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blem, og det er ganske naturligt, at den første 
artikel i raekken er Erwin Panofskys lille klassi- 
ske essay om Ikonografi og Ikonologi. 

Det er blevet sagt om Panofsky, at det var 
ham, der lzerte kunsthistorikerne at billeder og- 
så har et indhold. Givet er det ihvertfald, at 
hans og Warburgkredsens arbejder på afgø- 
rende vis brød med den fremherskende tendens 
i den kunsthistoriske tradition: Gennem detail- 
lerede studier i aeldre tiders kunst, og gennem 
inddragelse af ofte glemte billedsproglige tradi- 
tioner påvistes det, at en beskaeftigelse med bil- 
ledindholdet er en uomgaengelig del af billeda- 
nalysen, og at en sådan beskaeftigelse også ofte 
vil kunne kaste nyt lys over en rzekke mere tra- 
ditionelle kunsthistoriske problemstillinger. 

I den foreliggende artikel samler Panofsky 
sine grundsynspunkter, han giver en systemati- 
seret oversigt over billedets forskellige betyd- 
ningslag, deres indbyrdes relationer, de analy- 
seformer, der er i stand til at fremdrage disse 
betydningslag, samt de forskellige former for 
viden, som er nødvendige for at man skal kun- 
ne kontrollere de enkelte analyser. En af ho- 
vedpointerne i artiklen er desuden, at billeder- 
ne ud over deres konkrete indhold også lader 
sig laese som komplekse udtryk for den histori- 
ske situation, hvori de er blevet produceret, et 

synspunkt der peger frem mod en mere materi- 
alistisk forståelse af billedet som betydnings- 
produkt. 

Artiklen er en letlaest og meget inspirerende 
introduktion til billedanalysens problematik, 
men den har også sine mere problematiske si- 
der: I lighed med mange andre billedteoretikere 
arbejder Panofsky med en temmeiig forsimplet 
opfattelse af, hvordan billedets umiddelbare 
betydning kommer i stand, dvs. af hvordan det 
går til, at den billedmaessige fremstilling kom- 
mer til at »iigne« forhold i virkeligheden. Den- 
ne opfattelse bliver diskuteret og kritiseret i det 
følgende af Smen K j m p  i hans artikel om 
»Billedkommunikation«. Også i beskrivelsen 
af billedet som historisk dokument glider Pa- 
nofsky over i problematiske positioner. Hans 
histoneopfattelse er funderet i en objektiv idea- 
lisme. Denne historieopfattelse bliver analyse- 
ret og kritiseret i Peter Larsens artikel om »Bil- 
ledet og historien« i det følgende. En mere 
»analyseteknisk« diskussion og kritik af Pa- 
nofskys artikel kan laeses i Peter Larsen: 
Billedanalyse, in: Massekommunikation, Kbh. 
1976. Om Panofsky, Warburg-kredsen og 
Cassirer set i et aestetikhistorisk perspektiv kan 
man lzese i Gilbert and Kuhn: A Hktory of Ek- 
thetics, New York, 1972. 

ERWIN PANOFSKY: IKONOGRAFI OG IKONOLOGI 

Ikonografien er den gren af kunsthistorien, der 
beskaeftiger sig med kunstvaerkernes indhold 
eller betydning, set i modsaetning til deres 
form. Lad os derfor først forsøge at præcisere 
forskellen mellem indhold eller betydning på 
den ene side og form på den anden. 

Når en af mine bekendte hilser på mig på 
gaden ved at løfte på sin hat, så ser jeg fra et 

formelt synspunkt ikke andet end en form- 
dring af visse detaljer i en konfiguration, der 
indgår som en del i det generelle mønster af 
farver, linjer og volumer, som konstituerer mit 
synsfelt. Idet jeg automatisk identificerer den- 
ne konfiguration som et objekt (»en herre«) og 
forandringen af detaljerne som en begivenhed 
(»han løfter på hatten«), så har jeg allerede 




