
Et formål med mit ophold på Det Danske Institut i Athen var at undersøge votivrelieffer i antikken 
og i den ortodokse kirke. En rituel handling og udtryk for folketro, som har overlevet udskiftning af 
religion. Praksissen bag er ligesom ikonmaleriet inspirerende, fordi det sætter meningen med 
figurative billeder i perspektiv. Votivbillederne kan være et udtryk for taknemmelighed, en gave til 
gengæld for helbredelse eller andet opfyldt ønske rettet mod en kraft, som er større end det 
enkelte menneskes kontrolmuligheder.  

Efter jeg så eksemplerne på marmor-votiver på Akropolis Museet har jeg gennemgået forskellige 
tekster omkring votivpraksis i antikken fx i bogen Faith, Hope and worship af H. S. Versnel. Det er 
interessant, hvordan man har kunnet overlade nogle bekymringer til guder, nymfer og helte. Måske 
båret på mindre selv, fordi man ikke troede på, at alt er op til én selv. Man har fjernet noget fra sine 
egne skuldre ved at have tillid til højere væsner. Jeg læste også en nyere artikel af Nadja 
Petersen, som har skrevet speciale i klassisk arkæologi om, hvilken betydning de anatomiske 
votiver af kropsdele havde for helbredelsesprocessen. I drømme i Asklepius templet spillede den 
fragmenterede krop en vigtig rolle i transformationen til sundhed og balance. I lejligheden i Neos 
Kosmos havde jeg en speciel drøm, hvor en slange bed sig fast i min venstre hånd, men efter lidt 
kamp blev jeg hel igen.  

Jeg fandt eksempler på ex-votos eller ”tamatas” i Athens gamle kirker, blandt andet i Kaisariani 
klostret på Hymettus bjerget. Standard votiver i ortodokse kirke er små guld/sølv relieffer, som 
oftest forestiller mand, kvinde, barn, hus samt de sunde og raske kropsdele. Umiddelbart afspejler 
det for mig den kristne verdens fokus på især kernefamilie og ejendomsret. Herfra har jeg tænkt 
over ideer til, hvordan man kan udtrykke mere komplekse ønsker, hvis man ikke lever op til det 
traditionelle gode livs forskrifter eller man gennem sin rodløshed søger andre værdier. Fx at opnå 
et andet tilhørsforhold til Gaia, medarter og organismer, jeg gennem min kultur på mange måder er 
distanceret og fremmedgjort overfor. Jeg er begyndt på at formulere et fremtidigt projekt, som 
indebærer at placere billeder med halvtag i udendørs landskaber som en form for bøn eller 
henvendelse, hvor jeg også kan begynde at arbejde med linolie tempera, som egner sig til 
udendørs maleri. Fra at undersøge de græske eksempler har jeg online fundet votivgaver andre 
steder i verden i kirker og ved ulykkessteder, der er udformet med maleri og tekst, en gestus jeg 
forstår som en form for sorgbearbejdelse, som har givet mere direkte inspiration. 

Tusind tak til Det Danske Institut for arbejdsopholdet og muligheden for fordybelse i Athen. 
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