
SAMMANFATTNING 

  

Föreliggande bok är en svensk-tjeckisk dokumentation: samlade verk om comeniologiska fynd, 

först och främst om Finspongshandskriften under tiden 1991 – 2017. 

Bokens tio kapitel visar en kronologisk bild av allt som publicerades efter att  ovannämnda fynd 

var gömt som anonymt i Finspongssamlingen under ca 350 år: fakta i kronologisk ordning: alla 

studier, skrifter, böcker och tillhörande föreläsningar, kongresser, utställningar, medaljer och 

massmedia. 

Boken innehåller även skannade urval ur tackbrev från H. M. svenske Kungen Carl XVI. Gustaf 

och tre tjeckiska presidenter Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman som har erhållit böcker 

om Comenius. I början var det kungafondens brev – ett ekonomiskt bidrag till Comenius- och 

Smetana- forskning i Sverige.  

Skannade dokument med bild- och textdokumentation om Finspongshandskriften i tio kapitel 

ger tillsammans 612 sidor: 

- 28 uppsatser, skrifter, böcker, därifrån 9 på svenska, 17 på tjeckiska och 2 på tyska  

- 28 föreläsningar i Sverige, Tjeckien, Slovakien, Finland 

- 8 kongresser i Sverige, Tjeckien, Slovakien, Finland 

- 44 reportage i svensk och tjeckisk massmedia 

- 3 medaljer samt en till för svenske kungen och en till för Norrköpings stadsbibliotek 

- 3 huvudutställningar samt flera mindre utställningar vid föreläsningar 

- över 20-tal skannade dokument: tackbrev från kungens kansli samt från tjeckiska 

presidentens kansli 

Alla ovannämnda dokument valdes ur Bibliografi och Arkivförteckningar som finns i slutet av 

boken..  

Finspongshandskriften i sin helhet, dvs. hela texten, utgavs enligt följande  

- År 2000 - första gången i boken Finspongský rukopis Jana Amose Komenského  

- År 2001 – andra gången min dissertation 

- År 2005- tredje, fjärde och femte gången i min dissertation i tre språk – på tjeckiska, på 

svenska, på tyska 

- År 2008 – för sjätte gången i andra upplagan av den tyska dissertationen 

- 2018 – för sjunde gången i föreliggande bok – en proffsfoto gjord av stadsbibliotekets 

expert  

 

Slutligen ska sägas att föreliggande bok är en samling av tidigare verk och det är därför boken 

inte kompletteras med nya källor & facklitteratur i ämnet som det är rutin att göras i 

forskarböcker.  
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