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Kära läsare,
som tidigare aviserat i ICO nr 2, 2016, publicerar vi här några artiklar baserade på föredrag hållna vid det 25. Nordiska Ikonografiska Symposiet i Visby 2016. Texterna
insändes till symposiets arrangörer, som
också hade hand om granskningsprocessen.
Symposiets tema var Materialitet och
mobilitet. I den första artikeln, ”Romanska förflyttningar i tid och rum. Några exempel från kyrkor på Gotland” av Evert
Lindqvist, ges ett antal exempel på framställningar som anses avbilda medeltida resande, främst i form av korstågs- och pilgrimsfarare. Den tankeväckande texten,
och inte minst bildmaterialet, ger upphov
till en hel rad intressanta ikonografiska frågor.
Även den andra artikeln behandlar gotländskt material, nämligen ”Kristofferbilden i Vamlingbo kyrkas kor”, av Cecilia
Hildeman Sjölin. Som indikeras av undertiteln ”Sakrament, rörelse och gränser”, så
handlar det om mer än enbart målningen
i kyrkan: med den som utgångspunkt diskuteras här sambanden mellan Kristofferbilder, dopfuntar och sakramentskåp i ett
flertal medeltida kyrkor på Gotland och
annorstädes.
Carsten Bach-Nielsen presenterar i sin
artikel ”Afskrækkelse, emblem, repræsentation. Skibet som transportør og bærer
af billeder” de olika typer av dekorationer,
främst galjonsfigurer, som fartyg i olika tider har försetts med. Författaren håller sig

emellertid inte strikt till havet utan tar steget upp på land och drar långa linjer från
hellenistisk skulptur till kylarprydnader
på det tidiga 1900-talets lyxbilar.
Numret avslutas med Ebbe Nyborgs
recension av Petra Gröminger: Bladmannens ansikten. The Green Man som konsthistoriskt motiv och nutida fenomen, 2017.
Vi vill här gärna passa på att påminna
presumtiva artikelförfattare om vikten av
att läsa igenom de anvisningar som finns
på ICO:s hemsida (adressen finns på motstående sida). Det spar både tid och kraft
för alla inblandade i gransknings- och publiceringsprocessen.
Sist med inte minst vill vi rikta ett särskilt tack till Søren Kaspersen, medlem av
redaktionskommittén, för hans värdefulla
insats vid redigeringen av detta nummer.
Redaktionen
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