmåga att både minnas och 

glömma – och att detta fyller människans behov. Detta yttrar sig sedan i historiebruk.11 

När det gäller begreppet identitet måste en form av nationalstat framhävas som en materiellt och 

symbolisk viktig referenspunkt, då dagens samhälle ter sig allt mer globaliserat än någonsin med 

ett ständigt utbyte av kultur och historia.12 Därför kommer uppsatsen utgå från redan nationellt 

befästa gränser i form av länder för att kunna urskilja olika identitetsskapande 

användningsområden.  

Egeland och Johannisson talar om att intresset för kopplingar mellan kultur, plats och identitet 

växer allt starkare i takt med globaliseringen och för att kunna säkerställa dessa begrepp väljer 

författarna att kategorisera olika identitetsnivåer i form av lokal, regional, nationell samt 

internationell nivå.13  

Till Egeland och Johannissons kategorisering av de olika identitetsskapande nivåerna kommer 

John Tosh´s begreppsförklaring till ett socialt minne att användas. Han syftar till att en grupp 

behöver ett kollektivt historiemedvetande och därför måste det finnas en gemensam tolkning av 

historiska händelser och erfarenheter som format samhället över tid. Han menar på att dessa 

händelser och erfarenheter kan härledas till vändpunkter eller symboliska stunder som bidrar till 

att gruppens självbild eller strävanden blir bekräftade.14  

I Tosh´s begreppsförklaring till ett socialt minne finns det en koppling till Klas-Göran Karlssons 

begreppsförklaring till det existentiella historiebruket – vilket han menar ger förklaring till att alla 

                                                      
11 Österberg, Eva. Folk förr. Historiska essäer, 1995. S. 7.  
12 Egeland, Helene. Johannisson, Jenny. Det lokalas plats i en globaliserad värld. 2003. S. 10.  
13 Ibid. S. 9.  
14 Tosh. S. 21.  
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människor har ett medfött behov av att minnas i både individuell och kollektiv mening.15 Detta 

gör att alla människor aktivt oftast medvetet söker efter en, i sin kontext, förbestämd historisk 

triangel att bygga sin bas ifrån, då den ofta är kulturellt eller geografiskt betingad.   

Dessa olika begrepp kommer att prägla uppsatsen för att kunna besvara frågeställningarna utifrån 

de olika nivåer på de identitetsskapande användningsområdena som finns kring minnet av Karl 

XII.  

Teoretisk ansats 

Den teoretiska ansatsen i denna undersökning är således att befästa Karl XII som en historisk 

aktör genom att belysa det, sociala minnet,  i form av ett existentiellt historiebruk i olika nivåer – 

det lokala,  regionala och det nationella. Undersökningen kommer även att belysa de eventuella 

skiftningar historiebruk kan anta inom ramen för användandet av minnet av Karl XII på olika 

plan.  

Varje tid, varje generation skriver sin egen historia och en gemensam identitet genom olika 

byggstenar som verkar med en dynamisk kraft åt varierande riktningar. John Tosh talar om det 

här som en pågående process. Han menar att vi, för att tolka historien, inte behöver 

överensstämma med den – däremot behöver vi kunna se den i sin helhet och kunna använda 

detta för att förklara hur världen ser ut idag.16 Anders Dybelius argumenterar för vad nutiden gör 

med historiska händelser och gestalter på följande vis:  

  

(…) ”de döda är de svagaste av de svaga”. (…) pekar på det faktum att eftervärlden kan göra, och 
också gör, vad den vill med historiska gestalter. (…) Därmed ligger historiens relevans i betraktarens 
ögon och kan förstås som en respons på vad filosofer ofta benämner som människors livsvärld eller 
som Fredrich Nietzsche menar vara historia som livsbehov.17   

 
Detta gör att man måste utgå från att synen av Karl XII har sett olika ut genom olika tidsperioder 

– och finns således en vikt i att i denna undersökning framföra en kort presentation under 

rubriken bakgrund gällande Karl XII för att läsaren ska kunna ha en utgångspunkt inom ämnet 

som bas inför undersökningen.  

 

                                                      
15 Dybelius, Anders. Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009. 2012. S. 12.  
16 Tosh, John. Historisk teori och metod. S. 57.  
17 Dybelius, Anders. Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009. S. 5.  
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Bakgrund – Karl XII:s levnad 

De flesta människor kan koppla ihop att Karl XII har varit kung i Sverige. Men när han regerade 

och vad som kännetecknade hans regentsperiod samt hans liv är det inte alla som vet. Vem var då 

denna svenska kung? För att belysa vikten av att presentera en historisk referensbild över Karl 

XII:s liv – från början till slut.18  

 
Karl XII föddes den 17 juni 1682 på slottet Tre kronor. Han var son till Sveriges dåvarande kung 

Karl XI och hans drottning Ulrika Eleonora av Danmark. Karls mor såg till att han fick den bästa 

tänkbara utbildningen av landets mest begåvade pedagoger som undervisade på ett sätt som vi 

kan känna igen än idag inom skolans väsen. Drottning Ulrika undervisade även sin son i 

kristendom. Han var intelligent och lättlärd – kvaliteter som hans far Karl XI aldrig haft. Om 

man bortser från denna skillnad, var Karl XII i mångt och mycket en kopia av sin älskade far.19 

 
1688, när Karl var sex år gammal togs han ifrån sin mor och kvinnorna som fostrat honom. Nu 

började hans utbildning för att bli kung på riktigt. De ämnen som Karl briljerade mest i var 

matematik, latin, tyska samt befästningsteknik och religion – lutheransk kristendom. Karl var 

även den ende svenske kung som skrivit teser i filosofi: ”Allt levandes naturliga drift är det som 

kallas passion, eller vällustens njutande”.20 

 
Under uppväxten fick Karl följa med sin fader på resor för att inspektera de olika regementen 

som fanns i landet. Redan som sexåring var hans högsta önskan att ”Jag önskar, att jag må en 

gång hava den lyckan att följa min pappa i fält.”21  När Karl XII var sju år gammal dödade han sin 

första varg i jakten som han tidigt lärde sig att tycka mycket om. Redan här var fadern Karl XI 

sonen Karl XII:s största idol och förebild. Denna bild kom att följa med Karl XII under hela 

livet, då fadern dog när Karl var femton år och den unge prinsen aldrig hunnit komma in i de 

tonårstrots som är menade att skilja sig från sina föräldrar.22 

 
Karl XII förklarades myndig och hans smörjelseakt ägde rum den 13 december 1697. Någon 

kröning blev det aldrig eftersom Karl redan innan bar kronan på huvudet och spiran i handen – 

han var född som en enväldig härskare över Sverige redan i vaggan. Karl XII:s  inledningsperiod 

som regent tycktes vara lugn och fredlig. Däremot hopades konspirationerna bakom de svenska 

                                                      
18 Ne.se/Karl XII  
19 Grimberg, Carl. Sveriges Historia – för folkskolan. 1919. S. 123.   
20 Duner, David. The Natural philosophy of Emanuel Swedenborg: A study in the Conceptual Metaphors of the Mechanistic World-View. 
Lunds universitet. 2012. S. 112.  
21 Grimberg, Carl. Sveriges Historia – för folkskolan. 1919. S. 124.  
22 Ne.se/Karl XII. 
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sändebuden. De styrande som låg bakom dessa konspirationer var August den starke från 

Polen/Sachsen, Fredrik IV av Danmark samt Peter den store i Ryssland.23    

 

När Karl var sjutton år, bröt krig ut då Polen gick in i svenska Livland i mars 1700. Karl XI:s väl 

förberedda mobiliseringsplan sattes nu i verket. Mat fanns i förråden, vapen och ammunition i 

arsenalerna och fartygen redo.24  

 
Inte långt efter Polens krigsförklaring, gick danskarna in i Holstein-Gottorp. Karl gick in i danska 

Själland i juli 1700 och lyckades efter tre dagar få den danske kungen att ge upp. Nu fortsatte den 

svenska militären mot Polen och en rad olika slag kom att fylla de närmsta 18 åren och nedan ges 

ett urval av dessa som exempel:25 

 

• 20 november 1700: Slaget vid Narva – den största segern i svensk militärhistoria eftersom att Karl XII 

besegrade den ryska styrkan som var tre gånger större än den svenska. Detta ledde till att tsaren i 

Ryssland evakuerade alla resterande trupper från Ingermanland samt tvingades påskynda en 

uppbyggnad av en ny armé då Karl XII tillfångatagit hans ledande officer.  

• 9 juli 1701: Slaget vid Düna – svenskarna vann över August II:s polsk-sachsiska armé.  

• 9 juli 1702: Slaget vid Kliszów – ännu ett slag mellan Karl XII och Polen/Sachsens August II. 

Svenskarna segrade.  

• 21 april 1703 och 28 oktober 1704: Slagen vid Pultusk och Punitz– svenskarna vann här återigen två 

segrar över styrkor från Sachsen.  

• 4 juli 1708: Slaget vid Holowczyn – vilket Karl XII vann över ryssarna på grund av sina taktiskt 

överlägsna färdigheter. Blev Karl XII:s personliga höjdpunkt inom de militära slagen. 

• 28 juni 1709: Slaget vid Poltava – svenskarna förlorade ett slag mot Ryssland, vilket gjorde att Karl XII 

tvingades fly till Osmanska riket och försattes i ofrivillig exil.  

• 1 februari 1713: Kalabaliken i Bender – den osmanske kungens försök att tvinga Karl XII till avfärd från 

landet. Karl XII förlorade sedan detta slaget och blev tillfångatagen.26  

  
Karl delade sina mäns tillvaro, i läger och på slagfält, över Europas utsträckta yta. Hans män 

besvarade trofastheten genom att följa honom överallt – från Narva till Düna etc. ner till Poltava 

och till exilregeringen i Bender.  

 
De följde även Karl XII till belägringen av fästningen Fredriksten vid Norska Fredrikshald. Det 

var senare här, i en av skyttegravarna den svenska kungen Karl XII kom att bli dödad. Den 30 

november 1718 fick han, på avstånd, ett skott genom tinningen och avled i en av skyttegravarna. 

Sverige hade förlorat sin kung, och männen förlorade sin hjälte.27   

 

                                                      
23 Ne.se/Karl XII 
24 Ibid.  
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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13 december samma år återvände Karl XII:s lik till Sverige där det placerades i en ekkista. Den 24 

december valde man att balsamera kroppen, varpå en fältriksdag anordnades i Uddevalla där 

Ulrika Eleonora blev godkänd som Sveriges drottning. Den 26 februari gravsattes Karl XII:s kista 

i Riddarholmskyrkan i Stockholm.28     

Undersökning 

Under denna rubrik kommer de tre olika tidsindelningarna att bearbetas i kronologisk ordning. 

Efter avslutad författare kommer en kortare sammanfattning att ges där de beskrivande 

attributen presenteras – dels för att tydliggöra de skillnader angående synen på Karl XII som 

framkommer samt för att skapa en tydlig övergång till det senare resultatet. 

 

Efter varje avslutad författare kommer en attributsammanfattning vars syfte är att ge läsaren en 

översikt i vilka attribut som användes för Karl XII:s minne samt att själv kunna se en 

övergripande tendens.  

 

1700-talet  

Under 1700-talet var det en trend att urskilja vilka män som kan kallas stora och flertalet författare 

ville ge sin förklaring till begreppet. En fransk pedagogfilosof, Helvétius, förklarar detta genom 

följande:  

 

Endast de som äger starka lidelser är i stånd till stora gärningar”.29 En genialisk man med laster är mer 
värd uppskattning än den som endast är dygdig och klok, därför att han kan göra mänskligheten 
mycket större tjänster.30 

 
Denna förklaring kan ses som grunden i den allmänna synen av ett manligt ideal under 1700-talet 

och kommer därför att användas som  utgångspunkt för studiet över detta århundrades 

författare. Den första som publicerade ett verk om Karl XII var upplysningsfilosofen Voltaire… 

 

François-Marie Arouet – Voltaire   

Voltaire beskriver Karl XII i ett brev 1731 ”att han är hälften hjälte, till hälften dåre och hans företag 

under senare delen av kriget äventyr av en vandrande riddare”.31 Här placerar Voltaire sin nivå på minnet 

av Karl XII – något som kom att genomsyra hela författarens framtida arbeten. 

 

                                                      
28 Ne.se/Karl XII. 
29 De l ´Esprit. Amsterdam et Leipsick. 1776. Band 2. S. 267.  
30 Ibid.  
31 Oeurves complétes, Paris 1877-85. S. 207. 
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Voltaire använde framförallt egna anekdoter för att berätta om kungen. Genom hela sitt arbete 

visar han en övertygelse om att Karl XII var en sällsam och otidsenlig gestalt.32 Voltaire valde, i 

enlighet med Helvétius, att placera Karl XII bland homeriska hjältar, då dessa hjältar brukar 

beskrivas som tapprare, starkare och större än män i deras närhet.33 Han tyckte synnerligen 

mycket om kungen som person och ägnade mycket tid åt att studera och skriva om kungens liv. 

Karl XII beskrivs i Voltaires verk som avnationaliserad, avkristnad och avmoraliserad – något 

som i ett globalt perspektiv kan användas för att applicera hjälten Karl XII som en nationell 

idealsymbol i omvärlden.34   

 
Voltaire beskriver Karl XII som eftersträvar att få de övriga ländernas ära, krig och hämnd, är 

villig att offra alla livets njutningar och glädjeämnen oavsett om han på vägen dit förlorar både 

soldater samt landområden. Här beskriver Voltaire även att Karl XII väljer bort giftermål och att 

avla arvingar – allt som räknades var meriterna på slagfältet. Voltaire menar dock här på att det 

sker en förändring i Karl XII:s personlighet efter slaget vid Poltava då kungens passion för ära 

och vinst istället byts ut mot en oerhörd galenskap. Mot alla odds får Karl XII, med sin orubbliga 

vilja av stål och enormt skoningslös kraft, enligt Voltaire, en storhet som kan liknas med de 

franska tragedins hjältegestalter.  

 
I slutorden på Voltaires verk om Karl XII beskriver han kungen som följande:  

 
På detta sättet omkom Carl XII, Konung i Sverige (…) sedan han försökt alt hvad lyckan har 
förmånligast, och alt hvad motgången har svårast, utan at den förra gjorde honom på minsta sätt 
veklig, ej heller den senare et enda ögnableck nedslagen. Nästan alla hans gärningar, til och med hans 
enskilta lefvnad, hafva varit långt över alt hvad sannolikt kan vara. Han är kan hända, den enda af alla 
Konungar, som lefvat utan svagheter, han dref alla de dygder som tillhöra en hjälte till en ytterlighet, 
hvarigenom de blifva lika så farlige som själfva lasterne.35   

 
I detta citat sammanfattar Voltaire Karl XII:s liv och belyser på flera ställen att kungen varit en 

sällsamt ordinär människa som vid upprepande tillfällen visat prov på stort mod och 

uppoffringar genom hela livet.   

 
Sammanfattningsvis använder Voltaire följande attribut och beskrivningar om Karl XII: hjälte, 

dåre, vandrande riddare, sällsam och otidsenlig gestalt, homerisk hjälte, tapper, stark, 

avnationaliserad, avkristnad, avmoraliserad, uppoffrande, celibatlivet, passion för ära och vinst, 

oerhörd galenskap, orubblig, vilja av stål, skoningslös kraft, storhet, fransk hjältegestalt. Här kan 

                                                      
32 Westerlund, Olov. Karl XII i svensk litteratur från Dahlstierna till Tegnér. S. 94.  
33 Delblanc, Sven. Homerisk hemkomst: två essäer om Iliaden och Odyssén. 2015. S. 43.  
34 Brulin, Herman. Fältkanslihandlingarna från Karl XII:s finska armé. 1933. S. 30. 
35 Oeurves Complétes, Paris 1877-85. S. 420.  
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man se att användandet av Karl XII:s minne har börjat. Hur kan detta senare komma att 

förändras över tid?  

 

Anders Odell  

1739 publicerade Anders Odell en propagandavisa som handlar om majoren Malcolm Sinclair 

som blev mördad år 1739 när han var på väg hem från alliansförhandlingar i Turkiet. Odell valde 

att skildra Sinclair i en nittio verser lång propagandavisa för att hylla den svenska kungen Karl 

XII och genomgående i visan drivs hjältekungens gestalt fram på ett heroiskt sätt och hans 

insatser för Sverige nästintill glorifieras.36  

 
I vers 20 beskriver Odell Karl XII som en lång och välvuxen hjälte som aldrig svek sina inre 

tankar, värderingar samt visioner. Kungens speciella ögon ska enligt denna text liknat en örns, 

och hans kraftiga händer var stadiga – oavsett vilken fara de stod framför.37 Denna vers är 

uppbyggd för att framställa Karl XII som en, rakt igenom, sann och trofast hjälte. Den 

presenterar Karl XII som ett ideal för hur en kung skulle vara samt ger intrycket av att kungen 

skulle för alltid vara osårbar.   

 
Publiceringen av Sinclair-visan medförde en kollektiv fientlighet gentemot ryssarna och manade 

på Sverige att enas under kungen – så som Karl XII:s soldater enats under honom. Karl XII 

framhävs även som den ultimata kungen och hans bedrifter likaså.38 Detta var även en av de 

bidragande orsakerna till kriget mot Ryssland år 1741.39 

 
Sammanfattningsvis använder Odel följande attribut och beskrivningar om Karl XII: hjältekung, 

hjältegestalt, heroisk, glorifieras, lång och välvuxen hjälte, principfast, visionär, örnlika ögon, 

kraftiga och stadiga händer, en sann och trofast hjälte, idealkung, osårbar, enande kraft. Här ser 

man att det identitetsskapande användandet av Karl XII:s minne har skiftat från att enbart prägla 

ett kungligt ideal – till att användas för att ena en nation mot en gemensam fiende och 

motståndare.  

 

Jöran Nordberg 

År 1740 publicerades en krönika, Konung Carl den XII:tes historia,  tillägnat kungen av hans egen 

biktfader Jöran Nordberg som under flera år personligen haft en nära relation till kungen både i 

fred och krig. Verket är skrivet på uppdrag från kanslikollegium med målet att beskriva kungens 

                                                      
36 Westerlund, Olov. Karl XII i svensk litteratur – från Dahlstierna till Tegnér. 1951. S. 114.  
37 Odel, Anders. Sinclairsvisan. 1939. Vers 20.  
38 Westerlund, Olov. Karl XII i svensk litteratur – från Dahlstierna till Tegnér. 1951. S. 118.  
39 Liljegren, Bengt. Karl XII – en biografi. 2000. S. 204.  
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liv i en större, historisk kontext. Nordberg slutförde utifrån dessa kriterier verket med 

utgångspunkt i sina egna minnesbilder, sin fältjournal, fältdagböcker samt handlingar från 

riksarkivet.40   

 
Nordberg hyste agg mot sin samtida författare Voltaire, då Nordberg ansåg att den senare 

återgivit Karl XII på ett felaktigt och missgivande sätt. Nordberg ansåg istället att han hade 

återgivit den sanna bilden av Karl XII då han menade att han haft otaliga år på sig att studera 

kungen närmare som person – vilket, enligt Nordberg, resulterat i en mer korrekt bild än den 

andra författare lyckats återge.41 Alltså kände sig Nordberg ansvarig för hur nästkommande 

generationer skulle komma att komma ihåg Karl XII och hur de skulle använda sig av minnet. 

Nordbergs verk skulle senare att betraktas som det sista verk i raden av den svenska stormaktens 

rikshistoriografer.42  

 
När det gäller de personliga uppoffringarna Karl XII gjorde, sammanfattar Nordberg detta i ett 

citat som Karl XII, enligt Nordberg, en gång ska ha anförtrott honom under en bikt:  

 
”vad mig själv anbelangar, skall jag ock gifta mig när Vår Herre giver oss fred och då vill jag söka ut en 
hustru, intet efter raison d´Etat, utan den, som jag rätt tycker om, och tror mig framgent kunna älska; 
så jag slipper hålla en sådan, som kallas maitresse på fransyska, och hora på svenska”.43 
 

Flertalet historiker utmålar giftermål som något Karl XII aldrig ville tala om – men motsvarande 

åsikt beskrevs i Nordbergs citat ovan. Här ser man en tydlig skillnad i huruvida författarna i fråga 

hade en personlig relation till Karl XII eller inte. Nordberg ägnade hela sitt verk åt att skildra Karl 

XII:s liv till att bli korrekt utifrån fakta. De källor Nordberg använde sig utav möjliggör, om 

möjligt, en djupare tolkning av Karl XII där han exempelvis beskrivs leva efter orden: ”…ju 

ödmjukare en människa är, desto mäktigare blir hon”.44 

 
Avslutningsvis väljer Nordberg att fokusera på Karl XII:s inre personliga drivkraft som, enligt 

Nordberg, möjliggjorde Karl XII:s  :  

 

 (…) storhet ”är mera en stor naturkrafts, än en mensklig storhet och påminner om de jättelika 
gestalter, som visa sig i den nordiska sagans forntid. Utan krig kunde han ej lefva (…).45 

 
Utan krig kunde således kungen inte leva, och han kan liknas med en dåtida hjälte. Det 

ovanstående citatet pekar ytterligare på att Nordberg beskriver Karl XII som ett ideal för hur en 

                                                      
40 Sok.riksarkivet.se/jörannordberg.  
41 Ibid.  
42 Ibid.  
43 Liljegren, Bengt. Karl XII – en biografi. 2000. S. 398.  
44 Nordberg, Jöran. Konung Carl den XII:tes historia.  1740. S. 151.  
45 Nordberg, Jöran. Konung Carl den XII:tes historia.  1740. S. 148.  
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kung för den svenska stormakten skulle vara.  

 
Sammanfattningsvis använder Nordberg följande attribut och beskrivningar om Karl XII: 

ödmjuk, mäktig, driven, stor, en naturkraft, en mänsklig storhet, en jättelik gestalt, kungligt ideal 

och en dåtida hjälte. Nordbergs vinklar tillbaka det identitetsskapandet användandet av Karl XII:s 

minne till att återigen skapa ett kungligt ideal som det närmsta kan liknas som en hjälte. Han ville 

applicera sin egen uppfattning om Karl XII för att på så sätt kunna prägla den framtida 

produktionen av verk, skrivna om kungen.    

 

Gustav III  

Drygt femtio år efter Karl XII:s död, var Gustav III kung i Sverige. Han försökte inledningsvis i 

mångt och mycket efterlikna Karl XII och kunde därigenom åtnjuta en större effekt av sitt 

ledarskap. Gustav III besökte 1771 Gripenbergs slott och sågs där i sin kungliga vagn – vilket 

senare återgavs genom ett samtal mellan en Ekesjö-borgare och en bonde från Säby: ”När 

kongen steg i wagnen, slängde han på sig en blå kappa, och tyckte jag mig just känna igen Kong 

Karl XII; så frisk och manlig han såg ut”.46 

 
Trots att Gustav III inledningsvis livnärde sig på det enkla, men än dock folkkära, minnet av Karl 

XII, förändrades detta något under hans tid som regent för Sverige. Gustav III var i behov av 

folkligt stöd i sin konstitutionella regering – vilken var en ny företeelse i Sverige om man jämför 

med Karl XII:s totalitära enväldesregenttid. När hans behov av folkligt stöd ökade – statuerade 

han ett exempel gällande Karl XII:s regenttid och ställde denna mot sin egna. På detta sätt fick 

han stödet han behövde.47  

 
Gustav III ville nu se sig själv som landets räddare, den upplyste landsfadern samt den 

medborgerliga frihetens beskyddare. Han använde enväldet under Karl XII:s mörka sidor för att 

försköna sitt eget styre. I april 1774 yttrar sig Gustav III om den forne kungen Karl XII enligt 

följande:  

 
Hade tryckfriheten kunnat upplysa Carl XII om dess sannskyldiga ära, hade denne ädelmodiga 
Konung prefererat att styra ett lyckligt folk, och ej sträfvat att herrska öfver ett vidlyftigt men obebodt 
Rike.48 

 
Här finns det en skiljegång i hur Gustav III använder minnet av Karl XII för att spegla den 

inverkan han vill åstadkomma med det. Gustav III väljer frekvent att använda Karl XII:s positiva 

                                                      
46 Gustav III. Gustav III:s Skrifter. 1806. Band 1. S. 176.   
47 Ibid. S. 180.  
48 Gustav III. Gustav III:s Skrifter. 1806. Band 1. S. 182.   
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egenskaper och handlingar till sin egen fördel – men är samtidigt inte rädd för att belysa Karl 

XII:s negativa sidor och handlingar till förmån för sitt eget styre i Sverige.  

 
Sammanfattningsvis använder Gustav III följande attribut och beskrivningar om Karl XII: 

positiva och negativa egenskaper och handlingar, ädelmodig, enväldets mörka sidor, totalitär 

enväldesregenttid, frisk och manlig, Karl XII:s enkla och folkkära minne.  

 

Sammanfattning 1700-talet  
 
Användandet av Karl XII:s minne börjar med Voltaire som använder minnet av Karl XII som en 

otidsenlig hjältegestalt som han menar på kan appliceras på gestalter runt om i hela världen för att 

skapa en känsla av tillhörighet för nationen.  

 
Odell beskriver Karl XII:s minne med positiva attribut för att skapa en kollektiv fientlighet 

gentemot ryssarna och att ena landet under en osårbar kunglig hjältegestalt.   

 
Nordberg har för avsikt med sitt verk att skapa en ”neutral, rättvis och sann” bild av Karl XII 

som person. Nordberg beskriver kungen som ett kungligt ideal och en dåtida hjälte.  

 
Gustav III ser upp till Karl XII och försöker både efterlikna hans positiva egenskaper och 

handlingar – men samtidigt använda Karl XII:s negativa sidor som skräckscenario för att skaffa 

sig större makt i Sverige.  

 
I det stora hela ser vi nu här under 1700-talet att Karl XII fått övervägande positiva attribut 

skrivna om sig i litteraturen. Han omnämns dessutom frekvent som att vara en hjältelik gestalt.  

 

1800-talet   

Det nästkommande århundradet, 1800-talet, kom att på flera sätt förändra synen på Karl XII. 

Från det hjältelika ideal kommer nu Karl XII:s minne användas på andra sätt. Hur kommer 1800-

talet utveckla sig i jämförelse med 1700-talet? Den första personen att skriva ett verk av vikt var 

Esaias Tegnér 

 

Esaias Tegnér  

Hundra år efter Karl XII:s död, 1818, publicerade skalden och biskopen Esaias Tegnér en 

romantisk hyllningsdikt till minne av Sveriges forne kung. Detta skedde en snar tid efter det att 

Sverige förlorat Finland till ryssarna – och Tegnér krävde hämnd och att den svenska äran måste 

återupprättas. Tegnér såg Karl XII som en förkämpe mot den store arvfienden Ryssland.49 Han 

                                                      
49 Liljegren, Bengt. Karl XII – en biografi. 2000. S. 362. 
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följer därmed Odells linje med att använda Karl XII som en symbolisk gestalt för krig och 

upphöjer Karl XII som en hjälte:  

 
Om minsta dygde-driften 
Är i ditt sinne qwar; 
Så wörda denna griften, 
Der CARL sitt läger har.  
Om äran dig Kan täckas, 
Om ej din art är all; 
Så lär du ej förskräckas 
Utaf en Hjeltes fall.  

 
Tegnér använder här attribut som hjälte för att beskriva Karl XII. I detta stycke framför Tegnér 

även att nationen Sverige – där Karl XII hade sitt läger, skulle för alltid försvaras från andra 

makter. De svenska männen ska inte frukta nästkommande makter och krig – för hjälten Karl 

XII:s kämparanda kommer för alltid att finnas kvar.  

 

Han glorifierar senare Karl XII genom att jämföra hans lidanden och död med symboliska 

artefakter för att svetsa samman det svenska folket.   

 
En dygdig Hjelte lyser 
Som bäst i olycks-färg,  
Hans fängsle Äran hyser,  
Hans blod är ryktets märg, 
Hans nöd ur faran hjelper, 
Hans sår Hans hälsa gör, 
Han stiger, när han Stjelper,  
Han lefwer, när han dör.50 

 
I detta stycke tillskriver Tegnér Karl XII attribut så som dygdig, ärorik och handlingskraftig. Här 

beskrivs det i skrift att även om Karl XII är död – kommer hans ande leva kvar i nationen 

Sverige.  

 

Tegnérs verk kom att bli vida omtalat och inledningsstrofen till Tegnérs hyllningsdikt till Karl XII 

är idag en del av det svenska kulturarvet, en historisk byggsten i det kollektiva identitetsbyggandet 

och lyder enligt följande:  

 
Kung Karl, den unga hjälte, han stod i rök och damm.  
Han drog sitt svärd från bälte och bröt i striden fram.  
”Hur svenska stålet biter, kom låt oss pröva på.  
Ur vägen moskoviter, Friskt mod, I gossar blå.”51 

 

                                                      
50 Atterbom, Per. Svenska Siare Och Skalder – Eller Grunddragen Af Svenska Vitterhetens Häfder. Intill Och Med Gustaf III:s Tidehvarf, 

3Volym . 1844. S. 473.  
51 Tegnér, Esaias. Karl XII. På hans minnesfest 1818. Vers 1.  
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Tegnérs syfte med sin dikt var att föra fram Karl XII som en nationalistiskt identitetsskapande 

hjältegestalt.  

 

Sammanfattningsvis använder Tegnér följande attribut och beskrivningar om Karl XII: dygdig, 

ärorik och handlingskraftig, hjälte, friskt mod samt som en nationalistiskt identitetsskapande 

hjältegestalt.  Då Tegnér var först att skriva om Karl XII under 1800-talet där han även påtalade 

kungens  positiva sidor och egenskaper i sina poetiska texter.  

 

Anders Fryxell  

Kyrkomannen och historikern Anders Fryxell publicerade 1856-59 sitt stora verk, Berättelser ur den 

svenska historien, där han ger sina förklaringar och tankar till olika händelser, uttalanden och 

människor genom historien. Han söker genomgående efter symboliska förklaringar till personers 

uttalanden, exempelvis i uttalanden kring Karl XII och publicerar bland annat en profetia som 

går ut på att Karl XII ska verkställa Guds vredesdomar.52 

 

Genomgående i Fryxells verk återkommer ståndpunkten i att Karl XII hade imponerande 

egenskaper både som person och militär ledare men att han genom handlingar åsamkade Sverige 

stor olycka. Fryxell poängterade att Karl XII identitetsskapande anda användes för att efter en 

lång fred vända en kollektiv glömska i alla nederlag och istället fokusera på svenskarnas 

storhetstid:   

 
 
 
Ju längre freden varade, desto mer begynte man glömma eller med flit undangömma minnet af nyss 
uppräknande motgångar, liksom de aldrig funnits till, och istället framhålla endast segrarna… Fram på 
30-talet började det i många kretsar blifva en vana att med höga och braskande ordalag och med 
åberopande af forna segrar tala om svenskarnas oemotståndliga tapperhet och om deras både lust och 
förmåga att besegra hvarje fiende, och i synnerhet piska ryssen.53  

 
Den övergripande essensen av Fryxells verk är att Karl XII var en man som hade stor pondus 

och att kungen hade flertalet positiva sidor. Karl XII framställs som en imponerande militära 

ledaregenskaper, som dock inte levde upp till förväntningarna för var en enväldig statsman ska 

göra. Han ansåg att Karl XII:s var den direkta orsaken till den svenska stormaktstidens fall. Detta 

medförde att Fryxell satte lite, om möjligt ingen, tilltro till det svenska regentskapet under Karl 

XII:s tid förutom det faktum att kungen var framgångsrik i krig.  

 

                                                      
52 Fryxell, Anders. Berättelser ur den svenska historien. Verk 28, s. 5.  
53 Fryxell, Anders. Berättelser ur den svenska historien. Verk 33. 1858. S. 154.  
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Fryxell beskriver senare en annan sida av Karl XII som hittills varit sällsynt inom litteraturen – 

där Karl XII lyfts fram som en egocentrisk person utan en vilja att offra sina egna behov för 

någon annan:  

 
Skenbar likgiltighet, när tusentals soldater fröso ihjäl; men kärleksfull vård om sin egen i vinterkylan 
slumrande page. Var månne också detta en följd av det personliga i Karls hela åskådningssätt?54   
 

Här förekommer attributen likgiltighet och personlig vård om sin egen page i samma mening – 

vilket kan tänkas komma från att Karl XII var född till att bli enväldig kung, vilket kan utmynna i 

att han tyckte sitt utseende var viktigt. Då Fryxell skrev utifrån syftet att söka symboliska orsaker 

till personers uttalanden, blir det här påtagligt att Fryxells personliga tankar lyser igenom. 

Kontexten detta citat kommer från är svårt att till fullt ut förstå, då det som sagt kan finnas flera 

olika bakgrunder eller orsaker till just denna scen.  

 

Sammanfattningsvis använder Fryxell följande attribut och beskrivningar om Karl XII: verkställer 

Guds vredesdomar, god militär ledare, positiva sidor, imponerande egenskaper, åsamkade Sverige 

stor olycka, pondus, egocentrisk, skenbar likgiltighet samt att kungen hade en kärleksfull vård om 

sitt eget yttre.  

 

Fredrik Ferdinand Carlson 

Historikern Fredrik Ferdinand Carlson publicerade 1874 verket Sveriges historia under konungarne af 

pfalziska huset – vars syfte var att utröna hur Sverige såg ut under de tre Karlarnas regenttid. Han 

vill framhäva landets förändringsprocess i alla dess samhällsskikt samt belysa brytpunkten mellan 

de olika händelserna.  

 

Carlson belyser brytpunkten mellan styret under Karl XI till den senare Karl XII genom följande:  

Den politik, som Sverige sedermera efter Carl XII:s död förde af nödvändighet, samma politik af 
fredlig utveckling var det Carl XI:s ögonmärke att frivilligt följa. Men det synes som de bittra olyckor, 
hvilka upprunno ur Carl XII:s krig, hade måst föregå för att en sådan förändring i det politiska 
systemet skulle kunna blifva varaktig. Carl XI lyckades styra sin kosa mellan de klippor, som de 
utländska förhållandena stälde i hans väg: men han kunde icke afvärja den krigsfara, som kom ur 
Sveriges inre och som, länge qväfd, först efter hans bortgång utbröt i full låga. Han sökte fred för det 
inres skuld och ur det inre kom slutligen kriget.55  

 

Carlson skuldbelägger här inte Karl XII som den egentliga anledningen till att Sverige drog ut i 

rikstäckande krig, då han istället menar på att landet redan sedan tidigare haft en kvävd önskan 

om krig. Istället lägger han här skulden på Karl XI som under hela sin regenttid aktivt kvävt 

                                                      
54 Fryxell, Anders. Berättelser ur den svenska historien – Karl den tolftes regering, häfte 7, Karl den tolfte och hans samtida. Verk 27. 1858.  
S. 31. 
55 Carlson, Fredrik Ferdinand. Sveriges historia under konungarne af pfalziska huset. 1855. S. 330.  
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denna önskan då han haft en annan inriktning samt inställning till krigsföring. Då syftet med 

Carlsons text var att presentera de olika brytpunkterna mellan händelser – fortsätter Carlson med 

att beskriva skiftet mellan Karl XI och Karl XII enligt följande: 

 
Det var samma plan, som hade slutat med Carl XI:s krigiska bana och med hvilken Carl XII begynte 
sin.56 

 
Genomgående i verket, likställer Carlson Karl XI med Karl XII. Detta innebär att han framhäver 

ett samband gällande de olika kungarnas förutsättningar inför och under regenttiden. Carlson 

presenterar Karl XII som en begåvad ledare för den militära krigsmakten samt att hans 

karismatiska personlighet tillsammans med det faktum att han var enväldig regent för Sverige 

gjorde honom till en handlingskraftig man.57   

 

Sammanfattningsvis använder Carlson följande attribut och beskrivningar om Karl XII: krigisk, 

svensk krigsfara, begåvad militär ledare, karismatisk personlighet, handlingskraftig man. Carlson 

beskriver här Karl XII som en handlingskraftig ledare med karismatiska drag.  

 

C. Georg Starbäck 

Historikern och romanförfattaren C. Georg Starbäck skildrade en likartad, men än dock inte 

heroisk gestalt som fanns återgiven på 1700-talet i sitt verk Sveriges Historia 7 & 8. Starbäck valde 

att genomgående i sitt verk lyfta Karl XII:s namn tillsammans med en rad positiva attribut så som 

skarpsinnig, säkerhet, ivrig, djärvhet etc.58  

 

Starbäcks verk börjar med att beskriva Karl XII som femtonåring med orden:   

 
Ej fullt femtonårige prinsen de bästa förhoppningar genom de hos honom tydligt och bestämt 
framträdande berömdvärda egenskaperna af mod, ordhållighet, kraft, rättskänsla och gudsfruktan, i 
förening med lätt fattningsgåfva, mycken skarpsinnighet och goda kunskaper, så som följd häraf.59 

 
Starbäck återger en kronologisk biografi över Karl XII:s liv med detaljrika nedslag så som 

utbildning, Karl XII:s arbete som statsman, kröning och militära händelser. Här ger han en 

sammanfattande beskrivning gällande Karl XII:s kröning:  

 
Carl XII afgaf ingen konungaförsäkran; utgaf stundom förordningar, som icke voro kontrasignerade; 
utskref gärder och andra pålagor, utan att, rådfråga ständerna och inhemta deras bifall; påbjöd 
godtyckligt utöfver indelningsverket samt i strid mot de af Carl XI gifna förbindelser…60  

                                                      
56 Carlson, Fredrik Ferdinand. Sveriges historia under konungarne af pfalziska huset. 1855. S. 330. 
57 Ibid. S. 421.  
58 Starbäck, C. Georg. Berättelser ur den svenska historien. 1886. S. 4-6.  
59 Ibid. S. 5-6.  
60 Ibid. S. 305.  
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Senare återger Starbäck Karl XII däremot som en god statsman genom att poängtera Frankrikes 

åsikt om kungen: 

  
(Frankrike) Något förbund hade likväl då ej blifvit afslutad, emedan man först ville göra sig förvisad 
om den unge konungens tankesätt. Sedan dessa befunnits gynnsamma, lemnade d´Avaux i februari 
1698 ett förslag till ett sådant förbund…61 

 
Däremot, som flertalet av föregående författare gjort, skiftar även Starbäck i åsikter kring Karl 

XII som att fortsätta med att poängtera att kungen:  

 
(…) var särdeles ömtålig och vägrade också den begärda garantien, hvar till dessutom såsom ytterligare 
skäl anfördes (…) det vid denna tid var ytterst svårt att få tala vid Carl XII i statssaker”.62   

I det stora hela stod Starbäck fast vid att Karl XII var en mycket skicklig ledare för Sverige, en 

synnerligen uppoffrande man samtidigt som han var en väldigt skicklig ledare inom militären. 

Han beskriver slaget vid Narva på ett sådant sätt att Karl XII var outtröttlig i strid samt hade en 

armé full av trogna och lojala män:     

 
(…) att en här, uttröttad af sju dagars marsch å bottenlösa vägar, med otillräckliga förråd, så att den 

ofta lidit hunger, likväl utan tvekan anfallit en nära femdubbelt starkare fiende (…)63  

 

Dock kom segern vid Narva inte bara med positiva konsekvenser för Karl XII, vilket 

Starbäck beskriver enligt följande:  

  
Segern vid Narwa, så ärofull den än var för Carl XII så väl som för de svenska vapnen, hade dock den 

menliga påföljd, att den betydligt ökade hans sjelfförtroende och gjorde honom ännu mindre än förut 

mottaglig för andras råd, samt att den ingaf honom alltför mycket förrakt för de ryska stridskrafterna, 

hvilket, till stor olycka för både honom sjelf och hans folk, sedemera visade sig under de polska 

fälttågen.64 

 

Sammanfattningsvis använder Starbäck följande attribut och beskrivningar om Karl XII: 

skarpsinnig, säkerhet, ivrig, djärv, berömvärda egenskaper, modig, står för sina ord, kraftfull, 

rättskänsla, handlingskraftig, uppoffrande.   

                                                      
61 I Starbäck, C. Georg. Berättelser ur den svenska historien. 1886S. 24.  
62 Ibid. S. 25.  
63 Ibid.  S. 47-48.  
64 Ibid. S. 49.  
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Verner von Heidenstam  
 

År 1897-98 utgav nobelpristagaren i litteratur, Verner von Heidenstam, en novellsamling av 

i två delar som startar när slottet Tre kronor brinner 1697 och speglar det svenska 

regentskapet ur de svenska karolinernas perspektiv. Heidenstams noveller speglar kungens 

både positiva och negativ sidor, dock utgår han från en romantisering av den svenska 

stormaktstiden i sin helhet.  

 

Heidenstam skildrar Karl XII som en givmild person, driven av en vinstanda som 

genomsyrade allt han tog sig för. Han menar att kungen delade sina soldaters lidanden och 

att han var gästvänlig mot främlingar de mötte på sina vandringar.  

 
Först då steg konungen ur tältet, där det öfversvämmande flodvattnet redan nådde honom på halfva 
stövelskaftet. … skall här hvar dag dukas ett rikligt bord för främlingar.65 

 

Ovan ser man även ett bevis på att Karl XII var gästvänlig och betraktade alla människor 

som potentiella vänner alternativt allierade. Heidenstam beskriver fortsättningsvis Karl XII 

som en målmedveten och effektiv regent som aldrig fann lugn att slappna av:  

 

När han i strömmande nattregn steg i land på den skånska vallen knäböjde han icke och drog ingen 

suck af vemod eller lättnad. Brådskande och utan ett enda ord gick han till en stor sten, som kallas 

Stafsten. Han … glömde sig i denna stund så helt, att han i lä bakom en sten sökte skydd mot några 

menlösa vattendroppar.66  

 

Sammanfattningsvis använder Heidenstam följande attribut och beskrivningar om Karl XII: 

givmild, driven, vinstdriven, medmänsklig, sympatisk, samt gästvänlig. Heidenstams beskrivning 

av Karl XII används utifrån ett positivt och stärkande identitetsskapande användningsområde 

gällande den svenska stormaktstiden.   

 

Sammanfattning 1800-talet  
Synen över användandet av Karl XII:s minne börjar under 1800-talet med Tegnér där han 

beskriver kungen som en ärorik och handlingskraftig hjälte. Han använder Karl XII:s minne för 

att återskapa ett kollektivt minne för kungen samt att ena det svenska folket i att minnas Karl XII 

som en sann hjälte.   

 
Fryxell presenterar en delad bild i det identitetsskapande användandet av Karl XII:s minne – han 

tillskriver kungen både positiva och negativa attribut gällande personbeskrivningen och pekar 

även på att Karl XII åsamkade Sverige stor olycka. Fryxell använder här det identitetsskapande 

                                                      
65 Heidenstam, Verner. Karolinerna II. S. 80.  
66 Ibid. S. 121.  
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minnet av Karl XII som en kollektiv ”läxa” som borde utmynna i att landet inte ska ha en 

liknande krigisk kung.  

 
Carlson använder det identitetsskapande minnet av Karl XII som en neutral bas över hur den 

svenske kungen både var en god och karismatisk ledare som gjorde bra handlingar för sitt land – 

men beskrev Karl XII även som en krigsfara för den svenska nationen.  

 
Starbäck beskriver Karl XII som en modig och skarpsinnig ledare som offrade allt för sitt land. 

Däremot använder Starbäck vissa negativa beskrivningar gällande hur kungen var som statsman – 

men i det större identitetsskapande användningsområdet gällde en positiv och nationsstärkande 

tankegång.  

 
Då Heidenstam skrev sitt romantiserande verk om stormaktstiden – presenterade han Karl XII 

som en givmild, medmänsklig samt måldriven kung. Heidenstams identitetsskapande 

användningsområde gällande Karl XII:s minne var att återskapa ett kungligt ideal för att landet 

kollektivt skulle bygga sin identitet med Karl XII som en stabil hörnsten.  

 

1800-talet medförde vissa avskalade identitetsskapande användningsområden för Karl XII:s 

minne då han nu inte presenterades med ett hjälteideal utan nu snarare en mer humaniserad bild 

av en kung med imponerande egenskaper. Under detta århundrade väljer författarna att även 

belysa Karl XII:s fel och brister i både personlighet, militära ledarroll samt som statsman. De 

båda första århundradena presenterade ett vida brett spektra av olika identitetsskapande 

användningsområden. Vad kommer under nästa århundrade?  

 

1900-talet 

Under 1900-talet kom det identitetsskapande användningsområdet kring minnet av Karl XII att 

förändras ytterligare. Här sker det båda världskrigen, som medförde en tydlig förändring i 

kungens minne på flera olika sätt. För att klargöra detta ska undersökningens sista del börja med 

författaren August Strindberg.  

 

August Strindberg 

Den svenske författaren August Strindberg var genomgående negativt inställd mot Karl XII och 

1910 kallade han kungen för nationens plågoris och notoriske förstörare.67  

 

                                                      
67 Strindberg, August. Tal till Svenska Nationen, Frams förlag, Stockholm 1910. 
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1901 publicerade Strindberg sitt drama Carl XII som innehåller fem tablåer. Dramat utspelar sig 

när Karl XII just ankommit till Sverige – efter femton år i krig utomlands. Inledningsvis beskrivs 

Karl XII som en mystisk och tillbakadragen person som glider runt i rummet – som en dimma. 

Han beskrivs även som en respektingivande person som kan se rätt igenom sina mannar. 

Strindberg väljer här att beskriva kungens mystiska entré som följande:  

 

Gyllenborg: det är som om man kände hans ande fylla rummet här inne. Jag har aldrig varit rädd förr. 

Konungen hade ljudlöst kommit in från vänster, läsande i ett papper. (…) han är allvarlig, samlad, 

värdig och hemlighetsfull med ett odecideradt uttryck i ansiktet, som är sjukligt askgrått.68  

 

Med sig i pjäsen, har Karl XII med sig en dvärg och då ställs frågan om hur kungen behandlar 

och beter sig mot dvärgen: ”Nej jag är bara en hofdvärg! Han föraktar mig som alla andra.69 Här 

beskriver Strindberg Karl XII:s personlighet som grundligt föraktfull gentemot alla i sin omkrets. 

Strindberg menar även på att kungen var misstänksam inför allt annat än sina egna tankar och 

värderingar.   

 

Strindberg väljer senare att poängtera hur plikttrogna och lojala soldater som följde Karl XII runt 

om i världen. Här visar Strindberg på att Karl XII  var en skicklig och duktig ledare för militären.  

Strindberg beskriver denna djupt rotade respekt soldaterna och tjänstemännen hyste för sin kung 

enligt följande:  

 
(…) min herre och konung, den allra största af människor och härskare, är den fullkomligaste af 

människa född och hans minsta önskan är min lag, hans välbehag är mitt evangelium… nu frågar jag 

hvar min kung befaller (…)70  

 

Det som präglade Strindbergs personligt negativa åsikter gällande Karl XII, det var en avsky för 

krigsmakten, kungahuset samt de konservativa krafterna i samhället som Strindberg aktivt 

försökte motarbeta.  I början av 1900-talet antog den politiska högern i Sverige Karl XII som sin 

idol och förebild, vilket medförde att Strindberg antog en ledande motpol för vänstern – som 

motarbetade högern med Karl XII i spetsen. 

  

Strindberg hade för övrigt svårt att förlika sig med Karl XII:s lösdrivande planer på att inte hitta 

sig en fru. Detta var både oanständigt och dåligt, vilket Strindberg framförde i sitt drama:  

Ni blir, liksom ni var, oöfvervinnerlig. 

Men, unge hjälte, då er lagrar hälja, 

                                                      
68 Strindberg, August. Carl XII. Tablå I. S. 40.  
69 Ibid. S. 24.  
70 Ibid. S. 25. 
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Då äran ständigt vid er sida går, 

Syns endast sällheten för er sig dölja, 

Och inga nöjen följa era spår. 

Säg, hvi er sköna blick, er växt, som gudar danat, 

En ljufvare belöning en ej fann? 

Förlåt min djärfhet, då jag hemligt anat, 

Att äfven hjälten kan älska. 

Gifs någon skönhet än, som mäktar vinna 

Den störste dödligs tro, hon sjunke till hans fot, 

För henne våra altar skola brinna, 

Blott öppna eder famn och tag gudinnan mot!71 

 

Här använder Strindberg sig utav attributen hjälte och oövervinnerlig för att beskriva Karl XII:s 

personlighet. Dock är essensen i det större identitetsskapande användningsområdet att Strindberg 

gång på gång försökte finna olika sätt att nedvärdera Karl XII:s personlighet och handlingar.  

 

Sammanfattningsvis använder Strindberg följande attribut och beskrivningar om Karl XII: 

nationens plågoris och notoriske förstörare, mystisk, tillbakadragen, respektingivande, ljudlös, 

ingav rädsla, värdig, hemlighetsfull, sjukligt grå, föraktfull, oövervinnerlig, hjälte samt oanständig. 

Här beskriver Strindberg Karl XII som en alltigenom mänsklig kung och väljer att applicera en 

dov dimma kring kungen för att belysa den oåtkomliga personlighet Karl XII hade.     

 

Arnold Munthe 

Den svenska sjömilitären och författaren Arnold Munthe publicerade 1924-27 ett trebandsverk, 

Karl XII och den ryska sjömakten, där hans genomgående ställningstagande gentemot Karl XII var 

oerhört kritiskt.72 Munthe väljer att sammanfatta Karl XII:s uppfostran enligt följande:  

 

Om man sammanställer dessa förhållanden med prinsens av naturen märkvärdiga anlag och hans mer 

än de flestas otillgänglighet för andras inflytande, torde man finna åtminstone en förklaring till de 

många egendomligheter och skenbara motsägelser, som tidigt framträda hos honom.73  

 

Munthe beskriver Karl XII:s personlighet som märklig och att detta måste ses ur flertalet 

aspekter, exempelvis inom det militära området, för att kunna förklaras.74 Då Munthes yrke var 

inom sjömilitären, uttrycker han stort missnöje över att:  

 

(…) visade Karl XII knappast något intresse för sjövapnet. Han kom att lång tid framåt betrakta 

flottan uteslutande såsom ett transportmedel för hären och ett blockadmedel. (…) Av allt att döma 

                                                      
71 Strindberg, August. Carl XII. Tablå I. S. 117. 
72 Liljegren, Bengt. Karl XII – en biografi. S. 367.   
73 Munthe, Arnold. Karl XII och den ryska sjömakten. Band I. S. 53.  
74 Ibid. S. 36.  
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har prins Karls krigsvetenskapliga utbildning föga sträckt sig utöver vad som tillhörde den ena sidan 

av fältherrebegreppet, den taktiska sidan, med andra ord fältherrens egenskaper i inskränkt 

bemärkelse.75   

 
Ovanstående citat speglar samtliga av Munthes verk, som genomgående använder sig utav 

negativa personbeskrivningar om Karl XII.  

Munthe beskriver Karl XII:s roll som statsman som, till en början, var mycket aktiv och delaktig i 

de olika sakfrågor som diskuterades vid regeringen men detta kom senare att förändras:  

 

Under förmyndarstyrelsens och rådets sammanträden hade han talat ganska mycket. Han hade yttrat 

sig i nästan alla slags mål, stundom med god sakkännedom – dock mycket sällan i utrikes 

angelägenheter – och liksom funnit ett särskilt nöje i att väga skålen för och emot en sak. Nu var han 

raka motsatsen. Då talet föll på allvarliga ämnen, blev han med ens sluten och fåordig. (…) Men 

märkte han därvid det minsta försök att vinna inflytande över honom, tillbakavisades det prompt och 

obevekligt.  

    

Munthe fortsätter med att beskriva kungen som en enormt principfast person med en oerhörd 

illvilja mot människor som försökte påverka hans roll som regent för stormakten Sverige:  

 

Denna plan torde nu gått ut på att med hjälp av ett återupprättat Polen krossa den ryska makten 

genom ett tåg mot hjärtat av Ryssland. Ingen vet vad som rörde sig i hans tankar. Dock, sedan första 

steget var taget och ordet sagt, måste det förbliva som det en gång var bestämt. På hans beslut hade 

skrivelsen inte inverkat. Det karakteriseras för övrigt Karl XII att, under det han förblev otillgänglig 

för alla anförda skäl, hans välvilja mot den djärve motsägarens person likväl icke undergick den minsta 

förändring.76 

 

Här belyser Munthe Karl XII:s hemlighetsfulla drag i sin militära ledarroll samt hans obevekliga 

illvilja gentemot andra krigsmakter som medförde en närmast frenetiska besatthet av att besegra 

sina motståndare och att fortsätta vinna.  

 

Sammanfattningsvis använder Munthe följande attribut och beskrivningar om Karl XII: 

märkvärdiga anlag, otillgänglighet, egendomlig, skenbara motsägelser, god sakkännedom, 

ointresserad av utrikes angelägenheter, sluten, fåordig, obeveklig, principfast samt en illvilja 

gentemot människor i sin omgivning. Munthes användning av Karl XII:s minne är att skapa en 

diffus skugga över en historisk kung, där han inte tillskriver Karl XII några attribut som hjälte 

eller idealman. Dock ska man här ha i åtanke att Munthes livsverk var sjömilitären – vilken inte 

                                                      
75 Munthe, Arnold. Karl XII och den ryska sjömakten. Band I. S. 53.  
76 Ibid. S. 147.  
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Karl XII visade någon större uppskattning och kan därmed antas ha svärtat ner Munthes 

uppfattning om kungen.   

 

Frans G. Bengtsson 

Den svenske författaren och översättaren Frans G. Bengtsson publicerade 1935-36 ett verk, Karl 

XII:s levnad, i två volymer - Till uttåget ur Sachsen och Från Altranstädt till Fredrikshall.  Verket kom 

att spegla den nya skolans lära om Karl XII och bidrog i stor omfattning att prägla allmänhetens 

syn på kungen. Verket är skrivet utifrån Bengtssons romantiske syn på Karl XII som urtypen för 

den tragiska hjälten.77  Bengtsson inleder sin text kring att poängtera den medärvda gen som 

enligt honom var en direkt anledning till Karl XII storhet:  

 
Han var till konungadömet född och vigd, alltifrån det han drog sitt första andedrag: en Porphyrogenius, 

>> i purpurn född>>, i mest fullkomliga bemärkelse. Inga tillfälligheter förhjälpte honom till hans 

plats: han var från början den äldste. Inga jordiska inskränkningar eller fullmakter grumlade för 

honom självklarheten i konungadömet av Guds nåde: han var en enväldig konungs son, bestämd att 

följa honom såsom lika >>envålds och allom bjudande>>. Tre ting hade han att lyda, och därvid var 

lydnaden sträng: Gud, sitt samvete och tillsvidare den faderliga myndigheten; i övrigt var det hans lott, 

självklar från början, att befalla.78   

 

Bengtsson finner bakgrunden i hur Karl XII:s personlighet kom att utvecklas i 

uppfostringsprogrammets moraliska föreskrifter som förklarar ingående hur en kunglighet ska 

vara:  

Emot sig själv skall Hans Kongl. Höghet beflita sig om att äga ett frimodigt och stadigt sinne, som 

icke förhäver sig i lyckan, eller strax misströstar när något går emot; välvetandes, att bägge delar 

komma av en högre Providence, som haver överstyrelsen i allt och särdeles i Konungarnas råd och 

förehavande, att de skola tjäna till Hans ära, fastän utgången icke alltid svarar mot deras räkning och 

vilja… Emot andra människor måste han hava till stadigt ögonmärke att vara redlig i hjärtat, vänlig 

och hövlig i sina åtbörder, sannfärdig i tal och svar, barmhärtig mot de fattiga och nödlidande, nådig 

och mild såsom rättvisan och ett gott samvete tillåter (…)79  

 

Bengtsson fortsätter att presentera Karl XII i positiva ordalag – och inom det militära var det 

inget undantag. Inför den kommande striden med ryssarna skulle Karl XII och hans armé korsa 

en flod alldeles utanför Riga och den väl genomtänkta planen beskriver Bengtsson som följande:  

 

(…) flottbrygga färdiga, redo att figurera i ett noggrant uppgjort program (…) Dispositionerna för 

anfallet uppgjordes av den beprövade Stuart – ett likartat företag som det han haft hand om vid 

                                                      
77 Liljegren, Bengt. Karl XII – en biografi. S. 367.  
78 Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad. S. 15.  
79 Ibid.. S. 23.  
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Humlebaek, fast betydligt svårare – i enlighet med kungens personliga order rörande valet av trupper 

till överskeppningen och annat (…)80   

 

Här beskrivs Karl XII som en oerhört skicklig och planerande ledare för militären – och på 

liknande sätt presenteras all personliga fakta om kungen.  

 

Sammanfattningsvis använder Bengtson följande attribut och beskrivningar om Karl XII: urtypen 

för den tragiska hjälten, storhet, i purpurn född, icke förhäva sig i lyckan, frimodig, stadigt sinne, 

misströstar inte, stadigt ögonmärke, redlig i hjärtat, vänlig, hövlig, sannfärdig, barmhärtig, nådig, 

mild samt en skicklig och planerande ledare för den militära styrkan. Bengtson beskriver här Karl 

XII mer likt den hjältelika och idealistiska synen 1700-talets författare tilldelade kungen. Det är 

synnerligen intressant att spekulera vidare vari denna plötsliga uppsving det identitetsskapande 

användningsområdet av Karl XII:s minne nu får.  

   

Carl Grimberg 

Grimbergs inledning på rubriken Karl XII är positiv och ger en känsla av att en hjälte är född:   

 
Den 17 juni 1682 på morgonen, vid den tidpunkt – förtäljes det – då stjärnan Lejonhjärtat i Lejonets 

stjärnbild uppgick över den svenska huvudstadens horisont, föddes i dess kungaborg den hjälte, som 

mer än någon annan skulle göra det svenska namnet ryktbart.81  

 

 
När det gäller Karl XII som person, beskriver Grimberg detta genom att belysa att även kungen 

var en människa som brottades med mänskliga problem. Detta återges bland annat genom Karl 

XII:s relation till alkohol:  

 
Under ynglingaåren hade han ett par gånger kommit att berusa sig. Han hade då uppfört sig så, att han 

sedan måste skämmas för därför. Då beslöt han att aldrig mer smaka starka drycker, och den 

föresatsen höll han.82 

 

Här framhävs Karl XII:s personliga viljestyrka och hans beslutsamhet i sakfrågor gör sig tydligt 

gällande. Detta är återkommande i Grimbergs tidiga verk som exempelvis påtalar att Karl XII 

alltid var med där det gick som hetast till83 och alltid delade sina soldaters med- och motgångar:   

 
Svenskarna fingo slita ont i Polen. Men konungen föregick sina krigare i att uthärda mödor och 

umbäranden. Även under strängaste vinterköld bodde han i ett tält, som så gott sig göra lät 

                                                      
80 Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad. S. 171. 
81 Grimberg, Carl. Svenska folkets underbara öden. S. 477.  
82 Ibid. S. 127.  
83 Ibid. S. 126.  
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uppvärmdes med glödgande kanonkulor. Han nöjde sig med samma torftiga, ofta möglade bröd som 

soldaterna och drack aldrig öl eller vin blott vatten eller litet mjölk.84 

 

Detta sätt fortsätter att prägla Grimbergs inställning till den svenska kungen då han omnämner 

honom i positiva ordalag i sitt verk. Karl XII:s personliga uppoffringar gjorde sig flertalet gånger 

omskrivna och det finns en tendens av personlig beundran för Karl XII i Grimbergs ord: 

 
Soldaterna beundrade den unge hjälten, där han stormade fram i sin enkla blå rock av grovt kläde med 

blanka mässingknappar, gula ridbyxor samt stora smorlädersstövlar och den väldiga värjan i högsta 

hugg.85 (…) Men konungen delade sina bussars lidanden. Därför gingo de villigt dit han befallde. Vart 

det än bar, frågade de ej efter. Det var nog, att kung Karl ville ha det så.86 

 

Stundtals finns det dock en viss negativ inställning mot Karl XII som en militär ledare och 

statsman, exempelvis när Grimberg återger kungens beslutsamhet och principfasthet när det 

gäller att ta fasta på hämnden Karl XII kände för Polens kung August:  

 

Nu rådde honom andra furstar till fred, och hans egna undersåtar bådo honom därom. Men Karl ville 
icke lyssna till något tal om fred med August. (…) Han var fast beslutsam att göra August oskadlig 
genom att avsätta honom från Polens tron.87 

 

Grimberg har ägnat en stor del text på att fokusera på Karl XII:s tidiga år samt beskriver dessa i 

positiva ordalag och på ett väl detaljerat sätt:  

 

Med kraft och ungdomsfrisk beslutsamhet grep sig Karl XII genast an med sina plikter som 

fullmyndig konung. Alla grenar av rikets styrelse blevo föremål för hans omsorg. Liksom fadern 

började han sitt arbete tidigt på morgonen och höll i större delen av dagen. Samvetsgrant satte han sig 

in i de olika ärendena, och raskt avgjorde han frågorna, när han väl fått dem klara för sig.88  

 

Grimberg fortsätter genom texten att tillskriva Karl XII en slags heroisk insats för landet Sverige 

och han väljer att ge ett exempel på kungens inre egenskaper som gjorde han väl lämpad för att 

regera i landet:  

 

En regeringshandling från denna tid, som är värd att icke råka i glömska, är ett vittnesbörd från den 

blivande krigarkonungens sida om en humanitet, som stod långt framom hans rådgivares.89   

 

Sammanfattningsvis använder Grimberg följande attribut och beskrivningar om Karl XII: hjälte, 

gör det svenska namnet ryktbart, viljestark, beslutsam, mänsklig, uthärdar smärtor, principfast, 

omsorgsfull samt visade en stor humanitet. Grimberg visar här ett positivt identitetsskapande 

                                                      
84 Grimberg, Carl. Svenska folkets underbara öden S. 127.  
85 Ibid. S. 126.  
86 Ibid. S. 129.  
87 Ibid. S. 126.  
88 Ibid. S. 504.  
89 Ibid. S. 505.  
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användningsområde där Karl XII nästintill tillskrivs en mänsklig hjältelik personlighet samtidigt 

som han visas vara en god militärisk ledare och statsman.   

 

Alf Henrikson  
 
Författaren Alf Henrikson publicerade 1963 sitt verk svensk historia i två volymer. Han visar då här 

på en god emotionell distansering till Karl XII och dennes regentperiod.  

 

Henrikson beskriver debatten gällande Karl XII:s tillträde till tronen som hölls i Riddarhuset år 

1697 enligt följande:    

Under en paus i förhandlingarna på Riddarhuset började lantmarskalken i samtal med några grevar 

och baroner prisa den unge konungen och tala om hur begåvad och tidigt utvecklad han var.90  

 

Fortsättningsvis framkommer det flertalet ställen där Henrikson använder sig utav positiva 

värdeord – så som begåvad, duktig, flitig91 etc.  

 

Henrikson beskriver sedan Karl XII som statsman genom att belysa att Karl XII snabbt styrde 

upp landet i den riktning sättet han ville. Karl XII ville direkt visa hela världen att han nu satt 

som en enväldig kung i stormakten Sverige.  

 
Han utfärdade redan första dagen en del viktiga befallningar och beslut. Alla främmande regeringar 

underrättades om att han tillträtt sin tron, stora lagkommissionen tillställdes en skrivelse med 

uppmaning att öka takten (…)92 

 
 

Karl XII:s första vinter som enväldig kung i Sverige, ville hans närstående att han skulle hitta en 

kvinna att gifta sig med. Hans första vinter försökte flertalet kvinnor fånga kungens intresse, utan 

att någon av dem lyckades:  

 
Vintern gick, men Karl XII lät inte förspörja minsta intresse för någon av flickorna.93 
 

Henriksons beskrivning av Karl XII som person var rakt igenom positiv och lättsam där fokus 

lades vid att belysa kungens uppväxt. Till detta ägnade Henrikson mycket beskrivningar gällande 

de bakomliggande faktorer som senare skulle göra Karl XII till den duktige och begåvade 

militäriska ledaren och leda honom framåt i karriären.  

 

                                                      
90 Henrikson. S. 625.  
91 Ibid. S. 625.  
92 Henrikson. S. 625.  
93 Ibid. S. 626.  
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Sammanfattningsvis använder Henrikson följande attribut och beskrivningar om Karl XII: 

begåvad, duktig, flitig samt driftig. Henrikson presenterar ett identitetsskapande 

användningsområde som han menat att den svenska nationen ska byggas på – en saklig och 

överskådlig presentation av Karl XII.   

 

Jan Lindegren 

Den svenske historikern och professorn Jan Lindegren samarbetade 1992 med två andra 

författare, Anders Florén och Stellan Dahlgren, och färdigställde verket kungar och krigare – tre 

essäer om Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. Lindegrens bidrag omfattar hela Karl XII:s liv – från 

uppväxt till hans död i Norge 1718.94 

 

Lindgren skildrar Karl XII:s första tid som regent i Sverige genom att belysa de förändringar 

kungen gjorde så fort möjlighet gavs:  

 

Ty tvärtemot vad man förväntat sig övertog den unge mannen den högsta regeringsmakten inte bara 

till namnet utan även till gagnet. För att själv skaffa sig så stor överblick och kontroll som möjligt 

genomförde han dels en förändring av handläggningsrutinerna för regeringsärenden och dels beflitade 

han sig själv om att sätta sig in i dem. 95 

 

Lindegren återger på flertalet ställen viktiga markörer som visar på att Karl XII:s styre över 

Sverige var långtifrån felfritt. Karl XII beskrivs som en radikalt tänkande person som aldrig lät sig 

influeras av någon i sin närhet och satte sig själv som enväldig härskare över alla andra män i 

riket:  

 

(…) Den gången upplöstes riksdagen genom att ett brev anlände vari kungen förbjöd den. Tydligt är 

emellertid att enväldets sociala bas blev allt smalare. Dels var detta, som sagts, en följd av den 

ekonomiska utvecklingen i allmänhet, dels en följd av Karl XII:s alltmer utmanade politik gentemot 

samhällseliten i sin helhet och då inte minst mot högre ämbetsmän och officerare, som tidigare varit 

enväldets viktigaste stöd. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att nästan hela reformverket 

gick i graven med kungen och att perioden som helhet betraktas som en parentes.96   

 

Som en militärisk ledare beskriver Lindgren Karl XII:s som en kung som snabbt blev hjälte. I och 

med att kungen var med i landstigningen på Själland 1700 samt att Sverige använde sig av denna 

händelse i propaganda för kriget97 – såg nu befolkningen i Sverige och, i dess provinser, Karl XII 

som en god förebild för den positiva anda som följde landet i början av de krig Karl XII förde. 

                                                      
94 Dahlgren, S. Florén, A. Lindegren, J. kungar och krigare – tre essäer om Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. S. 151.   
95 Ibid. S. 169.  
96 Dahlgren, S. Florén, A. Lindegren, J. kungar och krigare – tre essäer om Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. S. 170.  
97 Ibid. S. 173.  
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Sammanfattningsvis använder Lindgren följande attribut och beskrivningar om Karl XII: 

överblickande, kontrollerande, förändrar, en radikalt tänkande person, förbjudande, utmanande 

politik, militär hjälte, propagandafigur, god förebild samt positiv anda. Lindgren beskriver här 

Karl XII som en beundransvärt effektiv regent som i sin samtid användes som en frontfigur 

inom propaganda för att rättfärdiga krig. Detta identitetsskapande användningsområde, 

propagandafigur, är till synes ett nytt område om Karl XII kom att användas i. Vari grundas detta 

nya användningsområde för Karl XII? Kan det möjligtvis vara så att den senare generationen av 

författare haft tillgång till ett större utbud av källor och material?  

 

Herman Lindqvist  
 

1995 publicerade journalisten och populärhistorikern Herman Lindqvist en serie böcker, Historien 

om Sverige, som snabbt skulle komma att prägla hela det svenska samhällets syn på Karl XII. På 

första sidan av boken Storhet och fall skriver Lindqvist de väl valda orden: ”Till dig som bor i 

Sverige”. Här sätter han ord på det samhälleliga identitetsskapandet historiska personligheter och 

händelser bidrar till – samt att det är viktigt att de som bor i Sverige kan sin historia.  

 

När Lindqvist börjar beskriva Karl XII är det när Karl XI precis har dött och Karl XII skulle 

tillträda tronen. Lindqvist använder här en skildring som i det snävaste kan ses som en mänsklig 

hjältegestalt och markerar direkt att Lindqvists syn på Karl XII är endast till det positiva:     

 

Så kom kröningen, som inte var någon kröning lik. Hur kunde det bli annorlunda? Karl XII var den 

förste kungen i Sverige som var född enväldig monark. Han hade fått sin makt av Gud, alltså kunde 

ingen ärkebiskop i världen sätta kronan på honom. Däremot kunde han gärna bli välsignad och smord 

av ärkebiskopen. Så fick det bli.98  

 

Till skillnad från de föregående författarna väljer Lindqvist att genomgående belysa Karl XII:s 

positiva bidrag till det svenska samhället och kungens, för sin samtid, ovanliga feministiska 

åsikter:  

 
Här ser man de första ansatserna i det svenska samhället till upplysningstidens mer humana syn på 

domar och på mänskliga rättigheter och liksom upplysningstidens furstar är han redan nu intresserad 

av nya vetenskaper och moderna åsikter. I samband med en rättegång ställer han frågor om kvinnans 

havandeskap, hennes ställning i samhället och hennes biologiska funktioner. Vid flera tillfällen har han 

tidiga ”feministiska” åsikter.99 

 

                                                      
98 Lindqvist, Herman. Historien om Sverige – Storhet och fall. S. 289.  
99 Ibid. S. 297.  
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Lindqvist fortsätter att poängtera Karl XII:s positiva egenskaper när det gäller att styra landet 

samt att Karl XII var en målmedveten och genomtänkande man. Lindqvist skriver att ”kungen 

arbetade mycket seriöst ända från början (…) och att han snart efter kröningen levererade en rad 

order och direktiv som tydligt var hans egna”.100 Lindqvist speglar Karl XII:s arbete som kung till 

att fokusera på frågor rörande exempelvis: 

 

Indelningsverket måste slutföras fort. Hungersnöden 1696-97 får aldrig upprepas, åtgärder måste 

vidtagas. Karl XI:s direktiv att försöka samla alla Sveriges lagar i en ny lagbok ska intensifieras. Den 

nya bibelöversättning likaså. Han påskyndar byggandet av flottbasen i Karlskrona.101   

 

Något Lindqvist väljer att skildra och lägga stor vikt vid – är att Karl XII hade en vana att 

vandalisera Stockholms gator nattetid. Samtidigt så gör sig uppfattningen om att Karl XII inte lät 

någon annan människa bestämma över den enväldige kungen sig väl hörd:  

 

Mycket ofta red de ut sent på natten genom stadens gator för att slå sönder så många fönster de kunde 

med sablarna från sina hästar. De bar sig åt ungefär som bortskämda och omogna rikemanssöner och 

prinsar kan göra idag i vissa u-länder, där de kör ikapp på nätterna i sina Porschar och struntar i lagar 

och bestämmelser eftersom ingen vanlig polis vågar röra vid dem och lagarna för övrigt inte rör 

dem.102   

 

Ungefär i samma tidsperiod menar Lindqvist på att Karl XII inte alls var ointresserad av bröllop 

– däremot skulle det ske på kungens egna villkor och inte bestämmas av varken politiska eller 

dynastiska förhandlingar:  

 

Karl XII var bara ointresserad av att gifta sig just nu, däremot var han inte alls likgiltig för kvinnor. 

(…) Då han var i sjuttonårsåldern kunde han prata lite mer öppet om detta och det hände att han lät 

förstå att han visst skulle gifta sig, men det skulle vara av kärlek, inte som resultat av diverse politiska 

eller dynastiska förhandlingar.103   

 

Lindqvist beskrivning av Karl XII som ledare över militären speglar i stora drag de personliga 

egenskaper Lindqvist tillskrivit kungen sedan tidigare. Dessa präglar hemlighetsfulla tankar och 

går ut på att Karl XII aldrig diskuterade sig fram till beslut om färdrutter, strider etc. När Sverige 

fick en krigsförklaring från den danska kungen Fredrik samlade Karl XII sina trupper i Skåne – 

men sedan är budskapet om vem som bestämmer klart:  

 

Han ger order om att trupperna ska koncentreras till Skåne men inte vart de ska sedan och vilka 

planer han har, avslöjar han inte för någon. Den gamle Oxenstierna gör allt vad han kan gör att få 

                                                      
100 Lindqvist, Herman. Historien om Sverige – Storhet och fall. S. 297.  
101 Ibid.  
102 Ibid. S. 301.  
103 Ibid.  S. 306.  
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kungen att sända trupper till Riga. Karl XII svarar ingenting. Han avslöjar heller ingenting för sin 

farmor eller sina systrar.104  

 

Vidare beskriver Lindqvist kungen som en skicklig och duktig ledare över militären och beskriver 

de lyckade avledningsrörelser Karl XII lät ske som resultatet av en storslagen ledare:  

 
Karl XII lät därför trupperna göra diverse avledningsrörelser innan han den 9 juli 1701 gick över i en 

mästerlig operation. För att dölja vad som skulle hända gjorde den svenske hären nu, precis som på 

Gustav II Adolfs tid vid Lech (se När Sverige blev stormakt, sid 281) – man tände balar med fuktigt 

hö och gödsel som svepte in hela operationen i en tjock rök som drog in över fienden.105 

 

Slutligen beskriver Lindqvist kungen som en självuppoffrande själ till fördel för sina soldaters 

välbefinnande samt Karl XII:s syn på huruvida en enväldig kung ska agera i strid:  

 

(…) om han skulle kunna få de flegmatiska (kungens omdöme) svenskarna att verkligen sätta livet till i 

en drabbning långt borta i främmande land, så måste han själv vara redo att ge det som han krävde av 

andra. Det är en sak att ryta: Gå! och peka på en livsfarlig fiende. Det är en hela annan sak att säga: 

Kom! och själv springa fram mot fienden.106   

 

Sammanfattningsvis använder Lindqvist följande attribut och beskrivningar om Karl XII: 

mänsklig hjältegestalt, human, för mänskliga rättigheter, intresserad av nya vetenskaper, moderna 

åsikter, feministiska åsikter, påskyndar Sveriges utveckling, saboterar Stockholm, emot politiska 

och dynastiska förhandlingar, hemlighetsfull, ger direkta order, skicklig och duktig militär ledare 

samt har en självuppoffrande själ. Lindqvist beskriver här, likt författarna från 1700-talet, Karl 

XII som ett idealet för hur en kungs personlighet ska vara. Till detta väljer Lindqvist att positivt 

beskriva kungens militära egenskaper samt att placera en vikt vid att Karl XII intresserade sig för 

de mänskliga rättigheterna och kvinnors rätt i samhället.  

 

Sammanfattning 1900-talet  

1900-talet hade fler skiftningar i det identitetsskapande användningsområdet gällande Karl XII:s 

minne än de tidigare århundradena.  

 

Den svenske författaren Strindberg inledde århundradet med att presentera Karl XII som 

nationens plågoris och notoriske förstörare. Han mänskliggjorde minnet av kungen och belyste 

flertalet gånger Karl XII:s fel och brister i både den militära ledarrollen samt som statsman.  

 

Sjömilitären Munthes identitetsskapande användningsområde av minnet gällande Karl XII utgick 

från en neutraliserande – men än dock ofta negativ bild. Han applicerar en diffus skugga över den 

forna hjälteikonen Karl XII och bidrar en mer mänsklig syn på kungen.   

                                                      
104 Lindqvist, Herman. Historien om Sverige – Storhet och fall. S. 319.  
105 Ibid. S. 344-45.  
106 Ibid. S. 348.  
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Bengtson beskriver Karl XII i enlighet med den hjältelika och idealistiska synen 1700-talets 

författare tilldelade kungen. Det identitetsskapande användningsområdet av Karl XII:s minne får 

nu således ett samhälleligt uppsving.  

 

Grimberg visar här ett positivt identitetsskapande användningsområde där Karl XII nästintill 

tillskrivs en mänsklig hjältelik personlighet samtidigt som han visas vara en god militärisk ledare 

samt statsman.   

 
Henrikson presenterar ett identitetsskapande användningsområde som han menar att den 

svenska nationen ska byggas på – en saklig och överskådlig presentation av Karl XII.   

 

Lindgrens identitetsskapande användningsområde gällande minnet av Karl XII appliceras i det 

propagandasyfte kungen fick i sin samtid. Han beskriver här kungen som en militär hjälte samt en 

radikalt tänkande person. Kort sagt så blir här Karl XII en av de mest framstående svenska 

kungarna genom historien enligt Lindgren.  

 

Lindqvists identitetsskapande användningsområde appliceras på hans önskan om att synliggöra 

Karl XII:s många positiva handlingar som, enligt Lindqvist, i stort påverkat det svenska identitets 

– och samhällsbyggandet genom historien.  

Resultat  

Följande resultatdel är uppbyggd utifrån de olika århundradena för att kunna tydliggöra de olika 

tendenserna som synliggörs i de respektive delarna.  

 

1700-talet  
 

Karl XII:s personlighet  

Den första som skrev ett verk av betydelse om Karl XII var Voltaire som skildrade en sällsam 

och otidsenlig gestalt. Voltaire menade på att Karl XII gjorde uppoffring gällande livets 

njutningar och glädjeämnen – vilket talar för att Voltaire hyste en beundran för Karl XII. 

Däremot sker ett skifte i Voltaires beskrivning av Karl XII – vilket sker i samband med slaget vid 

Poltava då kungens personliga drag snarare kan beskrivas som galenskap. 

 

Odell går senare in på att Karl XII skulle varit en folklig hjältegestalt – ett bevis på hur en riktig 

man ska vara.  

 

Nordberg beskriver Karl XII:s levnadssätt med: ju ödmjukare en människa är, desto mäktigare 

blir hon. Utöver detta menar Nordberg på att Karl XII hade en god självbild när det gäller 

äktenskap och var helt fast beslutsam om att han inte skulle gifta sig med första bästa. 

  

Gustav III ansåg att Karl XII var en kung som var ädelmodig, rättvis och hänsynsfull.  
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Karl XII:s militära egenskaper 

Enligt Voltaire fanns det inget annat av betydelse i livet för Karl XII än krig, vinst och ära. Detta 

gjorde att Voltaire presenterade Karl XII som en god ledare för militären. Här beskrivs kungen 

som en ledare med en vilja av stål och en enormt skoningslös kraft – vilket motsvarar en hjälte. 

  

Odell menar på att Karl XII var en skicklig ledare för militären och fick sina soldater att gå dit 

han ville.  

 

Nordberg skildrar Karl XII:s insats som ledare för militären med att beskriva kungen som en stor 

naturkraft som nödvändigtvis måste uppleva krig för att överleva – och att Karl XII skulle ha 

varit en militär utan dess like.   

 

Karl XII som statsman för Sverige 

Odell visade på att Karl XII var en omtyckt kung som senare kom att bli idealet för hur en 

svensk kung skulle agera. I visan hyllas kungen och hans insatser jämställs med en sann hjälte och 

hans insatser för landet glorifieras.  

 

Gustav III yttrade sig om att han anser att Karl XII utfört flertalet positiva förändringar för 

landet Sverige när det gäller ärenden i andra länder. Däremot ansåg han även att Karl XII hade 

försakat den mederborgerliga friheten när Karl XII la ner regeringen då denne inte 

sammankallade den på hela sin regenttid.   

 

1800-talet  
Karl XII:s personlighet  

Tegnér ansåg att Karl XII symboliserade allt en man förkroppsligad som en hjälte skulle vara; en 

stark personlighet, en man med goda avsikter för sitt land samt en man som var beredd att offra 

alla personliga lyckönskningar för att föra sitt land framåt.  

Fryxell skriver att Karl XII var en man med imponerande egenskaper och en bra man – även 

efter Karl XII:s död ansåg Fryxell att kungen var en kraft att räkna med.  

 

Karl XII:s militära egenskaper 

Tegnér skildrade Karl XII:s militära egenskaper som ett föredöme för sina nästkommande 

kungabröder. Tegnér skriver sedan även att kungen även i graven driver sitt Sverige fram. Här 

målas bilden av att Karl XII:s handlingar i krig symboliserar något större – så som: Han lever när 

Han dör.  

 

Fryxell beskriver här att Karl XII drog nytta av de många åren med fred för att kunna föra sitt 

folk i krig – detta gjorde att han kunde leda en framgångsrik armé och att han kunde slå ner sitt 

motstånd. Fryxell skriver här även att kungen inte var beredd att dela sina soldaters lidanden. 
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Däremot anser Fryxell senare att Karl XII drabbades av storhetsvansinne och kunde i den senare 

delen av sitt liv urskilja när ett krig skulle avslutas.   

 

Karl XII som statsman för Sverige 

Tegnér skildrar Karl XII som statsman för Sverige genom att framhäva att kungen krävde att 

övriga länder skulle hålla förbund och pakter. I och med detta så framhävs det att Karl XII alltid 

trodde gott om sina härskarkollegor – något som senare skulle leda till att hans statsmannaskap 

präglas av hämnd gentemot de som förolämpat honom.   

 

Fryxell talar här negativt om Karl XII som statsman och Fryxell sätter om möjligt ingen tilltro till 

Karl XII:s insats som regent. Fryxell menar här på att Karl XII:s handlingar som regent är en 

direkt anledning till den svenska stormaktens fall.   

 

1900-talet  
 

Karl XII:s personlighet  

Strindberg inledde detta århundrade med att skildra Karl XII i negativa ordalag och beskrev 

kungen som en mystisk och tillbakadragen person utan heroiska egenskaper.   

 

Munthe beskriver Karl XII som en person med av naturen märkvärdiga anlag, att han hade 

många egendomligheter och skenbara motsägelser samt att hans principfasta personlighet gjorde 

han otillgänglig för andras inflytande.  

Bengtsson väljer att utgå från en romantiserad bild av Karl XII och beskriver kungen som 

urtypen för den tragiska hjälten. Bengtsson skriver de olika ledord Karl XII levde efter och 

Bengtsson menar på att detta kan appliceras på kungen: sin tron på Gud och sin tro på sitt 

samvete. Karl XII beskrivs ytterligare till att ha ett frimodigt och stadigt sinne som är restriktiv 

när det gäller 

 

Grimberg beskriver att Karl XII var en person med både heroiska och anmärkningsvärda inslag. 

Grimberg menar på att Karl XII drog lärdom av sina handlingar. Grimberg trycker på att Karl 

XII hade en enorm personlig viljestyrka och en inre beslutsamhet. Grimberg fastställer att Karl 

XII var den person som mest skulle göra det svenska namnet ryktbart.  

 

Henrikson beskriver Karl XII med orden begåvad, duktig och flitig – vilka kom att bli centrala 

beskrivningar i allt kungen tog sig för.  

 

Lindqvist skriver att Karl XII som person var ambitiös och duktig på allt han tog sig för – 

däremot föll han ofta offer för ungdomens ständige frestelse så som vårdslöshet, förstörelse och 

tävlande.  
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Karl XII:s militära egenskaper 

Strindberg skriver om en Karl XII som en ständigt krigande människa. Vart han än for – 

förstördes allt i hans väg. Med tanke på detta kallade Strindberg kungen för nationens notoriske 

förstörare.   

 

Munthe kom ständigt att beklaga sig över Karl XII inom det militära då kungen inte visade något 

intresse för den svenska sjömakten – förutom som ett bra transportmedel.  

fullkomlig lycka och eufori. Bengtsson menar på att Karl XII var vänlig och barmhärtig.   

 

Bengtsson beskriver Karl XII:s militära egenskaper som något utöver det vanliga – han beskrivs 

som en skicklig och planerande ledare.   

 

Grimberg beskriver Karl XII som en militär ledare som alltid var med sina soldater – i marsch, i 

lägret samt i krig. Kungen delade soldaternas öde på ett ovanligt sätt. Soldaterna såg Karl XII 

som en hjälte och de skulle alla följa honom vart han än gick.   

Som en militärisk ledare beskriver Lindgren Karl XII:s som en kung som snabbt blev hjälte och 

folket i landet och dess provinser ansåg att kungen var en god förebild och idol.  

 

Lindqvist beskriver Karl XII som den ultimata militära ledaren man kan tänka sig. Kungen håller 

sina planer för sig själv – vilket medför att inte varken hans egna soldater eller fienden kunde 

förutspå hans planer. Karl XII använde sig ofta av välplanerade undanmanövrar som resulterade i 

framgångar i krig.  

 

Karl XII som statsman för Sverige 

Först beskriver Strindberg Karl XII som en tillbakadragen och mystisk person som gärna höll sig 

i bakgrunden när det gäller möten och samtal – ledde detta till att Strindberg senare omnämnde 

Karl XII som nationens plågoris på alla de samhälleliga planen. 

 

Munthe väljer att belysa det faktum att Karl XII till en början var en god statsman som 

engagerade sig i sakfrågor och alltid var delaktig – till att vid allvarliga ämnen senare vända över 

till att bli sluten och fåordig.  

 

Grimberg påpekar här att statsmannen Karl XII var långsint, principfast och vägrade förlika sig 

med något eller någon. Allt han tog sig för skulle så även ske. Däremot beskriver Grimberg Karl 

XII som en väl lämpad person att regera landet då hans handlingsförmåga skildrade något som 

stod långt före hans rådgivares.  

 

Henrikson väljer att sakligt redogöra för Karl XII:s handlingar under dennes regentperiod och 

belyser kungens roll som en förändrande faktor för samhället i stort.  

 

Lindegren beskriver Karl XII:s regenttid som en viktig del som dock i viss mån går emot en 

samhällelig utveckling då Karl XII snabbt förändrade vissa processer inom det svenska systemet 

för att bättre gynna honom.   
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Lindqvist lyfter fram positiva egenskaper som beskriver Karl XII som statsman och de 

anmärkningsvärda förändringar och nytänkandet hans regenttid präglades av. 

Analys  
 

1700-talet  
Under 1700-talet presenterade författarna på ett enat sätt att Karl XII:s personlighet och karaktär 

symboliserade den ideala man- och kungaprofilen. De väljer att nästintill glorifiera kungens 

personliga egenskaper och framföra dessa som en slags heroisk gestalt. Ett undantag från de 

idealiserande heroiska personlighetsdragen Karl XII tillskrevs av författarna under 1700-talet – 

var Nordbergs verk som präglades av en närmare kontakt med kungen för läsarens del. Dock var 

även detta verk ämnat för att belysa Karl XII:s mer positiva personlighetsdrag och attribut.  

 

Karl XII används under detta århundrade även för att idealisera en militär ledare. Då kungens 

personlighetsattribut och militära skicklighet går i det stora hela in i varandra – hyllas han även 

här av författarna. Under detta århundrade utspelade sig tre krig i Sverige – hattarnas krig 1741-

1743, Pommerska kriget 1757-1762 och Gustav III:s ryska krig 1788-1790. Här kan man dra en 

slutsats om att de verk som presenterar Karl XII som den främste militära ledaren även var 

delaktiga till att spetsa den svenska fientligheten gentemot olika motståndare exempelvis 

Ryssland. Karl XII beskrivs som både en sympatisk och empatisk ledare vilket medförde att hans 

karaktäristiska ledarroll användes för att statuera det ultimata exemplet på kung. Här kan man dra 

paralleller till den revolutionistiska andan som präglade Europa under den senare delen av 1700-

talet. Kan man då rent hypotetiskt tänka att den militära ledaren och kungen Karl XII  regerade 

under fel tidsålder – och hade kanske blivit en ännu större och mäktigare ledare om han regerat 

70 år senare?   

 

Redan här används Karl XII:s styrande som statsman i ett politiskt syfte för att ena landet mot en 

gemensam fiende – Ryssland. På så sätt skulle det kollektiva historiebruket åter blomstra för att 

tillsammans kunna gå en ny tid till mötes. Detta kan tolkas som ett tidigt embryo till den senare 

nationalismen som skulle florera under 1800-talet.  

 

Utöver det politiska syftet med Karl XII i litteratur under 1700-talet användes kungens styre som 

statsman kontinuerligt av författarna – men kanske mest av Gustav III. Han använde detta för att 

dra lärdom och erfarenhet vilket gav Gustav III en ökad makt. Gustav III använde Karl XII i 
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både positiva och negativa syften – vilket bidrog till att den politiska makten även gick direkt in i 

regentmakten.  

 

Det som kan vara av speciellt intresse här är att belysa att sist ut av författarna att skriva om Karl 

XII var Gustav III. Han hade då föregått av flera författare som under cirka femtio års tid präglat 

allmänhetens historiemedvetande av hur en idealistisk kung skulle personifieras. Kan man då dra 

en generell slutsats av att författare som på ett enat sätt presenterar en person eller händelse kan 

prägla en hel samtid till att tycka liknande om ett specifikt ämne?      

 

1800-talet 

Under 1800-talet användes Karl XII:s minne i litteraturen på lite annorlunda sätt gentemot hur 

han användes under 1700-talet. Här kommer det olika litterära verk som beskriver allt från Karl 

XII:s minne genom hyllningar till att sakligt presentera Sveriges styre under de tre kungarna Karl. 

Han personliga egenskaper och attribut beskrivs i stor utsträckning som beundransvärda och 

anmärkningsvärda för sin tids ideal. Författarna beskriver Karl XII även som en lyhörd, 

skarpsinnig och en djärv person. Gemensamt för 1800-talet är dock att kungen beskrivs med en 

grund där hans personlighet används för att skapa en positiv och god personlighetsatmosfär kring 

kungen – och inte som på 1700-talet där han beskrevs som en idealisk hjälte.  

  

Karl XII:s politiska egenskaper som statsman används här i litteraturen för att framhäva en 

omtyckt och duktig statsman. Författarna beskriver kungen på detta vis för att återigen kunna ena 

landet under en och samma styrande. Under 1800-talet började begreppet skandinavismen att 

göra sig hörd i Norden. Här kan man placera in Karl XII tillsammans med exempelvis Gustav 

Vasa att idealisera en eftertraktad ledare. Skandinavismens följare mindes de forna landsgränser 

och den gemensamma historia de nordiska länderna hade för att tillsammans enas mot fiender. 

Till den nya skandinavismen bidrog det krigshärjade och fattiga 1800-talet till att bilda en ny form 

av nationalism – aggressiv nationalism. Här kan man se hur det finns direkta kopplingar till Karl 

XII:s regenttid då nationalismen hyllar krigens slagfält och det heroiska i att offra sig för sitt land. 

Dessa anhängare uppmanar till nya hjältedåd – likt de Karl XII gjorde för landet Sverige. Minnet 

av Karl XII:s enade och enväldiga stormakt Sverige står därmed i centrum för ett krigshärjat och 

fattigt 1800-tal.   

 

Författarna använder även här Karl XII som, med sina egenskaper som militär ledare, en oerhört 

skicklig – men än dock dödlig person. Här skriver exempelvis Fryxell att Karl XII är en ännu 
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större kraft att räkna med efter hans död. På detta sätt tillskriver Fryxell kungen som en enande 

militärisk kraft som ska spetsa till den svenska försvarsmakten mot framförallt fienden Ryssland. 

Här framhävs även Karl XII:s negativa sidor inom det militära – och beskrivs ha åsamkat Sverige 

en stor olycka i och med att han inte lyssnade på rådgivare utan nästintill enbart förde krig för sin 

egen hämnds skull. För att belysa att detta påstående inte enbart karakteriserar Karl XII som 

militär regent – är det samma slutskede majoriteten av alla stora militära regenter möter förr eller 

senare i sina hämnd och expanderingskrig. Exempelvis här kan man använda Napoleons ryska 

fälttåg 1812 som satte stopp för hans expandering i Ryssland och slaget vid Kahlenberg 1683 där 

sultanen Mehmet IV:s osmanska trupper stoppades för expandering norrut.  

 

I det stora hela presenterades en blandad syn på Karl XII i litteraturen under 1800-talet. Vissa 

väljer att enbart hylla den svenske kungen – andra väljer att objektivt beskriva hans regentskap i 

Sverige. Oavsett vilken författare man läser presenteras det en mer mänsklig och humanistiskt 

lagd kung som delar sina soldaters lidanden, med och motgångar.  

 

1900-talet  

Under 1900-talet började allt fler negativa åsikter om Karl XII att presenteras. De som stod i 

frontlinjen för dessa var Strindberg och Munthe – som bidrog till att många svenskar fick en 

negativ bild av kungen och associerade honom med dåliga personlighets och regentegenskaper. 

Strindberg beskriver Karl XII i sitt verk som en frånvarande och dyster personlighet som var 

nationens plågoris och notoriske förstörare. Karl XII beskrivs här som enbart en mänsklig gestalt 

och tappade i stort sett hela sin forna hjälteglans från föregående århundraden. Här kan man 

poängtera att August Strindberg var en älskad och hyllad författare som var etablerad både inom 

som utanför Sverige. Strindberg präglade på flera sätt den svenska historiemedvetenheten 

gällande minnet av Karl XII, då han alltid var rak och ärlig i sina texter gällande sina åsikter och 

tankar. Han var som mest produktiv under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, vilket 

var då utvecklingen så som industrialismen och urbaniseringen var som mest aktuellt och han 

blev en ikon för arbetarrörelsen och fortsatte sina politiska ifrågasättanden i Sveriges rampljus. 

 

Däremot presenteras det även flertalet positiva verk under 1900-talet som bidrar till att Karl XII:s 

minne får ett nytt ljus och flera svenska rörelser knyter kungen närmare. Exempel på dessa 

rörelser är nazisterna som på 1930-talet gärna använde Karl XII som en frontfigur i sin strävan 

efter en enad nation och under 1980-talet använde de svenska skinnskallarna Karl XII som den 

idealiske ledaren.  
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Karl XII:s politiska egenskaper som statsman följer de skiftningar som presenterades kring 

kungens personlighet. De som var negativa kring Karl XII:s personlighet, Strindberg och 

Munthe, anser även här att Karl XII inte bidrog till något positivt i rollen som enväldig regent 

och statsman för Sverige. Resterande av författarna under 1900-talet var positivt inställda till Karl 

XII:s tid som regent och statsman var exempelvis Henrikson, Lindegren och Lindqvist. De 

positivt inställda författarna står enade i att Karl XII har en stor roll i den svenska 

historiemedvetenheten och står för en skicklig regent och statsman.  

 

Karl XII:s militära skickligheter lyser igenom på flera ställen av 1900-talets verk, och han beskrivs 

som en av flera stora militära ledare som förde en hel nation mot ett gemensamt mål. Flera av 

författarna placerar kungen som en grundsten i det svenska historiemedvetandet och ser tillbaka 

på Karl XII:s tidsperiod som en era av storhet och maktglans. Här ser man en anledning till att 

flera negativa samhällsrörelser använder Karl XII som en idol och använder honom som en fana 

för den svenska nationen. Här blir kungen både föremål för positiva och negativa 

användningsområden och detta bidrar till att det finns en viss form av skam att säga att man 

tycker Karl XII var en skicklig och duktig kung. På liknande sätt idag finns det andra historiska 

gestalter som både fått en positiv och negativ klang i den moderna samhällsandan – exempelvis 

den sovjetiske diktatorn Josef Stalin fått olika användningsområden beroende på vilken kontext 

det gäller.      

  

Slutdiskussion  

Enligt syftet i denna uppsats skulle detta vara att visa eventuella skiftningar i det 

identitetsskapande användningsområde minnet av Karl XII har uppenbarat sig i. Att dessa 

skiftningar skulle uppstå med en så tydlig skillnad är, även för mig, en märklig uppenbarelse. För 

att kunna förstå vikten av vad nutiden gör med historiska händelser och gestalter, måste man ha 

de olika kontexternas samtid i åtanke. Här utgår uppsatsen från John Tosh´s sociala minne att 

användas då detta symboliserar gruppens gemensamma historia – vilken kan se olika ut utifrån 

olika grupper och identiteter.  

 

Då Karl XII:s inledande år som ledare för militären resulterade i segrar vid Själland, Narva och 

Düna – hade han alla förutsättningar som fanns att etablera Sverige som en stormakt. Dock kan 

man därmed fastslå att det stora nordiska kriget i det större perspektivet var en katastrof för 

Sverige som nation. På det territoriella planet förlorade landet stora områden som de haft i flera 
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hundra år. Utöver detta, som vid alla krig, dödades flera hundra tusen soldater och landet led 

brist på män i hushållen. Sverige utarmades ekonomiskt. Vart kan man nu då placera detta 

olyckliga kollektiva fall Karl XII förde med sig genom sitt regentskap i Sverige? För att besvara 

detta måste man ha Egeland och Johannissons teori kring kopplingen mellan kultur, plats och 

identitet – då Karl XII:s regentskap medförde olika konsekvenser för olika nivåer i samhället.  

 

För att kunna utröna hur författarnas personliga och politiska identitetsskapande 

användningsområde ser ut, måste de yttre omständigheterna iakttas parallellt med närläsningen av 

texten. Exempel på en sådan politisk omständighet kan vara det upprörda och revanschkrävande 

samhällsklimatet som gällde när Sinclairsvisan publicerades. Denna visa bidrog till att egga upp 

stämningen i Sverige mot ärkefienden Ryssland och ena nationen Sverige under ett och samma 

mål – nästintill en nationalistisk stämning rådde nu här. Exemplen kan göras många, då ett lands 

historia aldrig är rak – utan snarare fylld av höga berg och djupa dalar. Här kommer Eva 

Österbergs hypotes kring att historia är människans kollektiva förmåga att minnas – då det fyller 

människans behov i ett historiebruk. Detta historiebruket använder Odell genom Sinclairsvisan 

då minnet är en gemensam historiemarkör som tillhör det svenska historiemedvetandet.   

 

Om man ska applicera denna uppsats syfte och frågeställningar på ett nationellt övergripande 

plan – kan detta med all säkerhet leda till ett liknande resultat. För att åter beröra den framtagna 

pyramiden som presenterar de historiska gestalters och händelsers betydelse för dagens historia 

och historiebruk. Om man studerar olika historiska gestalters väg till makten och tiden vid 

makten – följer de flesta ett flertal liknande mönster. Antingen följer ledarna den florentinska 

författaren Niccolo Machiavellis exemplifiering av en person vid makten att invånarna skulle 

frukta fursten, eller som i Karl XII:s exempel – följa kungen till följd av genuin respekt och vilja. 

Dessa olika tillvägagångssätt kan man applicera på exempelvis Adolf Hitler, Josef Stalin, Barack 

Obama, Fredrik Reinfeldt och Angela Merkel. Det gemensamma är att dessa personer styr eller 

har styrt ett helt land – men i helt olika åsikter och riktningar, med olika medel och slutligen med 

helt olika agendor. Antingen är de älskade av alla, eller hatade av många.  
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