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INLEDNING 

Föreliggande verk är Del XXXVIII. av Samlade skrifter 1981–2021. 

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. 

Det kompletta manuskriptet av Samlade skrifter 1981–2021 i utskriven version kommer att vara 

bevarat i: Nationalarkivet i Prag – i arkivfonden ”Karlsson, Blanka, PhDr. et PH. D. č. 1371”, 

i Sverige i Norrköpings stadsarkiv (endast på svenska) i ”Blanka Karlssons Personarkiv nr. 

6708:1“.  

Jag tror inte att jag hinner att publicera allt under min livstid och därför fattade jag beslutet att 

utgiva allt digitalt med ISBN från Kungliga biblioteket i Stockholm.  

Jag lämnar över föreliggande material digitalt till bibliotek med avsikten att det ska vara 

värdefullt för kommande forskare som referenslitteratur för fortsatt forskning. 
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