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INLEDNING 

Föreliggande verk är Fjärde delen av totalt fyra delar av Samlade konstverk 1967–2021 som är 

i samma anda som alla nu avslutade Samlade skrifter 1981–2021, Del I. – XXXVIII., men här 

handlar det om konstverk redan från 1967 i födelsestaden Prag. 

Samlade konstverk har följande konstområden: 

- Olja eller akryl på duk – 46 tavlor av städer, slott & borgar, platser, landskap, blommor, 

porträtt, föremål 

- Olja eller akryl på plåt – 4 riddarsköldar 

- Olja eller akryl på tyg – 31 målade t-shirt 

- Akrylmålningar på tak - hemma i huset 

- Teckningar med blyerts eller tusch på papper – 84  

Samlade konstverk finns på två språk – tjeckiska och svenska.  

Konstverkets mål är lika med forskningens mål att vara en länk mellan tjeckisk och svensk 

kultur i konstnärliga ämnen och i deras användning t. ex. i utgivna böcker eller på föreläsningar. 

Konstverk kom till inom ramen av forskning, dvs hand i hand med forskningens process. 

Innehåll av Samlade konstverk är inte endast en samling av konstverk, utan består även 

av bilder som visar det konstnärliga arbetets process hur tavlan växte från en tom duk 

till det färdiga verket.  

I Fjärde, dvs sista delen finns en dokumentation om konstverkens publicering, om 

utställningar, på Blanka Pragensis Förlags hemsida samt på nätet t. ex. i massmedia och 

även i deras användning i kultur- och pedagogisk verksamhet.  



Det kompletta manuskriptet av Samlade konstverk 1967–2021 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 en del av forskning och för kulturintresserade 

läsare. 

 

INNEHÅLL 

 

Utställningar      s. 6. – 21.

      

En tavla som används på tittelblad i Edition Blanka Pragensis Förlag s. 22.- 23.

   

Tavlor och riddarsköldar på hemsidor     s. 24. – 30.

    

Tavlor och riddarsköldar publicerade i böcker   s. 31. – 32. 

 

Katalog över konstverk     s. 33. – 45.

     

Förteckning över böcker, där tavlorna och riddarsköldarna publicerades s. 46.

    

Källor och Litteratur     s. 47. 

 

Bibliografi över alla verk från 1989    s. 48. – 67. 

 

Innehåll av hela föreliggande verk i båda språk   s. 68. – 71. 

 


