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den danske konge Frederik III og den svenske konge Karl X Gustav, som ikke havde meget at lade hinanden
høre, hvad angår hovmod og opportunisme. Men stormagterne så med fra sidelinjen, og da de var enige om,

at et enkelt lands beherskelse af Øresund ville stille sig hindrende i vejen for handel i det lukrative
Østersøområde, greb de ind - lidt til fordel for Danmark, men mest til landets decimering. Bogen beskriver
taktik og forløb set fra den militærhistoriske vinkel med fokus på de drabelige slag i København og ved
Nyborg, så læseren er med i kampene fra bastion til voldgrav, fra vandløb til bakketop. Forfatteren er

generalløjtnant Kjeld Hillingsø, tidligere chef for Den Nordlige Del af NATO og chef for Forsvarets Operative
Styrker. Bogen udkom oprindeligt i 2009.
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