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Kära läsare,
för att ta del av hela detta innehållsrika lens kyrkointeriörer: ”skuggmålningarna”,
nummer av ICO får ni ta på er de engel- dvs. de grå eller svarta skuggor som målaska glasögonen. Inte mindre än tre av bi- des på väggarna bakom t.ex. altaren, epitadragen är på detta språk. Som bekant är ju fier och predikstolar, för att ge intryck av
våra tungo- och skrivmål normalt de skan- större volym och betydelse.
dinaviska, men vi tar också in texter på
Därefter följer en rapport från det ovan
andra språk, vanligtvis engelska; även tys- nämnda 26. ikonografiska symposiet i Norka kan enligt redaktionen numera komma ge. Numret avslutas sedan med två fylliga
ifråga. Med detta nummer inleds publice- bokrecensioner. I den första tar sig Generingen av bidragen som presenterades vid vieve Warwick, University of Edinburgh,
det 26. ikonografiska symposiet som av- an Minna Hamrins doktorsavhandling i
hölls i Trondheim och Stiklestad från den konstvetenskap Picturing Carnal Temp30 augusti till 2 september 2018 på temat tation and Sin in Italian Post-Tridentine
Bilder i Norden ca 900-1700.
Imagery (Åbo 2018). Ett tema som är akI den första artikeln, ”The Survival of tuellt även i en nordisk kontext.
Medieval Furnishing in Lutheran ChurI den andra redovisar Lars Berggren sin
ces”, av Justin Kroesen, avhandlas det till läsning av ett antal publikationer av histosynes paradoxala förhållandet, att medelti- rikern Bo Eriksson, utgivna mellan åren
da kyrkoinventarier i långt större utsträck- 2009 och 2018. De är alla av ikonografiskt
ning än i övriga Europa har bevarats i det intresse, dels för att de behandlar bestialutheranska området, dvs. i princip Nord- rier och ”monster”, dels för att de illustrerar
tyskland och Norden. Det finns emellertid hur bestiariernas traditionella odjur – t.ex.
skillnader mellan både regionerna och län- gripar och basilisker – successivt anpassas
derna ifråga om vad som har bevarats. I ar- till den nya fantasy-kulturen och till nya åltikeln redovisar författaren sin genomgång ders- och läsargrupper.
av en rad olika föremålskategorier och dess,
Här ska också noteras att publikatioi alla fall enligt redaktionen, något överras- nen av föredrag från det 22. ikonografiskande resultat.
ka symposiet, avhållet på Åland 2010, efter
Den andra artikeln har titeln ”Shadow sju sorger och åtta bedrövelser nu äntligen
Paintings: A Neglected Type of Wall Pain- sett dagens ljus. Titeln är: Ecce leones! Om
ting” och är författad av Elisabeth Ander- djur och odjur i bildkonsten (Lund 2018).
sen och Susanne Kaun. Även den är re- Vi återkommer med närmare uppgifter ansultatet av ett inventeringsarbete, den här gående beställningar i nästa nummer.
gången av ett hittills av forskningen i stort
Redaktionen
sett förbisett inslag i 1600- och 1700-tanordic review of iconography 3

