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När det svenska imperiet stod på höjden av sin makt omkring år 1660 fanns egentligen bara en fråga på samtidens läppar: hur länge skulle
stormakten bestå? Och olyckskorparna fick rätt. När Sverige styrdes av hjältekungarna Karl XI och Karl XII genomled det svenska stormaktsväldet
en halvsekellång dödskamp. Trots det saknades inte framgångar på slagfältet. Karl XI stärkte greppet om Skåne och hans son avvärjde illasinnade
anfall från såväl Danmark som Ryssland och Sachsen-Polen. Först efter nio år av framgångsrika fälttåg skulle Karl XII:s krigslycka vända i det
dramatiska nederlaget vid Poltava. I Stormaktens undergång skildrar Dick Harrison hur Sverige förvandlades från en stormakt på den europeiska
spelplanen till en småstat i dess periferi. Det är en historia om både krigiska segrar och nederlag, men också om storpolitik, ekonomisk utveckling och
inte minst det höga pris som svenskarna tvingades betala i form av mänskligt lidande.
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Volume 2 of The Cambridge History of Scandinavia provides a comprehensive and authoritative account of the Scandinavian
countries from the close of the Middle Ages through to the formation of the nation states in the mid-nineteenth century. Beginning
in 1520, the opening chapters of the volume discuss the reformation of the Nordic states and the enormous impact this had on the
social structures, cultural identities and traditions of individual countries. With contributions from 38 leading historians, the book
charts the major developments that unfolded within this crucial period of Scandinavian history. Chapters address topics such as
material growth and the centralisation of power in the sixteenth and seventeenth centuries as well as the evolution of trade,
foreign policy and client states in the eighteenth century. Volume 2 concludes by discussing the new economic and social orders
of the nineteenth century in connection with the emergence of the nation states.
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slott och samlingar
Sko Slott och Samlingar
civila eldhandvapen i Europa 1570-1840 ur ätterna Brahes och Bielkes samlingar på Skoklosters slott
Journal of the Royal Armoury

Vols. 1-3, 8-9, 13, 20, 24, include reports on the work of the society, lists of members, etc.
Stormaktens undergång
vägledning [1932].
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