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INLEDNING 

Föreliggande verk är femtonde delen av Samlade skrifter1981–2021 som innehåller år 2014. 

Samlade skrifter har följande forskningsområden:  

- historia 

- kulturhistoria (konst, musik, folklore, historisk fäktning m.m.) 

- pedagogik 

- filologi 

- bohemistik 

- forskar- och kulturarbete i självbiografi  
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Samlade skrifter finns på två språk 

- svenska med alla svenska utgivningarna  

- tjeckiska med alla tjeckiska utgivningarna  

 

Forskningens mål är att vara en länk mellan tjeckisk och svensk kultur genom forskning på 

spåret efter kända och okända tjecker samt svensk-tjeckiska kontakter i svenska arkiv.  

Bokens innehåll är inte endast en samling av skrifter, utan består även av material om 

föreläsningar, kongresser, medaljer, massmedia, även brev från svenska kungliga hovet 

samt från tre tjeckiska presidenter, eftersom svenske kungen och tjeckiske presidenten är 

de första som får utgivna verk. 
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Bibliografi över alla verk           s. 6. – 22. 

 

Bibliografi 71. „Historisk fäktning som  konst och vetenskap“   s. 23. – 135. – forts. från del XIV. 

 

Forts. Bibl. 71. – 72. – Finspongshandskriften, tjeckiske presidenten, svenske kungen, recension, 

massmedia               s. 136. – 153. 

 

 

 

 

 

 


