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Projektet   

Formålet med mit ophold var indsamling af data til mit Ph.D. projekt - et religionshistorisk studie af 

nutidig græsk polyteisme/neopaganisme i Athen. Dette års feltarbejde lå i forlængelse af arbejde, jeg 

påbegyndte forrige år og fortsatte sidste år i gavmildt støttet af Det Danske Institut i Athen. 

Mit Ph.d. projekt kombinerer receptionshistorie med etnografisk feltarbejde og fokuserer på forholdet 

mellem tekstuel tradition og rituel innovation blandt nye religiøse grupper i Athen. Mine tidligere 

ophold har haft individuelt definerede fokusområder. Det første (2014) fokuserede på at danne et 

overblik over religiøse grupper og netværk i Athen. Det andet (2015) fokuserede på offerkult, mens 

mit feltarbejde i 2017 havde detail-fokus såvel som et mere generelt sigte. I begyndelsen af mit ophold 

fokuserede jeg på kalendariske frugtbarheds- og fornyelsesritualer med særlig fokus på processionen 

Phalleforia (medio-ultimo feb.). I forlængelse af dette fortsatte jeg min deltagerobservation af andre 

ritualer blandt individer og grupper i mit netværk. Derudover foretog jeg en mængde formelle, såvel 

som uformelle interviews og kortlagde i endnu større grad nye områder af det athenske 

neopaganistiske miljø, både gennem at forstå individers gensidige forhold og relevans i 

gruppesammenhænge, og ved at opdage nye grupper og studiekredse i det polyteistiske miljø. 

 

Mit ophold i 2017 var på alle måder en success. Jeg fik adgang til områder af miljøet jeg ikke kendte, 

knyttede nye værdifulde kontakter og kom hjem til Danmark med en stor mængde nye data til mit 

projekt. Det er endnu en gang vigtigt for mig at understrege hvilken central rolle DIA´s hjælp og 

støtte har spillet i min indsamling af data og derfor også i realiseringen af mit Ph.D. projekt.  

 

På de følgende sider præsenterer jeg en kort oversigt over de vigtigste begivenheder i mit ophold. Der 

var dog mange flere - og i virkeligheden var mange af de uventede øjeblikke såsom diskussioner med 

DIA´s ansatte, forskere på Nordisk Bibliotek eller mine medstipendiater tider lige så værdifulde som 

visse af mine formelle interviews. Det var ofte her, at ideer jeg havde funderet over, eller nye 

perspektiver på data fra mine interviews eller deltagerobservationer faldt på plads eller gav ny 

mening.  

 



 

Februar 

1. Forberedelser og koordination med fotografen Joakim R. Hvid i forbindelse med 

dokumentation af processionen Phallephoria arrangeret af gruppen Labrys.  

 

2. Phallephoria, med gruppenLabrys – I løbet af processionen fokuserede jeg på 

begivenhederne mens min fotograf tog omkring 950 billeder. Jeg sammenlignede dette års 

procession med de tidligere år jeg havde deltaget/observeret. Jeg foretog også en mængde 

korte interviews.  

 

3. Phallephoria med gruppen ELLEN.A.I.S, deltagerobservation af en lignende procession hos 

en anden religiøs gruppe. 

 

 

4. Forårsjævndøgnsritual i Nemea, samt observation af navngivningsritual og interviews. 

 

5. Minderitual for den Alexandrinske filosof Hypatia, samt interviews og nye forbindelser 

 

6. Middag med gruppen Labrys på gruppens/miljøets egen restaurant. En række 

samtaleinterviews, samt nye kontakter i historical reenactment miljøet.  

 

 

7. Besøg hos en af disse grupper 

 

8. Asklepia Ritual, observation samt interviews 

 



Marts 

1. Mounichia ritual og samtaleinterviews. Mødte en af de mere radikale politiske ideologer i 

miljøet 

 

2. Interview med kernemedlem 

 

3. Besøgte en platonisk studiekreds med tilknytning til det religiøse miljø. 

 

4. Udarbejdede e-mail interviews og sendte dem til en række personer der ikke kunne deltage 

i personlige møder pga. arbejde. 

 

5. En mængde individuelle interviews 

 

6. Mange nyttige samtaler med Professor Gunnel Ekroth, Uppsala.  

 

7. I frie stunder færdiggjorde jeg et bogkapitel til en kommende antologi der udkommer på 

Arachne Anthropology and Religion series at University of Bologna Press.  

 

April 

I april foretog jeg en mængde lange interviews af 1,5-3 timers varighed hver. Her et par 

af dem: 

 



1. Interview med “Ch.” en psykiater der arrangerer rituel terapi inspireret af Asklepisk 

inkubation. 

 

2. Gruppeinterview med 4 medlemmer af Labrys 

 

3. Interview med “O” om privat religiøs praksis. 

 

4. Interview med “G.” og “P”. Om at være udlænding og flytte til Grækenland pga. religion.  

 

5. Interview med “P” en helt central figur i Labrys  

 

6. Jeg fik også kontakt med en neopagan maskemager/skulptør, men da han var ude at rejse 

kunne vi ikke finde tid til et interview. Denne kontakt vil jeg dog kunne få meget gavn af 

senere.  

 

7. I samme uge fik jeg kontakt til en polyteistisk malerinde. Foretog indledende interview. 

 

 

 

8. Deltagerobservation ved et mindre antal private/ikke offentlige rituelle begivenheder 

 

9. I ledige stunder fik jeg skrevet og indsendt en artikel til et peer-reviewet tidsskrift.  

 

Som jeg håber det fremgår af denne korte liste af highlights, var mit ophold både travlt og enormt 

udbytterigt. Jeg er utrolig taknemmelig for DIA´s støtte og glæder mig til at kunne sende min 

afhandling til jer når den er trykt en gang ved årsskiftet 2018-19.  

Tao Thykier Makeeff 


