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Oloph Odenius' tryckta skrifter 
1944-1984 

Av Anna Nilsén 

Nilsén, A. 1989. Oloph Odenius' tryckta skrifter. (Publications by Oloph Ode
nius 1944—1984.) Fornvännen 83. Stockholm. 

When at the end ofjune 1987 Dr Oloph Odenius, Stockholm, passed away, a rich 
and very varicd authorship, based on tireless research and wide reading tame to 
an end. ()loph ()denius was known as polvhistor, which is reflected in his biblio
graphy, where many different subjects are covered. Hut hisinteresl loeused chief-
ly on liturgy, hagiography, iconography, folklore and sphragislics. The characte
ristic features ol his authorship are the very careful documentation, the abundant 
references to sources and literature. 

The publications are listed in chronologu al order Lexicographical artides and 
minor items are omitted. The different dictionaries, to whieh Oloph Odenius 
contributcd, are mentioned in the Swedish introduction. Since some ol the sub
jects treated are sometiiiies lo be found among lhe paintings or sculptures in 
Medieval churches, the bibliography is accompanied by a few pictures. 

Anna Näsen, Konstveumskapliga institutionen. Domkyrkoplan 7. S-75220 I ppsala, Sweden, 

Då Oloph Odenius på försommaren 1987 gick 
bort, avbröts ett mångskiftande och rikt förfat
tarskap, baserat på idog forskning och stor belä
senhet. I centrum för Oloph Odenius ' intresse 
stod ämnen med anknytning till liturgi, hagio-
grafi, ikonografi och sfragistik. Men åtskilliga 
av hans skrifter faller utanför dessa ämnesom
råden. Icke så fä har topografisk eller person-
historisk förankring. Polyhistor är en beteck
ning som ofta förknippats med Oloph Odenius ' 
namn. Inte sällan adresserar sig hans skrifter 
lill mer än en målgrupp, och mer än en gäng 
gömmer de sig i svårtillgängliga publikationer. 
De flesta av dem är försedda med en rik veten
skaplig utstyrsel i form av utförliga noter samt 
omfattande kall- och litteraturhänvisningar. 
De ger därför ofta en god introduktion i del be
handlade ämnet. Det linns sålunda mer än ett 
skiil att befordra denna sammanställning av 
Oloph Odenius" skrifter till trycket. 

Skrifterna är uppställda i kronologisk ord
ning. En systematik efter ämne skulle ha gjort 
förteckningen alltför omfattande, då samma 
uppsats inte sällan skulle ha krävt omnämnan
de under liera rubriker. De flesta av uppsatser
na är rubricerade på sätt att läsaren lär en upp

länning om deras huvudinnehåll och författa
rens speciella aspek) pä delta. 

Oloph Odenius medverkade också i flera 
uppslagsverk. Dessa artiklar har inte förteck
nats. De aktuella uppslagsverken är: Kulturhisto
riskt lexikon fin nordisk medeltid, The New Calbolii En 
cyclopedb, Die Religion in Geschichte und Gegenwarl (3. 
Aufl.), Sohlmans musiklexikon (2 uppl.). Lexikon des 
Mittelalters samt Lexikon der Miiiirnkunde. Inte hel
ler smärre notiser i dagspress och tidskrifter el
ler bidrag av typ redogörelse eller verksamhets
berättelse är upptagna i förteckningen. Smärre 
bidrag av Oloph Odenius linns t.ex. i hand
lingarna från de nordiska kollokvierna fn latinsk titur-
giforskning. 

Vid sin bortgång arbetade Oloph Odenius 
bl. a. på en större uppsats om Skvallret i kyr
kan, den under medeltiden välkända legenden 
om djävulen Tutivillius, som nedtecknar allt få
fängt tal i samband med gudstjänsten för all i 
sinom tid kräva de aktuella syndarnas själar 
som tribut. Åtskilliga versioner av berättelsen 
har kunnat beläggas av Oloph Odenius. Bilden 
av Tutivillius och hans anhang, ivrigt lyssnande 
till och nedtecknande skvaller, linns i många 
kyrkor i de nordiska länderna och förekommer 
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Fig. 1. Kungs-Husby, Uppland, Skvallret i kyrkan. T. v. en djävul som lyssnar lill Ivä skvallrande kvinnor odi 
t.h. tvä djävlar med fulltecknat pergament och skrivdon. — The gossip in church. On the left a devil listening 
to two women and on the righi devils with the parchment, where in illegible letters all their gossip is document-
ed, lhe picture illustrates .1 legend, well-known during the Middle Ages. Photo A. Nilsén. 

även på kontinenten (Fig. 1 och 7). Uppsatsen 
föreligger i ofullbordat manuskript. 

Bland Oloph Odenius ' kvarlåtenskap finns 
också en större uppsats om johanniterna i 
Eskilstuna. Denna orden fick läste i Sverige un
der ärkebiskop Stefans tid (död 1185). Orden 
fick mäktiga beskyddare inom det svenska rid-
dei skåpet och omfattades bl. a. av Sten Sture 
di 11 äldres välvilja. Uppsatsen bär titeln: 1 andlig 
delaktighet med johanniterna i Eskilstuna. Nägra anteck
ningar kring fohannitiska participattonshrev. Denna 
omfattande studie (dep. i RA, Sthlm) föreligger 
i någorlunda färdigt skick. Förhoppningsvis 
skall bäde denna uppsats ut Ii den föregående sä 
småningom kunna tryckas och bli tillgängliga 
lör forskningen. 

Oloph Odenius bedrev efter sin studentexa
men 1942 studier i Uppsala, bl. a. i nordiska 
språk, etnologi och religionshistoria. I sist

nämnda ämne avlade han filosofie licentiatexa
men, varefter han Hyllade sina bopålar till 
Stockholm, där han kom att samarbeta med 
den framstående liturgiforskaren Toni Schmid 
som hennes assistent vid den omfattande ge
nomgången av Riksarkivets medeltida perga
mentsomslag, innebärande identifikation av 
blad från stympade handskrifter och rekompo-
sition av texter. Detta samarbete kom att fort
sätta även efter Toni Schmids pensionering, då 
Oloph Odenius efterträdde henne på hennes 
post, och pågick ända fram till hennes död 1972. 
Genom sitt arbete med handskriftsfragmenten, 
som han bedrev till 1980-talets mitt, fick Oloph 
Odenius uppslaget till åtskilliga av sina artiklar, 
och för sina forskarvänner var han den ofta an
litade vägvisaren till viktiga källor. Hans om-
fall ande lärdom belönades 1973 av Uppsala 
universitet med ett teologie hedersdoktorat. 
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Fig. 2. Tensta, Uppland. Erasmus ' martyrium. Jo
hannes Rosenröd 1437. — The martyrdom of Saint 
Krasmus, painted by Johannes Rosenröd in 1437. 
Photo A. Nilsén. »• ; 

Pig. 4. Väte, Gotland. Luxuria. Photo A. Nilsén. 

^ Fig. 3. Tensta, Uppland. Mundus inversus. Oxen står 
beredd att bedöva slaktaren med en klubba, innan 
han sticker honom med kniven och tappar blodet av-
honom i tunnan. — Johannes Rosenröd 1437. The 
ox as butther, painted by Johannes Rosenröd, 1437. 
Photo A. Nilsén. 

Fig. 5. Sala, Västmanland. 
Djävul och ängel kämpar 
om en ung mans själ t. v. 
T. h. ses den unge mannen 
lä avlösning för sina synder 
efter bikt och uppriktig ång
er. — A devil and an ängel 
contend for a young man's 
soul (left). O n the right lhe 
young man is absolved ol his 
sins after having tonfessed 
and sincerely regrt-tted of 
(hem. Albert the Painter c. 
1465-70. Photo A. Nilsén. 
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l ig . 6. Tensta. Uppland. Ynglingen i livsträdets kro
na läknar obekymrad sitt guld, omgiven av välfyllda 
kistor med rikedomar. I sin obetänksamma glädje 
över denna världens goda glömmer han att förbereda 
sig for ett liv hinsides i salighet och märker inte, att 
döden redan sågar på livsträdets stam. Okänd konst
när t a 1515—30. — The young man at the top of the 
tree oflife only thinks of this world's goods and does 
not consider that he will die one day. While he is 
counting his money death is already cutting the 
Irunt of the tree and he forgot to take cure of his soul, 
while there was yet time. Unknown painter c. 1515— 
30. Photo A. Nilsén. 

Fig. 7. Sjundeå, Finland, ca 1510—20. Överst 
kyrkskvallret (jfr lig. I). Djävlarna tänjer här ut per
gamentet med hjälp av fötter och länder lör att få 
rum med så mycket skvaller som möjligt. Därunder 
räcker djävulen ängsligt till Skoella lönen for fullgjort 
uppdrag, ett par skor. Kvinnan hade överträffat djä
vulen i ondska, därav det respektfulla avståndet. 
Uppdraget gällde att så split mellan ett par trofasta 
äkta makar. — Above: The gossip in church (cf Fig. 
1). The devils here use both teeth and feet to stretch 
the parchment wider and thus have more space for 
writing. Below: The legend of Shoe-rTla, the woman 
who was worse than the devil. The devil had tried in 
vain to separate a touple and turned to Shoe-EUa for 
assistance. She managed to fulfil her task. The devil 
then respectfully offered her reward, a pair of shoes, 
by means of a long pole — in order too keep his 
distance from her. Photo A. Nilsén. 

Bibliografi 

1944 

Sankt Erasmusstudier. 1. Credo 25, 1944, s. 8 8 - 9 8 . 
(Forts, i Credo 29, 1948.) 

Skepptuna storklocka 1690. Uppland 1944, s. 
146-149. 

1947 

En topografisk beskrivning över Bygdeå, Lövånger 
och Burträsk socknar 1811. (Utgiven av O.O.) Norr
lands försvar 1947, s. 44—53. 

En notis om S:t Arild. Credo 28, 1947, s. 57 f. 

1946 1948 

Till kännedomen om den heliga Apollonias kull i Sankt Erasmusstudier. 2. Credo 29, 1948, s. 192—194. 
Uppland. Odontologiska föreningens tidskrift 10, 1946, s. 
472-479 . 
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1949 

lill frägan om hypostaslikhet mellan Tor oth Sankt 
< )lof. Ett kullgeograliskl bidrag lill kännedomen om 
Sankt Olof i Sverige. Credo 30, 1949, s. 21—51 samt 
karta. 

Ett tidigt fall av tarmvindning vid straffexekution. 
Credo 30, 1949, s. 135. 

En notis om S:ta Kakwkylla. Credo 30, 1949, s. 1 3 5 -
137. 

(Tillsammans med Ake Dintler) En turistlärd 
Uppsala—Skokloster är 17,34. En okänd resenärs be
rättelse meddelad och kommenterad. Uppland 1949. s. 
2 3 - 4 3 . 

(Tillsammans med Ake Dintler) Marlin Nils Alners 
Gräsö-beskrivning 1780. Utgiven oth kommente
rad. Upplands fornminnesförenings tulskrift 47:2, 1949, s. 
262 -303 . 

riskt bidrag. Saga och sed 1953, 1954, s. 3 7 - 5 3 . 

En förlaga till Sankt Erasmus-sviten i lb r tunakyrka . 
Uppland 1954, s. 107-114. 

(Recension av) Sven Ljung. Uppsala under yngre 
medeltid (K h vasatid. Uppsala 1954. Uppland 1954. *. 

134 l. 

195$ 
De tacksamma döda. Ett ikonografiskl och legend-
historiskt bidrag. Arv 10, 1954, 1955, s. 97 -108 . 

Mundus inversus. Några inledande bibliograliska 
anteckningar kring tre mellansvenska bildvarianter. 
Arv 10. 1954, 1955, s. 142-170. (Fig. 3.) 

(Tillsammans med Akt- Dintler) En resa i uppländsk 
bruksbygd 1816. Färdberättelse av Carl Georg Rog-
berg med inledning oth kommentar utgiven. Uppland 
1955, s. 17-34. 

7950 

Till kännedomen om S:t Erasmus i uppländsk hel-
gonikonografi, Credo 31, 1950, s. 312-314. (Fig. 2.) 

(Tillsammans med Bengt Ingmar Kilström) Tolfta 
kyrkas målningar. Till medeltidens eklektiska kyrko
måleri. Uppland 1950, s. 8 5 - 9 4 . 

En märklig Sankt Erasmussvit i Tortuna kyrka. Upp
land 1950, s. 9 5 - 9 9 . (Se även 1977, omtryck.) 

1951 

(Tillsammans med Akt- Dintler) Gräsö soeken. Sveri
ges bebyggelse. Landsbygden. Stockholms län. 1. Uddevalla 
1951, s. 320-329 . 

Otto Vellingks jämtländska rekognosteringsrapport. 
Meddelad. Jämten 1951, s. 123-133. 

1952 

(Tillsammans med Ake Dintler) Carl Johan Will-
mans resejournal 1828. Med inledning oth kommen
tar utgiven. Dalamas hembygdsbok 1952, s. 77—100. 

Sankt Olof och pilgrimsvägarna genom stiftet. Karl
stad stift i ord och bild. Stockholm 1952, s. 6 9 - 8 8 . 

Skepptuna socken. Sveriges bebyggelse. Landsbygden. 
Stockholms län 3. Uddevalla 1952, s. 678 -688 . 

1953 

(Recension av) Nils Sundquist, Östra Aros. Stadens 
uppkomst oth dess utvetkling intill år 1300. Uppsala 
1953. Uppland 1953, s. 149-150. 

1954 

Sankta Wiborada. Bokvännen 1954, s. 46 f. 

De tatksamma döda. Ett legend- oth kulturhisto-

1956 

Professor Gunnar Westins kyrkohistoriska författar
skap En bibliografisk forteckning. Kyrkohistorisk års
skrift 55, 1955, 1956, s. 313-344. 

Contributions to Ake Campbelfs bibliography. 
Essays presented lo Ake Campbell. Studia etnographica Upsa-
liensia 11. Uppsala 1956, s. 285-296 . 

1957 

(Recension av) Nils Lithberg. Computus med sär
skild hänsyn till runstaven oeh den borgerliga kalen
dern. Stockholm 1953. Arv 12. 1956, 1957, s. 1 6 7 -
172. 

(Tillsammans med Äke Dintler) Kassabok över ett 
sludenthushåll i Uppsala år 1672. Med inledning oth 
kommentar utgiven. Uppland 1957, s. 18—47. 

1958 

Målaren och djävulen. Legendhistoriska anteckning
ar kring ett Mariamirakel. Arv 13. 1957, 1958, s. 
111-158. 

(Tillsammans med B. Bassi oeh A. Dintler) Progres-
svs itineris orientalis. Dagbok över en resa till Orien
ten. En senmedeltida toskansk handskrift, översatt, 
kommenterad oth utgiven. Forum navate 15, 1958, s. 
3 -16 . 

Brev från Wilhelm Mannhardt lill Hans Hilde
brand. Med inledning oeh kommentar utgivna. 
Svenska landsmålen och svenskt folkliv Hl, 1958, s, 106— 
140. 

1959 

Systematiskt register lill Kyrkohistorisk årsskrift årgångarna it) 
(1936)-55 (1955). (Bilaga till Kyrkohistorisk årsskrift 
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1959.) Skrifter utgivna av Svenska Kyrkohistoriska 
Föreningen. Uppsala & Stockholm 1959. 

1960 
(Tillsammans med M. Gidlund) Brev från Petrus 
l .astadius till Johan Gustaf Liljegren. Utgivna och 
kommenterade. Forum theologicum 17, 1960, s. 125— 
149. 

Cisiojani I.atini. Neue Beitriige /u r Bibliographie 
der melrischen Kalendarien des Mittelalters. Arv 15. 
1959. 1960, s. 61-154. 

En not is om björknäver som skrivmaterial i Vadslena 
kloster under senmedeltiden. Kyrkohistorisk årsskrift 59. 
1959, 19(50, s. 163-171. 

Räll ånger. Ktt ikonografiskt och legendhistoriskl bi
drag. Festskrift lill Dug Strömbäck 13/8 1960. Folkloristica, 
s. 8 7 - 9 3 . Omtryckt i Saga och sed 1959, 1960, s. 8 7 -
93. 

(Tillsammans med Toni Schmid) Lag och rätt i del me-
dettida Sverige. (Utställningskatalog. SHM.) Stock
holm 1960, 

(Tills.iinmans med Rune Norberg) S. Dominicus' 
himmelsfärd. Abo konventssigill t ifti«istisk och le-
gendhistorisk belysning. Finskt museum 66. 1959. 1960, 
s. 2 6 - 3 0 . 

(Tillsammans med S. Hallberg och R. Norberg) Pet
rus martyrens död. F.ll sfragisliskt bidrag till helgo
nets äldre ikonografi. Fornvännen 55, 1960, s. 239— 
259. 

1961 
(Tillsammans med H. Näslund) Erik Peter Selahn. 
Av handling om några folkliga föreställningar i Norr
land knutna särskilt lill kyrkliga ceremonier. 1 över
sättning frän latinet, med inledning och anmärk
ningar utgiven. Forum iheologicum 18, 1961, s. 138— 

150. 

Den döda i lem som däggas av ormar, Nägra an
teckningar kring tuxuriamotivel "femme aux ser-
perrts" Danske Studier 56, 1961, s. 5—16. (Fig. 4.) 

1962 

En legend om S. David av Munktorp. Nägra anteck
ningar kring eii senmedeltida lektionariefragment. 
Fbrnvånnen 57. 1962, s. 2 6 - 4 0 . 

(Tillsammans med S. Hallberg och R. Norberg) Do
minikanska priors- och konventssigill från Sveriges 
medeltid. Kyrkohistorisk årsskrift Id. 1961, 1962, B. 2 3 -
48. 

(Recension av) Matthias /onder , Räume und 
Si hichten mittelalterlicher I leiligenverehrung in ih
rer Bedeutung fur die Volkskunde. Dusseldorf 1959. 

Kyrkohistorisk årsskrift 61. 1961, 1962, s. 261-265 . 

Ett obeaktat fragment av S. Hallvards legend. Histo
risk tidskrift 41. 1961/62, (Oslo & Bergen), s. 321-331. 

(Tillsammans med S. Hallberg oth R. Norberg) Me
deltida karmelitt-rsigill. Från bergslag och bondebygd 
1962, s. 3 0 - 4 0 . 

1963 

(Ti l lsammansmedS. Hallberg och R. Norberg) Do
minikanska priors- oth konventssigill från Sveriges 
medeltid. Ett tillägg. Kyrkohistorisk årsskrift 62. 1962, 
1963, s. 2 7 - 3 3 . 

(Recension av) Sven Ljung, Falköpings stads histo
ria. 1. Enköping 196.3. Uppland 1963, s. 155-159. 

1964 
(Tillsammans med Toni Schmid) Dikt och ton i det me
deltida Sverige. (Utställningskatalog. SHM.) Stock
holm 1964. 

(Tillsammans med S. Hallberg och R. Norberg) 
Franciskanska ämbets- och konventssigill från Sveri
ges medeltid. Kyrkohistorisk årsskrift 63. 1963, 1964, s. 
5 0 - 8 5 . 

1966 
(Tillsammans med S. Hallberg och R. Norberg) Be-
nediktinernas, cluniatensernas oth tistertiensernas 
ämbetssigill i del medellida Sverige. Kyrkohistorisk 
årsskrift 65. 1965, 1966, s. 57-114. 

(Tillsammans med S. Hallberg och R. Norberg) 
Några märkliga medeltidssigill från Strängnäs stift. 
lill hembygden 63, 1966, s. 119-128. 

1967 

(Tillsammans med Toni Schmid) Från Värnhem el
ler Gudhem? Ett medeltida cistcrtienserpsalterium. 
Förmännen 62. 1967, s. 166-182. 

(Tillsammans med S. Hallberg oth R. Norberg) Jo-
hannitersigill från det medeltida Sverige. Kyrkohisto
risk årsskrift 66. 1966, 1967, s. 1-24. 

(Ti l lsammansmedS. Hallberg och R. Norberg) Den 
heliga Barbara i svensk kull och konst under medelti
den. Några iakttagelser rörande skyddshelgon lör 
bergsmän. Stockholm 1967. Omtryckt i Med hammare 
och fackla 25. 1967, s. 83-191. 

Frän Koburg lill Rom. Ericus Johannis från Lödöse 
och hans itinerarium. Västergötlands fornminnesförenings 
tidskrift 6:6, 1967, s. 209 -243 . 

1968 
Mälaren oeh djävulen. V.n ikonografisk notis. Forn
vännen 63. 1968, s. 10-19. 
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1969 

(Tillsammans med S. Hallberg och R. Norberg) 
Kartusianernas och antoniternas ämbetssigill i det 
medeltida Sverige och ett tillägg om franciskanernas. 
Kyrkohistorisk årsskrift 68. 1968, 1969, s. 1-21. 

Rätt ånger. En ikonografisk notis. Västerås stiftsbok 63, 
1969, s. 2 3 - 2 8 . (Fig. 5.) 

Augustinus och gossen vid havet. Motivhistoriska 
anteckningar kring cn målning från Sätra kyrka (Sä
ter). Västergötlandsfornminnesförenings tidskrift 6:7, 1969, s. 
2.3-56. 

1970 

(Tillsammans med Toni Schmid) Aus der liturgi-
sthen Vergangenheit Schwedens. Kyrkohistorisk årsskrift 
69. 1969, 1970, s. 16-36. 

1971 

(Tillsammans med Toni Schmid) The Cult of the Ar-
thangel Michael in Sweden. Millénaire monastique du 
Mont Sainl-Michel 3, Paris 1971, s. 4 9 5 - 5 0 3 . 

(Recension av) Leopold Kretzenbacher, Teufels-
bundner und Fauslgestalten im Abendlande. Kla-
genfurt 1968 & idem, Kynokephale Dämonen sud-
osteuropäischer Volksdichtung. Miinchen 1968. Arv 
27, 1971, s. 163-168. 

(Rceension av) Leopold Kretzenbacher, Bilder und 
Legenden. Erwandertes und erlebtes Bilder-Denken 
und Bilder-Erzählcn zwischen Byzans und dem 
Abendlande. Klagenfurt 1971. Fornvännen 66, 1971, s. 
321-323 . 

7972 

(Tillsammans med Toni Schmid) Sigfridsmässan. Utg. 
av S:t Sigfrids gille. Växjö 1972. 

(Recension av) Tryggve Lunden, Svenska helgon. 
Stockholm 1972. Fornvännen 68, 1973, s. 60-6.3. 

Der Mann im Brunnen und der Mann im Baum. Ein 
ikonographisther Beitrag. Festschrift fur Robert Wildha-
ber zum 70. Geburtstag am 3. August 1972. Basel 1972, s. 
477—478, 786—787. Omtryckt i Schweizerisehes Archiv 

fur Volkskunde 68/69, 1972-73, s. 477-486 , 786-787 . 
(Fig. 6.) 

1973 

(Tillsammans med S. Hallberg och R. Norberg) Bir
gittinska ämbetssigill från nordisk medeltid. Kyrkohi
storisk årsskrift 73, 1973, s. 67—97. Omtryckt i Birgitta 

och hennes tid. Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska 
föreningen 2:21, 1973, s. 6 7 - 9 7 . 

1977 

En märklig Sankt Erasmussvit i Tortuna kyrka. I: 
Torsten Lundblad, Tortuna kyrka. En kort beskrivning. 
Tortuna 1977, s. 17—22. (Omtryck av uppsats i Upp
land 1950, s. 95 -99 . ) 

1978 

(Tillsammans med R. Norberg) Sigillography. Swe
dish archaeological bibliography 1971—1975. Edited by S. 
Janson & H. Thylander. Svenska arkeologiska sam
fundet. Uppsala 1978, s. 160-164. 

Dominikaner Teilhaftigkeitsbriefe aus dem schwedi
schen Mittelalter. Xenia medii aevi hisloriam illustranlia 
ohlala ThomaeKceppeliOP., 2. StoriaeLetteratura. Raccolta 
di Studie Testi. 142, s. 483 -505 . 

1980 

(Recension av) Christoph Daxelmiiller & Marie-
Louise Thomson, Mittelaltcrlicht-s Walllärtswcscn 
in Dänemark. Mit einem Kultstätten-Katalog. Jahr-
buth fur Volkskunde 1978, p. 155—204. Iconographisk 
Post 1980:3, s. 42 f. 

1981 

Some remarks on the Old Swedish miratle collection 
Cod. Holm. A 110. Hagiography and Medieval Literature. 
A Symposium. Proceedings of Ihe Fifth International Symposi
um organised by the Centre for the Sludy of Vernacular Literature 
in lhe Middle Ages held al Odense University on 17—1H No
vember, 19H0. Odense 1981, s. 3 7 - 6 5 , 

St. Catherine of Siena in Late Medieval Seandina
via. Atli del Congresso Inlernazionale di Studi Caterinutni 
Siena-Roma 24-29aprile 19H0. Curia Generalizia O.P., 
Roma 1981, s. 555-562 , 719-732. 

1983 

(Recension av) Wolfgang Bruckner (Hrsg), Volkser-
zählung und Reformation. Ein Handbuch zur Tra-
dierung und Funktion von Erzählstolfen und Er-
zählliteratur im Prolestanlismus. Berlin 1974. Kyrko
historisk årsskrift 83, 1983, s. 199-202. 

1984 

" H o n som var värre än den o n d e " i svensk tradition. 
En sagohistorisk och ikonografisk notis. Den ljusa me
deltiden. Studier tillägnade Aron Andersson. Statens histo
riska museum, Stotkholm, Studies 4, 1984, s. 197— 
218. (Fig. 7.) 
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