
Karel XV van Zweden: Stockholm, koninklijk slot, 3 mei 1826 

- Malmö, 18 september 1872 
Karel Lodewijk Eugenius was van 1859 tot 1872 koning van Zweden (als Karel XV) en van 

Noorwegen (als Karel IV). Hij was een zoon van koning Oscar I van Zweden en Noorwegen en 

prinses Josephine van Leuchtenberg. 

 
Koning van Zweden 

Periode: 1859-1872 

Voorganger: Oscar I 

Opvolger: Oscar II 

Koning van Noorwegen 

Periode: 1859-1872 

Voorganger: Oscar I 

Opvolger: Oscar II 

 
Oscar I van Zweden 



 
Josephine van Leuchtenberg 

Op 19 juni 1850 trouwde Karel met de Nederlandse prinses Louise (1828-1871), dochter van 

prins Frederik.  

 
Louise van Oranje-Nassau 

Het paar kreeg twee kinderen: 

 Louise (1851-1926), getrouwd met Frederik VIII van Denemarken 

 Karel Oscar (1852-1854) 

Karel was een tamelijk brute koning die desalniettemin tot een van de populairste van 

Zweden zou uitgroeien. Hij was een warm pleitbezorger van het scandinavisme, dat uitging 

van politieke solidariteit tussen de drie Scandinavische koninkrijken. Hij was bevriend met de 

Deense koning Frederik VII, aan wie hij steun aanbood toen in 1864 een Deens-Duitse oorlog 

onafwendbaar leek. Dat die steun uiteindelijk uitbleef, kwam door de gebrekkige 

voorbereiding van het Zweedse leger. Tijdens de regering van Karel werden tal van wetten 

gemoderniseerd. 



 
Frederik VII van Denemarken 

Karel had tijdens zijn huwelijk verschillende verhoudingen. Als eerste kreeg hij een relatie 

met de hofdame van zijn vrouw, Josephine Sparre (1852-1860). Zij was erg voorkomend en 

niet verlegen in tegenstelling tot Louise. Louise was echter tolerant en liet Karel zijn gang 

gaan. Zij zag toe hoe Josephine haar man overal volgde in de openbaarheid. Ook had Karel 

relaties met Hanna Styrell (1869-1872) en met Wilhelmine Schröder, voor wie hij zelfs een 

woning kocht. 

Karel overleed in september 1872, 46 jaar oud. Omdat hij geen (overlevende) zoon meer 

had, werd hij opgevolgd door zijn broer Oscar. 

 
Standbeeld Karel XV in Stockholm 



 
Wapen als koning van Zweden en Noorwegen 

 
Koninklijk momogram van Karel XV van Zweden 



Het lichaam van Karel XV en zijn vrouw Louise van Oranje-Nassau liggen begraven in de kerk 

van Riddarholmen in Stockholm. 

 
Kerk van Riddarholmen 



 
Tombes van  Karel XV en Louise van Oranje-Nassau 

 


