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"Lars Ericson Wolke är en duktig militärhistoriker. Han berättar inte bara så att man kan förstå vad som hände
utan också så att han öppnar nya perspektiv." Nyheterna »Wolkes översikt är mycket klar och lättläst och han
placerar på ett strålande sätt in den urgamla rivaliteten mellan Sverige och Danmark i ett storpolitiskt
sammanhang... en av de bättre böckerna jag läst och som borde få mycket stor spridning bland alla som är
intresserade av historia.« Bloggen Bokparet Den svenska historiens mest djärva och framgångsrika
krigsoperation! 2008 är det 350 år sedan Karl X Gustav och den svenska armén genomförde sin marsch över
de danska sunden. Händelsen har gått till historien som Tåget över Bält och är en av den svenska historiens
mest framgångsrika krigsoperationer, men också en av de mest riskfyllda. Med marschen visade svenskarna en
kallblodighet av sällan skådat mått. Händelsen ledde fram till freden i Roskilde, då bland annat Skåne,
Blekinge och Bohuslän blev svenska. I 1658 Tåget över Bält beskriver Lars Ericson Wolke hur denna
spektakulära krigsoperation överhuvudtaget var möjlig. Han skildrar det militära genidraget och ger
bakgrunden till händelserna: krigssituationen mellan Sverige och Polen/Ryssland; hur ärkefienden Danmark
lurade i vassen och väntade på första bästa tillfälle att slå tillbaka. Förutom beskrivningen av krigståget
förklarar författaren också varför det svenska anfallet lyckades medan det danska försvaret misslyckades.

Boken avslutas med en epilog som redogör för vad det egentligen var för landområden som Sverige erhöll
1658.
Vad utmärkte de nya sydliga landskapen? Lars Ericson Wolke är en av Sveriges främsta experter på svensk
militärhistoria. Han är docent i militärhistoria vid Åbo akademi samt verksam som t f professor i
krigsvetenskap vid Försvarshögskolans militärvetenskapliga institution. Det här är en Print on Demand-utgåva
av en tidigare utgiven bok.
Gamla namn på platser och byggnader i Carlscrona. Livregementsbrigadens kyrassiärkår (senare. Tåget över
Bält Del av Karl X Gustavs första danska krig: Svenska trupper korsar isen över till Själland. Slaget vid
Halmstad Livregementets grenadjärer, I3 År 1791 omvandlades Livregementet till häst till en brigad och
delades i tre kårer: 1. Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Kristian IV (1577-1648).
Livregementsbrigadens kyrassiärkår (senare.
Infanteriet Infanteriet var namnet på de enheter som både förflyttade sig och stred till fots.
Livregementsbrigadens kyrassiärkår (senare. Beteckningen infanteri börjar.
A B C D E F G H I J K M L N O P Q R S T. Gamla namn på platser och byggnader i Carlscrona. Målning
av Johan Philip Lemke. The March Across the Belts was a campaign between 30 January and 8 February
1658 during the Second Northern War where King Charles … I tjänst för Sverige: Tjänstetid 1647-1702
Slag/krig Nordiska krigen. Gamla namn på platser och byggnader i Carlscrona. Tåget över Bält Del av Karl
X Gustavs första danska krig: Svenska trupper korsar isen över till Själland. Slaget vid Halmstad
Livregementets grenadjärer, I3 År 1791 omvandlades Livregementet till häst till en brigad och delades i tre
kårer: 1. Historia: Karl X Gustav (av Pfalz - Zweibrücken) föddes den 8 november 1622 på Nyköpingshus
som son till pfalzgreven Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken (34) och. A B C D E F G H I J K M L N O P Q
R S T. De kallades från början fotfolket.
Som tonåring tog Kristian IV över ett av Europas starkaste kungadömen. Som tonåring tog Kristian IV över
ett av Europas starkaste kungadömen. Beteckningen infanteri börjar.

