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Rättelse

I	förra	häftet	av	Historisk tidskrift	(Historisk tidskrift 130:2	2010)	förekommer	
ett	fel	i	Thomas	Lindkvists	översikt	på	sidan	293.	Norstedts	Sveriges historia 
består	av	åtta	band,	inget	annat.




