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1 Innledning 
 

1.1 IMA 1996 
 
IMA har hatt voldsom vekst i studentantall på nittitallet, og er derfor blitt tilført to nye 
vitenskapelige stillinger, som ble utlyst i september 1996. En ytterligere ledig stilling 
blir besatt i august 1997. Professor Axel Sommerfelt gikk av med pensjon 1. august, og 
Marianne Lien vikarierte som førstelektor høsten 1996. 
 21 kandidater tok hovedfag eller magistergrad, og fire doktorgrader ble avlagt i 
løpet av året. Nesten alle de vitenskapelig ansatte hadde løpende forskningsprosjekter i 
1996. Av hele staben – stipendiater inkludert – er rundt femti vitenskapelige arbeider 
(bøker og artikler) enten publisert eller klargjort for publisering i 1995. I tillegg har det 
vært produsert et betydelig antall bokanmeldelser, populærvitenskapelige bøker og 
artikler, foredrag og konferanseinnlegg. Flere av de ansatte har holdt forelesninger eller 
vært opponenter ved doktorgrader på utenlandske universiteter. 
 Dr. Mary Bouquets gjesteforskeropphold ved IMA ble avsluttet i juni. Det har 
også vært flere kortvarige besøk av utenlandske gjesteforelesere, inkludert IMAs to 
professor II, Olivia Harris og Jean-Claude Galey. 
 På studiesiden har den viktigste utfordringen, som tidligere år på nittitallet, vært 
den store studenttilstrømningen, som imidlertid viser tegn til å stagnere. 
Hovedfagsopplegget ble revidert i 1996, med sikte på å muliggjøre gjennomføring av 
studiet på normert tid. 
 Etnografisk museum har hatt stor aktivitet også i 1996. Den største temporære 
utstillingen har vært Mary Bouquets utstilling om norsk antropologis historie, “Bringing 
it all back home”/“Sans og samling”, som ble åpnet i mai. Rekken av søndagsforedrag 
har vært populær hos publikum. 
 IMA har også vært involvert i Universitetet i Oslos effektiviseringsprosjekt 
gjennom hele 1996. Arbeidsgruppen ved SV-fakultetet fant ingen grunn til 
nedskjæringer av IMAs administrative stab, men mente i stedet at enheten burde 
suppleres med en halv IT-stilling. 
 
 
 
Thomas Hylland Eriksen 
Bestyrer  
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1.2 Enhetens styringsorganer 
 
Rådet 
er instituttets og muséets øverste styringsorgan og er ansvarlig for alle saker av 
prinsipiell karakter eller av stor viktighet for virksomheten ved enheten. Rådet har 18 
medlemmer: 10 fra den vitenskapelige stab, to fra museumsfaglig personale, to fra 
administrativ stab, én fra åremålsvitenskapelig stab og tre studentrepresentanter. Rådet 
hadde i 1996 følgende sammensetning: 
 
Vitenskapelig ansatte 
Eduardo P. Archetti, professor 
Odd Are Berkaak, professor                                                  
Harald Beyer Broch, førsteamanuensis 
Thomas Hylland Eriksen, professor (bestyrer) 
Signe Howell, professor  
Sarah Lund, professor 
Marit Melhuus, professor 
Tom G. Svensson, førsteamanuensis (visebestyrer) 
Arve Sørum, førsteamanuensis 
Aud Talle, professor 
Unni Wikan, professor (vara) 
Arne Røkkum, førsteamanuensis (vara) 
Ingrid Rudie, professor (vara) 
 
Museumsfaglig personale 
Ann Christine Eek, fotograf  
Espen Wæhle, førstekonsulent 
Toril Mugaas, avdelingsarkitekt (vara) 
Ingrid Marstrander, magasinforvalter (vara) 
 
Administrativt personale 
Karin Fure, førstesekretær  
Elin Harriet Wyller, studiekonsulent 
Øyvind Nyborg,  konsulent (vara) 
Kristin Røed Andersen, førstekonsulent (vara) 
 
Åremålsansatte 
Jan Ketil Simonsen, stipendiat 
Hülya Demirdirek, stipendiat (vara) 
Stephen Sparkes, stipendiat (vara) 
 
Studentrepresentanter 
Camilla Bildsten (vår) / Jostein Larsen (høst) 
Karl Joachim Breunig (vår) / Anna Marie Nicolaysen (høst) 
Rachel Elisabeth Eide (vår) /  Anne Karine Poulsson (høst) 
Anna Marie Nicolaysen (vara, vår) / Heidi Braaen (vara, høst) 
Joachim Ulrichsen (vara, vår) / John Olav Oldertrøen (vara, høst) 
 
Kontorsjef Heidi Torstensen var i 1996 sekretær for rådet. 
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Styret 
Styret bistår bestyreren med å samordne og føre tilsyn med enhetens samlede 
virksomhet og forberede saker og gjennomføre vedtak etter rådets retningslinjer. Styret 
besto i 1996 av: 
 
Thomas Hylland Eriksen, professor (bestyrer) 
Tom G. Svensson, førsteamanuensis (visebestyrer og MFU-ansvarlig) 
Sarah Lund, professor (FOU-ansvarlig) 
Per Rekdal, museumsleder 
Elin Harriet Wyller, studiekonsulent 
Joachim Ulrichsen (vår) / Anne Karine Poulsson (høst) 
Susanne Hjertø Wiik (vara, vår) / Mona Sorknes (vara, høst) 
 
Kontorsjef Heidi Torstensen var i 1996 sekretær for styret. 
 
FOU - Forsknings- og undervisningsansvarlig 
Ansvaret som ble lagt til dette vervet i 1996 er det samme som tidligere lå til FOU-
utvalget, og omfatter planlegging og samordning av instituttets undervisning og 
undervisningsrelaterte virksomhet slik som studieplaner, opptak til hovedfag og 
godkjenning av støttefag til mag.art., pensa og eksamener, i tillegg til dr. polit. 
utdanningen ved instituttet. FOU-ansvarlig er medlem av styre og råd. FOU-ansvarlig 
for 1996 var professor Sarah Lund. 
 
MFU - Museums- og formidlingsansvarlig 
Ansvaret som ble lagt til dette vervet i 1996 er det samme som tidligere ble lagt til 
MFU-utvalget, som var Etnografisk museums styrende organ, og omfatter godkjenning 
av forslag om virksomhetsplaner, prioriteringer og budsjetter for Etnografisk museum. 
MFU-ansvarlig er medlem av styre og råd. MFU-ansvarlig for 1996 var 
førsteamanuensis Tom G. Svensson. 
 
MFU-leder, FOU-leder, bestyrer og kontorsjef har jevnlig hatt fullmaktsmøter. 
Fullmaktsmøtene har blitt avholdt etter behov (se forøvrig pkt. 1.4. om fullmaktsmøter).   
 
Avdelingsmøtet er arbeidsmøte for den tekniske og administrative stab ved Etnografisk 
museum. Avdelingsmøtet har blitt avholdt hver 14. dag. 
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1.3 Økonomiske rammer 1996 
 
Økonomiske rammer 1996 
Regnskapet for IMA viser et samlet overskudd på kr. 159 507. Ved revidert budsjett i 
mai 1996 forventet man et underskudd på kr. 43 000. IMA har hele året forsøkt å styre 
mot balanse i regnskapet. IMA fikk imidlertid høsten 1996 tildelt ekstra midler til nye 
studieplasser med kr.1 465 000. Dette bedret situasjonen. Disse midlene ble i all 
hovedsak brukt til investeringer på IT siden. IMA fikk også overført kr. 500 000 fra 
Sosialøkonomisk institutt på post 45.10. Disse midlene ble igjen overført Teknisk 
avdeling for å innrede kjølerom i Etnografisk museum. 
 
Post 01. Lønn (overskudd på 453 259) 
IMA hadde totalt sett et overskudd på lønnspostene. Dette skyldes hovedsaklig 
overskudd på fastlønn. Årsaken til dette er at de nye midlene til hovedfagsplasser ble 
tildelt på lønnsposten. Med unntak av enkelte løslønnstiltak ble de fleste tiltakene 
igangsatt på drift. 
  
LØNN KAP 260 Forbruk Tillatt brukt Saldo 
Fastlønn  9052628 9540375 487747
Sykelønn  14145 16040 1895
Løslønn  453354 262995 -190359
Time&Hjelpel
ærer 

 1092735 1156719 63984

Eksamen  532536 626957 94421
Elever/lærling.  171083 166655 -4428
Sum lønn  11316481 11769741 453260
 
 
Drift 11. (-228 020) 
Overforbruk på drift skyldes først og fremst bruk av nye midler for ekstra hovedfags-
plasser. Disse ble tildelt på lønn, men i hovedsak brukt på drift. Derfor ser vi et over-
skudd på lønn og et underskudd på drift. 
 
DRIFT KAP 260 Forbruk Tillatt brukt Saldo 
Produksjonsutgifter 887746 887746 0
Interne avregninger 16394 16394 0
Driftsutgifter  3828845 3600825 -228020
Sum drift   4732985 4504965 -228020
 
 
 

1.4 Beslutningsstruktur 
 
I 1996 innførte IMA en forsøksordning, knyttet til ny beslutningsstruktur. Museums- og 
formidlingsutvalget og Forsknings- og undervisningsutvalget ble nedlagt for å hindre 
desintegrasjon ved IMA. I stedet opprettet man et felles saksforberedende utvalg for 
IMA, Fullmaktsmøtet. I dette møtet skulle saker som ellers kunne tas på bestyrers 
fullmakt behandles. I tillegg skulle fullmaktsmøtet fungere som et saksforberedende 
organ. 
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Fullmaktsmøtet har ikke hatt den tilsiktede virkning. De to saksområdene har mistet en 
arena for diskusjon og utarbeidelse av forslag. Det tekniske personalet ved museet føler 
behov for bedre kontakt med det antropologiske fagmiljø. Studieadministrasjonen 
etterlyser et forum for diskusjon og utarbeidelse av forslag for studie- og 
forskningssaker. De to utvalgene vurderes derfor gjenopprettet ved inngangen til 1997. 
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2 Sosialantropologisk institutt 
 
2.1 Innledning 
 
Forsknings- og undervisningsaktivitetene ved IMA er omfattende og spenner over et 
vidt felt, såvel teoretisk som regionalt. I løpet av de siste årene har IMA økt 
kompetansen på nyere felt innenfor antropologisk teori som psykologisk antropologi, 
identitet og ritualer i komplekse samfunn, etnisitet og nasjonalisme. I tillegg har ansatte 
ved IMA tatt initiativ til å åpne nye felt som antropologiske studier av stater, et 
revitalisert fokus på slektskap og perspektiver på det multikulturelle Norge. Disse nye 
teoretiske feltene kommer i tillegg til de som IMA allerede har god dekning på. 
Kompetansen på regionale områder er også god. Det henvises forøvrig til enhetens 
kompetanseoversikt som finnes både på engelsk og norsk og som kan fåes ved 
henvendelse i ekspedisjonen på Blindern. Faglige aktiviteter som er spesifikke for 
Etnografisk museum behandles for seg i kap. 3. Videre vil de ansattes innsats på en 
rekke felt framstilles i en egen liste i kapittel 4 for å gi et bilde av omfang og typer 
aktiviteter. 
 
 

2.2 Undervisning 
 
2.2.1 Studentopptak 
Fra og med 1995 ble IMA pålagt av SV-fakultetet å gå tilbake til opptak av nye 
studenter to ganger i året. I årene før hadde IMA fått redusert opptaket på alle 
studietrinn til bare én gang årlig, til grunn- og mellomfag i vårsemesteret, og til 
hovedfag hvert høstsemester. Overgangen til to opptak ble gjennomført for grunnfag i 
1995, for mellomfag fra 1996 og for hovedfag fra og med høsten 1996. Dette har 
medført en økt belastning på undervisningspersonell såvel som administrativt personale. 
Samtidig har IMA fått økte midler til å håndtere denne situasjonen, særlig med hensyn 
til hovedfaget.   
 
2.2.2 Kjønn og samfunn 
Ansvaret for det tverrfaglige semesteremnet Kjønn og samfunn ble i 1994 overført til 
IMA, og instituttet har tilbudt denne undervisningen fra og med våren 1995, til og med 
våren 1996. Fra våren 1997 blir kurset overført til Senter for kvinneforskning. Dr. polit. 
Kjersti Larsen har hatt det faglige ansvaret for kurset i 1996, og studiekonsulent Lars 
Lomell det administrative ansvaret. Våren 1996 var det 42 søkere til semesteremnet 
Kjønn og samfunn, 33 tok imot tilbud om plass, mens 35 var oppmeldt til eksamen.  
 
2.2.3 Grunnfag og mellomfag 
Grunnfagsundervisningen er lagt opp med 4 forelesninger (dobbelttimer) pr. uke i 1 
semester, og 5 forelesninger i 2. semester. I tillegg arrangeres kollokviegrupper (1. 
semester) og oppgaveseminar (2. semester), samt Etnografisk filmseminar, knyttet opp 
til undervisningen i regional etnografi. Instituttet arrangerer også et eget intensivt 
innføringskurs for nye studenter de 3 første ukene av semesteret, heri inkludert en 
samling på OSI-hytta i Nordmarka. Dette er tiltak som bidrar til et godt faglig og sosialt 
miljø. Undervisningsleder for grunnfag i 1996 var i vår- og høstsemesteret 
førsteamanuensis Arve Sørum. 
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 Som følge av de dårlige erfaringene med felles forelesninger for 1. og 2. 
semester studenter i 1995, har undervisningen vært delt i 1996, med separate 
forelesninger for de to semestrene. Undervisningen på grunnfag har som følge av 
delingen blitt avviklet på en tilfredsstillende måte. Eksamensordningen på grunnfag har 
vært under evaluering i 1996, og det har blitt fremmet forsalg om å fjerne 
hjemmeeksamen som valgfritt alternativ til skoleeksamen, og dessuten at muntlig 
eksamen skal være valgfri. Resultatet av denne evalueringen er at det i 1997 vil bli 
innført nye eksamensregler.   
 På mellomfag gis det 2 forelesninger samt 4 timers kollokvieundervisning pr. 
uke i det obligatoriske pensum. I tillegg skal mellomfagsstudentene legge opp ett av de 
valgfrie kursene under hovedfag. Til eksamen kan studentene velge mellom 10-dagers 
hjemmeeksamen og semesteroppgave. Professor Signe Howell har vært undervisnings-
leder for mellomfag i 1996. 
  
2.2.4 Hovedfag 
Hovedfaget ble f.o.m. høsten 1991 t.o.m. våren 1996 organisert som følger: 
 
1. sem. Innføringseksamen og essay i forbindelse med kurs. 
2. sem. Feltarbeidsforberedelser, obligatorisk prosjektbeskrivelse, gruppe- og   
 individuell veiledning, obligatorisk statistikkurs, obligatorisk kurs i   
 regional etnografi. 
3. sem. Feltarbeid. 
4. & 5. sem. Skriving av avhandling, forberedelser til avsluttende eksamen.   
  Undervisning over 4 valgfrie kurs, gruppe- og individuell veiledning. 
 
F.o.m. høsten 1996 har det blitt innført en ny hovedfagsordning ved IMA. Med den nye 
ordningen er arbeidet med revisjon av hovedfagsstudiet, igangsatt i 1993, sluttført. Den 
nye ordningen forventes å fremme gjennomstrømningstakten på hovedfag. En av de 
viktige intensjonene bak den har vært å tilrettelegge for at hovedfagsstudenter skal 
kunne gjennomføre studiet på de 2 1/2 årene som det er normert til av Lånekassen.  
 I den nye ordningen er innføringsdelen halvert både m.h.t. pensum og 
undervisning. Studentene får et metodekurs allerede i 1. semester som skal danne 
bakgrunn for skriving av prosjektbeskrivelse og lesing av regionalkunnskap i 2. 
semester. For å minske arbeidsbyrden mot slutten av hovedfagsstudiet, er avsluttende 10 
dagers hjemmeeksamen lagt til 2.semester, og denne eksamen baserer seg på pensum i 
to kurs undervist i dette semesteret, i hhv. vitenskapsteori/antropologiske klassikere og 
regional etnografi.  Undervisning i metode og regional etnografi blir lagt nær opp til 
skriving av prosjektbeskrivelsen. Veiledning til utforming av prosjektbeskrivelse vil 
foregå i grupper av studenter som skal arbeide innenfor samme region eller med 
liknende type tematikk. Til sammen er det meningen at kurs og veiledning skal bedre 
studentenes muligheter for å forberede seg til feltarbeid.  
 Erfaring viser at igangsetting av skriveprosessen etter feltarbeid er et utbredt 
problem blant hovedfagstudenter, og en flaskehals som “bremser” 
gjennomføringstakten. Som et mottiltak er det i den nye ordningen innført et 
obligatorisk skrivekurs for studenter etter feltarbeid. De siste semesterene før 
innlevering av avhandling, får studentene nå større mulighet til å vie seg til skriving av 
avhandlingen. Veiledningsseminarene (metodegruppe 2 og 3) blir beholdt som tidligere, 
men studentene skal bare velge et hovedfagskurs i denne tiden. Det blir ingen 
hjemmeeksamen i forbindelse med innlevering av avhandlingen, og hovedfagsstudiet 
avsluttes med en oppsummerende muntlig eksamen. Den nye hovedfagsorningen kan 
skisseres som følger:  
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1. sem. Innføringseksamen, metodekurs med eksamen og obligatorisk litteratur-  
 søkingskurs. 
2. sem. Kurs i regional etnografi, kurs i vitenskapsteori/antropologiske klassikere,  
 veiledningsgrupper og utarbeidelse av prosjektbeskrivelse. 10 dagers   
 hjemmeeksamen i pensum fra kursene regional etnografi og vitenskaps-  
 teori/antropologiske klassikere i slutten av semesteret.  
3. sem. Feltarbeid. 
4. & 5. sem. Skriving av avhandling, veiledningsseminarer (metodegruppe 2 og 3),  
  obligatorisk skrivekurs, ett valgfritt hovedfagskurs. Avsluttes med  
  innlevering av avhandling og en muntlig eksamen. 
 
Professor Aud Talle har vært undervisningsleder for hovedfag i 1996. 
 
2.2.5 Hovedfagsopptaket 1996 
Søknadsmengden til hovedfag har økt kraftig de siste årene. Det var rundt 40 søkere i 
1992, 70 i 1993, 84 i 1994 og 104 i 1995. Men med 97 søkere for 1996 kan vi registrere 
at  søkningen til hovedfaget nå har passert en foreløpig topp. Ved opptaket blir søkere 
med fullført cand.mag. grad prioritert, og søkerne rangeres så på grunnlag av karakteren 
på (samlet) mellomfag i sosialantropologi. Instituttets opptakskvote for høsten 1996 og 
våren 1997 er på 80 nye studenter. På bakgrunn av SV-fakultetets garanti om opptak for 
alle søkere med karakteren 2.5 eller bedre ble det gitt tilbud om opptak til 65 av 
søkerne. 57 av disse tok imot tilbud om plass. Antropologi er fortsatt et kvinnedominert 
fag. 75% av studentene som ble tilbudt plass på hovedfag i 1996 var kvinner.  
 
2.2.6 Studieprogresjon og gjennomstrømning 
På grunn- og mellomfagsnivå følger hoveddelen av studentene normal studieprogresjon. 
På hovedfaget derimot, er det ikke uvanlig at studenter bruker flere semestre utover den 
normerte studietid på 2 1/2 år. Dette henger delvis sammen med fagets egenart.  
 Kunnskapstilegnelsen i antropologi krever et grundig, lengre feltarbeid. Såvel 
planlegging som gjennomføring av feltarbeid tar tid. Spesielt tidkrevende kan være 
søknader om forskningstillatelse og søknader på stipend med frist én gang i året etc. 
Dette fører til svinn i effektiv utnyttelse av tid. Likeledes har vi registrert at studenter 
som kommer tilbake fra et lengre feltopphold bruker endel tid på å områ seg, før de 
kommer skikkelig igang med studiene igjen. Samtidig utgjør selvstendig 
datainnsamlingsarbeid og forskningserfaring fra feltarbeid fagets særmerke. Disse 
faglige egenskapene står helt sentralt i produksjonen av kandidater med gode 
forutsetninger for videre forskning og anvendt virksomhet. Kvaliteten gjenspeiles i 
mange gode søknader til doktorgrads-utdanningen og god gjennomføringstakt blant 
doktorgradskandidatene. 
 IMA har de siste årene arbeidet med å strømlinjeforme hovedfaget. I 1995 ble 
det innført et system med rullerende hovedfagseksamener semesteret igjennom, og i 
1996 ble det innført en ny hovedfagsordning (se beskrivelse ovenfor). Erfaringen fra det 
første året med rullerende eksamen var ikke spesielt oppløftende. Ordningen medførte et 
betydelig ekstra arbeid for IMAs studieadministrasjon der arbeidet med å finne sensorer, 
koordinere tidspunkt, sørge for at eksamensoppgaver ble laget osv. tok mere tid. 
Dessuten ble få hovedfagstudenter uteksaminert i 1995, med 9 studenter på våren og 3 
på høsten. Tallene for 1996 er derimot hyggeligere, med 21 uteksaminerte hoved- og 
magistergradsstudenter i alt, 15 ferdige på våren og 6 på høsten. Gjennomstrømningen 
på hovedfag er treg, men dette problemet er muligens mindre enn antatt: Av totalt antall 
registrete hovedfagsstudenter høsten 1996, hadde rundt 20% av studentene flere 
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semestere på hovedfag enn de 5 som utgjør normert studietid. Et flertall av disse er i sitt 
6., 7. eller 8. semester. Studenter som har vært på hovedfag i mere enn 8. semestere, 
utgjør bare rundt 6 % av det totale antallet hovedfagsstudenter. Det forventes at den nye 
hovedfags-ordningen skal kunne bidra til å bedre gjennomstrømningen på sikt.  
 IMA gikk i 1996 til innkjøp av 35 nye Macintosch maskiner i forbindelse med 
ombyggingen av en lesesal til skrivestue for hovedfagsstudenter. Innkjøp og ombygging 
ble gjort for å bedre arbeidssituasjonen for hovedfagsstudentene. IMA har også arrangert 
flere kurs i tekstbehandling på Macintosh for hovedfagsstudenter. 
 
2.2.7 Student- og eksamensstatistikk 
 
Antall studenter (tall fra det sentrale studentregister):  
 
  H-92 V-93 H-93 V-94 H-94 V-95 H-95 V-96 H-96 
 
Grunnfag 212 207 232 273 322 368 578 533 473 
 
Mellomfag*  20 103  25 114  25 140  34 158 107 
 
Hovedfag 160 168 75 174 179 167 217 217 242 
(inkl. mag.art.) 
 
Tilsammen 392 478 432 561 527 675 829 908 822 
 
 
 
Eksamener   H-92 V-93 H-93 V-94 H-94 V-95 H-95 V96 H96  
       
Grunnfag**  145  10 144 10 211  26 230 208 206 
  
Mellomfag    8  62  12  83   9 106  21 124 67 
 
Hovedfag, 
innføring   26   3  31   3 37  11  57 59 21  
 
Hovedfag, 
avsluttende    9  17  12   8 20   9   3 15 6 
(inkl. mag.art.) 
 
*Antall mellomfagstudenter er lavere i høstsemesteret p.g.a. at det da ikke gis 
undervisning i mellomfagstillegget. Fra og med 1996 tilbys undervisningen hvert 
semester. 
 
**Ordinær grunnfagseksamen har siden 1990 bare vært holdt hvert høstsemester. Fra og 
med 1996 holdes grunnfagseksamen hvert semester. 
 
 

2.3 Dr.polit. programmet 
 
2.3.1 Opptak 
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Dr. polit programmet har eksistert siden 1987. I 1996 ble det tatt opp 9 nye studenter, og 
pr. 31.12.96 var 29 kandidater tilknyttet enhetens doktorgradsprogram. Dr. polit 
kandidatene står for en svært viktig del av enhetens forskningsvirksomhet.  
 Det har i 1996 vært avholdt kurs i nyere antropologisk teori og metodeseminar 
for dr. polit. studentene, samt oppfølgingskurs til fakultetets felleskurs i vitenskapsteori. 
 Søkningen til dr. polit. studiet de siste årene (1993: 18 søkere; 12 kvalifiserte; 
1994: 18 søkere, 12 kvalifiserte; 1995: 13 søkere, 11 kvalifiserte; 1996: 20 søkere, 20 
kvalifiserte) viser at instituttet har et stort rekrutteringspotensiale. De omfattende ned-
skjæringer i NFRs stipendmidler skaper imidlertid problemer mht. finansiering for 
potensielle dr. polit. kandidater. 
 Ansvarlig for dr. polit. programmet i 1996 var professor Unni Wikan. 
 
2.3.2 Doktorgrader i 1996 
 
• Øivind Fuglerud 
 Between Nation and State: Aspects of Tamil Refugee-Migration from Sri Lanka to 
 Norway 
 
• Jo Helle-Valle 
 Change and Diversity in a Kgalagadi Village, Botswana 
 
• Randi Kaarhus 
 Conceiving Environmental Problems: A Comparative Study of Scientific Knowledge 
 Constructions and Policy  Discourses in Ecuador and Norway 
 
•  Halvard Vike 
 Conquering the Unreal: Politics and Bureaucracy in a Norwegian Town   
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2.4 Undervisning utenfor instituttet 
 
2.4.1 Antropologi støttedisiplin i psykologistudiet 
Psykologisk institutt har fra høsten 1994 innført samfunnsvitenskapelig støttedisiplin i 
antropologi som en obligatorisk del av profesjonsstudiet i psykologi. Dr.polit. Kjersti 
Larsen sto for planleggingen av det nye tilbudet i samarbeid med forsknings- og 
undervisningsutvalget. Hun var også faglig koordinator for studiet våren 1996. Høsten 
1996 tok stipendiat Arne Perminov over ansvaret som faglig koordinator. Flere av 
instituttets ansatte, samt antropologer ved andre institusjoner har bidratt med 
forelesninger ved Psykologisk institutt (tilsammen 7 dobbelttimer). 
 
2.4.2 Desentraliserte studier 
IMA har tidligere godkjent opprettelse av et desentralisert grunn- og 
mellomfagsstudium ved Folkeuniversitetet Telemark, med doktorgradsstipendiat 
Halvard Vike som faglig leder, og desentralisert grunnfagsstudium ved 
Folkeuniversitetet i Oppegård, med Cand. polit. Geir Moshuus som faglig leder. I 1996 
godkjente også instituttet desentralisert grunnfagsstudium ved Folkeuniversitetet i 
Buskerud/Vestfold, og Cand. polit. Hans-Einar Hem er faglig leder for dette grunnfaget.    
 
 

2.5 Internasjonalt samarbeid og aktiviteter 
 
2.5.1 Gjesteforskere 
For å videreføre instituttets strategiske plan mht. en økt satsing på materiell kultur ble 
dr. Mary Bouquet fra National Museum of Natural History, Leiden i Nederland ansatt 
ved instituttet for studieåret 1995/96. Bouquets forskning inkluderer kjønnsrelasjoner, 
arbeidsmigrasjon i familier, og slektskap. Hun hadde ansvar for utstillingen 
Pithecanthropus Centennial Exhibition ved National Museum of Natural History i 
Leiden (1992-93). Våren 1996 satte Mary Bouquet opp utstillingen Sans og samling - 
bringing it all back home ved Etnografisk Museum. Temaet for utstillingen er 
komplekse historier om museumsbaserte og sosialantropologiske arbeider i Norge fra 
1857 fram til i dag. Ideen er å vise enkelte objekter, eller samlinger av objekter, som kan 
bli (og har blitt) sett fra ulike perspektiver til forskjellige tider. Mary Boquet holdt våren 
1996 også en forelesningsrekke som var relatert til utstillingen, og som hadde tittelen 
‘Contexts of exhibition making’.  
 Professor Olivia Harris fra Goldsmiths College, University of London ble ansatt 
som Professor II ved IMA i 1993, med bla. kompetanse på historisk antropologi og 
historiekonstruksjon, og med Latin-Amerika (og spesielt Andes) som etnografisk 
område. Hun holdt et hovedfagskurs over emnet ‘History and identity’ høsten 1996.  
 I 1994 knyttet instituttet til seg professor Jean-Claude Galey fra Centre d’Études 
de l’Inde et de l’Asie du Sud i Paris, med kompetanse på ritualer, idéhistoriske 
perspektiver og India som etnografisk område. Våren 1996 holdt Jean-Claude Galey et 
hovedfagskurs med tittelen ‘Regional configurations of caste society - levels, contexts 
and processes in South Asia today’. Høsten 1996 holdt Galey et hovedfagskurs med 
tittelen ‘Questioning the “post-modernity” of India today - ethnological approaches to 
recent processes’. 
 
2.5.2 Gjesteforelesninger og instituttseminarer 
Professor Sarah Lund var faglig ansvarlig for gjesteforelesnings- og institutt-
seminarprogrammet i 1996, med Lars Lomell som administrativt ansvarlig. Programmet 
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er som overskriften tilsier delt i to arbeidsområder. Instituttseminarene avholdes hver 
14. dag, dvs. 6-7 ganger per semester. Det ble i 1995 lagt vekt på at instituttseminarene 
skulle være et forum for vitenskapelig ansatte og stipendiater ved IMA, og det ble av 
den grunn  lagt til et tidspunkt midt på dagen. Instituttseminaret ble i vårsemesteret 1996 
avholdt onsdager fra 12.15-14.00. Men fra høstsemesteret 1996 har instituttseminaret 
blitt lagt til  ettermiddagen, nærmere bestemt mandag kl. 17.15-19.00, nettopp for å 
gjøre seminaret mer tilgjengelig for antropologer og andre interesserte som ikke er 
tilknyttet IMA. Gjesteforelesningene har man forsøkt å få inn i fastere former ved å 
ideelt sett legge dem til torsdager kl. 14.15-16.00.  
 
I 1996 har følgende forelesere holdt gjesteforelesninger og instituttseminarer ved IMA: 
 
Vår 1996 
 
7 februar 
Stipendiat Sidsel Roalkvam, IMA: A life world and its horizon. 
 
13. mars 
Professor Jan Brøgger, Institutt for antropologi, NTNU, Trondheim: Forsvarstale for 
mannen.   
 
20. mars 
Professorene Unni Wikan og Thomas Hylland Eriksen, IMA: Utveksling av synspunkter 
og debatt om deres to respektive bøker, Mot en ny norsk underklasse og Det nye 
fiendebildet. 
 
24. april 
Forsker Anh Nga Longva, NUPI: Development without tears, democracy without 
meaning?  
 
8. mai 
Professor Signe Howell, IMA: “Cultural Studies”: En utfordring for sosial-
antropologi? 
 
Høst  1996 
 
4. september 
Professor Roxana Waterson, National University of Singapore: Houses and their life 
histories in the Austronesian world. 
 
18. september 
Professor Jean Comaroff, University of Chicago: The empire´s old clothes: 
Refashioning the colonial subject.  
 
25. september 
Professor Valentine Daniel, Michigan University: Mood, movement and mind: Some 
thoughts of the ethnography of violence.  
 
10. oktober 
Professor William C. Roseberry, New School for Social Research: The rise of yuppie 
coffees and the reimagination of class in the United States. 
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15. oktober 
Professor Adam Kuper, Brunel University: Post-apartheid anthropology in South 
Africa. 
 
23. oktober 
Dr. André Iteanu, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales: Ritual synchronisation 
in Orokaiva (papua New Guinea). 
 
20. november 
Professor Marit Melhuus, IMA: Insisting on culture? 
 
4. desember 
Førstelektor Marianne Lien, IMA: “Mat, nasjonalitet, og renhet”: Refleksjoner over en 
internasjonal matvaremesse. 
 
4. desember 
Professor Bill Nichols, San Fransisco State University: Dislocating culture (forelesning 
med utgangspunkt i filmen In and out of Africa). 
 
10. desember 
Professor J. J. Fox, Research School for the Pacific: Visning av egen film om 
“tusenårsbevegelser” på Java.  
 
16. oktober holdt dessuten professor Adam Kuper Eilert Sundt-forelesningen for 1996, 
med tittelen Culture. 
 
2.5.3 Europeisk samarbeid 
Høsten 1996 tok IMA initiativ til å evaluere hvilke muligheter det hadde for å delta i 
EU-finansierte samarbeidsprogrammer, dvs. SOKRATES-ERASMUS-programmer. En 
evaluering ble lagt fram i oktober 1996, og på grunnlag av denne besluttet IMA å 
arbeide for å etablere utvekslingsavtaler med andre europeiske universiteter. I 1996 
knyttet IMA seg til et tematisk nettverk som er koordinert fra Universidad de Deusto i 
Bilbao. Et tematisk nettverk består av en rekke samarbeidende institusjoner som til 
sammen utgjør en idébase for nye prosjekter og faglige aktiviteter i forhold til et gitt 
tema. Det tematiske nettverket som IMA er knyttet til heter “Project on Human 
Development Studies”, og formålet med det er å bygge opp en faglig og praktisk 
kompetanse på humanitære krisesituasjoner, krisehjelp og gjenoppbyggingstiltak. IMA 
er direkte knyttet til en arbeidsgruppe innenfor nettverket som skal utvikle en fagmodul 
innenfor feltet “Migration, multiculturality and ethnic conflict”. Intensjonen er å tilby en 
ny fagmodul  ved en rekke europeiske universiteter i Europa, deriblant IMA,  innen en 
3-års periode. Kontaktperson for dette samarbeidet er professor Thomas Hylland 
Eriksen. IMA etablerte i 1996 også kontakt med University College og Goldsmiths 
College i London, i den hensikt å utveksle hovedfagsstudenter som er i feltarbeidsfasen. 
Selv om disse fagmiljøene uttrykte interesse for samarbeid, var det ikke mulig å inngå 
noen konkrete utvekslingsavtaler i 1996. Mag. art. Esben Leifsen har vært engasjert for 
å evaluere og arbeide med SOKRATES-ERASMUS-programmer for IMA.  
 
 

2.6 Ekstern bruk av IMAs kompetanse 
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Antropologer etterspørres som faglige konsulenter i stigende grad i takt med at 
organisasjoner og samfunnet forøvrig ‘oppdager’ antropologers spesielle kompetanse og 
erkjenner behovet for kunnskap om det man kan kalle den kulturelle variabel i alt fra 
kriminalsaker til industriell utbygging. Instituttet mottar mange henvendelser fra både 
det allmenne publikum, fra media, offentlige institusjoner og andre eksterne utdannings-
institusjoner. Denne form for faglig aktivitet gjenspeiler seg i enhetens deltakelse i 
foredrag og eksterne forelesninger, konferansedeltakelse, populærvitenskapelige 
arbeider og deltakelse i massemedia osv. Det vises i denne sammenheng til kapittel 4 
der slike aktiviteter er listet for hver ansatt. 
 
 

2.7 Publikasjoner støttet av IMA 
 
2.7.1 Norsk Antropologisk Tidsskrift (NAT) 
Norsk Antropologisk Tidsskrift er Norsk antropologisk forenings tidsskrift, som tar 
sikte på å ‘fremme kontakten mellom antropologer og representere faget utad mot andre 
fag og allmennheten’ (formålsparagafen). Tidsskriftet profilerer seg også ved at alle 
artikler er skrevet på norsk, ut i fra en idé om å styrke det norske fagmiljøet. Siden 1992 
har Thomas Hylland Eriksen vært redaktør, da han overtok etter Jan Brøgger som utga 
det første nummer våren 1990. NAT utkom tidligere 3 ganger i året, men fra 1996 
utkommer 4 hefter årlig. Fra 1997 vil redaktøransvaret for NAT overføres til 1. 
amanuensis Edvard Hviding ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.  
 
2.7.2 Antropolognytt 
Antropolognytt er Norsk sosialantropologisk forenings meldingsblad. Bladet tar sikte på 
å formidle korte meldinger av ulik karakter med interesse for det antropologiske 
fagmiljøet. Bladet har for tiden karakter av å formidle informasjon om ulike 
arbeidsområder hvor antropologer er engasjert, samt å annonsere arrangementer/ 
aktiviteter både innenfor og utenfor universitetsmiljøene av interesse for antropologer. 
En særlig oppgave for Antropolognytt er å være et organ for foreningens medlemmer og 
et talerør mellom medlemmer og foreningens styre. 
 I 1994 ble det av foreningens styre besluttet å ruste opp Antropolognytt etter en 
kortere periode uten utgivelser. Redaksjonen ble midlertidig utvidet som en overgangs-
ordning, slik at redaktør Theo Truls Barth ble supplert med redaksjonssekretær Anne 
Sigfrid Grønseth. Etter utgivelse av 2 numre i 1994 overtok Anne Sigfrid Grønseth som 
redaktør. Redaktøren ønsker at bladet skal utvikle seg mot å bli et aktuelt medium også 
for korte refleksjoner og debattinnlegg, foruten informasjon og annonsering. 
 
2.7.3 Hovedfagstudentenes Årbok 
Hovedfagstudentenes Årbok publiserer artikler produsert av hovedfagstudenter fra alle 
universitetene i landet. Første utgivelse av Årboken kom i 1987 og var resultat av Finse-
seminarene for hovedfagsstudenter ved de sosialantropologiske instituttene i landet. 
Initiativet ble tatt i håp om å øke kontakten mellom studentene ved de ulike 
universitetene, samt å gi hovedfagsstudenter anledning til å publisere. 
 I 1996 var Janne Askholt, Erik Henningsen, Sven Høgdahl, John Olav 
Oldertrøen, Staffan Krogvig Segerberg, Joacim Solum og Henrik Treimo redaktører for 
Årboken 1997, 10. årgang og jubileumsutgave. Bidragene til årets utgave består, som 
også i tidligere årganger, stort sett av artikler som tar utgangspunkt i kapitler i 
studentenes hovedoppgaver. Årboken dokumenterer stor spennvidde blant forfatterne 
både i etnografi, faglige interesser og teoretisk nivå. Årboka har denne gangen 12  
bidragsytere, 11 fra Universitetet i Oslo og 1 fra Universitetet i Bergen.  
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2.7.4 Antropress 
Antropress er et meldingsblad for studenter og ansatte ved Institutt og museum for 
antropologi, og formidler informasjon om sentrale hendelser og personer på instituttet. 
Antropress utgis mellom 2-4 ganger i året og redaksjonen skifter stadig. I 1996 var 
følgende personer i redaksjonen:  Jaime Fuentes, Siri Grønneflåta, Kristine Halle, Pål 
Hougen Jr., Moema S. Leite og Anne Røyne.  
 
2.7.5 Occasional Papers 
IMA produserer en egen publikasjonsserie basert på magister- og hovedoppgaver som 
egner seg for utgivelse. Bøkene går inn som del av studentenes pensum på mellomfag 
og er til salgs i Akademika. I 1996 bestemte man seg for å ikke utgi bøker i denne 
serien. De senere årenes strømlinjeforming av hovedfaget har minsket de faglige 
kravene til avhandlingen. Samtidig har man sett en kraftig økning i antallet dr. polit. 
stipendiater, noe som også gjør at publikasjonsbehovet på dette nivået er større. På 
bakgrunn av disse endringene vil styret ved IMA i 1997 ta en avgjørelse om, og 
eventuelt i hvilken form, Occasional Papers skal videreføres. 
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3 Etnografisk museum 
 
I 1996 må fremheves museets meget vellykkede samarbeid med organisasjonen for 
adopterte barn fra Korea, om en utstilling av koreansk kunst. Utstillingen ble ansett for å 
være et meget betydningsfullt bidrag til en positiv selvoppfatning blant de adopterte. På 
høsten ble utstillingen fulgt opp med et koreansk "moteshow", dvs. en fremvisning av 
klassiske koreanske drakter fra forrige århundre på levende modeller. 
 
"Moteshowet" føyer seg pent inn i rekken av arrangementer holdt ved museet, særlig på 
søndager. Utstillinger må det nødvendigvis bli få av i løpet av et år, men i og rundt 
utstillingene har det myldret med foredrag, filmvisninger, barnearrangementer og 
oppvisninger. 
 
Årets store begivenhet var utstillingen "Sans og samling - Bringing it all back home". 
Ansvarlig for utstillingen var den engelske gjesteforskeren Mary Bouquet, oppfinnsom 
formgiver var utstillingsdesigner Toril Mugaas. Utstillingen dreide seg om museets og 
fagets historie - fortalt baklengs i museumsbygningens sentrale trappehall - og med den 
utenforståendes forfriskende og uventede blikk. Ved denne anledningen utga 
Universitetsforlaget en bok forfattet av Bouquet og med samme tittel som utstillingen. 
 
3.1 Bygningen Historisk museum 
 
3.1.1 Tullinløkka-prosjektet 
Resultatet av arkitektkonkurransen førte til store avisdebatter. NOU 96-7 "Museum - 
minne - mangfald" foreslo å legge universitetsmuseene til Tøyen. Det ble imidlertid 
snart klart at det på Tøyen ikke var tilstrekkelig plass til en slik løsning. Universitetet 
har satt Tullinløkka-utbygging høyest på sin prioritetsliste for 1998, og det er ingen 
endringer i planene når det gjelder fremtidig bruk av Historisk museum/Tullinløkka. 
 
3.1.2 Nye magasiner 
Gjennom hele 1996 forgikk innredning av og flytting til nye magasiner i Domus Nova 
(St. Olavs plass 5). 
 
3.2 Internasjonale kontakter 
 
3.2.1 Internasjonale aktiviteter 
Per B. Rekdal og Espen Wæhle deltok i ICMEs (International Committee for Museum 
of Ethnography) årskonferanse i New Delhi og Bhopal i India. Toril Mugaas deltok i 
ICAMTs årskonferanse i Liverpool, England. ICAMT er museumsarkitektenes forum. 
Farideh Faramarzi og Ingrid Marstrander dro på studietur til Nationalmuseets magasiner 
i Brede utenfor København. Per B. Rekdal deltok på seminar om opprettelsen av et 
nasjonalt etnografisk museum i Katmandu i Nepal. Som styreleder i Norsk ICOM deltok 
også Rekdal på møtet i ICOMs advisory council i Paris og representerte Norge ved 
feiringen av ICOMs 50-års jubileum. 
 
3.2.2 Nayuma-prosjektet 
Arne Bakken arrangerte konserveringsseminarer og deltok i utviklingen av samarbeids-
prosjektet mellom IMA og Nayuma-museet i Zambia. 
3.3 Formidlingsaktiviteter 
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3.3.1 Faste utstillinger 
Montere til den samiske delen av Arktis-utstillingen ble bestilt. Monteringen vil skje i 
1997 og dermed vil hele Arktis-utstillingen være nyoppført. Øst-Asia-utstillingen og 
Sør-Amerika-utstillingen er blitt utstyrt med fiberoptisk belysning, noe som bl.a. 
reduserer sterkt bevaringsproblemene for de utstilte gjenstandene. 
 
3.3.2 Utstillingsvirksomhet, temporære utstillinger 
• Om krigens skjønnhet ... eller den vakre volden. Utstillingen hadde siste åpningsdag 
11.2. 
• Bambus og tekstil i nordøst-Thailand. Første åpningsdag 1.2., siste åpningsdag 6.5. 
Prosjektleder stipendiat Stephen Sparkes, design og montasje Toril Mugaas, Inge 
Bjørgen og Sam Latham. 
• Arkitektkonkurranse, vinnerutkast, Tullinøkka. 
• En hvisken av bambus – tusjmalerier fra Korea. Første åpningsdag 14.3., siste 
åpningsdag 18.8. Prosjektleder Espen Wæhle, design Toril Mugaas, montasje Inge 
Bjørgen og Sam Latham.  
• Sans og samling – Bringing it all back home. Utstilling om Etnografisk museums og 
Oslo-antropologiens historie. Første åpningsdag 13.6. og siste åpningsdag 6.1. 1997. 
Prosjektleder Mary Bouquet, design Toril Mugaas, montasje Toril Mugaas, Inge 
Bjørgen og Sam Latham. Kreativt snekkerarbeid av Inge Bjørgen og illustrasjoner av 
Sam Latham.  
• Makonde-skulptur: Moderne tradisjoner i Tanzania og Mosambik. Første åpningsdag 
19.9., siste åpningsdag 31.12.. Prosjektleder cand. polit. Elise Johansen, design Toril 
Mugaas, montasje Toril Mugaas, Inge Bjørgen og Sam Latham.  
• Små folk i nord. Sibirs urbefolkninger 1978–1993:  Fotografier av Alexander 
Ivanovich Pika (1941–1995). Første åpningsdag 31.10., siste åpningsdag 31.12.. 
Prosjektleder Espen Wæhle, design Toril Mugaas, montasje Inge Bjørgen og Sam 
Latham. 
• Hus i Sørøst -Asia. Utstilling i forbindelse med Den 13. årlige NASEAS konferansen  
ved Universitetet i Oslo.  
• Timor. Miniutstilling 9.12. i Universitetes Aula i forbindelse med fredprisutdelingen. 
Montasje Toril Mugaas og Inge Bjørgen. 
• Diverse mindre utstillinger i forbindelse med søndagsforedrag i foredragssalen. 
Ansvarlige Toril Mugaas og Inge Latham. 
 
3.3.3 Utstillingsvirksomhet: samarbeidsprosjekter realisert utenfor museet 
• Sanaa Afrika . Utstillingen er et samarbeidsprosjekt om en vandreutstilling av 
samtids-kunst fra Tanzania, Mozambique, Zambia, Zimbabwe og Botswana, med 
Riksutstilling-ene, Norsk fredskorpssamband, FN-Sambandet, Møre & Romsdal fylkes-
kommune, Volda Kunstlag og IMA som partnere. Utstillingen er hovedsakelig finansiert 
av NORAD. Utstillingen vandrer rundt i hele landet i ca. 2 år fremover. Museumsleder 
Per B. Rekdal var IMAs representant i prosjektgruppen.  
• Makonde-skulpturer: Moderne tradisjoner i Tanzania og Mosambik. En 
vandreutstilling finansiert av NORAD og IMA, og produsert av IMA. Prosjektansvarlig 
cand.polit Elise Johansen. 
• Bhutan – tordendragens rike  i Himalaya. Utlånt til Bryggens museum i Bergen. 
Prosjektansvarlig professor Unni Wikan. 
 
3.3.4 Publikumsbesøk 



Institutt og museum for antropologi Årsrapport 1996 
 
 

 
 

Side 20 

Alt i alt besøkte 62 548 mennesker bygningen Historisk museum - der Etnografisk 
museum befinner seg - i 1996. Skoleelever som besøkte Etnografisk museums 
utstillinger utgjorde til sammen 16 157 personer. Dette er en liten økningen fra 1995 på 
i underkant av 300 elever.  
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3.3.5 Arrangementer i museet 
 
Vår 1996 
• 1.2. Paneldebatt: Kan krigen være skjønn og volden vakker?  
• 4.2. Ellen K Aslaksen: Fakkelstafetten: et moderne vinterrituale. 
• 11.2. Stephen Sparkes: Munkevesen i Thailand+ omvisning i ny utstilling.    
• 17, 24 og 25.3.: Etnografisk filmprogram for barn i forbindelse med vinterferien                 
(filmene “Om iglo og kajakk i det kalde nord”, “Ekte indianereventyr” og ‘“Musikkens 
mystikk og kamelveddeløp”).  
• 16.3. Cho Won-Kyung: Koreansk dans.  
• 17.3. Cho Won-Kyung: Koreansk poesi. 
• 23-24.3. Koreansk filmfestival (med filmene “My love, my bride”, “The little 
pinwheel”,  “Fly high, run far” og “Beyond the mountain”). 
• 18.4. Museumsstafetten: Arne Røkkum: Form og farge i det koreanske samfunn 
• 21.4. Eduardo Archetti: Sorg, lidelse og erotikk i argentinsk tango - dans e. foredraget. 
• 19.5. Hülya Demirdirek:Gagauz-folket: En minoritet i Moldova  - med filminnslag. 
• 2.6. Spesialomvisning: Øst-Asiatisk musikk, Daniel W. Papuga forteller i salen. 
• 9.6. Spesialomvisning: En hvisken av bambus, Karianne R. Eriksen om tusjmalerier.  
• 16.6. Spesialomvisning i den nye utstillingen Sans og Samling, ved Mary Bouquet. 
• 23.6. Spesialomvisning i den nye utstillingen Sans og Samling, ved Daniel W. Papuga. 
• Dessuten visning av en rekke filmer:  
“Martin Chambi og etterfølgerne av Inkaene”, “Mehinacu folket” , “N!ai: Fortellingen 
om  en !Kung kvinne”, “The Kawelka”, “Et tibetansk nyttår” (m. innl. av  stipendiat A. 
Strøm), “Amir - flyktning og musiker i Peshawar, Pakistan”, “Å feire sine  røtter” (m. 
innl. av professor S. Howell), “Gudinnen og datamaskinen”, “Albanerne fra Rrogam” 
(m. innl. av museumsfotograf A. C. Eek), “Sahars bryllup”, “Wodaabe, nomadefolk på 
vandring i Sahel”,  “Den stille stammen” (m. innl. av cand. polit. E. Johansen). 
 
Høst 1996  
• 22.9. Elise Johansen: Makondemaskens hemmelighet, foredrag og lysbilder. 
• 1.- 6.10. Arrangementer i forbindelse med Universitetets forskningsdager 1996. 
• 6.10. Anne Christine Eek: Amundsens netsilik-fotografier, 1903-05. 
• 9.10. Koreanske tradisjonelle drakter (1890-tallet) vist som et moteshow. 
• 17.10.Museumsstafetten: Arve Sørum: Danseren og hans verdensbilde, Bedamini Ny 
G 
• 3.11. Tom G. Svensson: Amundsens Arktis-samlinger: Fra Canada til Sibir. 
• 17.11.Bjørn Rønning: I Ørjan Olsens fotspor i det ukjente Mongolia. 
• 1.12. Arne Røkkum: Etnografi som butikk og tivoli. 
• 8.12. Espen Wæhle: Ukjent norsk kolonisering og samling i Kongo, 1885-1908. 
• 15.12.Stephen Sparkes: Templer og elefanter: I Carl Bocks fotspor i Thailand. 
• Dessuten visning av flere filmer: 
“The Desert People”, “To find the Baruya story”, “Gjeterne på Berneray”, “A weave of 
time´”, ”Trobriand cricket”.  
 
 

3.4 Museets samlinger, gjenstands- og billedbevaring og -dokumentasjon 
 
3.4.1 Magasinforvaltning 
Fortsatt flytting til Domus Nova på St. Olavs plass 5. Planlegging av nye kjøle- og 
fryserom for 1997. 
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3.4.2 EDB-dokumentasjon av museets samlinger 
Det har blitt arbeidet med å etablere en tilknytning til HFs dokumentasjonsprosjekt. 
Dette ser ut til å lykkes og kan forhåpentligvis gjøres operasjonabelt i løpet av 1997. Det 
er også åpnet muligheter for assistanse til elektronisk bevaring av bilder, i første 
omgang bilder av museets gjenstander. 
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4 Individuelle faglige aktiviteter 
 
(utenom ordinært arbeid/undervisning v/IMA) 
 
 

4.1 Fast ansatte 
 
Eduardo Archetti (professor) 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• Hybridity, diversity and generalisation: Cultural idioms of Argentina culture. 
Hybridty (creolisation) is a key category for understanding Argentine cultural models. 
My earlier work on tango and football has been expanded embracing new 
problematiques. Polo was also a key topic in my research since 1995 and I will continue 
to work on it. In order to expand the comparative scope I have included cuisine (food) 
and the social world of animals as important arenas for depicting native categories and 
social studies. A preliminary study was carried out in November 1995. 
Prosjektet er relatert til forskningsprogrammet om slektskap som er innledet av 
professorene Signe Howell og Marit Melhuus. Planlegges avsluttet i slutten av 1998. 
 
I samarbeid med andre  
•Ol-94 og kulturdimensjonen. 
 Delprosjekt som tar utgangspunkt i en sammenligning av OL i Albertiville og 
Lillehammer med spesiell vekt på ulike vinnertyper og tilhengergrupper. Avsluttes i juni 
1997. 
 
Publikasjoner 
 
Vitenskapelige 
• Argentinas  asado: Kjøttspising og identitet. Samtiden 3. 
• The Passion of the tango. Latin American Perspectives 23 (4). 
• The moralities of Argentinian football. I S. Howell (red.) The ethnography of 
moralities. London: Routledge. 
• Playing styles and masculine virtues in Argentine football. I M. Melhuus & K. A. 
Stølen (red.) Machos, mistresses, madonnas: Contesting the power of Latin American 
gender imagery. London: Verso. 
• med Luc Dubois: ACOPAM: Experiences in promoting food security in the Sahel. 
ILO- Policy Papers, Cooperatives Service .  
• med Luc Dubois: ACOPAM: Experiences in the struggle against desertification. ILO-
Policy Papers, Cooperatives Service. 
 
Formidling  
 
Faglige forelesninger 
• 2 forelesninger i Norge.  
• 2 forelesninger i London (University College). 
 
Foredrag  
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• 3 foredrag i Norge. 
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Medieprofil 
 
Deltakelse i tidsskriftredaksjoner 
• European Review of Latin American and Caribbean Studies. 
• The International Journal of the History of Sport. 
•  Mana - Brazilian Review of Anthropology. 
 
Deltakelse i massemedier 
•  Diverse opptredener i radio. 
• Portrettintervju Canal 4 i Buenos Aires. 
 
Konferansedeltakelse 
 
Norske  
• Nasjonal fagkonferanse: Antropologien i samfunnet: Fagpolitiske spørsmål, 
Sundvolden 26-28 november.  
 
Internasjonale 
• Cultura, deporte e estetica, Universidade de Porto. 
• From social articulation to globalization in Latin American Anthropology, Instituto de 
Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires. 
• Problemas del análisis cultural en la antropología social y política, Universidad 
Nacional de  Quilmes, Argentina. 
• Cultura, sociedad y deporte en la Argentina contemporánea, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional de Buenos Aires. 
• European Association of Social Anthropologists - EASA  konferanse i Barcelona, juli. 
 
Bedømmelsesarbeid 

 
Doktograder 
University College, University of London.  
Universitetet i Oslo (2). 
 
Stillinger 
1.Amanuensis, IMA, Oslo (9 søkere). 
 
Konsulentoppdrag 
• ILO-desk arbeid for ACOPAM. 
• Evaluering av UNICEF-utdannings programmet i Guatemala, leder av evaluerings-
teamet. 
 
Verv 
 
Eksternt 
• Leder av fagrådet for NORADs urbefolkningsprogram, FAFO. 
 
Annet 
• Redaktør, Oslo Series in Social Anthropology, Scandinavian University Press. 
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Odd Are Berkaak (førsteamanuensis) 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• Stedskonstruksjon og bruk av kulturminner: OL 94. Avsluttet. 
• Megalomania:  En undersøkelse av hyperbelen som kulturuttrykk. Påbegynt. 
 
I samarbeid med andre 
• OL og kulturdimensjonen. Avsluttet. 
 
Publikasjoner 
 
Vitenskapelige 
• Tradition and diversity in Norwegian music: Oslo 1952, Lillehammer 1994. I The 
Olympic message. 
• Crossing voices (redaktør). Wesleyan University Press. 
 
Populærvitenskapelige 
• Om norske ´verk´ og ´virtuelle selv´: Noen refleksjoner omkring kulturarv og 
formidlingsstrategier. I Norsklæreren, tidsskrift for språk og litteratur. 
 
Formidling 
 
Faglige forelesninger 
• Forelesninger om musikk/antropologi ved fire universiteter i Finland, 25.-31.3. 
• Flere forelesninger ved Høyskoler i Norge. 
 
Foredrag  
• Større antall for organisasjoner og institusjoner. 
 
Museumsarbeide 
• Nayuma Museum, Zambia (NORAD). 
• Styringsgruppa for Gjenreisningsmuseet for Finmark og Nord-Troms. 
 
Medieprofil 
• Flere radio-, TV- og avisintervjuer. 
 
Konferansedeltakelse 
• Joensuu, Finland. 
 
Bedømmelsesarbeid 
 
Doktorgrader 
• 1 Dr. philos.. 
 
Stillinger  
• 2 amanuensisstillinger ved IMA 
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• 1 høyskolelektor ved Høyskolen i Telemark. 
• 1 høyskolelektor ved Høyskolen i Bodø. 
 
Konsulentoppdrag 
• Akershus fylkeskommune: Flerkulturelle musikkforsøk i Oslo og Akershus.  
 
 
 
 
 
Harald Beyer Broch (førsteamanuensis) 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
•Timpaus, Indonesia: En etnografisk undersøkelse.  
Kjønnsroller, oppvekst og ritualer,  økologi, ressursutnyttelse, religion og avvikende 
atferd. Under arbeid. 
• Barneidrett og kjønnsrolleutvikling: Barnehåndball. Under arbeid. 
 
I samarbeid med andre 
• Hunting of marine mammals: Cultural aspects of resource management in circumpolar 
regions. Eget underprosjekt: Socialization and the perception of self and nature in 
hunting societies. Betydningen av erverv for identitet og virkelighetsoppfatning. 
Avsluttes 1997. 
• Children in the field II. Bokprosjekt koordinert av Renate L. Fernandez, Chicago. 
Avsluttes 1997.  
 
Publikasjoner 
 
Vitenskapelige 
• Moral: hjemme og ute. Norsk Antropologisk Tidsskrift 7 7 (4). 
• Religious consensus and ambiguity in everyday life in Miang Tuu, Bonerate, 
Indonesia. Indonesia Circle 70. 
• Encouragement of individuality: An analysis of socialization processes at work at a 
Norwegian boarding school. I J. Aspen et al. (red.) The family, anthropological 
approaches: Festschrift to Professor Jan Brøgger. Trondheim: Tapir. 
• Southon´s: "The navel of the Praku” (bokomtale).Journal of the Royal 
Anthropological Institute 2 (3). 
 
Populærvitenskapelige 
• Om kvinner og trekkdyr ombord. Antropologinytt 3. 
• Det mangesidige mennesket (debatt om sosiobiologi). Apollon 4-5. 
 
Formidling 
 
Faglige forelesninger 
• Kjønnsrollestudier på 3 kontinenter (Kjønn og samfunn). 
• Antropologiske perspektiver på avvik (samfunnsfaglig støttedisiplin, psykologi).   
 
Foredrag 
• Whaling and rethoric: How Norwegian whalers argue for continued whaling. 
Populærforedrag ved Akureyri Universitet, Island. 
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Medieprofil 
 
Deltakelse i tidsskriftredaksjoner 
• Vurdering av artikler for Norsk Antropologisk Tidsskrift og Social Science & Medicin 
 
Deltakelse i massemedier 
• NRK - Sånn er livet: Sosialisering og indonesisk ethos.  
 
Konferansedeltakelse 
 
Norske  
• Yellow crocodiles and bush-spirits. 
• Norsk Antropologisk Forenings årsmøte i Drøbak, januar. 
 
Internasjonale 
• American Anthropological Association, årskonferanse i San Fransisco, 20-24.11.  
 
Konsulentoppdrag 
• Prosjektvurdering for Norges Forskningsråd. 
 
Verv 
• Leder, Norsk antropologisk forening. 
• Styremedlem (Forskningsutvalget), Institutt for sammenliknende kulturforskning. 
 
 
Ann Christine Eek (fotograf, Etnografisk museum) 
 
Forskningsprosjekter 
• Albanerne: Europas usynlige folk. Eget prosjekt med tekst og fotografier om albanerne 
på Balkan. Feltarbeid med innsamling av materiale;  fotografering, intervjuer, studium 
av faglitteratur mm. avsluttet, disposisjon utarbeidet.  Gjenstår bearbeidelse og 
kopiering av fotografier, utskriving av intervjuer og skriving av selve teksten.  
 
Formidling 
 
Faglige forelesninger 
• Fotoseminar for hovedfagstudenter i sosialantropologi, 15.3., 4.10. og  20.11.. 
 
Foredrag 
• Hva gjør en museifotograf? I forbindelse med Mary Bouquets forelesningsserie 
“Contexts of exhibition making”. 
• Hva gjør en museifotograf? I forbindelse med museologikursets besøk på Etnografisk 
museum. 5.2. 
• Introduksjon til og visning av filmen "Albanerne i Rrogam" (ansvarlig  antropolog: 
Berit Backer) Søndagsforedrag på Etnografisk museum, 14.4. 
• Roald Amuindsens fotografier av Netsilikfolket, Søndagsforedrag på Etnografisk 
museum, 6.10. 
• Om det å være museifotograf. For Institusjonsfotografenes Forening i forbindelse med 
julmiddag på KODAK, 29.11. 
 
Museumsarbeid 
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• Ansvarlig for produskjon av fotografier og layout til Steven Sparkes´utstilling 
"Bambus og tekstil" fra Thailand. 
• Ansvarlig for fotografier til plakat og postkort til koreanske utstillingen "En hvisken 
av bambus". 
• Ansvarlig for innsamling og fotografering av illustrasjoner  til boken ( ca 130 
illustrasjoner) og utstillingen  "Sans og samling" (et 50-talls bilder).  
• Kopiering av fotografiene til fotoutstillingen "Små folk i Nord: Sibirs urbefolkninger 
1978-1993" av Aleksander Ivanovich Pika. 
• Fotografisk dokumentasjon av Aron av Kaneqs akvareller og tegninger (ca 125 stk). 
 
Annet 
• Daglig leder av fototjenesten.  
• Fotolærlingen Jorunn Solli avla svenneprøve som fagfotograf i mai, og sluttet til 31.6. 
• Ingvild Sonstad, fotograflærling med kontrakt  med Trøndelag Folkemuseum 
utplassert på fototjenesten inntil videre fra 1.9. 
 
Konferanser 
 
Internasjonale 
• "Imagining the Arctic". Konferanse om fotografisk dokumentasjon av urbefolkninger i 
arktiske strøk (Grønland, Canada og Alaska) , ved Museum of Mankind, London 18-
20.4 (Med innlegg: The Roald Amundsen photographs of the Netsilik people 1903-05.) 
 
Thomas Hylland Eriksen (professor) 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• Samer og innvandrere i norsk offentlighet. 
Bakgrunnen for temaet er likheter og forskjeller mellom disse typene minoriteter og 
deres posisjon i det norske samfunn. En komparasjon vil kunne rette søkelyset mot 
marginaliseringsmekanismer, kriterier for tilhørighet og tenkning omkring tid, sted og 
identitet ikke bare hos disse gruppene, men i Norge mer allment. Status: Påbegynt. 
• Kulturrelativismens historie. 
En litteraturbasert studie; et forsøk på å trekke linjen fra Vico og Herder til debatten om 
“multikulturalismen” og etnopolitikk. Hypotese: Det er høy grad av kontinuitet fra 
romantikken til i dag mht. oppfatninger om kultur og folkeslags egenart, selv om den 
politiske konteksten er en helt annen. Status: Planlagt. 
 
I samarbeid med andre 
•Antropologiens historie. 
Formidlingsprosjekt sammen med Finn Sivert Nielsen. Målet er å skrive en grundig 
lærebok om emnet, i første omgang på norsk. Status: Igangsatt. 
 
Publikasjoner 
 
Vitenskapelige 
• Kampen om fortiden: Et essay om myter, identitet og politikk. Oslo: Aschehoug  
• Myt, historia och identitet. Stockholm: Bonnier Alba (svensk oversettelse av Kampen 
om fortiden). 
• What is happening to the concept of ethnicity?. Razprave in Gradivo (Ljubljana) 29–
30. 
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• Rootedness and creolisation: Some remarks on identification in complex societies. I 
Overlapping cultures and plural identities. Ljubljana: UNESCO.  
• Opplysning og romantikk: Nittitallets håndtering av kulturbegrepet. Norsk 
antropologisk tidsskrift  7 (2). 
• Per Bauhn: Nationalism and morality (bokanmeldelse). Ethnos 3-4. 
• Nasjonal identitet – et ufullendt prosjekt. I B. R. Larsen (red.) Nordisk kultur i møte 
med Europa. Harstad: Høgskolen i Harstad. 
• The nation as a human being: A metaphor in a mid-life crisis? I K. F. Olwig og K. 
Hastrup (red.) Siting culture. London: Routledge. 
• Kevin A. Yelvington: Producing power (bokanmeldelse). Journal of the Royal 
Anthropological Institute 3. 
• Multiculturalism, individualism and human rights. I Richard Wilson (red.)Human 
rights, culture and context. London: Pluto. 
• Crawford Young (red.)The rising tide of cultural pluralism (bokomtale). Ethnic and 
Racial Studies 1. 
• Den diabolske reversering: Hva McLuhan ikke så. I Tom Julsrud (red.) Den 
elektroniske nomade. Oslo: Spartacus.  
• Walls: Vanishing boundaries of anthropology. Anthropological Notebooks 1. 
 
Populærvitenskapelige 
• Det er ikke noe galt med ghettoen. PLAN  3. 
• Ytringsfriheten er et mål, ikke en realitet. SAMORA 8 (1995). 
• Identitet er det vi ser i speilet. Programhefte Nationaltheatret v-96. 
• Rase som “fag”’. Dagbladet 11.2. 
• Innledninger i Sosialantropologiske grunntekster. Oslo: Ad Notam Gyldendal.  
• Social ingeniörkonst gör invandrerna til klienter. Svenska Dagbladet, mars. 
• Retten til å slippe. I L. G. Lingås og L. London (red.) Likhet eller likeverd? En kritikk 
av det nye kristendomsfaget i skolen. Oslo: Humanist forlag. 
• Den norske bygda sett utenfra. I M. V. Tjosås (red.) Ung framtid.  Oslo: Det Norske 
Samlaget. 
•  med Johannes Brinkmann:Verden som møteplass: Essays om tverrkulturell 
kommunikasjon. Bergen: Fagbokforlaget. 
• Utanförlandet. Moderna Tider, august. (Også i Jyllands-Posten, august). 
• Tre hållningar till sanning, forskning och vetande. Svenska Dagbladet 11.8.  
• Kulturblanding og nasjonal identitet. P2-Akademiet E.  Oslo: NRK. 
• Mot en syntese mellom humaniora og naturvitenskap? Spinn, september. 
• Been there, seen this. Prosa 3. 
• Minoritetsdebattens fronter. Dagbladet 22.10. 
• Modernitet er ikke vestlig. Aftenposten (kronikk) 18.11. 
• India: Nittitallets litterære kraftsenter? Kritikkjournalen. 
• Identitetspolitikk har vært en undervurdert faktor.  Intervju med Eric Hobsbawm. 
Samtiden  5/6. 
• Menneske og natur, vitenskap og ideologi. Svenska Dagbladet, desember. 
 
Formidling 
 
Faglige forelesninger 
• Det vanskelige kulturbegrepet. Konferansen “Gud er løs”, Menighetsfakultetet 12.1. 
• Kulturromantikk. City-Universitetet, Stockholm 25.1. 
• Kroppen i det senmoderne samfunn. Norges Idrettshøyskole, 31.1. 
• Nasjonens implosjon: Nasjon og person i Norge på 1990-tallet. Konferansen “Nasjonal                                  
   identitet”, NSD, Bergen 9.2. 
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• Moral og det postmoderne. Menighetsfakultetet 11.3. 
• Behovet for en livsløgn: Myten og det konstruktivistiske synet på historien.                  
Vitenskapsteoretisk Forum, NTNU 12.3. 
• Scandinavia: Culture, nation-building, identity. Universidad de Deusto, Bilbao 1.4. 
• An anthropological view of contemporary ethnicity. Universidad de Deusto, Bilbao 2.4 
• Ambivalence and fundamentalism. SCORE, Stockholm 3.4. 
• Fiendebilder. Ungforsk 12.4. 
• Integrasjon og assimilasjon. Konferansen “Mellom Kulturer”, Schæffergården, 
København 13.4. 
• Etnisitet. Institut för etnologi, Stockholms Universitet 17.4. 
• Opplysning og romantikk: Nittitallets debatter om kulturbegrepet. Dansk Etnografisk 
Forenings årsmøte, Århus 19.4. 
• A critique of individualism. Mångkulturelt Center, Botkyrka 24.4. 
• Culture and identity politics. Nordisk-baltisk forskerkurs, Vilnius 30.4. 
• A non-ethnic nation for Africa? ASEN, London 11.5. 
• McLuhan og mediesamfunnet. Svenska Dagbladet, Sigtuna 5.6. 
• Tiden som kulturell kategori. Og Tiden som erfaringskategori. Verdens Ende 5.-6.7. 
• Det antropologiske kulturbegrep. Norges Markedshøyskole 19.8. 
• Kampen om fortiden. Historisk Institutt/Nasjonalismeprosjektet 2.9. 
• Etnisitet. Høyskolen i Finnmark 16.9. 
• Biologi og antropologi: Will they ever meet? Høyskolen i Finnmark 16.9. 
• Blir vi kloke av ny teknologi? Høyskolen i Nordland 23.10. 
• Hvorfor alt ikke er like bra: Om kunnskap og moral. Konferansen “En verden i 
bevegelse”, Høyskolen i Oslo/IMER-programmet 4.11. 
• Familien i krysskulturelt perspektiv. IKM 8.11. 
• Language in identity politics. Ivar Aasen International Symposium, UiO 14.11. 
• Minorities and the Scandinavian welfare state. 10th meeting of European cultural 
journals, København 23.11. 
• Unge kreoler i det senmoderne. Dansk Flygtningehjælp, Lynesfort 2.12. 
 
Foredrag 
Ca. 45, bl.a. FN-Sambandet, Europabevegelsen, Bygdøy/Frogner Arbeiderparti, Furuset 
Bydel, Vestfold Fylkesbibliotek, ANSA. 
 
 
 
Annet 
• Paneldebatt om nasjonalisme 4.3., Institutt for samfunnsforskning. 
• Paneldebatt om Ivar Aasen 3.11., Den norske bokmessen. 
• Paneldebatt om biografier 27.9., Institutt for litteraturvitenskap. 
• Kåseri om “Å skrive lærebøker” 13.3., Universitetsforlaget. 
 
Medieprofil 
 
Deltakelse i tidsskriftredaksjoner 
• Redaktør, Norsk antropologisk tidsskrift. 
• Redaktør, Samtiden. 
• Redaksjonsmedlem, Journal of Peace Research. 
 
Deltakelse i massemedier 
• Intervjuer og kommentarer i aviser, blader, radio og fjernsyn.  
• Offentlig intervju om “Det nye fiendebildet” 21.4., Bokbadet. 
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Konferansedeltakelse 
 
Norske  
• Norsk antropologisk forenings årsmøte i Drøbak, januar. 
• ‘Gud er løs’, Menighetsfakultetet 12.1. 
• ‘Nasjonal identitet’, NSD, Bergen 9.2. 
• ‘Tid’, Verdens Ende 5.-6.7. 
• ‘En verden i bevegelse’, Høyskolen i Oslo/IMER-programmet, 4.11. 
• Nasjonal fagkonferanse. Antropologien i samfunnet: Fagpolitiske spørsmål, 
Sundvolden 26.-28.11.  
  
Nordiske 
• ‘Mellom Kulturer’, Schæffergården, København, 13.4. 
• Dansk Etnografisk Forenings årsmøte, Århus, 19.4. 
• Nordisk-baltisk forskerkurs, Vilnius 29.4.-2.5. 
 
Internasjonale 
• European Association of Social Anthropologists - EASA, konferanse i Barcelona, juli. 
• 10th Meeting of European Cultural Journals, København 23.11. 
• Ivar Aasen International Symposium, UiO, 14.11. 
 
Bedømmelsesarbeid 
 
Doktorgrader 
• Opponent, 1 doktorgrad, Institut for antropologi, Københavns Universitet. 
• Opponent, 1 doktorgrad, PADRIGU, Göteborg. 
• Administrator/3. opponent, 1 doktorgrad, IMA. 
 
Stillinger 
• 2 førsteamanuenser, ISV, Universitetet i Tromsø. 
• 2 adjunkter, Institut for antropologi, Københavns Universitet. 
• 1 adjunkt, Institut for kulturstudier, Odense Universitet. 
• 1 førsteamanuensis, IMA. 
 
Verv 
 
Ved Universitetet i Oslo 
• Bestyrer, IMA. 
 
Eksternt 
• Styremedlem, Antirasistisk senter. 
 
Annet 
• Medredaktør av serien “Anthropology, Culture and Society”, Pluto Press. 
 
 
Signe Howell (professor) 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
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• Ritualer, kjønn og sosiale verdier hos Lio fra Indonesia og Chewong fra Malaysia. 
Pågående prosjekt. Planlegger nytt feltarbeid hos Chewong rundt temaene slektskap i 
endring og kulturell respons til økologiske endringer.  
 
I samarbeid med andre 
• Kinship “Qou Vadis”? Kinship in Norway and beyond. Planlagt forskningsprosjekt 
med professor Marit Melhuus.  
 
Publikasjoner 
• For the sake of our future: Sacrificing in Eastern Indonesia (redaktør). Leiden: 
Research Centre of Non-Western Studies, University of Leiden.  
• The ethnography of moralities (redaktør). London: Routledge.  
• med M. Melhuus: Fjern og nær: Antropologiske perspektiver på verdens samfunn og 
kulturer. Oslo: AdNotam, Gyldendal (ny revidert utgave).  
• Many contexts, many meanings? Gendered values among the Lio of Indonesia. 
Journal of the Royal Anthropological Institute. 
• Introduction & A life for “life”: Blood and other life-promoting substances in Lio 
moral system. I S. Howell (red.) For the sake of our future: Sacrificing in Eastern 
Indonesia. Leiden: Research Centre of Non-Western Studies, University of Leiden. 
• Introduction. I The ethnography of moralities. London: Routledge.  
• Nature in culture or culture in nature? Chewong ideas of ‘humans’ and other species. I 
P. Descola og G. Palsson (red.) Nature and society: Anthropological perspectives. 
London: Routledge. 
• Cosmology. I Encyclopedic Dictionary of Social Anthropology. London: Routledge.  
 
Formidling 
 
Faglige forelesninger 
• Palmwine and betel as agents of transformation among the Lio (University of Kent). 
• May blessings come, may mischiefs go: Living kinds as transformative agents. 1996 
Marret Lecture (University of Oxford).  
• Cultural studies - en utfordring for sosialantropologi? (Universitetet i Oslo).  
• Androgyny as value (Leiden Universitet).  
• The house in Southeast Asia: A changing social, economic and political domain 
(Universitetet i Oslo). 
• Mange kontekster, mange meninger? (Universitetet i Linkøping). 
• En antropologs refleksjoner rundt personnavn (Universitetet i Uppsala).  
• The plight of the Orang Asli in Malaysia (Westfalische Wilhelms-Universität, 
Münster). 
• Feltarbeidet i det 21. århundre (Universitetet i Oslo). 
• The social world of humans, plants, and animals as imagined by Chewong of Malaysia 
(Universitetet i Oslo/Vitenskapsakademiet).  
 
Foredrag 
• Menneskerettigheter i Asia (Amnesty International). 
• Rusens historie, en kommentar (Den norske bokmesse). 
• Etnisk bakgrunn til Øst-Timor og den katolske kirken i Indonesia (Universitetet i 
Oslo). 
 
 
Medieprofil 
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Deltakelse i tidsskriftredaksjoner 
• Anthropological Forum. 
• Ethnos. 
• Social Analysis. 
• The Encyclopedic Dictionary of Social Anthropology. 
 
Deltakelse i massemedier 
Intervjuer NRK radio og TV. 
 
Konferansedeltakelse 
 
Norske 
• Søkelys på Øst-Timor og Indonesia, Nettverk for Stillehavsasia-studier, Universitetet i 
Oslo. 
• Menneskerettigheter i Asia, Amnesty International. 
• Fagkonferanse i sosialantropologi. Antropologien i samfunnet: Fagpolitiske spørsmål, 
Sundvolden, november. 
 
Nordiske 
 • The house in Southeast Asia, Nordisk sydøst Asia forenings årsmøte, Oslo. 
• Identitet og endring, Svensk antropologiforenings årsmøte, Linkøping. 
• Personnamn och social identitet, Universitetet i Uppsala.  
 
Internasjonale 
• The social uses of trees, University of Kent. 
• Hierarchy or precedence, Leiden University. 
• Asian minority cultures in transition, Universitetet i Münster. 
• Identity, community and the natural world, SUM-Forum/Vitenskapsakademiet. 
• Peace prize symposium: Focus on East Timor, Universitetet i Oslo. 
• Culture and economy, European Association of Social Anthropologists, 4th. Bi-
Annual Conference, Barcelona.  
• Nature conservation and human rights in Asia, SUM, Univeristetet i Oslo      
 
Bedømmelsesarbeid 
 
Doktorgrader 
• Department of Social Anthropology, London School of Economics. 
• Research School of Pacific Studies, Australian National Univeristy. 
 
Annet 
• Norsk Oxford Forenings stipend til Wadham College, University of Oxford. 
 
Verv 
 
Ved Universitetet i Oslo 
• Undervisningsleder for mellomfag ved IMA. 
 
Eksternt 
• Styremedlem Norsk Oxford Forening.  
• Styremedlem European Association of Social Anthropologists. 
 
 
Arne Kalland (førsteamanuensis i 1/3 stilling, tilknyttet SUM ) 
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• Årsrapportering - se SUMs årsrapport for 1996. 
 
 
Marianne Lien (førstelektor 1.7. - 31.12.) 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• Bearbeidingen av dr. gradsavhandlingen, Food products in the making: An 
ethnography of marketing practice, til bok.  
• Internasjonale matvaremesser: Mat, kultur og representasjon i et globalt rom, 
forprosjekt igangsatt, hovedprosjekt planlagt. 
• Holdninger til kjøtt, forprosjekt.  
 
I samarbeid med andre 
• Internasjonale matvaremeser, i samarbeid med professor Eduardo Archetti. 
• Reiserapport fra matvaremessen i Paris, i samarbeid med professor Eduardo Archetti 
og hovedfagsstudent Henrik Treimo.  
 
Publikasjoner 
 
Vitenskapelige 
• Kunsten å skape et unikt produkt. Samtiden 3. 
 
Formidling 
 
Faglige forelesninger 
• Nation, nature and nurture: Reflections on an international food exhibition. 
Instituttseminar IMA 4.12. 
• Imagined cuisines: The cultural construction of brand products in Norwegian food 
manufacture. Paper ved 4. EASA konferansen i Barcelona, 12.-15.7.  
 
Foredrag 
• Livsstils-/verdisegmentering. Kan det brukes til noe som helst? Et kritisk blikk på 
bruk. Foredrag for Nielsen Norge A/S, 27.9.  
 
Medieprofil  
 
Deltakelse i massemedier 
• NRK2: Fredrik Skavlans “Absolutt”. Diskusjon om mediafokusering på helse, 
november.  
 
Konferansedeltakelse  
 
Norske 
• Nasjonal fagskonferanse. Antropolgien i samfunnet: Fagpolitiske spørsmål, 
Sundvolden 26.-28.11.  
 
Internasjonale 
• European Association of Social Anthropologists 4th Bi-Annual Conference, Barcelona 
(leder av workshop: “The cultural construction of modern market exchange”).  
 
Verv 
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• Kasserer i Norsk Antropologisk forening  
  
 
 
 
 
 
 
 
Sarah Lund (professor) 
 
Forskningsprosjekter 
• Lessons on power and consciousness in a nascent democracy: Andean nonliterates 
and the use of Peruvian identity papers.  
 This project takes as its point of departure the basic question of what it means for a 
highland Indian villager to acquire a legally defined identity which links her/his person 
individually into the wider fabric of Peruvian society defined in terms of the state. In 
theory, this legal identity is given to all the country's citizens in the form of written 
identity papers which through the course of an individual's life stages accumulate and 
have an hierarchical relation to each other. I will look upon the process of acquiring and 
using such documentation as a kind of consciousness-raising associated with the much 
wider issue of national integration in an ethnically fragmented country such as Peru. 
Further I will seek to emphasize problems involved with the actual use of such 
documents. While identity papers control the individual's mobility beyond the village 
they also in important ways construct an identity based on written definitions grounded 
in an Iberian legal tradition. Under utarbeidelse.  
 
Publikasjoner 
• The end of endogamy: Andean kinship in open terrain. I Arnold, Denise (red.) Kinship 
and gender in the Andes. Utgitt i La Paz på spansk, ukjent forlag. 
 
Formidling 
 
Museumsarbeid 
• Samarbeid med gjesteprofessor Mary Bouquet om utstillingen "Sans og samling - 
Bringing it all back home" ved Etnografisk museum.  
 
Annet 
• Veiledning av studenter fra Samfunnsgeografi (ISS) og fra Bislett høyskolesenter.  
 
Konferansedeltakelse 
 
Norske 
• Norsk Antropologisk Forenings årsmøte, Drøbak. 
• Norges Forskningsråd, 5.-6.11. 
• Nasjonal fagkonferanse. Antropologien i samfunnet: Fagpolitiske spørsmål, 
Sundvolden 26.-28.11.  
 
Bedømmelsesarbeid 
• Norge - Amerika Foreningen, tildeling av stipend. 
• Professorkompetanse, Arne Kalland. 
• Opptak til doktorgraden.  
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Verv 
• FOU-ansvarlig ved IMA. 
• IMAs representant i Forskerutdanningsutvalget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marit Melhuus (førsteamanuensis) 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• Continuity and change in indigenous theories of procreation in Norway and beyond. 
Prosjektet er en del av samarbeidsprosjektet “Kinship - Quo vadis? Meanings of kinship 
in Norway and beyond”.  Prosjektet er primært opptatt av innfødte ideér om prokreasjon  
og lokale  forestillinger om endring.  Prosjektet har to komponenter:1) en systematisk 
studie av implementering av nye reproduksjonsteknologier i Norge, med fokus på 
lovgivning, etikk og moralske dilemmaer, 2) en studie av slekt og slektskapsrelasjoner 
på dagens Kuba. Prosjekt under planlegging.  
 
I samarbeid med andre 
• Sammen med Kristi Anne Stølen: The power of latin american gender imagery. Dette 
er et bokprosjekt som sprang ut av et symposium vi holdt i fellesskap i Stokholm i 1994 
om betdyningen av latinamerikansk kjønnsbilledlighet ble satt  i fokus. Avsluttet 
• Sammen med Signe Howell og Olaf Smedal: Kinship - Quo vadis?  The meanings of 
kinship in Norway and beyond. Med utgangspunkt i betydninger av slektskap, tar 
prosjektet sikte på 1)  å motivere til slektskapstudier i Norge, 2)  fremme teoriutvikling 
innen komparativ antropologi,  3)  fremme tverrfaglig interesse for slektskap i Norge, og 
4) skape forum for faglig debatt på IMA. Prosjektsøknad formulert i 1996 og tilsagn om 
midler fra NFR  for oppstart i 1997.  Igangsatt. 
 
Publikasjoner 
 
Vitenskapelige 
• Signe Howell og Marit Melhuus (red.)  Fjern og nær:  Sosialantropologiske 
perspektiver på verdens kulturer og samfunn. Oslo: AdNotam. Nyutgivelse. 
• M. Melhuus og K.A. Stølen (red)  Machos, mistresses, madonnas:  Contesting the 
Power of Latin American gender imagery.  London:  VERSO. 
• med K. A. Stølen: Introduction. I  Machos, mistresses, madonnas.   
• Power, value and the ambiguous meanings of gender. I  Machos, mistresses, 
madonnas. 
• The troubles of virtue: Values of violence and suffering in Mexico. I  S. Howell (red)  
The ethnography of moralities. London:  Routledge. 



Institutt og museum for antropologi Årsrapport 1996 
 
 

 
 

Side 38 

• Americas: Latin America. I  A. Barnard and J. Spencer (red.) Encyclopedic Dictionary 
of Social and Cultural Anthropology. 
 
Formidling 
• Arrangert hovedfagsseminar på IMA med E.P.Archetti omkring “Feltarbeid i det 
flerkulturelle Norge” 
 
Medieprofil 
 
Deltakelse i massemedier 
• ‘For åpen scene’, TV Norge 
• NRK, dagsnytt 18, (8.3.) om utroskap. 
• NRK,”Sånn er livet” , om storbyliv. 
 
Konferansedeltakelse 
 
Norske 
• Kinship - Quo vadis?  Forskerseminar på Senter for kvinneforskning , Oslo. (Med 
innlegg: The private and the public.  New Relations, New Theories.) 
• NESH,Ulstein kloster. (Med innlegg: Etiske dimensjoner i studie av den andre.)  
• Nasjonal fagkonferanse. Antropolgien i samfunnet: Fagpolitiske spørsmål, 
Sundvolden. (Med innlegg: NFR og fagkomiteens virksomhet.)  
Internasjonale 
• Istanbul, konferanse om “Gender and urban space” (Med innlegg: No such thing as an 
empty space.)  
• EASA-konferansen i Barcelona (Med innlegg: Insisting on culture?)  
 
Bedømmelsesarbeid 
 
Stillinger 
• Dosenturbedømmelse for samfunnsvitenskapelig fakultet, Stockholms Universitetet  
 
Verv 
 
Ved UiO 
• Medlem av Det akademiske kollegium. 
 
Eksternt 
• NFR, Leder for fagkomitéen i sosialantropologi. 
• NFR, Styremdlem i KULT. 
 
 
Toril Mugaas (avdelingsarkitekt, utstillingsdesigner, Etnografisk museum) 
 
Formidling 
 
Museumsarbeid 
Faste utstillinger:  
• Arktisk,  Sameavdeling. Tegnet montre og satt dem i bestilling. 
• Øst -Asia-salen.  Fiberoptikk er montert. Salen er rengjort, vinduer er vasket, vegger 
og tak er malt. 
• Sør-Amerika-salen.  Fiberoptikk er montert. Salen er rengjort . 
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• Nord-Amerika-salen.  Langsgående lysskinne (innervegg) er erstattet med tilsvarende 
fra Sør-Amerika-salen. 
• Afrika-salen.  Planlegging av ny utstilling er startet.  Prosjektleder er Aud Talle. 
 
Skiftende utstillinger:  
• Egypt  ned 8.1.  
• Krigens skjønnhet ned 11.2. 
• Bambus og tekstiler  1.2.- 6.5.  Prosjektl.S.Sparkes. Design og montasje sammen med 
Inge Bjørgen og Sam Latham. 
• En hvisken av bambus 14.3.-18.8. Prosjektl.E.Wæhle. Design. (Montasje: Inge Bjørgen 
og Sam Latham.) 
• Sans og samling 13.6.-6.1.97. Prosjektl. M.Bouquet. Design. Montasje sammen 
med Inge Bjørgen og Sam Latham. (Kreativt snekkerarbeid av I. Bjørgen, illustrasjoner 
av S. Latham.) 
• Makonde  19.9.-31.12. Prosjektl. E.Johansen. Design. Montasje sammen med Inge 
Bjørgen og Sam Latham. 
• Små folk i nord, 31.10.-31.12. Prosjektl.E.Wæhle. Design. (Montasje: Inge Bjørgen og 
Sam Latham.) 
 
Mindre utstillinger:   
• Fredsprisutstilling: Timor, 9.12. Montasje sammen med Inge Bjørgen.  
• Div utst. i  forbindelse med søndagsforedrag i foredragssalen. Sammen med Inge 
Bjørgen.  
 
Annet 
• IMA Grunnfagstudenter,  8.2.og 3.9. Sammen med Espen Wæhle.  
• Museumskunnkap,   7.2.  Sammen med Espen Wæhle.  
• Strømmen videregående  6.2.  
• Forespørsler : Formingslærer-elever, antropologi studenter, kunsthåndverker,  billed-
kunstner, interiørarkitekt, dukkemaker  o.a.   
• Ungdomskoleelev Lilly Merete Ringen uke 19.  
 
Faglige reiser/konferanser 
 
Norske 
• Befaring: Fetsund Lensemuseum, august. 
• Tjenestereiser:  Bergen, Koreanske bilder 11.1. Gøteborg, Museumsmesse, 29.3. 
 
Internasjonale 
• ICAMT møte i Liverpool 3.9-7.10. Presentasjon av utst.UEM m/ lysbilder/rapport.  
 
Verv 
 
Ved UiO 
• Arbeidsgruppe skilting, forskjønnelse, adkomst ved Historisk museum. 
 
Eksterne 
ICOM/ ICAMT. Norsk Kontaktperson for ICAMT. Styremedlem i ICAMT.   
 
 
Per B. Rekdal (museumsleder, Etnografisk museum) 
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Konferansedeltakelse 
 
Norske 
• Idémøte for Grenselandmuseum i Kirkenes, januar. 
• NKKMs og Norsk ICOMs årskonferanse i Kirkenes, mai. 
• Konferanse om Velure-utvalgets innstilling i Oslo, september. 
 
Internasjonale 
• Konferanse om opprettelse av nasjonalt etnografisk museum i Kathmandu, Nepal, 
januar. 
• Årskonferanse ICME, New Delhi og Bhopal, India, oktober. 
• Advisory Council og 50-års jubileums markering for ICOM, Paris, november. 
 
Verv 
 
Eksternt 
• Styreleder Norsk ICOM 
• Sekretær ICME 
 
 
Ingrid Rudie (professor) 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• Rom, kropp, relasjon og mening: Nivåer i kulturell reproduksjon. Igangsatt. 
 
I samarbeid med andre 
• Idrettsutøveren som nøkkelsymbol. Delprosjekt under OL 94 og kulturdimensjonen. 
Avsluttet.   
• Om betydningen av å bo i lokale hushold/familier/bofellesskap under feltarbeid. Med 
stipendiatene Sidsel Roalkvam og Jan Ketil Simonsen. Planlagt. 
 
Professor Ingrid Rudie har hatt forskningsfri i 1996. 
Publikasjoner 
 
Vitenskapelige 
• Equality, hierarchy, and pure categories: Gender images in the Winter Olympics 
(bidrag til antologi fra prosjektet OL 94 og kulturdimensjonen). Klargjort for 
publisering.  
• The complete and the incomplete: A cross-cultural perspective on gender and 
individuality (bidrag til planlagt antologi fra internasjonal konferanse under 'individ-
prosjektet', Bergen 1993). Klargjort til publisering. 
 
Formidling 
 
Faglige forelesninger 
• Gender images in the Winter Olympics: On the mirroring and modelling power of elite 
sport. Presentasjon på Gender Institute's seminar, London School of Economics, 11.12. 
 
Foredrag 
• Idrettsutøveren som nøkkelsymbol: Et synspunkt på kulturell reproduksjon. Foredrag 
på Svensk sosialantropologisk forenings årskonferanse i Linköping, mars.  
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Museumsarbeid 
• Deltatt i prosjekgruppe for utstillingen Sans og samling. Assistert Mary Bouquet med 
litteraturstudier. 
 
Annet 
• Kommentator eller "opponent" ved "etterdisputas", Senter for kvinneforskning. Agnes 
Andenes’  avhandling, februar. 
 
Konferansedeltakelse 
 
Norske 
• Norsk antropologisk forenings årsmøte, Drøbak, januar. 
 
Nordiske 
• Svensk sosialantropologisk forenings årsmøte, med invitert foredrag.  
 
Internasjonale 
• EASA konferansen i Barcelona, med innlegg. 
 
Bedømmelsesarbeid 
 
Stillinger 
• Vurdert søknader til stipendiatstillinger ved Norges Idrettshøgskole. 
 
Verv 
 
Eksternt 
• Medlem av styringsgruppe for prosjektet Cambodia Mental Health Training 
Programme ved Psykososialt senter 
 
 
Arne Røkkum (førsteamanuensis) 
 
Forskningsprosjekter 
•Goddesses, priestesses, and sisters: Vital characters of an eclipsed kingdom. Om de-
etableringen av politiske institusjoner i det dy-arkiske (motsatte av mon-arkisk) 
Ryukyu-kongedømmet. En etnografisk studie av en tegnmessig replisering av det 
dyarkiske maktbalanseprinsipp i hus-seremonier, initiasjonsforbund-seremonier og i 
landsby-seremonier. Bokmanuskript under behandling i forlag.  
Publikasjoner 
 
Vitenskapelige 
• Contact through collectibles: Scandinavia and the Ryukyu Islands. I J. Kreiner (red.) 
Sources of Ryukyuan history and culture in European collections, Mûnchen: Iudicium. 
 
Formidling 
 
Faglige forelesninger 
• Fixed spaces for fluxed sentiments: Architectural defense perimeters for life and death 
domains in the South Ryukyus (The 13th Annual NASEAS Conference: The house in 
Southeast Asia).  
• Siblingship and state society (Centre National de la Recherche Scientifique). 
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• Replicating the centre: Imageries of domaine from a vanished kingdom (Centre 
National de la Recherche Scientifique E.H.E.S.S.). 
• Compulsive flows, compelling release: Comparing debt and obligation in The Izus and 
The Ryukyus (Japan) (4th EASA conferense, Barcelona. Workshop: “Ethnologie de la 
Dette”). 
 
Foredrag 
• Form og farge i det koreanske samfunn. Etnografisk museum. 
• Etnografi som butikk og tivoli. Etnografisk museum.  
 
Medieprofil 
• NRK radio, intervju om tegn og symboler. 
 
Konferansedeltakelse 
 
Norske 
• Nasjonal fagkonferanse. Antropologien i samfunnet: Fagpolitiske spørsmål, 
Sundvolden 26.-28.11.  
 
Nordiske 
• The 13th Annual NASEAS Conference: The house in Southeast Asia. 
 
Internasjonale 
• Centre National de la Recherche Scientifique E.H.E.S.S., Paris, mars.  
• 4th EASA Conference, Barcelona. Workshop: “Ethnologie de la Dette” (invitert).  
 
Verv 
• Styremedlem ved Nordisk Institutt for Asienforskning, København 
 
 
Axel Sommerfelt (professor) 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• Konflikt som rettslige og politiske prosesser: Komparative perspektiver i 
 rettsantropologi. Under arbeid. 
• Implikasjoner av endringer i den offisielle holdning til heksetro i dagens afrikanske 
 samfunn, sett i sammenheng med utviklingen i antropologisk teori. Under arbeid. 
• ‘Overlords and Underdogs’. Konzo som etnisk minoritet i Toro, Uganda, 1930-60. 
 Under arbeid. 
 
 
 
 
I samarbeid med andre 
• Prosjektansvarlig for prosjektet, Nasjonsbyggingens innflytelse på de kinesiske klanene 
i Singapore. NFR prosjektnr. 10737/521. Prosjektleder Benedicte Brøgger. Dette er en 
studie av de kinesiske klanenes organisasjon og virksomhet, ikke minst som interesse-
grupper i storsamfunnet. Feltarbeid ventes avsluttet i juni 1997, og prosjektet har tilsagn 
om finansiering ut året 1999.  
 
Publikasjoner  
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Populærvitenskapelige 
• Alf Sommerfelt - linguist and co-initiator of Unesco. Utgitt av Den norske 
nasjonalkommisjonen for UNESCO, årsmelding 1995. 
 
Formidling 
 
Museumsarbeid 
• Deltaker i prosjektgruppen for utstillingen Sans og samling. 
• Forberedelser til utstillingen om Congo og norske Congo-farere i fristatstiden. I 
samarbeid med Espen Wæhle. 
 
Konsulentoppdrag 
• Vurdering av studentsøkere til Fullbright-stipendier. 
• Vurdering av 1bokmanus for TANO. 
• Vurdering av 3 bokmanus for Instituttet for sammenlignende kulturforskning.  
 
Verv 
 
Ved UiO 
• Permisjon 1.1.- 31.7. 
• Fratrådt 1.8. 
 
Eksternt 
• NFR: Medlem av komiteen for ikke-europeiske studentstipend. 
• Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Oslo: Nestformann. Formann i 
 instituttets forskningsutvalg; medlem av finansutvalget, medlem av trykningsutvalget. 
 
 
Tom G. Svensson (førsteamanuensis) 
 
Forskningsprosjekter 
• AGREE (Aboriginal Government Resources Economy and Environment). Et 
internasjonalt prosjekt med basis ved McGill Univ., Montreal.  Mitt bidrag i dette 
prosjektet har å gjøre med etnopolitiske prosesser relatert til rettsantropologiske 
problemstillinger, "aboriginal rights" i vid forstand innen den Fjerde Verden i 
Arktis/Subarktis. Samene - Ainu - Lubicon Cree, hovedprosjektet er komparativt og 
også mitt bidrag har denne tilnærmningen. Aktuelle prosesser som det arbeides særdeles 
med i 1996 er det norske Sametingets reelle inflytelse som eksempel på Aboriginal 
Government knytet til Skoddebergsprosjektet (Forsvarsdept.) og Samisk sedvanerett 
(Justisdept.)  
 
Publikasjoner 
 
Vitenskapelige  
• First nations discourse: Strategic and analytical implications of a new 
conceptualization. In A. Lapiere et. al. (red.) Language, culture and values in Canada at 
the dawn of the 21st century. 
• The attainment of limited self-determination among the Sámi in recent years. Law & 
Anthropology  8. 
• Becoming visible - Indigenous politics and self-Government T. Brantenberg et.al. 
(red.) (bokanmeldelse). Norsk Antropologisk Tidskrift  7 (2) 
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• Applied anthropology in Canada: Understanding aboriginal issues  E. Hedican (bok-
anmeldelse). The Canadian Jrl. of Native Studies  
 
Formidling 
 
Faglige forelesninger 
• Brittisk Amerikansk Institutt "Canada studier"  Om urbefolkninger i Canada. 
• Semesteremne i museumskunnskap "Sosialantropologi ved Etnografisk museum". 
• Fagpedagogisk dag på Etnografisk museum. 
 
Foredrag 
• Høgskolen i Bodø, Dudjilinjen. 
• Søndagsforedrag Etnografisk museum: Roald Amundsen og etnografiske saml. på EM. 
 
Museumsarbeid 
• Medvirket til "Sans og samling" utst.. 
• Gjennomgang av arkivmaterial Arktis. 
  
Annet 
• Filmprosjekt: "Arktisk fangst - Netsilik" opptak på EM, basert på Amundsens 
etnografiske samling + fotomaterial, dels for en pilotvideo, dels ved å inngå i selve 
filmen. Filmen lages sammen med dokumentarfilmer Kim Terje Holm. 
 
Medieprofil 
 
Deltakelse i tidsskriftredaksjon 
• Nomadic Peoples 
 
Deltakelse i massemedier 
• P4. 
 
Konferansedeltakelse 
 
Norske 
• IKM: Museumsformidling i et flerkulturelt samfunn. 
• Førde: Museum og Arkiv - elektronisk dokumentasjon. 
• Drøbak: IMA konferanse om hovedfag. 
• Nasjonal fagkonferanse. Antropologien i samfunnet: Fagpolitiske spørsmål, 
Sundvolden 26.-28.11.  
  
Internasjonal 
• AGREE - McGill Univ., Montreal (med innlegg). 
 
Konsulentoppdrag  
• Sensurarbeid: Steinerskolen på Nesodden og Steinerskolen i Bærum. 
• Forsvarsdepartementet. "Skoddebergsprosjektet". 
• Justisdepartementet. "Samiske sedvaner/samiske rettsoppfatninger". 
 
Verv 
 
Ved UiO 
• Visebestyrer IMA. 
• Samarbeid: IMA - Nayuma, Zambia. 
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• Museumsutvalget (Rektoroppnevnt) "Fenstadutvalget". 
 
 
Eksternt 
• NUUM, Nasjonalt utvalg for universitetsmuseerne. 
 
 
Arve Sørum (førsteamanuensis) 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• Etnisk identitet og sosial organisasjon i sentral-Sulawesi. Pågående prosjekt. 
• The limits of knowledge. Et kritisk blikk på forholdet mellom kunnskapsosiologisk 
 teori og kulturanalyse. Pågående prosjekt. 
 
I samarbeid med andre 
• m/Edvard Hviding, Universitetet i Bergen: The practice of friendship and kinship: A 
 comparative view of transformational relations. Pågående prosjekt.  
 
Publikasjoner 
• Kindreds and group formation in West Toraja. I  H. Aspen, C. Dahl-Jørgensen, B. 
Erring &  A. K. Larsen (red.) The family:  Anthropological approaches.  Trondheim: 
Tapir Publishers. 
 
Formidling 
 
Faglige forelesninger 
• Gjesteforelesning ved Sosialantropologisk Institutt ved NTNU. 
 
Foredrag 
• Søndagsforedrag i museumsstafetten (Etnografisk museum). 
• Foredrag ved Høyskolen i Oslo. 
 
Konferansedeltakelse 
 
Norske 
• Årsmøtet i Sosialantropologisk forening, Drøbak. 
• Oceania konferanse Lysebu (Inst. for sammenliknende kulturforskning). 
 
Nordiske 
• Nordic Symposiun on "The House in Southeast Asia"  (13th NASEAS Conf.). 
 
Bedømmelsesarbeid 
 
Doktorgrader 
• 2. opponent ved Dr. Polit ved Universitetet i Bergen. 
 
Stillnger 
• To førsteamanuensisstillinger ved Universitetet i Bergen. 
• En universitetslektorstilling ved Universitetet i Trondheim. 
 
Verv 
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• Undervisningsleder for grunnfag ved IMA. 
 
 
 
 
 
 
 
Aud Talle (professor) 
 
Forskningsprosjekter 
• Seksualitet, fertilitet og identitet.  
Prosjektet  er en studie av seksualitet og fertilitet i lys av moderniseringsprosesser hos 
maasaier i Tanzania. Feltperiode 1991-1994. Utskriving av materialet pågår.  
  
Publikasjoner 
 
Vitenskapelige 
• med Jan Simonsen: Øst-Afrika og det sørlige Sentral-Afrika. I S. Howell & M. 
Melhuus (red.)Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og 
kulturer . Oslo: Ad Notam Gyldendal.  
• Doris Wagner-Glenn 1992: Searching for a baby's calabash: A study of Arusha Maasai 
fertility songs as crystallized expression of central cultural values, Ludwigsburg: Phillip 
Verlag (bokomtale), The International Journal of African Historical Studies  28 (1) 
(1995).  
 
Formidling 
 
Faglige forelesninger 
• Forelesninger i medisinsk antropologi ved M Phil programmet ved Medisinske 
fakultetet, Universitetet i Bergen. 
• Innlegg på seminar om kvinnelig omskjering, Seksjonen for medisinsk antropologi, 
Universitetet i Oslo.  
 
Museumsarbeid 
• Planlegging og forberedelse av ny Afrika-utstilling på Etnografisk Museum. 
 
Konferansedeltakelse 
 
Norske 
• Nasjonal fagkonferanse. Antropologien i samfunnet: Fagpolitiske spørsmål, 
Sundvolden 26.-28.11.  
• Styreseminar, Senter for utvikling og miljø, 12.-13.12. 
 
Internasjonale 
• European Association of Social Anthropologists - EASA konferansen i Barcelona, 12.-
15.7. (med innlegg). 
• Health system research workshop, Arusha, Tanzania, 7.-11.10. 
• American Anthropological Association årlige konferanse, San Francisco, 20.-24.11. 
(med innlegg). 
• Seminar om "Indigenous peoples in Africa", IWGIA, København, 6.-8.12. (med 
innlegg). 
 



Institutt og museum for antropologi Årsrapport 1996 
 
 

 
 

Side 47 

Bedømmelsesarbeid 
 
Doktorgrader 
• Opponent PhD (Faustin Maganga) ved International Development Studies, Roskilde 
Universitet. 
• Opponent PhD (Margrethe Silberschmidt) Institut for antropologi, Københavns 
Universitet. 
• Tredje opponent dr. med (Erik Bøhler), Institutt for internasjonal helse, Universitetet i 
Oslo. 
• Andre opponent dr. philos (Frode Storås), Institutt for Sosialantropologi, Universitet i 
Bergen. 
• Tredje opponent dr. polit (Jo Helle-Valle), Institutt og Museum for antropologi, 
Universitet i Oslo. 
Stillinger 
• "Tenure" vurdering for Department of Anthropology, University of Kentucky 
 
Annet 
• Sensor hovedfag, Universitetet i Tromsø. 
• Vurdert artikler for Social science and medicine . 
 
Konsulentoppdrag 
• Medlem av evalueringsgruppe av Swedish Agency for Research Collaboration with 
 Developing Countries’ Special Research Programme on AIDS 
 
Verv 
 
Ved UiO 
• Undervisningsleder for hovedfag ved IMA 
• Varamedlem i styret for SUM, UiO 
 
Eksternt 
• Medlem av av International Expert Group on Development Issues, svenske UD. 
• Medlem av HIV/AIDS Advisory Group, SIDA, Stockholm. 
• II forskerstilling ved Senter for Internasjonal helse, Universitet i Bergen. 
 
 
Unni Wikan (professor) 
 
Forskningsprosjekter 
• Ungdom mot vold: En undersøkelse av voldsforebygging i det nye flerkulturelle Norge.  
Prosjektet foregår i samarbeid med organisasjonen Ungdom mot Vold, og tar for seg 
motivasjonstrening og gjengsplittelse i ulike etniske miljøer. Arbeidet til Ungdom mot 
Vold, som har gitt svært positive resultater, er bunnet i en klar teori om handling og 
motivasjon, og prosjektet søker å klargjøre denne for dermed å gi andre institusjoner og 
enkeltpersoner del i den tankegang og den folketeori som ligger til grunn. Prosjektet har 
således et klart anvendt siktemål. Det vil samtidig gi verdifull innsikt i livssjanser og 
livsskjebner til ungdom, både med innvandrer- og norsk bakgrunn, som er eller har vært 
i risikosonen, og dermed også til dynamikken i arbeidet for å skape et velfungerende 
flerkulturelt Norge. 
• Bhutan: Kultur og samfunn.  Prosjektet bygger på 20 mnds feltarbeid i landet og er en 
bred analyse av interetniske relasjoner, maktrelasjoner, kjønn og utviklingsproblematikk 
i et hittil uutforsket buddhistisk samfunn med en klar politikk mot bevarelse av 
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tradisjonell kultur. Hvilke dilemmaer skaper dette? Hvem vinner og hvem taper på den 
politikk som føres? Og hvor kommer internasjonale hjelpe-organisasjoner inn i bildet? 
 
Publikasjoner 
 
Vitenskapelige 
• Tomorrow, god willing: Self-made destinies in Cairo. Chicago: University of Chicago 
Press.  
• The nun´s story: Reflections on an age-old, postmodern dilemma. In American 
Anthropologist. 
• Fattigdom som opplevelse og livskontekst. I O. Wormnæs (red.) Vitenskap: Enhet og 
mangfold. (Lærebok for examen philosophicum, almenndel). Oslo: Gyldendal Ad 
Notam. 
• Against the self, for a person-oriented approach. I O. Flanagan and G. Strawson (red.) 
The self: multiple philosophical perspectives. Boston: MIT Press. Klargjort til 
publisering.  
•  Diane Singerman: Avenues of participation: Family, politics, and networks in urban 
quarters of Cairo (bokanmeldelse). I American Ethnologist. 
 
Populærvitenskapelige 
• Innvandrere, flyktninger, flyktningepolitikk: Ingen tid å miste. Fædrelandsvennen, 1.2.  
• Kommet for å pendle. Dagbladet, 11.4. 
• Om å snakke samme språk. Fædrelandsvennen, 13.4.  
• Stilltielsens kunst. Fædrelandsvennen, 11.5. 
• Værskifte i innvandrerdebatten. Fædrelandsvennen, 6.7. 
• Vårt grunnleggende menneskesyn. Dagbladet, 16.9. 
• Menneskesynet - rommer det jenter? Dagbladet, 17.9. 
• Bare ytringsfrihet?  VG. 10.9. 
• Resultatorientering er mer enn realitetsorientering. Fædrelandsvennen, 15.10. 
• Ytringsfrihet og menneskeverd. VG. 24.10. 
• Ondt - i godhetens navn. Fædrelandsvennen, 7.10. 
 
Formidling 

 
Faglige forelesninger 
• Norsk Sosiologiforenings vinterseminar, 6.1. 
• Konsensuskonferanse, NFR, 10.1. 
• Bergen, Senter for samfunnsforskning, 26.1. 
• Forsvarets høyskole, 29.1. 
• Helsedepartementet, 26.2. 
• Roma, The French Institute, 8.3. 
• Firenze, Europauniversitetet, 11.3. 
• Gyldendal: Etterutdanningsseminar i samfunnslære, 15.3. 
• Haukeland Sykehus, 18.3. 
• Instituttseminar, IMA, 20.3. 
• SV-Dagen, UiO, 22.3. 
• Nordisk konferanse om verdikonflikter (Teol. fak. UiO) 23.3. 
• København, Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid, 29.3. 
• Kulturdepartementet, 17.4. 
• NRK, Opplæringsavdelingen. 18.4. 
• Århus, Dansk Etnografisk Forenings årsmøte, 19.4. 
• Paris, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 3 forelesninger, mai. 
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• Norsk Barnevernskongress, 7.6. 
• Barcelona, EASA-konferansen, 13.7. 
• NFR-Den Nasjonale Forskningsetiske kommite for samf.vitensk. og humaniora, 27.9. 
• Oslo Politikammer, 4.10. 
• Nobelinstituttet 23.10. 
• USA, Am. Anthr. Assoc. årsmøte, 24.11.  
• Skolesjefen i Oslo: Rektormøte, 5.12. 
 
Foredrag 
• Akershus Arbeiderparti, 3.1. 
• Oslo Arbeiderparti, bystyregruppa, 18.1. 
• Harstad Kulturhus, 19.1. 
• Trondheim Kommune, Bykonferanse, 24.1. 
• Stortinget, Høyres Kvinnepolitiske utvalg, 27.1. 
• Oslo Etatsjefssamling, 2.2. 
• Bekkestua bibliotek, 17.2. 
• Oslo kommune, bydelsforvaltning Helsfyr-Sinsen, 7.3. 
• FN-Sambandet, Kristiansand, 26.3. 
• Kommunenes sentralforbund, Kristiansand, 26.3. 
• Kr. Folkepartis Framtidsforum, 12.4. 
• Stortinget (Seminar om Innvandrerkvinners velferd og rettslige stilling), 15.4. 
• Kommunenes sentralforbund, Tromsø, 16.4. 
• Kommunenes sentralforbund, Drammen, 25.4. 
• Ruseløkka skole, 30.4. 
• Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid, Lysebu, 7.6. 
• Ruseløkka skole  15.8. 
• Drammen kommune, Utlendingsseksjonen, 29.8. 
• Minhaj Ul-Quran Welfare Society, 1.9. 
• Høyres Landsmøte, 7.9. 
• AUF, Blindern,  11.9. 
• Oslo Kommune: St. Hanshaugen Sosial- og Barnevernsenter, 20.9. 
• Sanitetskvinnenes Jubileumsmøte, Trondheim, 28.9. 
• SOS-Rasisme, 16.10. 
• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, oktober. 
• Rosenhof Voksenopplæringssenter, 3.11. 
• OBOS Sentralstyremøte, 9.11. 
 
Medieprofil 
 
Deltakelse i tidsskriftredaksjoner 
Medlem av Editorial Board, American Anthropologist. 
 
Deltakelse i massemedier 
• TvNorge: Wesenstund, 17.3. 
• NRK: Debatt 21,  20.3. 
• TV2, Nyhetssendingen, 21.4.  
• Bokbadet, 21.4. 
• Holmgang 
• Radiodeltakelse i debatter (Dagsnytt 18, Her og Nå, Østlandssendingen, Ukeslutt 
m.m).  
• Intervjuer i aviser, tidsskrifter, osv. 
• Debattinnlegg, kronikker osv. 
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Konferansedeltakelse 
 
Norske 
• Norsk Sosiologiforenings vinterseminar, 6.-7.1. (Med innlegg: Innvandring til 
underklasse?). 
• NFR “Tilpasset språkopplæring for minoritetselever,” 9.-10.1. (Med innlegg: 
Subkultur og underklasse: hvilke begreper kan hjelpe oss til å forstå 
integrasjonsproblemet?). 
• Senter for Samfunnsforskning, Bergen: “Methodological Approaches to the Study of 
Prejudice and Discrimination”, 25.-26.1. (Med innlegg: Has Culture Become a New 
Concept of Race?). 
• UiO: “Cognition, media and audiences”, 12.-12.10. (Uten innlegg). 
• “Arbeid for sosialhjelp,” Oslo, 6.-7.11. (Med innlegg: Hjelp til selvhjelp: Likhetstrekk 
mellom sosialhjelp og u-hjelp.). 
• Nasjonal fagkonferanse. Antropologien i samfunnet: Fagpolitiske spørsmål, 
Sundvolden 26.-28.11.  
 
Nordiske 
• Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid: “Mellom kulturer”, København, 29.-30.3. (Med 
innlegg: Mellom kulturer: en inadekvat problemstilling.) 
• Dansk Etnografiforenings årsmøte: “Grenser for kultur? - en konferanse om 
kulturbegrepet.” (Med innlegg: Er kultur blitt vår tids rasebegrep?) 
 
Internasjonale 
• EASA-konferansen, Barcelona, 12.-15.7. Sesjon om “Culture and the Europeans.”  
• American Anthropological Associations årsmøte, San Fransisco, 19.-24.11.   
 
 
 
 
 
Bedømmelsesarbeid 
 
Stillinger 
• Vurdert Douglas Hollan for professorat, UCLA. 
• Diane Singerman for professorat, the American Univ., Washington D.C. 
 
Annet 
• Evaluering av artikler for American Anthropologist, Current Anthropology, Social 
Science and Medicine, Transcultural Psychiatric Review, m.m. 
• Evaluering av papers for sesjoner ved American Anthropological Associations 
årsmøte. 
• Evaluering av bokmanus for Ad Notam forlag. 
• Evaluering av søknader, NFR. 
 
Konsulentoppdrag 
• Konsulent for Oslo Byråd i arbeidet med to meldinger for integrering av innvandrere:  
1) Handlingsplan for barn og unge med innvandrerbakgrunn. 2) Integreringsmelding 
(om arbeid, sosialhjelp m.m.). 
 
Verv 
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Ved UiO 
• Undervisningsleder for Dr. polit. programmet ved IMA 
• Styremedlem, Sommerskolen. 
 
Eksternt 
• Styremedlem, Society for Psychological Anthropology. 
• Leder for Rådet, Ungdom mot Vold. 
• Medlem, Rådgivningsgruppe, ARENA. 
  
Annet 
• Gjesteprofessor, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, mai. 
• Invitert gjesteforeleser ved École Francaise, Roma og ved Europa-universitetet i 
Firenze, 8.-11.3. 
• Tutored course: “Debates in Anthropology Shedding Light on Education,” Harvard 
Graduate School of Education. 
 
 
Espen Wæhle (skole & publikumstjenesten, Etnografisk museum) 
 
Publikasjoner 
 
Vitenskapelige 
• Afrika – situasjonsanalyse of utviklingsperspektiver. I Udenrigsministeriet/DANIDA: 
Dansk støtte til oprindelige folk.: Erfaringer og perspektiver. København: 
Udenrigsministeriet. 
•Creating new community relations through an exhibition on the Congo? Proceedings 
from the conference of the International Committee of Museums of Ethnography ICME 
Conference, Stavanger at the occasion of ICOM General Conference 1995, Museums and 
Communities. 
 
Populærvitenskapelige 
• med D. Vinding: Focus on hunter-gatherers of Equatorial Africa – Human rights and 
development challenges. Indigenous Affairs: 4. IWGIA: København. 
•Små folk i nord. Sibirs urbefolkninger 1978-1995. Fotografier av Alexander I Pika 
.Utstillingskatalog. Oslo: Etnografisk museum. 
•Fire koreanske spillefilmer. Festivalkatalog. Oslo: Etnografisk museum. 
• Regnskogsfolket i Afrikas hjerte. I P. Reierson (red.) Afrika: Mennesker, natur, kultur . 
Oslo: Norsk bokforlag (opprinnelig trykt som "Små folk i stor skog - Efe-folket i Ituri 
Verdens Natur  1993). 
• En rekke artikler om Afrika, antropologi i 3. utg. av Kunnskapsforlaget Store Norske 
Leksikon. 
 
Formidling 
 
Foredrag 
• Regnskogsfolk og skogbruk, Efe i Zaire og Karen i Thailand. NLH internasjonalt 
skogkurs. 
• Antropologi og møtet med Afrika. FN-sambandet/NORADs lærerekkursjon til Afrika. 
• Regnskogsfolket i Afrikas hjerte. Travellers Club. 
• Ulike tilpasninger i Afrikas tørreste områder. Internasjonal Dugnad, Internasjonalt 
seminar. 
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• Efe, et regnskogsfolk. Rudolf Steinerskolen, Hovseter, temauke Afrika. 
• Ukjent norsk kolonisering og samling i Kongo, 1885-1908. Søndagsforedrag, 
Etnografisk museum. 
 
Museumsarbeide 
• Små folk i nord. Sibirs urbefolkninger 1978–1993 (fotografier). 
• Sans & samling - Bringing it all back home. 
• En hvisken av bambus: Koreanske tusjmalerier. 
• Bambus og tekstiler fra Thailand. 
• Makonde-skulptur: Moderne tradisjoner i Tanzania og Mosambik. 
 
Medieprofil 
 
Deltakelse i tidsskriftredaksjoner 
•IWGIA Documents. 
 
Deltakelse i massemedier 
• Østlandssendingen: museenes platestafett, NRK To 'Puck' om hemmeligheter. 
• Utstillingsintervjuer ol. Vårt Land, Radio Nova, Østlandssendingen, Radio Paris Oslo, 
Østlandssendingen TV.  
 
Konferansedeltakelse 
 
Nordisk 
•Udenrigsministeriet/DANIDA: Dansk støtte til oprindelige forlk. Erfaringer og 
perspektiver  (med innlegg). 
 
Internasjonale 
• Colloquium on Hunter-Gatherers of Equatorial Africa, Research School CNWS, Leiden 
University (med innlegg).  
• ICOM/ICME Conference, National Museum of Man, Bhopal, India (med innlegg). 
 
Verv 
 
Ved UiO 
• Formann, Arbeidsgruppe skilting, forskjønnelse, adkomst ved Historisk museum. 
 
Eksternt 
• TamTam kultursamarbeid 
• Stiftelsen Du Store Verden – referansegruppe. 
• IWGIAs internasjonale styre. 
• Regnskogsfondet, styre. 
• Nordisk Antropologisk Filmklubb, styre. 
Annet 
• Medorganisator i internasjonal workshop om Afrika og urbefolkningsspørsmål, 
IWGIA, København, desember. 
 
  
4.2 Stipendiater 
 
Informasjon om stipendiatene er delvis ufullstendig fordi noen av dem var på 
feltarbeid eller hadde andre utenlandsopphold i perioden data til årsrapporten ble 
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innhentet. For disse stipendiatene er bare deres doktor-gradsprosjekt nevnt. 
Stipendiatene det gjelder er markert med *.  
 
 
Anne Hambro Alnæs (tilknyttet Seksjon for medisinsk antropologi) 
 
Forskningsprosjekter 
• Etiske og kulturelle perspektiver på organtransplantasjon.. 
Prosjektet tar sikte på å kartlegge de ulike rasjonaliteter som ligger bak 
pasientpårørendes beslutning om å donere eller avslå å gi organene til slektninger 
/ektefelle/samboer  som rammes av ulykke eller plutselig død forårsaket av sykdom. 
Avgjørelsen om å donere organer må skje innenfor meget trange tidsrammer  - hjertet 
må være tatt ut og transplantert inn i mottagerpasient i løpet av fire timer. Legen som 
arbeider med donasjonsspørsmålet skal  formidle dødsbudskapet, med dets rituelle 
karakter, samtidig  med å forestå den utilitaristisk oppgave å anmode om den dødes 
organer. Legens rolle endres dermed fra å være helbreder og lindrer til å være 
organmegler. Dette er  en særdeles stor utfordring som setter legenes kommunikative 
kompetanse på prøve. Feltarbeidet ved et regionsykehus i Norge har som mål å finne ut 
hvordan pårørende tenker omkring skillet kropp /sjel, om organer forstås som 
reservedeler innenfor et mekanistisk kroppssyn, eller om kroppsdeler - f.eks. hjertet -  er 
bærere av avdødes  karakteregenskaper. Et delmål for prosjektet er å synliggjøre 
variasjonsbredden i holdninger til organdonasjon.  Dr. polit. prosjekt.,  igangsatt 
feltarbeid. 
 
Formidling 
•  Foredrag ved Norsk Forening for Helsetjenestes landsmøte i Stavanger, mai.  
• Flere korte foredrag ved Haukeland sykehus, vår og høst. 
• Deltakelse i teamet fra seksjon for medisinsk antropologi som foreleste om kvalitative 
metoder for medisinerstudenter, desember.   
 
Konferanser 
 
Norske 
• Norsk Forening for Helsetjenestes årsmøte i Stavanger, mai. 
• Det nasjonale symposium om organ- og benmargstransplantasjon i Oslo, oktober. 
• Forskningsrådets konferanse “Helsebesettelse, helseprofeter og medisinske demoner”, 
desember.   
 
Bedømmelsesarbeid 
• Referee for en medisinsk antropologisk artikkel om antirøkekampanjen i California.  
 
 
Truls Theodor Barth (tilknyttet ARENA)* 
 
Forskningsprosjekter 
• The other side of the European nations: A study of Jewish diaspora in Europe - a case 
for an urban anthropology. Dr. polit. prosjekt. Igangsatt feltarbeid. 
 
 
Gunnvor Berge (tilknyttet Senter for utvikling og miljø) 
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Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• In the whirlwind: Tuaregs in Mali amidst continuity and change. Dr.polit. 
 prosjekt, under arbeid.  
 
I samarbeid med andre 
• Samarbeidsprosjekt SUM og maliske forskere: Ville vekster brukt til mat, medisin og 
 håndverk i Gourma, Mali. 
 
Publikasjoner 
 
Vitenskapelige 
• med D. Diallo & B. Hveem: Traditional medicine in the Sahel: Plants used for healing 
in the Malian Gourma, West-Africa. In S.K. Jain (red.) Ethnobiology in human welfare. 
New Dehli: Deep Publications. 
• med B. Hveem & D. Diallo: Utilisation of wild cereals by nomadic Tuaregs in 
Gourma, Western Sahel. In S.K. Jain (red.) Ethnobiology in human welfare. New Dehli: 
Deep Publications. 
• Open access without tragedy of the commons: The case of rangelands in Adrar des 
Ifoghas in Northern Mali. Sendt for vurdering til publisering i Nomadic Peoples. 
• med B. Hveem, M. Ag Mahmoud, A. Maiga & D. Diallo: Food security among 
nomadic Tuaregs in Mali: The importance of the wild cereal Cenchrus biflorus.Sendt for 
vurdering til publisering til Human Ecology. 
• med B. Hveem, D. Diallo & M. Ag Mahmoud: Ethnobotany in Drylands: The 
dependency on local plant resources in the Malian Sahel. Sendt for vurdering til 
publisering til: Economic Botany, New York Botanical Garden. 
 
Populærvitenskapelige 
• med B. Hveem: Nomadisme på nye veier. I Tidsskriftet X  6. 
 
Konferansedeltakelse  
 
Internasjonale 
• Konferansen "Voices from the Commons", the 6th International Conference of the 
Association for the Study of Common Property, på University of Berkeley, 5.-8.6. To 
postere: Seasonal variations in resource management. Tuareg pastoralists in the Malian 
Sahel,  og Historical changes in Sahelian resource management. From flexibility to 
localization -  and back?  
• Konferansen Plants for Food and Medicine, London 1.-6.7. (Konferanse organisert av 
Linnean Society i samarbeid med Society for Economic Botany and the International 
Society for Ethnopharmacology). Innlegg sammen med B. Hveem, D. Diallo & M. Ag 
Mahmoud: Ethnobotany in Drylands: the dependency on local plant resources in the 
Malian Sahel. Poster sammen med B. Hveem, A. Maiga, M. Ag Mahmoud & D. Diallo: 
The wild cereals bur grass (Cenchrus biflorus), le fonio (Panicum laetum), and wild 
rice: 
Gourma’ s Cornucopia.  
 
Bedømmelsesarbeid 
• Veileder og i hovedfagskommisjon for Ingrid Charlotte Norby, IMA. 
• Hovedfag innføringseksamen i Bergen desember. 
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Konsulentoppdrag 
• Leder for en evaluering av Pastor Strømmes Minnestiftelses utviklingsprosjekt i Mali.  
Evalueringen gikk fra november 95 til februar 96. 
 
 
Verv 
 
Ved UiO 
• Ansattrepresentant i SUMs IT-utvalg. 
 
Eksternt 
• Sitter i Kirkens Nødhjelps idé- og diskusjonsgruppe gruppe for Vest-Afrika. 
 
 
Trond Berge 
 
Forskningsprosjekter 
• Forurensning og meningsdannelse: En studie av reaksjoner på luftforurensning i 
Copsa  Mica, Romania. Dr.polit. prosjekt, forventet avsluttet i 1997. 
 
 
Axel Borchgrevink (tilknyttet Senter for utvikling og miljø) 
 
Forskningsprosjekter 
• Moral, teknologi og småbønder på Filippinene. Dr. polit. prosjekt med fokus på 
sammenhengen mellom tekniske, sosiale og kulturelle systemer i et våtrisdyrkende 
lokalsamfunn. 1 års feltarbeid på øya Bohol fullføres november 1996.   
 
Formidling 
 
Faglige forelesninger 
• Moral economy in Nicaragua and the Philippines (University of Philadelphia, Los 
Banos). 
• Local agricultural knowledge on Bohol (University of Philadelphia, Los Banos).  
• A moral economy of the peasant: Technical change in the Philippines (SUM, UiO).  
 
 
Jan Kåre Breivik (3/4 ved IMA, 1/4 ved Handikappedes studieforbund) 
 
Forskningsprosjekter 
• Stigmabegrepet, person- og identitetsforståelse - En studie av funksjonshemmedes 
identitetshåndtering. Prosjektet er et 4 1/2 års Dr. polit. prosjekt (3/4 stilling) som ble 
påbegynt 1.7. 1996.  Prosjektet er finansiert fra NFR “Forskning for funksjons-
hemmede”. I dette prosjektet tas det sikte på å bidra til økt forståelse av 
funksjonshemmedes forhold til stigma/stigmatisering og egen identitet. To grupper av 
funksjonshemmede i Norge; døve og mennesker med fibromyalgi, utgjør 
hovedmålgruppen, men med sterkest vekt på den førstnevnte. Det empiriske materialet 
skal i første omgang innhentes i form av skriftelige (eller på annen måte) beretninger om 
eget liv; livshistorier. Høsten 1996 har i stor utstrekning blitt brukt til opplæring i døves 
tegnspråk (for undertegnede) og intensiv lesing av samfunnsvitenskaplig relevant 
litteratur rundt temaet funksjonshemmede og identitet.  
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Formidling 
 
Foredrag 
• Foredrag for Bærumslærere om “Eksiltilværelsens ambivalens”. 
• Foredrag om “Arbeid - hva er vitsen?” på seminar om funksjonshemmede og 
arbeidsmarkedet, Gøteborg, Nordens Folkeliga Akademi, mai. 
• Diverse foredrag om et Sokratesprosjekt som jeg er involvert i som prosjektleder for 
Funksjonshemmedes Studieforbund.  
 
 
 
Konferanser 
 
Norske 
• Seminar i Bergen etter invitasjon fra forskergruppen “Funksjonshemmede og 
velferdsstat”, ledet av Per Solvang (SEFOS), 30.9-1.10. 
 
Internasjonale 
• Deltakelse med paper på Lifelong Learning Conference i Bremen, oktobver: Innlegg: 
Morality in a multicultural society. 
 
 
Frank Jarle Bruun (tilknyttet Seksjon for medisinsk antropologi) 
 
Forskningsprosjekter 
• Falling from grace? Changing social identity of elderly Tswana men.  Om eldre 
menns opplevelse av endringer i sosial status som følge av endringer i samfunnet. 
Dr.polit. prosjekt, planlagt avsluttet i 1997.   
 
Publikasjoner 
• med B. Ingstad & H. Brunborg: Elderly people at village level in Botswana. I 
Scandinavian population studies 11. 
 
Bedømmelsesarbeid 
• Sensor ved Høgskolen i Finmark. 
 
 
Benedicte Brøgger* 
 
Forskningsprosjekter 
• Nasjonsbyggingens innflytelse på kinesiske klaner i Singapore. Dr.polit. prosjekt, 
igangsatt feltarbeid. 
 
 
Hülya Demirdirek 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• Narration of nation in the making. 
Prosjektet går ut på å studere politisk retorikk blant gagauz, en liten tyrkisk-talende, 
kristen-ortodox minoritet i Moldova, som fikk territoriell uavhengig status i løpet av 
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mitt feltarbeid i 1994. Formålet med dette studiet er å undersøke 
nasjonsbyggingprosessen som en form for narrasjon (fortelling). Grupper av politisk 
aktives samhandling og fremstillinger av gagauz som nasjon står i fokus for studiet. 
Følgende aspekter ved politisk retorikk vil bli belyst: Den symbolske representasjonen 
av fortid i dagens politiske diskurs; hvordan politiske og etniske “andre” konstrueres av 
uavhengighets-bevegelsen; hvile spesifikke moralske verdier fremheves i deres diskurs; 
og hvordan politisk diskurs forholder seg til sosio-økonomiske problemer i gagauzerne 
dagligliv.    
Forventet avsluttet vår 1998 (forsinket p.g.a. sykdom).  
 
I samarbeid med andre 
• Etnografisk film fra felt, planlagt samarbeid med AV-senteret ved Universitetet i Oslo. 
 
 
 
 
 
 
Formidling 
 
Faglige forelesninger 
• The painful past retold: Social memory in Azerbaijan and Gagauzia. København, april. 
• Poetics and non-poetics of nationalism: The Gagauz example. University of Kent at 
Canterbury, november. 
• “So young and Gagauz!”: A Turkic nation in the making, University of Wales, 
Lampeter, desember. 
 
Foredrag    
• About doing fieldwork, University of Kent at Canterbury, oktober. 
 
Konferansedeltakelse 
 
Norske  
• Årsmøte i Norsk antropologisk forening i Drøbak, januar (uten paper). 
 
Nordiske 
• Postkommunismens antropologi, København, april (med paper). 
 
Internasjonale 
• Konferanse i European Association of Social Anthropologists, Barcelona (uten paper). 
• New approachs on Turkey, Lampeter, desember (med paper). 
• Rai, ethnographic film festival, Canterbury. 
 
 
Ada Engebrigtsen 
 
Forskningsprosjekter 
• Etnisitet og moralitet blant vlax-rom (sigøynere) i Transylvania. 
Prosjektet har to hovedfoki: 1) Å studere de moralske systemer som knytter rom 
(sigøynere) sammen til et fellesskap og som strukturerer relasjoner til andre grupper av 
sigøynere og rumenere/ungarere. Moralske systemer omfatter rettsystem, ideer om 
rituell renhet, klassifisering og praksis slik dette er beskrevet for rom i Europa og USA . 
2)  Å studere relasjoner mellom rom og andre grupper i daglig interaksjon med vekt på 
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hva som byttes i relasjonene, hvordan det styrer samhandlingen og hvordan gruppene 
definerer seg selv og hverandre. Feltarbeidet foregår i en landby i Transylvania, 
Romania med 2000 innbyggere hvorav 300 rom ca. 500 ungarere og resten rumenere. 
Rom bor i sin egen landsby i utkanten av hovedlandsbyen, ungarere bor delvis blant 
rumenere og delvis i egen områder av landsbyen. Bakgrunnen for prosjektet er bl.a. 
grundig kjennskap til rom i Norge og Europa og dette kjenneskapet vil danne 
utgangspunkt for komparasjon og analyse. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med en 
lingvist som gjør en sammenlignende studie av romanes blant vlax- rom i dette området 
og vlax-rom i Oslo .  
Feltarbeidet avsluttes i juli 1997. Prosjektet skal avsluttes i mars 2000. 
 
 
Rune Flikke*  
 
Forskningsprosjekter 
• An anthropological approach to images of continuity & change among Zionists in an 
urban Zulu community. Dr. polit. prosjekt., feltarbeid igangsatt.  
 
 
 
 
 
 
 
Kathinka Frøystad (tilknyttet PRIO) 
 
Forskningsprosjekter 
• Fluctuation in  Hindu nationalism: Competing political concerns among upper-caste 
Hindus of Uttar Pradesh, India. The aim of this project is to explain how and why urban 
Hindus’ attachment to different forms of politics fluctuate. The ideology, strategies and 
historical roots of the predominant political forces in India have been throughly 
described elsewhere; this project stresses the importance of studying different political 
ideologies in relation to each other whenever they coexist in time and space, and 
particularly whenever they influence the same group of people. India has allowed a 
multitude of political voices to emerge, including in Uttar Pradesh which will serve as a 
case study for the project. The project will highlight two other issues: 1) The 
relationship between social identities. 2) The relationship between collective and 
individual strategies for pursuing personal interests. The main empirical foundation is 
political discourse among urban Hindus. This will be related to both the political 
situation in Uttar Pradesh and in in India as a whole, and to the daily life of the group 
studied. This dual focus should highlight other concerns which are likely to influence 
political behaviour within a variegated political framework. Dr. polit. prosjekt. 
Igangsatt.   
 
Formidling 
• Foredrag på PRIO.  
 
Mediaprofil 
• Radiointervju i P2. 
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Øivind Fuglerud  
 
Forskningsprosjekter 
• Between nation  and state: Aspects of Tamil refugee-migration from Sri Lanka to 
Norway. Avsluttet dr.polit. prosjekt, disputas 25.9. 
 
 
Kristin Hanssen 
 
Forskningsprosjekter 
• An ethnographic study of a sectarian order in contemporary Bengal (North-East 
India). Prosjektets formål er å gi en etnografisk beskrivelse av en gruppe hellige tiggere 
kjent som "Baul" med tilholdssted på landsbygda i delstaten Vest Bengal i India. Det er 
særlig politiske eller offentlige aspekter ved Baulenes praktiske liv sett i forhold til 
deres hemmelige ritualer som vil bli belyst.  
 
Publikasjoner 
• Rivers inside - Baul perceptions of bodily fluids as flowing, sacred water. Innlegg ved 
konferansen Modern South Asian Studies. 
 
Formidling 
• Forelesningsrekke på Sør-Asia-kunnskap ved Historisk Institutt. 
• Foredrag holdt i Tønsberg, 1.11. ved Høyskolen i Vestfold. 
 
Konferanser 
 
Nordiske 
• Konferansen Modern South Asian Studies, Kjøbenhavn, 21.-24. 8. 
 
Internasjonale 
• American Anthropological Association, San Francisco, 20.-24.11. 
 
Jo Helle-Valle (tilknyttet Senter for utvikling og miljø) 
 
Forskningsprosjekter 
• Change and diversity in a Kgalagadi Village, Botswana. Avsluttet dr. polit. prosjekt, 
disputas 21.9.  
 
 
Arild Hovland (tilknyttet Norsk inst. for forskning om oppvekst, velferd og aldring) 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• Samsik ungdom i Troms og Finmnark. Sammenliknende analyse av ungdom i to 
samiske lokalsamfun. Dr.polit. prosjekt, planlagt avsluttet i 1997. 
 
I samarbeid med andre 
• Prosjektleder på Evaluering av Barne- og familiedepartementets storbysatsning. 
NOVA-prosjekt 1997-1998. Med to medarbeidere.  
 
Publikasjoner 
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• Fellesdirkurs og tveegget sverd. I Norsk antropologisk tidsskrift 7 (1):44-63.  
• Kan det være fint å være same? I T. Øia (red.) Ung i 90-åra. Oslo: Cappelen. 
• Moderne urfolk: samisk ungdom i bevegelse. Oslo: Cappelen.  
 
Formidling 
• Foredrag ved Samisk høgskole, Nordisk ungdomsforsker symposium om samisk 
ungdom, Kåfjord i Troms. 
 
Medieprofil 
• Intervjuer i NRK TV og radio i forbindelse med samiske spørsmål og lansering av 
rapport (i februar 1997). 
 
Konferanser 
• Nordisk ungdomsforskersymposium om samisk ungdom, Kåfjord i Troms.  
• Nordisk ungdomsforskersymposium, Tønsberg.  
 
Verv 
• Medlem av ledelsen ved Forskningsinstituttet NOVA (Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring). 
 
 
Ellen Kristvik (tilknyttet Seksjon for medisinsk antropologi)* 
 
Forskningsprosjekter 
• Kvinner som føder alene: Kunnskap og praksis knyttet til reproduktiv helse i Øst-
Nepal. Dr. polit. prosjekt, feltarbeid igangsatt.  
 
 
Anne Krogstad (tilknyttet Institutt for samfunnsforskning) 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• Image i toppolitikken: Visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske 
kommunikasjon. Dr. polit. prosjekt. Ferdigstilles vår 1997.  
 
I samarbeid med andre 
• Prosjektleder for NOS-S finansiert prosjekt: Image, kjønn og politikk i Norden.  
Randi Kaarhus (tilknyttet Norsk institutt for by- og regionsforskning) 
 
Forskningsprosjekter 
• Økologiske og økonomiske modeller i diskurs om jordbruksutvikling i ulike kulturelle 
kontekster. En sammenlignende studie av hvordan vitenskaplig kunnskap har vært brukt 
i politikk-utforming i forhold til jordbruksutvikling og miljøproblemer i Ecuador og i 
Norge. Avsluttet dr. polit. prosjekt, disputas 11.10.   
 
Publikasjoner 
• Conceiving environmental problems: A comparative study of scientific knowledge 
constructions and policy discourses in Ecuador and Norway. Dr. politavhnadling. 
(Foreløpig trykt som NIBRs særtrykk 20/1996. Oslo: NIBR.)  
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Bente Nikolaisen* 
 
Forskningsprosjekter 
• En studie av en Sufi-orden: Mevlevi-dervisjer i Istanbul. Dr. polit. prosjekt, feltarbeid 
igangsatt.  
 
 
Arne Aleksej Perminow 
 
Forskningsprosjekter 
•Moving things of love : An ethnography of constitutive motions on Kotu Island in 
Tonga. Dr.polit. avhandling levert til vurdering. 
 
 
Sidsel Roalkvam 
 
Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• Kjønn, person og slektskap. Prosjektets formål er en kulturelt motivert analyse 
informert av lokale ideer, forståelser og prosesser. Et gjennomgående tema er 
betydningen av landskap i ordningen av sosiale relasjoner, kosmologi og begrepsfesting 
av kjønn. Dr. polit. prosjekt, levers til vurdering vår 1997. 
 
I samarbeid med andre 
• Betydninger av å bo i lokale familier/hushold/boenheter under feltarbeid. Nasjonalt 
bokprosjekt om feltarbeidsmetode i samarbeid med professor Ingrid Rudie og stipendiat 
Jan Simonsen. 
 
Publikasjoner 
• med Ingjerd Hoem og Solrun Williksen Bakker: Oceania. I S. Howell & M. Melhuus 
(red.) Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kultur. 
Oslo: AdNotam. 
 
Konferanser 
 
Nordiske 
• Arrangør av Oceania-seminar på Lysebu: Modelling Relationships, 9.-10.11. 
 
Internasjonale 
• Third Conference of the European Society for Oceanists: Public peoples in the Pacific. 
København 13.-15.12. 
 
 
Simon Rye (tilknyttet Senter for utvikling og miljø)* 
 
Forskningsprosjekter 
• Conservation contested: Exploring Arssi resistance to wildlife preservation in the 
Ethiopian Rift Valley. Dr. polit. prosjekt. Feltarbeid igangsatt.  
 
 
Jan Ketil Simonsen 
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Forskningsprosjekter 
 
Egne 
• From chaos to order: Comedy and tragedy in Mambwe life-cycle rituals. Dr.polit. 
prosjekt. Prosjektet omhandler kosmologi og rituelle former og prosesser hos Mambwe-
folket i Zambia. Prosjektet fokuserer bl.a. på ritualer som kunnskapsoverføring og 
læringsprosesser, og transformasjon av rituell kunnskap gjennom en persons livssyklus. 
Prosjektet omhandler også urbane transformasjoner av tradisjonelle ritualer. Siste del av 
feltarbeid ble utført i Zambia juli-oktober 1996 med vekt på variasjon, endring og 
transformasjon av kvinnelige initiasjonsritualer, samt unge kvinners rituelle erfaringer. 
Avhandling under utarbeidelse. 
 
I samarbeid med andre 
• Betydninger av å bo i lokale familier/hushold/boenheter under feltarbeid. Nasjonalt 
bokprosjekt om feltarbeidsmetode i samarbeid med professor Ingrid Rudie og stipendiat 
Sidsel Roalkvam. 
 
Publikasjoner 
• med Aud Talle: Øst-Afrika og det sørlige Sentral-Afrika. I S. Howell og M. Melhuus 
(red.) Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. 
Oslo: AdNotam Gyldendal.   
  
Formidling 
 
Foredrag 
• Kvinnelige overgangsritualer i Zambia, OSI-seminar, januar.  
• Kongelige begravelse hos Mambwefolket, Travellers Club Oslo, november. 
 
Annet 
• Visning av eget etnografisk videomateriale, Nordic Anthropological Film 
Association’s Confernce, Bergen, mai.  
 
Medieprofil 
 
Deltakelse i tidsskriftredaksjoner 
• Medlem av redaksjonsrådet i “Intervention: Nordic Papers in Critical Anthropology”, 
Århus.  
 
Deltakelse i massemedier 
• Intervju i Vårt Land, juli. 
 
Konferansedeltakelse 
• Nordic Anthropological Film Association´s conference, Bergen, mai. 
 
Bedømmelsesarbeid 
• Grunnfags-eksamen i sosialantropologi ved UiO og UiB. 
• Hovedoppgave ved UiB. 
 
 
Verv 
 
Ved UiO 
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• Representant i instituttrådet, IMA UiO. 
• Vararepresentant i fakultetsrådet, SV-fak, UiO. 
 
Eksternt 
• Medlem av arbeidsgruppa i Nordic Anthropological Film Association. 
 
 
Stephen Sparkes* 
 
Forskningsprosjekter 
• Gender and cosmology in an Isan and a Shan village in Thailand. Prosjektet dreier seg 
om sammenligning av kjønn og verdensbilder av to forskjellige tai-talende folk i to 
områder i Thailand, nordøst og nordvest. Jeg ser på overgangsritualer (fødsel, 
etterfødsel, ordinasjoner, helberedelsesritualer og døden), sosialisering av barn og rituell 
kunnskap blant menn og kvinner. Datamateriale under bearbeiding. 
 
 
Axel Kristian Strøm 
 
Forskningsprosjekter 
• Dynamic continuity? The establishment and development of Tibetan monastic 
institutions for higher education in India Dr.polit.prosjekt. Prosjektets fokus er 
dialektikken mellom sosial og kulturell endring, slik denne kommer til uttrykk gjennom 
utviklingen av ulike tibetanske institusjoner for høyere utdannelse i eksilsamfunnet i 
India. Den sentrale problemstillingen er: Hvilken rolle spiller disse institusjoner, og 
hvordan blir de påvirket av den sosiale og kulturelle endringsprosess som finner sted i 
diasporaen? Prosjektet består av tre hovedaspekter: 1) Undersøkelse av elever og 
læreres motivasjon for valg av studium/yrke, holdninger til institusjonen og 
undervisningen, samt undervisningens form og innhold. 2) Undersøkelse av 
institusjonens sosiale organisasjon, samt elever og læreres sosiale bakgrunn og 
relasjoner utenfor institusjonen. 3) Analyse av samspillet mellom disse nivåer: Hvilke 
sosiale og kulturelle endringer kan spores (i henhold til den tilgjengelige informasjon 
om hvordan institusjonene fungerte i Tibet tidligere), og hvordan påvirker de 
hverandre? Feltarbeidet fant sted fra 10/93 til 12/94. Planlagt ferdistilling av Dr. polit. 
avhandlingen: Medio oktober 1997.  
 
Publikasjoner 
• Between Tibet and the West: On traditionality, modernity and the development of 
monastic institutions in the Tibetan diaspora. I F. J. Korom (red.) Tibetan culture in the 
diaspora, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Kultur- und 
Geistesgeschichte Asiens. 
  
Bedømmelsesarbeid 
• Sensor ved mellomfagseksamen i sosialantropologi, vår og høst. 
 
Konferansedeltakelse 
• Symposium `Mythos Tibet´, Bonn 9.-13.5.  
 
 
Halvard Vike 
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Forskningsprosjekter 
• Conquering the unreal: Politics and bureaucracy in a Norwegian town. Avsluttet dr. 
polit. prosjekt, disputas 14.9. 
 
 
Anne Kristine Waldrop 
 
Forskningsprosjekter 
• Husholdsstrategier for vedlikehold av klasseposisjon: Den indiske urbane elite i New 
Delhi som case. 
Prosjektet vil fokusere på familie-hushold som tilhører øvre middelklasse i New Delhi, 
og deres forsøk på å vedlikeholde sin klasseposisjon i dagens situasjon der mulighetene 
for sosial mobilitet øker. Ekteskap, nettverk, utdanning, kastebakgrunn og økonomisk 
kapital er blant de mulige husholds-ressursene som vil bli studert. 
Feltarbeid i New Delhi er planlagt fra september 1997 av. 
 
Medieprofil 
• Intervjuet i programmet "Akademiet" i NRK2 om hvorvidt kaster fortsatt eksisterer i 
India. 
 
Konferanser 
• European Association of Social Anthropologists - EASA konferanse i Barcelona. 
 
 
Hogne Øian 
 
Forskningsprosjekter 
• Arbeidsløshet, fritid og moral. Praksiser og diskurser omkring arbeidsløshet. Fokus på 
kulturelle og sosiale paradokser og dilemmaer, og arbeidsløses måter å hanskes med 
disse. Dr.polit. prosjekt, under avslutning. Permisjon fra september 1996. 
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Vedlegg 1: Ansatte ved institutt og museum for antropologi i 1996 
 
Ansatte i vitenskapelig stilling 
 
Navn Stilling Arbeidsplass Merknad 
 
Archetti, Eduardo Professor Blindern 
Berkaak, Odd Are 1. Amanuensis Blindern 
Bouquet, Mary Rose 1. Amanuensis Muséet        Gjesteforsker 
V96 
Broch, Harald Beyer  1. Amanuensis Blindern  
Eriksen, Thomas Hylland Professor, bestyrer  Blindern  
Howell, Signe Professor Blindern  
Kalland, Arne 1. Amanuensis Blindern 
Lien, Marianne Førstelektor Blindern H96 
Lund, Sarah Professor Blindern 
Melhuus, Marit 1. Amanuensis Blindern 
Rudie, Ingrid Professor Blindern 
Røkkum, Arne 1. Amanuensis Blindern 
Sommerfelt, Axel Professor  Blindern  
Svensson, Tom G.  1. Amanuensis, visebest.Muséet 
Sørum, Arve 1. Amanuensis Muséet  
Talle, Aud Professor Blindern 
Wikan, Unni Professor Muséet 
 
Ansatte i museumsfaglig stilling 
Bakken, Arne Teknisk konservator,  
  konserveringsleder Muséet 
Bjørgen, Inge Håndverkerleder Muséet  
Faramarzi, Farideh Magasinforvalter Muséet 
Latham, Sam Utstillingstekniker,  
  dekoratør Muséet 
Marstrander, Ingrid Magasinforvalter Muséet 
Mugaas, Toril Avdelingsarkitekt, 
  utstillingsdesigner Muséet 
Rekdal, Per B. Museumsleder Muséet 
Sharma, Nalini Tekstilkonservator Muséet 
Wæhle, Espen Førstekonsulent Muséet 
 
Administrativt ansatte 
Andersen, Kristin Røed Økonomikonsulent Blindern  
Fure, Karin Førstesekretær Blindern  
Lomell, Lars Studieveileder Blindern  
Nyborg, Øyvind Vikar/Konsulent Museet  
Mathisen, Trine Rønning Konsulent Museet  
Torstensen, Heidi Kontorsjef Blindern 
Wyller, Elin Harriet Konsulent Blindern  
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Stipendiater tilsluttet enheten 
 
Alnæs, Anne Hambro NFR stipendiat Seksjon for medisinsk antropologi 
Barth, Fredrik Statsstipendiat Museet  
Barth, Truls Theodor NFR stipendiat ARENA 
Berge, Gunnvor NFR stipendiat  SUM 
Berge, Trond Universitetsstipendiat Blindern 
Borchgrevink, Axel NFR stipendiat SUM 
Breivik, Jan Kåre NFR stipendiat Blindern/Handikappedes studiefor. 
Bruun, Frank Jarle NFR stipendiat Seksjon for medisinsk antropologi 
Brøgger, Benedicte NFR stipendiat Blindern 
Demirdirek, Hülya Universitetsstipendiat Museet 
Engebrigsten, Ada NFR stipendiat Blindern 
Flikke, Rune Universitetsstipendiat Blindern 
Frøystad, Hanne Kathinka NFR stipendiat PRIO 
Fuglerud, Øivind NFR stipendiat Blindern  
Hanssen, Kristin NFR stipendiat Muséet 
Helle-Valle, Jo NFR stipendiat SUM 
Hovland, Arild Universitetsstipendiat Ungforsk 
Kristvik, Ellen NFR stipendiat Seksjon for medisinsk antropologi  
Krogstad, Anne NFR stipendiat  Institutt for samfunnsforskning  
Kaarhus, Randi NFR stipendiat NIBR 
Nikolaisen, Bente NFR stipendiat Blindern 
Perminov, Arne NFR stipendiat  Blindern 
Roalkvam, Sidsel Universitetsstipendiat Blindern 
Rye, Simon NFR stipendiat SUM 
Simonsen, Jan Ketil Universitetsstipendiat Blindern 
Sparkes, Stephen Universitetsstipendiat Museet 
Strøm, Axel Kristian NFR stipendiat Muséet 
Vike, Halvard NFR stipendiat Blindern 
Waldrop, Anne Kristine NFR stipendiat Blindern 
Øian, Hogne Universitetsstipendiat Blindern 
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Vedlegg 2: Hovedoppgaver 1996 

 

Vår 1996 
 
• Torhild M. Andersen: Utstøtt av samfunnet: En etnografisk dokumentasjon fra en av                        
Romanias institusjoner for mentalt handikappede (handicapat mintal) gutter. 
• Astrid Anderson: Men play flutes, women bear children - Sharing places and sharing 
blood: Concepts of belonging, growth, and fertility in Wogeo Island, Papua New 
Guinea. 
• Leif John Fosse: Negotiating the nation in local terms: Ethnicity and nationalism in 
eastern Caprivi, Namibia (Mag.art. avhandling). 
• María A. Guzmán: For at maniok skal drikke vårt blod: En studie av arbeid, kjønn og 
slektskap blant quichua-indianere i Amazonas, Ecuador (Mag.art. avhandling).  
• Ida Oleana Hagen: El carrete me llama - utelivet kaller: Om alkohol og narkotika i 
sosialt liv i Santiago de Chile. 
• Torunn Hasler: “Her er mitt hjem”: russere i Latvia.  
• Turid Johansen: Jakten på identitet gjennom tid og sted: Identitetspolitikk blant 
aymara i La Paz i 1992. 
• Jon Magnus Karlsen: Sacred truths in an atmosphere of peace: A study of rationality, 
morality and indigenous psychology among a group of Christian fundamentalists in the 
U.S.. 
• Hans W. Kristiansen: Mannlig homoseksuell identitet i Chile. 
• Haldis Kårstad: Når grensene faller: Identitet og endring blant afrikaanstalende hvite 
i Sør-Afrika. 
• Esben Leifsen: En vev av uavhengighet: En studie av arbeid blant quichua-indianere i 
Otavalo, Ecuador (Mag.art. avhandling).  
• Hildegunn Rafdal: Trøste og bære: En studie av sykehuset som arbeidsplass sett fra 
hjelpepleiernes og sykepleiernes ståsted.  
• Kristin Rande: Overgang eller undergang - nasjon og person i endring: Litauen etter 
Sovjetunionens fall. 
• Marie-Louise Seeberg: East, west “home” is best? Vietnamese refugees and their 
relations to home and homeland. 
• Kjetil Tronvoll: Mai Weini, a village in highland Eritrea: A study of the people, their 
livelihood, and land tenure during times of turbulence (Mag.art. avhandling).  

 

Høst 1996 
 
• Grethe Moen Johansen: Work as a cultural value: A middle class dilemma. 
• Olaf Holmboe: Aktivisme eller medvirkning: Motsetninger uttrykt gjennom 
demonstrasjoner i Baskerland.   
• Heidi Lyngstad: “The Kerala flavour: Film og regional identitet i Kerala. 
• Charlotte Nordby: Dagligliv blant Bangologa: Kvinner og menns organisering og 
mestring av hverdagen i en Kgalagarilandsby, Botswana.  
• Marianne Rugkåsa: “Leve Kurdistan!”: Kurdisk frigjøringskamp i eksil. 
• Trude Thorbjørnsrud: En kirke i Paris: Identitet og tilpasning i en koptisk-ortodoks 
diaspora. 


