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En krönika över Karl X Gustavs krig blir samtidigt en biografi om hans tid som Sveriges kung. Under hans
sexåriga regeringsperiod låg Sverige i krig större delen av tiden och landet fick sina nuvarande gränser mot
Danmark och Norge. Karl X Gustav visade sig vara en skicklig fältherre och politiker - uppslagsrik men
temperamentsfull. Hans korta regentskap bestod i en målmedveten strävan mot ökad makt kring Östersjön.
Karl X Gustavs krig skildrar Pfalzgreven som inte bara ärver ett rike av sin kusin drottning Kristina, utan
också en tom stadskassa och pyrande konflikter.
Claes-Göran Isacson skildrar krigsförberedelserna i länderna kring Östersjön, och går noggrant igenom de
större fältslagen som Warszawa, Frederiksodde, stormen mot Köpenhamn och tåget över Bält. Läsaren bistås
med nyritade kartor och samtida illustrationer för att kunna följa kungens väg mot ett utökat rike. I boken
beskrivs även arméns organisation och truppernas stridstaktik, soldaternas utrustning, samt de sjukdomar och
umbäranden som drabbade dem.

ex. Adelsätter & adelsvapen På några av de personer jag skrivit om och som är adliga har jag även lagt in
deras adelsvapen samt en kortare beskrivning av ätten. A. , og dermed skiftede landet til den religion, der
stadig står som landets officielle. En sida om Svenska & Europeiska slott och vilka historiska händelser som
utspelats på dem 1655-1660 : Karl X Gustavs polska krig : 1656-1658 : Karl X Gustavs ryska krig 1656-1658
: Karl X Gustavs första danska krig Danmarks historie (1536-1660) indrammes af to begivenheder, der fik stor
betydning for det senere forløb af Danmarks historie.
som efterfølger til Frederik 1. en diktatur. Denna regerings politik var mycket Frankrikevänlig och
förmyndarregeringen ingick även i … Envälde: Ett statsskick där den offentliga makten utövas av en
envåldshärskare med absolut (fullständig) makt, t. 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 Katarina Vasa (38) (dotter till Karl IX). Målning av Johan Philip Lemke. Tåget över Bält Del av Karl X
Gustavs första danska krig: Svenska trupper korsar isen över till Själland. Adelsätter & adelsvapen På några
av de personer jag skrivit om och som är adliga har jag även lagt in deras adelsvapen samt en kortare
beskrivning av ätten. Reduktionen: Karl XI:s reduktion var ett antal beslut som Karl XI drev igenom med
riksdagens hjälp 1680-1682 som gick ut på att staten fick rätt att dra in och förstatliga stora delar av den
svenska adelns. Denna regerings politik var mycket Frankrikevänlig och förmyndarregeringen ingick även i
… Envälde: Ett statsskick där den offentliga makten utövas av en envåldshärskare med absolut (fullständig)
makt, t. som efterfølger til Frederik 1. Tåget över Bält Del av Karl X Gustavs första danska krig: Svenska
trupper korsar isen över till Själland. Adelsätter & adelsvapen På några av de personer jag skrivit om och som
är adliga har jag även lagt in deras adelsvapen samt en kortare beskrivning av ätten. ex.

