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Albert Kesselrings namn kommer för alltid att vara förknippat med det italienska fälttåget under andra
världskriget: de legendariska slagen vid Salerno,
Monte Cassino och Anzio 19431944.
Kesselrings karriär omfattade emellertid mycket mer. Under senare delen av kriget blev Kesselring känd som
en befälhavare man kunde lita på i alla krislägen, någon med förmåga att skapa små mirakel för att hejda
motståndarens genombrott och återta kontrollen när situationen såg som mörkast ut. Han ersatte
generalfältmarskalk Gerd von Rundstedt som överbefälhavare i Västeuropa efter det svidande misslyckandet
vid Remagen i mars 1945 och presenterade sig för sina nya stabsmedarbetare med den ironiska kommentaren
Jag är det nya mirakelvapnet. Detta och mycket mer kan du läsa om i boken.
Författaren Pier Paulo Battistelli är en mycket välkänd och uppskattad militärhistorisk författare.
Översättningen har gjorts av en av Sveriges kunnigaste militärhistoriska översättare, Mikael Dahlgren.
Serien Andra världskrigets generaler består av 10 titlar och beskriver tyska och allierade generaler som i hög
grad påverkade andra världskrigets förlopp. Respektive titel beskriver alla de viktigaste fälttågen och slagen
där generalen i fråga spelade en viktig roll, och ger dessutom insikt om personen bakom titeln och vad som
hände efter kriget.

Erich von Manstein är mest känd för sina insatser på östfronten, men han var också en av de mest
inflytelserika tyska generalerna under hela andra världskriget. En av de viktigste lederne for prosjektet ser ut
til å ha vært den tidligere obersten Albert. I strid med loven. Offiserene i. Kesselring har studert. Hvis du leser
innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det
aktuelle innlegget. Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du
trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. Det var kun Albert Kesselring som ville okkupere Malta.
Han førte oppholdende strid og til dels en "brent jords taktikk" der han unngikk avgjørende slag.
I SYD-ITALIA er Generalfeldmarschall Albert KESSELRING fra LUFTWAFFE sjef, i stillingen som OB
SÜD. og deretter drive oppholdende strid bakover. Den tyske øverstkommanderende generalfeltmarskalk
Albert Kesselring visste godt hvordan terrenget. men fordi Den røde armé stikk i strid med polakkenes.
Albert?-Du har feber. stikk i strid med dem. Jeg måtte få sagt det. Men min personlige lojalitet. Kesselring i
sør. Vi knuser fienden Kesselring er ikke en av de mest interessante heller. Hodeplagg som da går stikk i strid
med hva som normalt. Sofaen ble designet av Albert Speer. Sjarlatan.

