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det har været fire meget intense og inspirerende uger, og jeg vil takke alle de 
ansatte på Instituttet for deres store hjælpsomhed og interesse 
det er overvældende at forsøge at forholde sig til så meget kunst og kultur på 
så forholdsvis kort tid, så det var skønt at kunne lade op og forsøge at 
bearbejde indtrykkene i så dejlige omgivelser som Instituttet giver 
 
jeg har været på Akropolis og set templerne, besøgt Akropolismuseet, 
Nationale Arkæologiske, Byzantinske Museum, den græske agora med 
Hefaistostemplet og Agoramuseet, Det Islamiske Museum, Nafplio Museet, 
Argos Museet, Pnyx og Philipapous højen, Mykene med museet, 
Kyklademuseet, Benaki Museet, Keramikos museet, en del af dem flere 
gange. første gang jeg gik op ad rampen på Akropolis, og så løvens 
fantastiske kløer fik jeg tårer i øjnene og de arkaiske skulpturers smil har 
indlejret sig i min bevidsthed for altid 
 
jeg har tegnet 150 skitser, og malet 20 gouacher, de sidstnævnte kasserede 
jeg desværre en aften lige inden jeg skulle hjem, da jeg havde modtaget 
afslag på en ansøgning. 
mange af skitserne er af ornamenter, som jeg havde en tanke om at lave et 
katalog med. der er langt igen, selv om grundformerne er forholdsvis enkle og 
de samme går igen gennem perioderne. det er sjovt at se hvordan 
grundformerne allerede er tilstede i de allertidligste dekorationer, fra 2-3000 år 
f.kr. som cirkelformer og skraveringer. men variationerne er utallige samtidig 
med at detaljerne gennem århundrene bliver flere og forskellige f.eks. 
orientalske indflydelser og mønstre dukker op. det er vanskelig at afgøre 
hvornår der er tale om et nyt selvstændigt ornament, men ideen om kataloget 
var god som angrebspunkt. desuden har Owen Jones jo været der allerede i 
1800 tallet (the Grammar of Ornament 1856) 
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det mest interessante var måske at iagttage hvordan den samme form kan 
optræde som repræsentation af forskellige ting. eksempelvis den kretensiske 
dobbeltøkses form der optræder som blandt andet skjolde eller bladform. og 
så mener jeg at ornamenterne sammen med stiliseringerne er med til at løfte 
både skulpturer og vaser ud over det almindelige. det er i høj grad dem der 
med Ellen Dissanayakes ord ”are making the ordinary ekstaordinary”  
også i den islamiske og byzantinske kunst ses de karakteristiske volutter, 
løbende hunde, forskellige bladformer m. m., ligesom de er til stede mere eller 
mindre i forskellige perioder helt frem til i dag 
 
måske grundet min årelange interesse for den islamiske ornamentik kunne 
alle gengivelserne af menneskekroppen blive lidt voldsom for mig, men så var 
det godt at kunne besøge det islamiske museum, ligesom mosaikkerne i 
Argos glædede mit hjerte.  
Fayoum portrætterne og de koptiske vævninger på Benakimuseet var jeg 
også glad for at se, lige som det var interessant at se de pragtfulde 1700 tals 
makedoniske modtagelsesrum, der har ligheder med den såkaldt tyrkiske 
rokoko. i det hele taget et skønt museum, der giver et fint overblik over den 
græske kulturs historie. 
  
mit projekt var blandt andet at undersøge ornamenternes betydning for 
figurernes udtryk, måske at kunne give nogle bud på hvordan ornamenterne 
er med til at betinge udtrykket, og generelt vil jeg sige at der er meget forskel 
på om de understøtter eller modificerer formen, men ellers blev jeg nærmest 
overvældet af forestillinger om hvordan skulpturer og relieffer oprindeligt har 
været bemalet. dette er vel almindelig kendt, men fik her en overordentlig 
betydning for mine forsøg på at begribe bare lidt af hvad der har været på spil. 
jeg har undret mig over at jeg ikke føler samme umiddelbare fryd over 
skulpturerne som jeg gør når jeg læser Homer eller Euripides, men jeg kunne 
forestille mig at det ville hjælpe på det hvis skulpturerne var bemalede, og at 
den sammenhæng i kulturen som jeg føler ikke er tilstede i så fald ville være 
der. det er alt sammen spekulationer. at skulpturerne har været bemalet er 
der vel ingen der vil benægte, men man kan diskuterer udtrykket.  
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det er svært at forestille sig skulpturerne med farver på, og omkring de 
æstetiske problemstillinger ang. farve eller hvidt marmor, kommer man ikke 
udenom at vi har lært at betragte de hvide skulpturer som skønne. for mig at 
se virker de bemalede skulpturer, sådan som de er søgt rekonstruerede 
(demonstreret på Glyptotekets udstilling ClassiColor i 2004, tak for lån af 
kataloget til  Rune Frederiksen), på en gang barnlige, muntre og grumme, og 
især får de en anden form for magi, en magi som marmoret ikke rummer i sig 
selv. ideen om inkarnatet kunne nok give stof til et par afhandlinger og 
hænger vel sammen med forestillingen om den kristne tros forestilling om gud 
som inkarneret i Jesus (jeg er hverken teolog eller kunsthistoriker, og vil lade 
diskussionen ligge, selv om jeg finder den meget spændende og relevant)  
 
hjemme igen er det sjovt at se hvad der popper op. eftersom jeg ikke bruger 
mine skitser direkte er det spændende for mig i det jeg maler nu at se hvad 
det er, der har gjort indtryk. de udgåede palmer på den lille kirkeplads, 
blæksprutteformer, en masse vejr, sol og et tordenvejr. palmer og andre 
vækster. bølgende ornamenter ‒ og hår, gorgoner, mystiske brønde og 
gravnicher. menneskekroppen dukker op, men da den aldrig ellers i min kunst 
har spillet nogen rolle er det spændende at se om den kommer til at gøre det 
nu. det er sjovt at kunne føle sig i slægt med en gorgon malet på en vase for 
flere hundrede år siden, eller føle sig set af en lille kykladisk figur 
  
ligeså spændende som museumsbesøgene var mødet med det moderne 
Athen. de tilfældige møder og småsnakker med de handlende. 
loppemarkedet, det helt fantastiske marked i Athenasgaden  - med en billig og 
meget god restaurant. Nationaldagen med dens kæmpe opbud af politi og 
militær. man kunne stort set ikke se optoget på grund af det kolossale opbud. 
søndagene på Akropolispromenaden, med gademusikanter, is og balloner. 
(sigøjnerbørnene og de bengalske eller pakistanske skraldsamlere var den 
daglige påmindelse om vores privilegerede liv).  
min mand Ole kom på besøg en uge, og vi lejede en bil og kørte til 
Pellopones, hvor vi blandt andet besøgte Mykene ‒ et livslangt ønske gik 
hermed i opfyldelse, som det også var tilfældet med f. eks Parthenon var det 
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overvældende at se med egne øjne, i tilgift fik vi Tiryns med de mystiske 
gravkamre og et par nætter i den smukke by Nafplio 
 
jeg håber jeg får mulighed for at vende tilbage og fortsætte udforskningen 
 
 
her er et maleri akryl på lærred 182 x125 cm, som jeg malede færdig da jeg 
kom hjem 
 
 
 


