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1. Innledning 
 

1.1 Institutt og museum for antropologi 1997 
 
 
 
 
IMA innførte ny styringsordning fra 1.7. 1997 med et styre bestående av 11  
medlemmer. Samtidig ble de begge utvalgene FOU og MFU gjenopprettet. Den  
vitenskapelige staben ble under året styrket med tilsetting av to nye  
1.amanuenser. Dessuten ble "Kjønn og samfunn" permanent lagt til IMA med  
tilsettelse av 1.amanuensis Elisabeth Fürst. I og med utgangen av 1997  
sluttet Olivia Harris i sin professor II stilling.  
 
Gjennomstrømningen på hovedfag er blitt stadig bedre, 29 kandidater har i 1997  
avlagt eksamen. Denne økning regner vi med vil fortsette pga innføring av ny  
studieordning. Antall søknader til opptak øker også, 1997 var tallet 120.  
Det er blitt avlagt tre Doktorgrader i 1997. IMA innførte også ny  
eksamensordning på grunnfag i 1997.  
 
Instituttet har hatt besøk av flere utenlandske gjesteforskere i løpet av  
1997. Her vil vi spesielt fremheve Mary Douglas, London som samtidig ble  
kreert til æresdoktor. Anthony P. Cohen, Edinburgh var også invitert til  
ett tredagers seminar om "identitet, tid og sted".  
 
Etnografisk museum har vist fortsatt et høyt aktivitetsnivå på formidlingssiden  
såvel som et betydelig. internasjonalt engasjement og samarbeid.  
Dokumentasjonsprosjektet er igangsatt for museets del med registrering av  
hovedkatalogen. Over halvparten ble registrert høsten 1997 og arbeidet  
fortsetter våren 1998. IMA har vært engasjert i arbeidet med omorganisering  
av museene ved UiO.  
  
 
 
 
 
Tom G. Svensson  
bestyrer 
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1.2 Enhetens styringsorganer 
 

1.2.1 Gammel styringsordning 
 
Rådet  (1.1. - 30.6.97) 
ble nedlagt som styringsorgan 30.6.97 og erstattet med et styre. Rådet var instituttets og museets øverste 
organ og ansvarlig for alle saker av prinsipiell karakter eller av stor viktighet for virksomheten ved 
enheten. Rådet hadde 18 medlemmer: 10 fra den vitenskapelige staben, to fra museumsfaglig personale, 
to fra administrativ stab, en fra åremålsvitenskapelig stab og tre studentrepresentanter. Rådet hadde i 
1997 2 møter, og hadde følgende sammensetning: 
 
Vitenskapelig ansatte 
Eduardo P. Archetti, professor 
Odd Are Berkaak, professor 
Harald Beyer Broch, 1.amanuensis 
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, magasinforvalger (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 
Sorknes , Mona 
Jostein Larsen 
 
Kontorsjef Heidi Torstensen var sekretær for Rådet våren 1997 
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Styret (1.1.-30.6.97) 
etter den gamle styringsordningen bisto styret med å samordne og føre tilsyn med enhetens samlede 
virksomhet og forberede saker og gjennomføre vedtak etter rådets retningslinjer. Det gamle styret 
hadde 3 møter og besto av: 
 
Thomas Hylland Eriksen, professor (bestyrer) 
Tom T. Svensson, 1.amanuensis (visebestyrer og MFU-ansvarlig) 
Sarah Lund, professor (FOU-ansvarlig) 
Elin Harriet Wyller, studiekonsulent 
Sorknes, Mona studentrepr. 
Poulsson, Anne Karine, studentrepr. 
 
Kontorsjef Heidi Torstensen var sekretær for de to første møtene. Kontorsjef Johannes Falk Paulsen var 
sekretær for møtet 18.6. 
 
 

1.2.2  Ny styringsordning 
 
Styret (1.7 - 31.12.97) 
Fra 1.7.97 innførte Institutt og museum for antropologi ny styringsordning. Det gamle rådet og styret 
ble erstattet med et nytt styre. Det nye styret er instituttets høyeste organ. Det består av 11 medlemmer 
som fordeler seg slik: 6 medlemmer fra den vitenskapelige stab, 2 fra den teknisk/administrative stab, 1 
åremålstilsatt og 2 studenter.  Styret har i 1997 hatt 5 møter, og har hatt følgende sammensetning: 
 
Fast vitenskapelig ansatte: 
Thomas Hylland Eriksen, professor (bestyrer) 
Tom Svensson, 1.amanuensis (visebestyrer og MFU-ansvarlig) 
Sarah Lund, professor (FOU-ansvarlig) 
Signe Howel, professorl 
Eudardo Archetti, professor 
Unni Wikan, professor 
Ingrid Rudie, professor (vara) 
Aud Talle, professor (vara) 
 
Teknisk/administrativt ansatte: 
Lars Lomell, førstekonsulent 
Espen Wæhle, førstekonsulent 
Karin Fure, førstesekretær (vara)  
Arne Bakken, teknisk konservator (vara) 
 
Åremålsansatte 
Ada Engebrigtsen, stipendiat 
Jan Kåre Breivik, stipendiat (vara) 
Anne Waldrop, stipendiat (vara) 
Jan K. Simonsen, stipendiat (vara) 
 
Studenter 
Berit Bua/Maria Lundberg, (første møte) 
Jostein Larsen (vara) 
Kristin Næss/Wilhelm Kavli (resten av møtene) 
Mari Haugen (vara) 
Mariann Rasmussen (vara) 
 
Kontorsjef Johannes Falk Paulsen var styrets sekretær høsten 1997 
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Utvalg 
I 1996 innførte Institutt og museum for antropologi en forsøksordning i beslutningsstrukturen, ved å 
nedlegge Museums- og formidlingsutvalget (MFU) og Forsknings- og undervisningsutvalget (FOU). 
Dette for å hindre desintegrasjon ved Institutt og museum for antropologi. I stedet opprettet man et 
felles saksforberedende utvalg for Institutt og museum for antropologi, Fullmaktsmøtet som skulle 
behandle saker som ellers kunne tas på bestyrers fullmakt, og fungere som saksforberedende organ 
 
Man gjenopprettet imidlertid MFU og FOU  i et rådsmøte 13.mars 1997, da man savnet en arena for 
diskusjon og utarbeidelse av forslag til de to saksområdene. 
 
FOU - Forsknings- og undervisningsutvalget 
FOU-utvalgets leder var  i 1997 Sarah Lund, og utvalgets arbeidsoppgaver omfatter planlegging og 
samordning av instituttets undervisning og undervisningsrelaterte virksomhet slik som studieplaner, 
opptak til hovedfag og godkjenning av støttefag til mag.art., penga og eksamener, i tilleg til dr.polit 
utdanningen ved instituttet. FOU-ansvarlig er medlem av styret. 
FOU-utvalget besto av følgende personer: 
Fast vit.personale: 
Sarah Lund, prof. , FOU-leder 
Unni Wikan, prof.,  Dr.Polit ansvarlig 
Eduardo P. Archetti, prof.,  hovedfagsleder 
Signe Howell, prof.,  mellomfagsleder 
Arve Sørum, 1.aman., grunnfagsleder 
Stipendiater: 
Benedicte Brøgger 
Rune Flikke (vara) 
Studenter: 
Trude Lerfald 
Marit Løken (vara) 
 
Studiekonsulent Lars Lomell var sekretær for utvalget 
 
 
MFU - museums og formidlingsutvalget 
MFU er Etnografisk museums styrende organ, og omfatter godkjenning av forslag om 
virksomhetsplaner, prioriteringer og budsjetter for Etnografisk museum. MFU-leder er visebestyrer og 
medlem av instituttstyret. 
MFU besto av følgende personer: 
Fast vitenskapelig personale 
Tom Svensson, 1.aman., visebestyrer og MFU leder 
Aud Talle, professor 
Arne Røkkum, 1.aman. 
Stipendiat 
Stephen Sparkes 
Vara: Kristin Hanssen 
Teknisk/adm. personale 
Toril Mugaas 
Ingrid Marstrander 
Inge Bjørgen (vara) 
Eivind Bratlie (vara) 
Studenter 
Kristine Næss 
Vidar Arnesen (vara) 
 
Museumsleder Per Rekdal var sekretær for utvalget. 
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1.3 Økonomiske rammer 1997 
 
Institutt og museum for antropologi har i 1997 hatt en bra økonomisk situasjon. Total tildeling viste en 
økning fra 1996 på 14,2%.  Økningen skyldtes i første rekke tildeling av to førsteamanuensisstillinger, 
økning i studenttallet og forloddsavsetninger i forhold til utarbeidet budsjettmodell for Etnografisk 
museet. 
 
Av spesielle tiltak som ble satset på var Dokumentasjonsprosjektet, hvor gjenstander ved Etnografisk 
museum ble registrert i en database. Dette arbeidet blir videreført i 1998. Det ble også satt av endel 
midler til oppussing av kontorer både på instituttet og museet, og det ble opprettet en egen post for 
popularisering/formidling hvor f.eks opptrykk av kataloger for utstillinger ved Etnografisk museum ble 
finansiert.  
 
 
Post 01.    Lønn 
 IMA hadde i 1997 et overskudd på lønnspostene på kr. 1 197.640. Det store overskuddet skydtes først 
og fremst at IMA har holdt 2 professorstillinger ledige, og en av våre professor II-ansatte sa opp sin 
stilling i løpet av året. De nyopprettede førsteamanuensisstillinger ble ikke besatt før i 1998, men man 
har brukt noen av de ledige lønnsmidler til å dekke vikarer i 1997.  
 
Det er også overskudd både på eksamenutgifter og utgifter til time- og hjelpelærere. Noe av årsaken til 
dette kan være at endel lønnsbilag ikke kom med på 1997-regnskapet pga. en svært tidlig frist fra 
økonomiseksjonen.  
 
 
LØNN KAP 260 FORBRUK TILLATT BRUKT SALDO 

fastlønn  kr     9 173 057,00   kr   9 908 464,00   kr         735 407,00  
sykelønn  kr          20 682,00   kr        21 894,00   kr            1 212,00  
løslønn  kr        409 361,00   kr      505 000,00   kr          95 639,00  
eksamen  kr        487 465,00   kr      613 000,00   kr         125 535,00  
time/hjelpelærere  kr        913 132,00   kr   1 152 000,00   kr         238 868,00  
lærlinger  kr        174 593,00   kr      175 572,00   kr               979,00  
sum lønn  kr   11 178 290,00   kr 12 375 930,00   kr      1 197 640,00  
 
 
Post 11.67    Drift 
 
Driftposten viser et underskudd på kr. 31 721. Institutt og museum for antropologi budsjetterte i 1997 
med et underskudd på driftsbudsjettet på kr. 450 000. Som tidligere nevnt holder IMA stillinger ledige 
for å ha større økonomisk frihet og bla. for å kunne overføre midler til driftsbudsjettet.  
 
DRIFT KAP 260 FORBRUK TILLATT BRUKT SALDO 
DRIFT  kr     3 929 501,00   kr   3 897 780,00   kr         -31 721,00  
Produksjonsutgifter  kr       -528 950,00   kr     -528 950,00   kr                      -    
salgsinntekter  kr        580 515,00   kr      580 515,00   kr                      -    
SUM DRIFT  kr     3 981 066,00   kr   3 949 345,00   kr         -31 721,00  
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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 august 1997 overført fra Senter for 
kvinneforskning til IMA, og instituttet tilbyr denne undervisningen fra og med våren 1998. 
Førsteamanuensis Elisabeth L'orange Fürst har hatt det faglige ansvaret for semesteremnet, og 
studiekonsulent Daniel Winfree Papuga det administrative ansvaret.  
 

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.  

 
Nye eksamensregler ble innført på grunnfag 1997. En ordning med valgfri muntlig på grunnfag 
skoleeksamen. ble innført høsten 1997. Prosedyren er at studenter får 24 timer å bestemme seg etter at 
sensur er falt før de melder seg til muntlig eksamen, eller evt. lar karakteren fra skriftlig eksamen stå. 
Høsten 1997 valgte kun 5% av studentene å gå opp til muntlig. 
 
Fra vårsemesteret 1998 blir hjemmeeksamen på grunnfag avskaffet. Den ny eksamensformen skal bestå 
av en 8-timers skoleeksamen med besvarelse av en oppgave, en 8-timers skoleeksamen med kortfattet 
besvarelse av flere oppgaver (med ca. to timers arbeid pr. spørsmål) og valgfri muntlig eksamen. 
 
Undervisningsleder for grunnfag i 1997 var i vår- og høstsemesteret førsteamanuensis Arve Sørum. 
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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, men ordningen 
med semesteroppgave gikk ut høsten 1997. Fra og med våren 1998 tilbys kun 10-dagers eksamen.  
 
Professor Signe Howell har vært undervisnings-leder for mellomfag i 1997. 
 

2.2.4 Hovedfag 
Høsten 1996 ble det innført en ny hovedfagsordning ved IMA. Erfaringer i 1997 viser at studenter 
kommer raskere igang med prosjektene sine en før, og det ventes at gjennomstrømningstakten på 
hovedfag økes i de nærmeste årene. 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. Fakultetet har gitt signal at studenter på "gammel ordning" (opptak før høsten-96) vil få 
lov å gå opp til avsluttende eksamen også i 1998 uten å bli overført til den ny ordningen. 
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:  
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 Eduardo Archetti overtok som undervisningsleder for hovedfag våren 1997 etter at Aud Talle 
fikk i oppdrag å planlegge en ny Afrikautstilling på Etnografisk museum. 
 

2.2.5 Hovedfagsopptaket 1997 
Søknadsmengden til hovedfag har økt kraftig de siste årene. Det var rundt 40 søkere i 1992, 70 i 1993, 
84 i 1994, 104 i 1995, 97 i 1996 og 120 i 1997. 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 1997 og våren 1998 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 84 av søkerne. 76 av disse tok imot tilbud om plass. Antropologi er fortsatt et kvinnedominert 
fag. 65% av studentene som ble tilbudt plass på hovedfag i 1997 var kvinner.  
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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). Statistikken for 1997 viser 29 uteksaminerte hoved- og magistergradsstudenter 
i alt, 21 ferdige på våren og 7 på høsten.  
 

2.2.7  Student- og eksamensstatistikk 
Antall studenter (tall fra Felles Studieadministrativt systemet):  
 
 
 H97 V97 H96 V96 H95 V95 H94 V94 H93 V93 
Grunnfag 519 484 473 533 578 368 322 273 232 207 
Mellomfag* 100 112 107 158  34 140  25 114  25 103 
Hovedfag 
(inkl. 
mag.art.) 

223 194 242 217 217 167 179 174 75 168 

Tilsammen 842 790 822 908 829 675 527 561 432 478 
 
 
Eksamen H97 V97 H96 V96 H95 V95 H94 V94 H93 V93 
Grunnfag** 147 179 206 208 230  26 211 10 144  10 
Mellomfag 61 88 67 124  21 106   9  83  12  62 
Hovedfag, 
innføring 

31 28 21 59  57  11 37   3  31   3 

Hovedfag, 
avsluttende 

8 21 6 15   3   9 20   8  12  17 

(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 
For opptak til dr.polit.-programmet i 1997 var det 5 søkere og av disse var det  2 søkere som ble funnet 
ikke kvalifiserte. Det ble sendt tilbud om opptak til 3 studenter, hvorav 1 fikk finansiering. Pr 31.12.97 
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var 23 kandidater tilknyttet instituttets doktorgradsprogram. Dr.polit.kandidatene står for en svært 
viktig del av enhetens forskningsvirksomhet.  
 
I 1997 ble det holdt kurs i nyere antropologisk teori og metodeseminar for dr.polit.studentene, samt 
oppfølgingskurs til fakultetets felleskurs i vitenskapsteori.  
 
Ansvarlig for dr.polit.programmet i 1997 var professor Unni Wikan. 
 

2.3.2 Doktorgrader i 1997 
• Trond Berge  

Tiden leger alle sår. Reaksjoner på industriforurensning i byen Copsa Micä 
, Romania. 

  
• Arne Aleksej Perrminow 

Moving things of Love: An Ethnography of constitutive Motions on Kotu  
Islands in Tonga. 

 
• Sidsel Roalkvam 

Pathways to hardness. Values of Body, Gender and Place in Onotoan Social  
Life.  

 

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. Høsten 1996 tok stipendiat Arne Perminov over 
ansvaret som faglig koordinator, og Esben Leifsen fra høsten 1997. 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 Halvard Vike som faglig leder, og desentralisert grunnfagsstudium 
ved Folkeuniversitetet i Oppegård, med 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 
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. Våren 1997 holdt Olivia Harris et hovedfagskurs 
med tittelen "The ethnography of Latin America". Harris bestemte seg å trekke seg fra stillingen høsten 
1997 pga. økt arbeidsoppgaver ved Goldsmiths College.  
  
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 1997 holdt Jean-Claude Galey et hovedfagskurs med tittelen ‘Nationalism against the 
nations’. Høsten 1997 holdt Galey et hovedfagskurs med tittelen ‘Reassessing South Asia Today: 
Indian societies and cultural area from the classics to the critics’. 
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2.5.2 Gjesteforelesninger og instituttseminarer 
Professor Sarah Lund var faglig ansvarlig for gjesteforelesnings- og institutt-seminarprogrammet i 
1997, med Lars Lomell og Daniel Winfree Papuga som administrativt ansvarlige. Programmet er som 
overskriften tilsier delt i to arbeidsområder. Instituttseminarene avholdes ca. hver 14. dag, dvs. 6-7 
ganger per semester. I 1997 ble instituttseminaret lagt til onsdag ettermiddagen kl. 17.15-19.00 for å 
gjøre seminaret tilgjengelig for antropologer og andre interesserte som ikke er tilknyttet IMA.  
 
I 1997 har følgende forelesere holdt gjesteforelesninger og instituttseminarer ved IMA: 
 
Vår 1997 
• 12. februar: Don Kulick: "Practically woman: the lives, loves, and work of Brazilian transvestite 

prostitutes"  
• 12. mars: Professor Bradd Shore: "Rethinking Culture as Models"  
• 19. mars: Professor Orvar Löfgren, Lunds universitet: "In transit; on the Social and Cultural 

organisation of mobility"  
• 16. april : Arne Kalland og Harald Beyer Broch, IMA: "Hunting of Marine Mammals; Cultural 

Aspects of Resource Management in the Circumpolar Region"  
• 14. mai : Greg Acciaioli, University of Sydney, Australia: "A Tale of two Taman: National and 

Local Representations of Regional Identity in Contemporary Indonesia" 
 
Høst 1997 
• 29 August: Michael Herzfeld (Harvard University) Fiction, Collective Representations, and the 

Problem of Thought 
• 3 September: Mary Douglas. Body and Temple: Microcosm in Leviticus 
• 17. September: Elisabeth Fürst  Mat og kjønn i komparativt lys - Presentasjon av 

forskningsprosjektet "En matdag i Norden". 
• 1. Oktober: Aud Talle. Ageing and fertility - male and female in Maasai life 
• 15. Oktober: Kristi Anne Stølen, Øyvind Fuglerud, Mette HalsgårdHansen (SUM). The dynamics 

of displacement in situations of conflict 
• 6. November: Anita Jacobson-Widding (Uppsala), Cannibalism, witchcraft and communion as 

symbolic discourses on the self  
• 2. Desember: Dr. Richard Wilson 'Revenge and Reconciliation in Guatemala and South Africa.'  
 

2.5.3 Europeisk samarbeid 
I 1996 knyttet IMA seg til et tematisk nettverk som er koordinert fra Universidad de Deusto i Bilbao. 
Nettverket 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. Kontaktpersonen for dette 
samarbeidet er professor Thomas Hylland Eriksen.  
 
Instituttet etablerte i 1996 et samarbeid med University College of London og Goldsmiths College, i 
den hensikt å utveksle hovedfagsstudenter som er i feltarbeidsfasen. Selv om disse fagmiljøene uttrykte 
interesse for samarbeidet ble det ikke utvekslet noen studenter i løpet av 1997.  
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2.6 Publikasjoner støttet av IMA 
 

2.6.1 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. I 1992 ble Thomas Hylland Eriksen 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. I 1997 ble redaktøransvaret for NAT overført til 1. amanuensis Edvard 
Hviding ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.  

 

2.6.2 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 1997 var Anne Sigfrid Grønseth  redaktør. 
Redaktøren ønsker at bladet skal utvikle seg mot å bli et aktuelt medium også for korte refleksjoner og 
debattinnlegg, foruten informasjon og annonsering. 
 

2.6.3 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. Hovedfagsstudentene valgte å ikke gi ut en Årbok i 1997.   
 

2.6.4 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 1997 var følgende personer i redaksjonen: Svein Ytrelid, 
Hilde Korbi, Katrine Nordskog, Hilde Vaagenes, Celine Blom og  Hanne Dahl. 
 

2.6.5 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 flere 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.  
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3. Etnografisk museum 
 
En betydelig del av museets ressurser gikk i 1997 med til ombyggingen av basisutstillingen for Afrika. 
Det ble derfor satset på temporære utstillinger som var forholdsvis lite kostnads- og arbeidskrevende. 
En "rød tråd" har imidlertid utstillingen fulgt: det er satset på å vise samtidskunst. Hensikten har vært 
bl.a. å utfordre publikums oppfatning av hva et etnografisk museum kan vise.  
  
For øvrig er det grunn til å fremheve de mange arrangementer som har trukket publikum til museet. 
Særlig de månedlige familiesøndagene har vært meget vellykkede. 
  
Tilbakeføringen av Richters arkeologiske samling til Grønlands Nationalmuseum understreker det 
mangfoldet som etterhvert har bygget seg op når det gjelder museets internasjonale kontakter og 
internasjonale deltagelse. Mangfold og høyt aktivitetsnivå er i det hele tatt de mest rammende stikkord 
for museets årsrapport 1997. 
 

3.1 Større formidlingsprosjekter 

3.1.1 Arktis-basisutstilling  
Den samiske delens fornyelse ble utsatt da de øvrige deler av utstillingen ble renovert. I 1997 er nye 
montere levert. Tekst og veggmontasjer ferdigstilles i 1998. 
 

3.1.2 Afrika-basisutstilling  
Den gamle utstillingen ble demontert. Nye montre er satt i produksjon. Prosjektgruppe under ledelse av 
professor Aud Talle er nedsatt. 
 

3.1.3 "Paquimé - fortids storhet og nåtids inspirasjon" fra 29. mai til 29. oktober.  
Mexicansk samtidskunst og kunsthåndverk inspirert av Paquimé-ruinene i Chihuahua-provinsen. 
Ansvarlig for utstillingen var den mexicanske kulturarbeideren Jorge Vargas i samarbeid med den 
mexicanske ambassaden og museumsleder og museumsansvarlig. 
 

3.1.4 "Crosscurrents - India, Britain, Norway". 
Kvinnelige samtidskunstnere fra India., Storbritannia og Norge, åpnet 8. november. Utstillingen 
avsluttes 2. februar 1998. Ansvarlig for utstillingen var kunstneren Jennifer lloyd i samarbeid med 
museumsleder og museumsansvarlig, og med Riksutstillinger. Utstillingen var finansiert av NORAD, 
Riksutstillinger og IMA. 
 

3.1.5 Aron og grønlandsk samtidskunst. 
Forberedende arbeid ble gjennomført i 1997. Utstillingen åpner i 1998. Ansvarlig for utstillingen 1. am. 
Tom G. Svensson. Nordisk kulturfond har bevilget 100.000 Dkr. til utstillingens publikasjon. 
 

3.1.6 Nye hefter for Arktis- og Nord-Amerika-basisutstillingene 
Ansvarlig var 1.am. Tom G. Svensson i samarb. m. leder for skole & publ. tj. Heftene gikk i trykken 
ved utgangen av 1997 og vil foreligge i 1998. 
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3.2 Museets samlinger, gjenstands- og billedbevaring og -dokumentasjon 
 

3.2.1 Tilvekstregistrering og katalogisering av nye gjenstander 
Siegbert Hummels samling. Mongolske gjenstander deponert fra Institutt for sammenlignende 
kulturforskning. 162 katalognummer. Katalogisert av Alla Bogdonova. 
Steven Sparks samling fra Thailand: 76 gjenstandsnummer, 66 er katalogisert. 
Erlend  Hvoslefs samling fra Kirgizia: 16 gjenstandsnummer er katalogisert. 
Russisk billedkunstner Lara Auritova har donert 14  malerier med samiske motiv, disse er 
tilvekstregistrert. 
Unni Wikan: 3 gjenstander fra India, gave, registrert på datamaskinen (ikke katalogisert). 
Unni Wikan: 240 gjenstander fra Bhutan, registrert på data. ( ikke katalogisert). 
Parelius samling: 19 gjenstander fra Afrika, gave fra Aslaug Haug, tilvekstregistrert. 
Lillemor Høyvaag: Mannskjorte fra Guatemala, gave, katalogisert. 
Elise Johansen: 1 gjenstand fra Tanzania, tilvekstregistrert. 
 

3.2.2 Tilbakeføring av  gjenstander til andre museer  
Registrering av 896 gjenstander, i forbindelse med tilbakeføringen av arkeologiske gjenstander fra 
museets samling, til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk.     
 

3.2.3 Midlertidig lån fra andre museer 
Registrering av 10 samiske gjenstander, innlån fra  Norsk Folkemuseum, til vår samiske utstilling. 
Registrering av 27 bilder, 5 foto og 1 dias i farger til "Aron"-utstilling. Innlånt fra Grønlands 
Nationalmuseum og Arkiv og Det Grønlandske Landsbibliotek.  
 
 

3.2.4 Midlertidig utlån av gjenstander til andre museer og formål. 
7 gjenstander fra Arktis, utlånt til Kunst-und Ausstellungshalle. Bonn. 
 

3.2.5 Insektkontroll 
Det er foretatt insektskontroll i alle magasinskap. Funn av insekter på gjenstander i Afrikamagasinet har 
ført til omfattende merarbeid i dette magasinet.  
 

3.2.6 Magasiner 
To nye kjølerom og ett dypfrysingsanlegg er installert i Domus Nova med formål å bekjempe 
skadeinsekter i samlingene. Ny kompaktreolinnredning til ytterligere to magasiner i Domus Nova er satt 
i bestilling for utførelse etter nyttår 1998. Lokalene er pusset opp og klimaregulert. Alt er bekostet av 
universitetets Teknisk avdeling. 
Nye magasinskap er innredet i Frederiksgt. 3. Diverse ulltekstileroverflyttet fra Indiamagasinet til 
kjølerommet i Fr.gt 3. 
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3.3 Eksternt samarbeid 
 

3.3.1 Tilbakeføring av Richters samling til Grønland 
Søren Richters arkeologiske samling, utgravet på Nordøst-Grønland i 1929-33 ble gitt til Grønlands 
Nationalmuseum i Nuuk den 16. september. Ansvarlig for prosjektet var 1.am. Tom G. Svensson. 
 

3.3.2 Internasjonale museumsorganisasjoner 
Ansatte i muset hadde i 1997 styreverv i ICME/ICOM og ICAMT/ICOM, foruten medlemskap i 
CIDOC/ICOMs arbeidsgruppe for dokumentasjon av etnografisk materiale. Faramarxzi deltok i 
CIDOC-ETNO GROUPs konferanse i Romania. 1. -5. mai., Mugaas i ICAMTs i Danmark 20. - 24. 
oktober, Wæhle og Rekdal deltok i ICMEs i Nederland 29. november - 2. desember. Som styreleder i 
Norsk ICOM deltok Rekdal på møter i ICOMs Advisory Council i Paris 23. - 25. juni og 3. desember. 
 

3.3.3 Ekskursjon for museets ansatte 
Museets samlede ansatte gjennomførte 13.-16. november en ekskursjon til London og besøkte 
Horniman Museum og Museum of Mankind i London og Pitt Rivers Museum i Oxford. 
 

3.3.4 Nayuma-prosjektet 
1. Gjernnomføring av et forprosjekt for filming av Kuomboka-seremonien. Berkaak, Lie og Holmqvist 
to uker i april/ mars. 
2. Avholdt workshop innen konservering med deltakende konservatorer fra flere av Zambias 
nationalmuseer ledet av Bakken to uker i april. 
3. Forprosjekt ble gjennomført for redning av Nalikwanda, båten som brukes under Kuomboka, en av 
Afrikas mest kjente og storslagne seremonier for å flytte kongen av Barotseland under regntiden. 
4. Arbeid ble satt i gang for å få en sterkere styring og formalisering av samarbeidet. 
 

3.3.5 Samarbeid med IKM 
Også i 1997 har museet samarbeidet med IKM om et utstillingsprosjekt. "Bo i lag - igår og idag" 
handler om et meget flerkulturelt borettslag på Oslos østkant. Utstillingen er ment å bli en 
vandreutstilling og vil åpne i 1998. Med i samarbeidsprosjektet er også Norsk Folkemuseum og Oslo 
Bymuseum. 
 

3.3.6 Besøk av gjesteforskere 
Jill Oakes og Rick Reeve fra University of Manitoba, Winnipeg, Canada, som holder på med et 
forskningsprosjekt om arktiske fottøy. 
Bodil Kaalund og Kirsten Thisted, begge Danmark, med bokprosjekter om Arons og Jens Kreuzmanns 
bilder. 
Mohan Gautam fra Universitetet i Leyden, Nederland, som studerer museets Santalsamling fra India. 
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3.3.7 arrangementer i 1997 
   

Arrangementets  Arrangementets  Antall 
navn tema besøkende/deltagere* 

Barnas søndag Arktis 275 
Treets stemme Afrikansk musikk (film) 43 
Into the longhouse Turisme, Borneo (film, intro) 80 
Barnas søndag Afrika 500 
Ashiklar trubadurer Film, Tyrkia, musikk 25 
St Patrick's Day Kåseri, film, musikk, dans 70 
Museumsstafetten Kåseri, musikk, bilder 50 
Barnas søndag Japan 250 
Vindens nomader I Film, intro Oseania 24 
Vindens nomader II Film, intro Oseania 35 
Basques of Santazi Film, intro 35 
Barnas søndag Mongolia 85 
Yemens historie Kåseri, lysbilder 28 
Basseri, økologisk ... Kåseri, konsert 95 
Barnas søndag Mexico, Sierra Madre 40 
Across the tracks Sigøynere, film, intro 10 
Barnas søndag Musikk, Afrika 15 
Aeroplane dance Film, intro, Australia 12 
Eventyrstund Mexico 29 
Urfolksuka Filmseminar 40 
Eventyrstund Mexico 20 
Barnas søndag Maskeverksted, skattejakt 190 
Netsilik Arktis Film, intro, Canada 38 
Amazonas film Araweté, Yanomamo film 21 
Jorden er vår mor Columbia, indianere, film 25 
Barnas søndag Lek i alle land 458 
*** Crosscurrents Åpning, foredrag 200 
Crosscurrents Publikumsomvisning 12 
Photo wallahs Film, intro, India 6 
Himmelrikets tromme Film, intro, samer 13 
I noaidens fotefar Film, intro, samer 9 
Barnas søndag India 71 

 2804 
 
* Arr. sammen med Oldsaksamlingen 
** Arr. sammen med Riksutstillinger 
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3.3.8 Utstillinger i 1997  
 

Utstillingens Varighet Antall 
navn / tema antall dager besøkende* 

Indianere, indianere, indianere ... fra Go' elg 87 7173 
Paquimé – Fortids storhet, nåtids inspirasjon 121 6530 
Urfolksuka* 22 905 
 Crosscurrents – Krysninger** 53 2271 
Japan, drakter (til barnesøndag) 5 250 
Mongolia (gjenstander, drakter, barnesøndag) 5 85 
Mongolia: livet på steppen (barnemodell) 244 1316 
Mexico, barneutstilling 5 40 
Munnharper og munnbuer (barnesøndag) 5 45 
Yanomamo, Araweté (Operasjon Dagsverk) 33 972 
Masker (barnesøndag) 5 190 
Leker fra mange land 5 458 
India (barnesøndag) 5 71 

 595 20306 
 
* Arr sammen med IWGIA, Urfolksuka 
** Arr. sammen med Riksutstillinger 
 

3.3.9 Utlån, turné, bidrag eksterne utstillinger 
 
1997  Små folk i nord. Sibirs urbefolkninger 1978–1993. Fotografier av   
  Alexander Ivanovich Pika (1941–1995), Tromsø museum 17/2-7/4 
 
1997  Tullinløkka - plass for museum! Nasjonalgalleriet 16/10-31/12 
 
1997  Efe – et central-afrikansk samler- og jægerfolk skildret 
  i fotografier av den norske antropolog Espen Wæhle    
  Nationalmuseet, København 5/12-97- 4/1-98 
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4 INDIVIDUELLE FAGLIGE AKTIVITETER 
 
4.1 Fast ansatte 
                                                                                                                             

EDUARDO P. ARCHETTI  (Professor) 
Forskningsprosjekter: 
a)Egne: 
* "Hybridity, Diversity and Generalisation: Cultural idioms of Argentinian Culture". 
Som en del av prosjektet skrives det en bok med tittel "Imagery and Masculinities in 
Argentina", som skal publiseres neste år på Berg Publisher, Oxford. Prosjektet 
planlegges avsluttet i slutten av 1998. Prosjektet er relatert til forskningsprogrammet om 
slektskap, som er innledet av professorene Signe Howell og Marit Melhuus. 
 
b)Prosjekter i samarbeid med andre 
*  OL-94. Delprosjekt som tar utgangspunkt i en sammenligning av OL i Albertville og 
Lillehammer, med spesiell vekt på ulike vinnertyper og tilhengergrupper.  
Avsluttet i oktober 1997. Resultatet skal publiseres på engelsk, som en del av en bok, 
med Professor Arne Martin Klausen som redaktør. Publiseres på Bergham, London.  
 
Konferansedeltakelse 
b)Nordiske konferanser: 
* "Buscate un temba que te mantenga". Sosial og kulturell kreativitet på Cuba.  
Universitetet i Oslo, 30-31 mai 1997   
c)Internasjonale konferanser: 
* Latin American Studies Association XX International Congress, Guadalajara, Mexico. 17-19  april 
1997 
* Personal Identity and National Identity. Lysebu, 1-2 september 1997 
* Sport and Society in Latin America, University of Amsterdam. 6-27 september,1997 
* Cross-Cultural Comparison, Lysebu, 28 november- 1 september 1997 
  
Bedømmelsearbeid 
  a)Doktorgradsbedømmelser:    
* Lund Universitetet 
 
Konsulentoppdrag 
* Evaluering av Nordisk Afrika Institutet 
* UD-konsulent for ILO-ACOPAM 
 
Medie profil 
  a)Deltakelse i tidsskriftredaksjon: 
* European Review of Latin America history and Caribbean Studies  
* The International Journal of the History of Sport 
* Mana- Brazilian Review of Anthropology 
  b)Deltakelse i massemedier: 
* Diverse opptredener i radio og TV 
* Portrettintervju i Dagbladet, 12juni 1997 
 
Verv 
* Leder av fagrådet for NORADs urbefolkningsprogram, FAFO 
* Leder, Norsk Antropologisk Forening 
* Styremedlem, NFR programmet "Idrett, samfunn og frivillig organisering" 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 



 20

  a)Gjesteforeleser: 
* 4 Internasjonalt, 3uker, 14 forelesninger 
 
Annet internasjonalt samarbeid 
* Styremedlem, Master program in Social Anthropology, Universidad Nacional  
deMisiones, Argentina 
* Rådgiver, Master program in Political Anthropology, Universidad Nacional de 
Quilmes, Argentina 
 
Publikasjoner 
* "And Give Joy to my Heart. Ideology and Emotions in the Argentinian Cult of 
Maradona" in Armstrong, G. & Giulianotti, R. (ed.): Entering the Field. New 
Perspectives on World Football. Berg, Oxford. 
*"Argentinien" in Eisenberg, C. (ed): Fussball, Soccer, Calcio. Ein Englischer Sport auf 
seinem Weg um die Welt. Deutscher Taschenbuch Verlag, München.  
* "Evaluation of the Nordic Africa Institute, Uppsala"  with McNeill,D., Odgaard, R. and 
Frank, N. (ed.):. Ministry of Foreign Affairs, Norway. Evaluation Report 8 1997.  
* "Hibridaciòn, diversidad y generalizaciòn en el mundo ideològico del fùtbol y el polo". 
Prismas. Revista de historia intelectual 1.  
* "Multiple Masculinities: The Worlds of Tango and Football in Argentina" in 
Balderson,D. & Guy, D. (ed.): Sex and Sexuality in Latin America. New York University 
Press, New York 
* Guinea Pigs, Food, Symbol and Conflict of Knowledge in Ecuador. Berg, Oxford.   
b) Bokanmeldelser: 
*Nigel Rapport, The prose and the Passion. Anthropology, literature and the writings of 
E.M Forster, Social Anthropology, 5,1:104-105 
*Bromberger,C et.al, Le match de football. Ethnologie d’une passion partisane a 
Marseille, Naples et Turin, Social Anthropology, 5,1:105-107 
 
 

ODD ARE BERKAAK   (Professor) 
Forskningsprosjekter: 
  a)Egne: 
* "Thirty Second in History. The Gunfight at the OK lovval as Narrative and 
performance" 
* "Megalomania. En Studie i Grensesprengning og Overdrivelser"  
 
Konferansedeltakelse 
  a)Nasjonale konferanser: 
* Folkemusikk og Mediene. Norsk Folkemusikklag     
* Nasjonen og det Flerkulturelle. Rauland 
* Åpningen av kulturminneÅret. Riksantikvaren, Ålesund 
* Kult-Sluttkonferanse. Norges Forskningsråd, Oslo 
* Kystkultur. Norsk Kulturråd, Oslo 
 
Bedømmelsearbeid 
  b)Stillingsbedømmelser: 
* 2 Amanuensisstillinger, IMA 
  c) Andre bedømmelser: 
* 1 Amanuensisstilling ved Høyskolen i Telemark 
 
Konsulentoppdrag 
* Flerkulturelle musikkforsøk i Oslo og Akershus. Evaluering. Oppdragsgiver; Akershus 
Fylkeskommune, Kulturetaten 
 
Medieprofil 
  b) Deltakelse i Massemedier: 
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* Flere TV-og Radiointervjuer/Samtaler 
* Flere Avisintervjuer 
 
 
Verv 
* Styringsgruppa for gjenoppbyggingsmuseet, Hammerfest 
* Styringsgruppa UNESCO`s Intern. Slaveprosjekt 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
  a)Gjesteforsker: 
* 1 Internasjonalt, 21 uker 
  b)Gjesteforeleser: 
* Nasjonalt, 4 ganger, 10 forelesninger 
* 1 Internasjonalt, 4 forelesninger 
  c)Annet internasjonalt samarbeid: 
* IMA-Nayuma Samarbeidet 
* Konsulent Zambia Sauud Archive Network (NORAD) 
* Doub Music Institute, Thiunphu, Buthan (NORAD)  
 
 

HARALD BEYER BROCH  (Førsteamanuensis)  
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
* "Kommunikasjon på tvers av kulturelle grenser" 
Hva skjer når mennesker søker å forstå hverandre når de ikke snakker felles språk? 
Basert på hvordan mine barn og indonesiske landsbyfolk samhandlet, og benyttet ikke-
verbale metoder for å skaffe seg informasjon om hverandre, søker jeg å svare på 
spørsmål relatert til tittelen på prosjektet 
* Håndball/barneidrett 
Barneidrett, kjønnsroller, konkurranse, roller, psykologisk orientert antropologi.  
Pågående prosjekt. Innsamlingen av materiale avsluttes 98/99. Skrivingen begynner 
98/99 
   b) Samarbeid med andre: 
* HUMM- Prosjekt ledet av Arne Kalland (IMA/SUM). Avsluttet 1997    
 
Konferansedeltakelse 
  a) Nasjonale: 
* Årsmøte NAF i Bergen. Jan.1997. Minnetale over Sigurd Brentzen. Innlegg: Ålo-slaget 
1996. Konflikt som identitetsfremmende katalysator 
  c)Internasjonale: 
* "Securing Northern Futures" i Elmdon 1-5 mai 1997. Innlegg: Knowledge and Context. 
Discourses on Substainable Resource use. Examples from Norwegian Minke-Whaling 
    
Bedømmelsesarbeid   
  b)Stillingsbedømmelser:  
* Amanuensis- stillinger ved IMA 
  c)Andre bedømmelser: 
* Hovedfag, Bergen 
 
Konsulentoppdrag 
* Evaluering av artikkel for Current Anthropology  
 
Medie profil 
* Intervju om ungdom i andre land/gavebytte i Aftenposten 
* Intervju om Sosialantropologers syn på (myter om) Psykologer i "Katarsis" no 3, 
Bergen 
* Medvirket i fire radioprogram på NRK  
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* Medvirket i ett radioprogram på Radio Nova 
* Medvirket i Program Et på Radio Rakel 
 
Verv 
* Styremedlem ved Institutt for Sammenlignende Kulturforskning 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 
  a)Gjesteforsker: 
* UCSD: 15 uker, har holdt en forelesning. 
  b)Gjesteforeleser: 
*  UiO, SV- fakultetet: Ex.Phil: "Omsorg, familie og oppvekst" 
* Senter for Kvinneforskning: "Kjønnsrolle undersøkelser på 3 kontinenter"  
 
Publikasjoner 
* "Moral Ute og Hjemme" i NAT nr.4 
* "Religion, Politics and Change at Makatian, Yamdena, Eastern Indonesia: A 
   preliminary Investigation" i South East Asian Ethnography, nr.22:145-168 
* "Continuity in oral literature at Timpaus, Indonesia" i Anthropological Forum, vol.7, 
nr.3:338-402   
  b) Bokomtaler: 
* Worldview Vol.1, nr.1.  " The Geography of children" 
* Journal of Asian Studies". Bok om Nord-Sulawesi 
* Anthropological Forum.  "Becoming Tangan" 
 
 

THOMAS HYLLAND ERIKSEN  (Professor) 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
* "The Politics of Culture and Political Culture in Mauritius". Prosjektet er avsluttet. 
(Monografi utgis vår-98) 
  b)Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 
* Egoisme. Et tosidig (biologisk-antropologisk) perspektiv på det  allmenmenneskelige. I 
samarbeid med Prof. Dag O. Hessen, Biologi, UiO. Antropologiens historie/ The history 
of anthropology, lærebokprosjekt i samarbeid med F.S.Nielsen. Prosjektet er påbegynt 
  c)Formidlingsprosjekter: 
* Darwinismen og de to kulturer: om naturvitenskaplige og humanistiske perspektiver på 
menneske og natur, og spørsmål om begrensningene ved det enkelte perspektiv 
Prosjektet er igangsatt. (Bok publiseres høst-97)  
* Flerkulturell forståelse (Nytt høyskolefag). Prosjektet er avsluttet  
* Fremmedspråklige i norsk videregående skole. Prosjektet er avsluttet. (Lærebok 
publiseres vÅr-97) 
 
Konferansedeltakelse 
  a)Nasjonale konferanser: 
* Sosialantropologisk forening, Bergen, Januar1997  
* NESH, september1997 
* Flerkulturell forståelse, Høyskolen i Finnmark, august 1997 
* Den norske Helsingforskomitè, september 1997 
* Studentkonferanse om nasjonal identitet, NUPI, september 1997 
* Sørlandske Lærerstevne, oktober 1997 
  b)Nordiske konferanser: 
* Nordisk journalistkurs, Århus, mai 1997   
* IMER (International migration och etniska relationer), Stochholm, november 1997 
  c)Internasjonale konferanser: 
* Culture and Rights, Sussex University, juli 1997 
* Personal Identity and National Identity (arrangør, IMA), september 1997 
* Cross-Cultural Comparison (IMA), november 1997 
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Bedømmelsearbeid 
  a)Doktorgradsbedømmelser: 
* Odense Universitetet, Danmark (Kultursosiologi), 1.opponent 
* Stockholms Universitetet, Sverige (Antropologi), fakultetsopponent 
* Uppsala Universitetet, Sverige (Antropologi), fakultetsopponent 
* Lunds Universitetet, Sverige (Etnologi), fakultetsopponent 
  b)Stillingsbedømmelser: 
* 2 lektorater i antropologi, Københavns Universitetet, Danmark 
* Professor 2, NTNU 
  c)Andre bedømmelser:  
* Førstelektorer (Opprykksvurdering), Høyskolen i Finnmark 
* Hovedoppgave (Sosialantropologi). UiB 
 
Medie profil 
  a)Deltakelse i tidsskriftredaksjon: 
* Journal of Peace Research (Redaksjonsmedlem/associate Editor) 
* Ethnos (Redaksjonsmedlem/associate editor) 
* Samtiden (redaktør) 
  b)Deltakelse i massemedier: 
* Kronikker, intervjuer og kommentarer i aviser og tidsskrifter i og utenfor Norge, 
deltakelse i radio og TV ved forskjellige anledninger 
 
Verv 
* Antirasistisk senter, styremedlem 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
  b)Gjesteforeleser: 
* 8 Nasjonalt, 9 forelesninger 
* 4 Internasjonalt, 2 uker, 12 forelesninger 
  c)Annet internasjonalt samarbeid: 
* Deltakelse i ERASMUS/SOCRATES- nettverk med universitetet i Bilbao om 
migrasjon og ekskludering . Besøk i Bilbao mars-97 
* Møter, konferanser og samtaler med Michel Wivieorka, Paris, oktober 1997 
* Medredaktør av serien Anthropology, Culture and Society (Pluto Press, London)    
  
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelsninger 
* 60 ganger.  
 
Publikasjoner 
* Charles Darwin. Ariadne Gyldendal Norsk Forlag.  
* ”Det multietniske samfunn” i Eriksen,T.H. (ed.): Flerkulturell forståelse. Tano, Oslo. 
1997:9-20  
* ”En strategi for å sette dagsorden” i Samora nr.2. 1997  
* ”Et kallt ock ogint land” i Moderna tider, Helsingin Sanomat, Politiken, Lettre    
 International og i Samora. 1997-09  
* ”Et større mangfold?” i Norden-nytt.nr.1. 1997  
* ”Et større mangfold? Innvandrerne i Skandinavia” i Foreningen Norden nr.1. 1997  
*”Et verdensbilde for det 21.århundre i: Slik sluttet verden å være relativ” i Samtiden 
nr.1.  
* ”Et verdensbilde for det 21.århundre II:Hinsides gravalvor og ironi” i Samtiden nr.2/3  
*Flerkulturell forståelse.Tano Oslo.  
* ”Identitet” i Eriksen,T.H (ed.): Flerkulturell forståelse Oslo,Tano. 1997:34-52  
*”Kan ghettoen være god?” i Brox,O (Red): Tett eller spredt. Oslo,Tano.  
* ”Kreolisering” i Vår felles framtid. Kristiansand innvandrerkontor. 1997:4  
* ”Kultur, kommunikasjon og makt” i Eriksen, T.H. (Red.): Flerkulturell forståelse. 
Tano. Oslo.1997:54-66  
* ”Likhet og forskjell i nittitallets Norge, og hva har Mauritius og Norge felles?” i 
Samora, nr.2. 1997. 
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* ”Mauritian society between the ethnic and the non-ethnic” i Vermeulen, H.&Govers, C. 
(ed.): The Politics of Ethnic Consciousness.  Macmillan, London. 1997:250-276   
* ”Mechanisms of Exclusion and Controversies on Integration” in Hug. 1997   
* ”Noen dråper kompleksitet: Et forsvar for antropologenes deltagelse i offentlig  debatt” 
i Antropologiska studier. nr.56-57.1997:13-22  
*:"Nation and Migration" i van der Veer, P.(ed): Anthropos.  
* ”Rethinking ethnicity. An Alternative Approach to the Study of Idenfication” i  
Andresen,T.,  Bull, B. and Duvold,K. (ed.): Separatism: Culture Counts, Resources 
Decide. Fantoft, Chr. Michelsens institut, Bergen.  
* ”Skaper global teknologi globale mennesker?” i Luthersson, P. (red): 
Massmedialiseringar. Carlssons. Stocholm. 1997:15-28 
* ”Stereotypes nationaux en Scandinavie” i LIBER. nr.31. 1997    
* ”Tilhørighet og integrasjon i komplekse samfunn” i Eriksen, T.H (ed.): Flerkulturell 
forståelse.Oslo,Tano. 1997:21-33 
* ”Ubehaget i kulturen” i Moderne Tider. På dansk i "Social Kritik". 1997-08  
*”Unge kreoler i en senmoderne tid: Fundamentalisme eller ambivalens?”  i Ung i 
verden-ung i Danmark. Dansk Flyktningehjelp. København.  
* ”Universitetet som pølsefabrikk” i Prosa nr.1.  
b) Bokanmeldelser: 
*Tommy, D (ed.):Among the Interculturalists i Ethnos.  
* Moore, H (ed): The Future of Anthropological Knowledge i Anthropos.  
 
  

SIGNE HOWELL  (Professor)  
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
* "Urbefolkninger i den malaysiske regnskog: Sosial endring i lys av 
moderniseringsprosesser". Prosjektet er igangsatt. Feltarbeidet ble foretatt i januar og 
juli/august 1997 
* "Transnasjonal adopsjon i Norge i dag". Egen del av prosjektet "Kinskip `quo vadis`? 
Kinship in Norway and beyond". Prosjektet er igangsatt med litteraturinnsamling, 
seminarer, feltarbeid. Omfanget av det videre arbeid med prosjektet vil være avhengig av 
hvorvidt det oppnåes finansiering for perioden 1998-2000 
 
  b)Forskningsprosjekt i samarbeid med andre: 
*"Kinship `quo vadis`?: The meaning of Kinship in Norway and beyond". Eget fokus. 
Transnasjonal adopsjon i Norge i dag. Prosjektet er igangsatt i 1997. Nye midler søkt 
NFR. Prosjektet er et samarbeid med Marit Melhuus, UiO, og Olaf Smedal, UiB. Det 
involverer en rekke hovedfagsstudenter, og 5 er tildelt feltarbeidstipend 
-Prosjektet tar sikte på å studere slektskap og prokreasjon i Norge ut i fra et 
krysskulturelt, komparativt og tverrfaglig perspektiv. Ved å gå til antropologiens kjerne, 
nemlig slektskapsstudier, og bringe dem "hjem", ligger mulighetene til å frembringe ny 
kunnskap om det norske samfunn, utvikle en almen forståelse av slektskap, samt bidra til 
en mer generell teoribygging i antropologi 
-Dersom nye midler mottas fra NFR, skal flere hovedfagsstipend lyses ut 
- Prosjektet involverer også flere vitenskaplige ansatte ved IMA og har en tverrfaglig 
dimensjon  
 
Konferansedeltakelse 
  a)Nasjonale konferanser 
* Betydningen av slektskap i norsk forskning. Tverrfaglig konferanse arrangert  innenfor 
prosjektet "Kinship `quo vadis`? Kinship in Norway and beyond" 
*"Antropologi og historie". Historisk Institutt, UiO 
*"Religionspsykologi". Teologisk fakultet 
*"Urbefolkningsagene". Oslo 
 Alle med innlegg 
  b)Nordiske konferanser: 
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* " Det antropologiske studiet av kjønn". Sosialantropologiska institusjonen,  Gøteborg 
universitet. Med innlegg 
  c)Internasjonale konferanser: 
* "Indigenous Cultures in the Malay world". University of Singapore 
* "Enviromental Economics and Transforming Technologies of Indigenes in Malaysia" 
University of Penang, Malaysia   
* "The Role of Cultures in Development". UNESCO. Lillehammer 
* "Personal Identity and National Identity". UiO 
* "Cross-cultural Comparison". UiO 
*"Displacement and Discontent: Responses to National Development and Globalisation 
in Indonesia and Malaysia". American Anthropological Associations årsmøte. 
Washington DC 
 Alle med innlegg 
 
Bedømmelsearbeid 
  a)Doktorgradsbedømmelser: 
*1 UiO, Tredje opponent 
*  b)Stillingsbedømmelser: 
* 1 professorat, UiB 
* 1 professorat, University of Southern Carlifornia 
* 1 senior lecturership, Monash university, Melbourne, Australia 
* 1 associate professor, Harvard university 
  c)Andre bedømmelser: 
* Forskningsprosjekt for Australian National Research council 
* Forskningsprosjekt for østerikske forskningsråd 
  
Medie profil 
a)Deltakelse i tidsskriftredaksjon: 
* Ethnos, Social Analysis, Anthropological Forum (editorial board) 
  b)Deltakelse i massemedier: 
* NRK Radio. 
 
Verv 
* Medlem av IMA styre. Leder for mellomfag 
* Den norske Oxford Komite: styremedlem 
* European Association of Social Anthropologists: styremedlem 
* New Direction in Kinship studies, internasjonal prosjektgruppe 
* Forum for studiet av urbefolkninger i Malaysia 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 
  b)Gjesteforeleser:  
* 4  Nasjonalt 
* 6  Internasjonalt 
 
Populærvitenskaplig foredrag/gjesteforelesninger 
* 2 ganger. 
 
Publikasjoner 
* Howell, S. (ed.): The Ethnography of Moralities. Routledege, London  
 
 

ARNE KALLAND  (Professor) 
Forskningsprosjekter:  
  a)Egne:  
*"Japanese perceptions of nature".  
Prosjektet tar sikte på å undersøke japanske forestillinger om natur og miljø,   
med særlig vekt på oppfatning av dyr.  Prosjektet er igangsatt og vil løpe i hele 1998 
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* "The whaling issue". Dette prosjektet tar for seg "hvalsaken" i bred forstand, dvs. både 
som en diskurs og i relasjon til "common property theory". Prosjektet har gått over  flere 
år og vil fortsette i 1998. Det har delvis vært finansiert av NOSH frem til  1997 
* Maritim ressursforvaltning 
Dette prosjektet overlapper delvis med de to ovenfor, men fokuserer spesielt på    
fiskeriforvaltning i Japan. Fortløpende 
* Japansk historie 
Skrive en innføringsbok om japansk historie. Påbegynt i 1997 (med stipend  fra Norsk 
Faglitterære Forfatterforening). Vil bli avsluttet i første halvdel av 1998 
  b)Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:   
* Hunting of Marine Mammals: Cultural Aspects of Resource Management in the  
Circumpolar Regions. Dette er et nordisk prosjekt finansiert av NOSH (Nordiske 
samarbeidsnemnd for humanistisk forskning) igangsatt i 1994 og planlagt avsluttet i 
1997. En samlet monografi samt annotert bibliografi er under forberedelse og forventes 
fullført i 1998 
 
Konferansedeltakelse 
  a)Nasjonale konferanser: 
* Naturforvalting og samfunnsfag. Trondheim 4. og 5. februar 1997. Med innlegg 
* Ressursforvaltning, meningsdannelse og identitet. Felles workshop for Senter for 
utvikling og miljø (SUM) og Østlandsforskning, Gausdal 9-11 desember 1997. Med 
innlegg 
  b)Nordiske konferanser: 
* Humanistisk forskning om Arktis, ”Från Karelen till Grønland”, Umeå, oktober 1997. 
Med innlegg 
  c)Internasjonale konferanser:  
* Workshop arrangert av International Whaling Commission, Sendai, Japan, mars  1997 
(invitert "ekspert" og diskutant) 
* Indigenous environmental knowledge and its transformations: a critical examination of 
the concept, its uses and abuses, Kent, 7-10 mai, 1997 (innlegg) 
* Human Rights in Asia, NIAS, København 15-16 mai 1997 
* Animals in Asia, Leiden, september 1997 (innlegg: Måtte avlyse på få dagers varsel 
pga. av benbrudd. Men mitt innlegg ble lest opp av andre så jeg føler at  jeg "deltok") 
 
Bedømmelsearbeid 
  b)Stillingsbedømmelser  
* Theodore Bestor, forfremmelse til prof. ved Cornell University 
 
  c)Andre bedømmelser 
* Søknader til NFR 
* Hovedfag i Oslo og København 
 
Konsulentoppdrag 
* For Institute of Cetacean Research & the Fishery Agency (Ministry of Agriculture,   
Forestry and Fisheries), Tokyo 
* Vurdering av stipendsøknader til NFR (Internasjonale studier) 
 
Medie profil 
  a) Deltakelse tidsskriftredaksjon  
* Journal of Japanese Studies (Advisory Board) 
 
Verv 
* Styremedlem i European Association of Japanese Studies (til august 1997) 
* Sitter i Forskerrådet, Senter for Utvikling og Miljø (SUM) 
* Medlem i styringsgruppen for Stillehavsasia-nettverket 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 
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* Nettverket East-West Environmental Linkages for tiden bestående av 11  institusjoner;  
i Europa (SUM, NIAS, Leiden, Kent, Lyon), to i USA (Honolulu,  Athene) og fire i Asia 
(Taipei, Tokyo, Jakarta, Dehli) 
 
Publikasjoner 
* Asquith, P. & Kalland, A. (Eds.): Japanese Images of Nature. Cultural Perspectives. 
Curzon Press, London  
*” Japanese perceptions of nature: Ideals and Illusions” i  Asquith, P & Kalland, A. (ed.): 
Japanese Images of Nature. Cultural Perspectives.Curzon Press, London. 1997. 
* ”Japan 1914-1991” i Frøland, H.O., Kalland, A.,  Kolstø, P., Werenskjold, R.F. & 
Westad, O.A. (ed.): Europa, USA og Japan. Det 20.Århundres historie. 
Universitetsforlaget, Oslo  
* ”Naturoppfatninger i Japan” i Dyade . 1997; 29 (1) : 38-44  
* ”Naturvern og menneskerettigheter” i Ny Tid. 1997:01-04     
*”På hver sin klode? Ulikheter i verdier og erfaringsgrunnlag mellom lokalsamfunnets og 
storsamfunnets forvaltningsapparat”. Referat fra konferanse i Trondheim 4. og 5. februar 
1997. Naturforvaltning og samfunnsfag Trondheim, DN-Notat  
* ”Some reflections after the Sendai "workshop"” i  Isana. 1997; 16 : 11-15  
* ”Tokugawa-jidai no Shingu-ura (Shingu-ura in the Tokugawa era)” i Shingu, C.H.I.I. 
(ed.): Shingu choshi. Shingu (Japan): Shingu-cho. 1997 : 378-436 
 
Andre kommentarer 
*Jeg har hatt 20 prosent permisjon i perioden 1.januar - 31. august 1997 (for  arbeide ved 
SUM) og deretter hel permisjon uten lønn ut året (stipend fra NFF) 
 
 

CHRISTIAN KROHN-HANSEN  (Førsteamanuensis) 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
* "Makt og Legitimitet: Politisk kultur i Den Dominikanske Republikk". Prosjektet 
innebærer undersøkelse av aspekter ved dominikansk politisk liv, især av statsbygging og 
nasjonal identitet. Forskningen bygger på antropologisk feltarbeid i landet i 1992-
1993(13 Måneder) og 1997 (2 måneder), og på arbeid med et bredt spekter av skriftlige 
kilder. Viktige mål er å søke og bidra til å kaste lys over følgende spørsmål: Hvordan kan 
politikk- eller det politiske- best begrepsfestes og undersøkes komparativt? Hvordan 
forstår og studerer en makt og vold komparativt? Hvordan kan, og bør, antropologi og 
historie kombineres? Prosjektet, som utgjør et kontinuerlig, langsiktig arbeid, var 
forbundet med følgende konkrete arbeider i 1997: 
1)"From Violence to Boundaries: The Production of the Dominican Republic in the 
Dominican-Haitian Borderlands". Dette prosjektet innebærer skriving av et bokmanus 
om byggingen av den dominikanske staten, og av dominikansk nasjonal identitet, i de 
dominikansk-haitianske grenseområdene i det tyvende århundret, dvs. i perioden 1900 til 
1992. Bokmanuset bygger på en doktoravhandling. Det blir ferdig i løpet av mai 1998, 
og søkes publisert internasjonalt. 
2)"The Construction of Dominican State Power and Symbolisms of Violence". På det 
mest generelle planet utgjør dette arbeidet  et bidrag til det komparative studiet av 
moderne politisk vold. 
3)"Collective Amnesia: Race and Nation in the Dominican Republic". Dette arbeidet 
(som pr.30/12 er "submitted", dvs. innsendt for vurdering til et internasjonalt tidsskrift) 
innholder en analyse av forholdet mellom bestemte ideer om rase o det dominikanske 
samfunnet og dominikansk nasjonsbygging. På det mest generelle planet søker arbeidet 
dels å kaste lys over relevansen av studier av "kollektive minner" (eller "sosial endring") 
for studiet av "rase" og "nasjon", og dels å drøfte hvordan "kollektive minner" best kan 
studeres komparativt.   
* "The Anthropology and Ethnography of Political Violence". Et kontinuerlig pågående 
grunnforskningsprosjekt som består i utforskning av antropologiske- eller kryss-
kulturelle-perspektiver på vold og voldsbruk. Forkningen baserer seg på egne data 
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innsamlet gjennom feltatbeid og på lesning. Et review essay med overnevnte tittel ble 
publisert i Journal of Peace Research, 34 (2), may 1997, pp.233-240. Essayet drøfter tre 
bøker som nylig er publisert og søker å gi et riss av sentrale tendenser på dette 
forskningsfeltet. 
   
b)Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 
* Prosjektet innebærer skriving - i samarbeid med førsteamanuensis Halvard Vike, UiO- 
av et kapittel til en lærebok i antropologi til bruk på universiteter og høyskoler i Norge. 
Kapittelet drøfter ulike aspekter ved antropologisk analyse av politikk. Pr 30/12-97 er 
første versjon skrevet. Det vil bli publisert våren-98 på Fagbokforlaget. Boken redigeres 
av Olaf Smedal, UiB, og Finn Sivert Nielsen, UiTØ 
 
Konferansedeltakelse 
  a)Nasjonale konferanser: 
* "Samfunnsvitenskaplige perspektiver på identitet". Studentkonferanse, 26 september 
1997. NUPI. Deltok som invitert "discussant"  
  c)Internasjonale konferanser: 
* "Personal Identity and National Identity", Lysebu,1-3 september 1997. IMA. Deltok 
med paperet "Collective Amnesia: Race and Nation in the Dominican Republic" 
 
Bedømmelsearbeid 
  c)Andre bedømmelser: 
* Eksamenskommisjon for grunnfag ved IMA, UiO (15 kandidater). Høst-97   
 
Publikasjoner 
* ”The Anthropology and Ethnography of Political Violence” i  Journal of Peace 
Research,34(2). 1997:233-240  
* ”The Construction of Dominican State Power and Symbolisms of Violence” i Ethnos, 
1997:62 (3-4).  
  b)Annet:  
* "Masculinity and the political among Dominicans". Presentation of the paper, Research 
seminar. University of Tromsø. 1997  
 
Andre kommentarer 
* Jeg tiltråde min stilling ved UiO i midten av august 1997.(Fram til mai 1997 arbeidet 
jeg ved UiTø. Jeg oppholdt meg i Santo Domingo for egen regning sommeren 1997). 
Deltakelse på konferanser og i bedømmelsesarbeid i tiden før august 1997 er ikke 
rapportert i ovenstående 
* Om min undervisning ved IMA høsten 1997:  
-Jeg foreleste på grunnfag (6 dobbelttimer) i bolken "sosial organisasjon og  
differensiering". 
- Jeg ledet metodegruppe 2 for hovedfagsstudenter etter feltarbeid, dvs. i skrivefasen (13 
dobbelttimer) 
.- Jeg hadde veiledningsgruppe med fire studenter på annet semester hovedfag 
(Tilsammen 12 timer veiledningsmøter). 
 
 

SARAH LUND  (Professor) 
Forskningprosjekter 
  a)Egne: 
* "Lessons on Power and Consciousness in Peruvian Democracy: Andean Nonliterates 
and the use of Peruvian Identity Papers". The intent of this project has been to study the 
interaction between the official written and the more subjective forms of individual 
identity in Peru. My particular intent has been to explore methodological issues on how 
anthropologists can make a significant contribution to the study of the state. Prosjektet 
har vært grunnlag for to hovedfagskurs hos oss, det siste gitt sammen med Hülya 
Demirdirek. På begge kursene brukte jeg anledningen til å drøfte/analysere materialet fra 
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forskningen om identitetspapirer i Peru. Jeg ville sette det etnografiske inn i større 
teoretiske sammenhenger av allmen interesse for hovedfagsprosjekter 
 
Konferansedeltakelse 
  a)Nasjonale konferanser: 
* Interdisciplinary research seminar on families and households, SV fakultetet,   
  UiO. 
  b)Internasjonale konferanser: 
* Personal identity and national identity: Time and space. Lysebu, Oslo 1-3.9.97 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 
  a)Gjesteforsker: 
* 6 nasjonalt, hele året, 5 forelesninger 
  c)Annet internasjonalt samarbeid: 
* Feltarbeid, november-desember 
 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger 
* 1 gang 
 
Verv 
* FOU-leder 
 
Publikasjoner 
c)Bokanmeldelse: 
 *Bresnien, N: Literacy emotion and authority. Reading and writing on a Polynesian 
atoll  i Anthropological Quaterly 
 
 

MARIT MELHUUS  (Professor) 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
* "De Nye Slektsledd. En studie i endring med fokus på de nye 
reproduksjonsteknologier". Prosjektet er igangsatt med hovedvekt på forarbeider; 
litteratur innsamling, seminarer. Omfanget av det videre arbeidet med prosjektet vil være 
avhengig av hvorvidt det oppnåes finansiering for prosjektet for perioden 1998-2000. 
  b)Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 
* "Kinship-quo vadis? The meanings of kinship in Norway and beyond". I samarbeid 
med Signe Howell, IMA, UiO og Olaf Smedal sosialantropologisk institutt, UiB.  
Prosjektet tar sikte på å studere slektskap og prokreasjon i Norge ut i fra et 
krysskulturelt, komparativt og tverrfaglig perspektiv. Ved å gå til antropologiens kjerne, 
nemlig slektskapsstudier og bringe dem "hjem" ligger muligheten til å frembringe ny 
kunnskap om det norske samfunn, utvikle en almen forståelse av slektskap, samt bidra til 
en mer generell teoribygging i antropologi. Betydningen av slektskap i dagens Norge 
aktualiseres som følge av utviklingen av Norge som et flerkulturelt samfunn, 
tilgjengeligheten av de nye reproduksjonsteknologiene, omfanget av transnasjonale 
adopsjoner og de nye lovendringene m.h.t slekt og familieforhold. Prosjektet vil arbeide 
systematisk med å utvikle antropologiens kritiske og vitenskapsteoretiske potensiale ved 
bl.a  å videreføre og fornye den komparative metode. 
 
Konferansedeltakelse 
  a)Nasjonale konferanser:  
* Arrangør for debattmøte for IMA, om "individuelle og kollektive rettigheter" 
* "Kinship-quo vadis? Meaning of Kinship in Norway and Beyond". Et tverrfaglig 
seminar, Oslo 12-13 juni 1997. Ansvarlig arrangør; Marit Melhuus og Signe  Howell.  
Med innlegg; "De Nye Slektsledd. Noen Tanker omkring Prokreasjon og Slekt"  
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* KULT-Slutt! Kultprogrammets avslutningskonferanse, Oslo 27-28 november 1997. 
Med innlegg til plenumsdebatt: "Har Vi Møtt de Kulturelle Utfordringene?". Ansvarlig 
medarrangør 
* Workshop on Crosscultural Comparison", Lysebu 28 november-1 desember 1997 Med 
innlegg under sesjon:" At the Demise of Grand Theory, Where Do We Go?".  Ansvarlig 
arrangør Marit Melhuus og Signe Howell 
  c)Internasjonale konferanser: 
* LASA, Guadalajara, Mexico, "Are there no Limits to Gender?. Ansvarlig arrangør av 
symposiumet Marit Melhuus og Kristi Anne Stølen. Innlegg på sesjon; "Rethinking Sex 
and Gender Imagery in Latin Amerika" 
* "Pensar desde la Antropologïa", Barcelona 12-16 juli 1997. Arrangert av  
U.I.M.P/Museo de la Sciencia. Invitert til Å holde foredrag. "Back to basics? 
Anthropology and the Challenge of Cross-cultural Comparison" 
* UNESCO konferanse "Our creative diversity- a critical perspective". International 
conference on culture and development. Lillehammer 5-7 september 1997. Invitert til å 
delta med innlegg på avslutnings paneldebatt om "Research Need and the Role of the 
Researcher in the International Agenda" 
*”Buscate un temba que te mantenga”. Sosial og Kulturell kreativitet på Cuba, UiO, 30-
31 mai 1997 
 
Bedømmelsearbeid 
  a)Doktorgradsbedømmelse: 
* Bedømmelse av Bjørn Barland for Dr.scient. graden ved Norges Idrettshøyskole,  Oslo    
  b)Stillingsbedømmelser: 
* Vurdering av lektorat i latinamerikas etnografi, København Universitetet, Institut for 
Antropologi 
 
Medie profil 
 b)Deltakelse i massemedier: 
*NRK P2 
* NRK TV 
 
Verv 
* Medlem av Det akademiske kollegium, UiO  
* Leder av fagkomitèen i antropologi, NFR 
* Medlem av KULTs programstyre, NFR 
* Medlem av referanse gruppen for å vurdere fagkomitè-ordningen , NFR 
* Medlem av KULT-slutt! konferanse komitè 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 
  b)Gjesteforeleser: 
* 4 Nasjonalt, 4 forelesninger 
* 1 Internasjonalt, 1 forelesning 
 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger 
* Henie Onstad kunstsenter; "Frida Kahlos kunst sett fra medisinske, 
sosialantropologiske og kunsthistoriske synsvinkler" 
 
Publikasjoner 
 *” Antropologiens tvisyn: Etiske dilemmaer i betydninger av den andre” i Norsk  
Antropologisk Tidsskrift  1997:8(1):12-25. Også publisert i Løchen,Y. (ed.): Skriftserie.  
De nasjonale forskningsetiske komitèer. 1997:10  
* ”Exploring the work of a compassionate ethnographer. The case of Oscar Lewis” i 
Social Anthropology. 1997:5(1):35-54  
* ”The troubles of virtue: values of violence and suffering in a Mexican context” i 
Howell, S. (ed.): The Ethnography of Moralities. Routledege, London. 1997:178-202 
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INGRID RUDIE  (Professor) 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
* Rom, kropp, relasjon og mening: Nivåer i kulturell reproduksjon. Foreløpig har dette 
karakter av et teoretisk prosjekt, hvor jeg prøver å videreutvikle teoretiske implikasjoner 
av de feltbaserte prosjektene jeg har arbeidet med siden 1987 ("Malaysia revisited" og 
OL- prosjektet). Mer spesifikt prøver jeg å integrere perspektiver fra livsløpsstudier, 
"embodiment"-litteratur, "memory"- litteratur, og nyere bidrag til kognitiv antropologi. 
Det hele er drevet av en grunnleggende interesse for noen "store" antropologiske 
problemer som: kontinuitet og endring, og skjæringspunktet mellom det universelle og 
det kulturspesifikke. Min mest påtrengende personlige nysgjerrighet knytter seg til 
livsløpsdimensjonen som et utsiktspunkt for å kunne forstå kulturtilegnelse og- 
bearbeiding som et "øko-logisk" adaptivt prosjekt (jeg vil helst unngå å bruke 
sosialiseringsbegrepet fordi det gir for snevre konnotasjoner). Jeg bør vel tilføye at jeg 
også sikter mot å komme fram til avgrensede problemstillinger som kan studeres 
empirisk, altså en ny feltbasert fase. 
  b)Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 
* Betydningen av å bo i lokale hushold under feltarbeidet. Dette er et forsøk på å avklare 
noen metode-implikasjoner av denne måten å knytte seg opp til informantene på: Hva 
kan være gevinster og omkostninger for data-produksjonen. Vi har hatt  et seminar med 
et antall inviterte deltagere. Innleggene skal videreutvikles med tanke på en publikasjon. 
Prosjektet er igangsatt sammen med Sidsel Roalkvam og Jan Simonsen.  
 
Bedømmelsearbeid 
  a)Doktorgradsbedømmelser: 
* Koordinator for en kandidat ved IMA  
(Disputasen er utsatt på ubestemt tid, men vurderingen er ferdig) 
  b)Stillingsbedømmelser: 
* 1.Amanuensis i Bergen (påbegynt 97, går inn i 98) 
c)Andre bedømmelser: 
* Vurdering av søkere til opprykk (Forsker 1) ved ISF og AFI 
 
Verv 
* Medlem av styringsgruppe for Kambodsjaprosjektet, Psykososialt senter for 
flyktninger. (UIO) 
* Medlem av styret for IMER-programmet, NFR 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 
  b)Gjesteforeleser: 
* Internasjonalt, 2 ganger, 3 forelesninger 
 
Publikasjoner 
* ”Feltarbeidet som møteplass. Kartlegging eller tekstlesing?” i Fossåskaret, E., 
Fuglestad, O.L og Aase,T.H. (ed.): Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av 
kvalitative data. Universitetsforlaget. Oslo. 1997:117-139 
* ”The Complete and the Incomplete: A Cross-cultural Perspective on Gender and  
Individuality” i Arenal, E. (ed.): Skriftserien nr. 9.  Senter for humanistisk 
kvinneforskning. 1997:13  
    
 
 

ARNE RØKKUM  (Førsteamanuensis) 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
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* "Goddness, Priestness and Sisters: Mind, Gender and Power in the Monarchic 
Tradition of the Ryukyus".  Monografiprosjekt, under trykking, med tema kognitive 
domener og samfunn. Et institusjonelt rammeverk, med bror og søster som grunnenhet, 
preget kongedømmet i Ryukyu-øyene helt til innlemmelsen i Japan på slutten av det 19. 
århundret. Hvordan en kjønnet definisjon av person,  posisjon og sted har vært sentral i 
oppfatning av makt; hvordan en samtidig realitet gir forrang for kvinner i en slik 
situasjon. 
 
Konferansedeltakelse 
  c)Internasjonale konferanser: 
* International Symposium of Okinawan Studies, University of Sydney 
 
Bedømmelsearbeid 
  a)Doktorgradsbedømmelser: 
* Koordinator i komiteen for Sidsel Roalkvam 
 
Medie profil 
   b)Deltakelse i massemedier: 
* Intervjuet om Japans økonomiske situasjon i Dagens Næringliv 
 
Verv 
* Styremedlem i organ under Nordisk Ministerråd: Nordisk Institut for  Asienforskning, 
København 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 
  a)Gjesteforsker: 
* 1 Internasjonalt, 3uker 
 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger 
* 1 foredrag 
 
 

TOM G. SVENSSON  (Førsteamanuensis) 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
*AGREE-(Aboriginal Government Resources Economy and Environment) Internasjonalt 
prosjekt med basis på McGill University, Montreal. Mitt bidrag har å gjøre med 
etnopolitiske prosesser relatert til rettsantropologiske  problemstillinger "aboriginal 
right" i vid forstand innen den fjerde Verden i Arktis/Subarktis. Samene-Lubicon Cree.  
- Aktuelle prosesser som det arbeides særlig med i 1997 er det norske Sametingets reelle 
innflytelse som eksempel på Aboriginal Government knyttet til Skoddebergprosjektet 
(Forsvarsdept) og samisk sedvanerett (Justisdept.) 
-Et mindre feltarbeid i anslutning til det sistnevnte ble gjennomført i Røros høsten 1997. 
Fortsettelse i 1998 
 
Konferansedeltakelse 
  a)Nasjonale konferanser: 
* Museumskonferanse i Trondheim 8 januar 1997 
* Samisk Rettsseminar i Tromsø 9-10 april 1997. Med paper. 
* NRLs landsmøte i Tromsø  13-14 juni 1997. Foredrag 
* NFRs Kvenforskningsseminar i Vadsø 1-3 oktober 1997 
* Lappekodicillsymposium 2 i Kautokeino NSI 4-6 november 1997 
* Kult-slutt seminar, NFR i Oslo 27-29 november 1997 
  c)Internasjonale konferanser: 
* Legal pluralism and Folk law (IUAES) i Moskva med paper. "Sami  empowerment and 
legal pluralism- indigenous self-determination in the making" 
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Konsulentoppdrag 
* Forvarsdept.: "Skoddebergsprosjektet" 
* Justisdept.: "Samiske sedvaner/samiske rettsoppfatninger" 
* Sensurarbeid: Steinerskolen i Bærum og Steinerskolen på Hovseter. 
 
Medie profil 
  a)Deltakelse i tidsskriftredaksjon. 
* Nomadic people. 
  b)Deltakelse i massemedier. 
* NRK To 
 
Verv 
* Visebestyrer IMA     
* Fakultetsråd/Styre SV 
* MFU leder IMA 
* Dr.politutvalg IMA 
* Samarbeid: IMA-Nayuma, Zambia 
* Museumsutvalget (Rektoroppnevnt) "Fenstadutvalget" 
* NUUM, Nasjonalt utvalg for universitetsmuseene 
 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger 
* 5 ganger 
 
Publikasjoner 
* ”Quest for Equity.Norway and the Sami Challenge” in Acta Borealia nr.1 Novus, 
Universitetet i Tromsø. 1997:01  
*The Sami and their land. Novus forlag, Oslo. 1997 
 
 

ARVE SØRUM  (Førsteamanuensis) 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
* "Etnisk identitet og sosial organisasjon i sentral-Sulawesi". Et pågående prosjekt, 
planlegges avsluttet i 1999. 
* "The Limits of Knowledge". Et kritisk blikk på forholdet mellom kunnskapsosiologisk 
teori og kulturanalyse. Igangsatt. 
* "Bedamini-samfunnet i endring". En historisk fremstilling av Bedaminienes forandelige 
livsverden fra kontakt med kolonimakten til dags dato. Igangsatt. 
b)Forskningsprosjekter I samarbeid med andre: 
* "The practice of Friendship and Kinship: A comparative view of transformational 
relations"  Et pågående prosjekt i samarbeid med Edvard Hviding, Universitetet i 
Bergen. Planlegges avsluttet i 1998. 
 
Konferansedeltakelse 
  c)Internasjonale konferanser: 
* American Anthropological Association Annual Meetings in Wahsington DC 
 
Bedømmelsearbeid 
  a)Doktorgradsbedømmelser: 
* Ledet bedømmelseskomiteen til Arne Perminovs doktorgrad 
 
Medie profil 
  b)deltakelse i massemedier 
* Deltaker i tre radioprogram i NRK P2 
 
Verv 
* Medlem av Instituttrådet ved IMA, vår-1997 og FOU, høsten 1997 
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* Grunnfagsleder ved IMA 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 
  b) Gjesteforeleser: 
*    1  Nasjonalt,1 forelesning 
 
 

AUD TALLE  (Professor) 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne:  
* Seksualitet, fertilitet og identitet. Prosjektet er en studie av seksualitet og fertilitet i lys 
av  moderniseringsprosesser hos maasaier i Tanzania. Feltperiode 1991-94. Utskriving 
av materialet pågår. 
  b) Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:   
* The power of pain: female circumcision in Northern Tanzania. Samarbeidsprosjektet 
med lege Rachel Manongi, Kilimanjaro Christian Medical Centre, Tanzania. Prosjektet 
har som mål å belyse forandring og kontinuitet i kvinnelige omskjæringspraksiser i 
Tanzania. 
 
Bedømmelsearbeid 
  b)Stillingsbedømmelser  
* 2 Førsteamuensis-stillinger IMA  
  c)Andre bedømmelser 
* 2 Hovedfag I Tromsø og 2 i Bergen  
 
 
 
 
Konsulentoppdrag 
* Nettverksreise for International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA,  
København) blant maasai Kenya og Tanzania 
* Evaluering av Christian Michelsen Institutt (Norges Forskningsråd) 
 
Verv 
* Styremedlem Senter for Utvikling og Miljø (SUM), UiO 
* Medlem av Programstyret Helse og Kultur (NFR) 
* Medlem, Expert Group on Development Issues (Utrikesdepartementet, Stockholm) 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997: 
  b) gjesteforeleser:  
* 2 Nasjonalt, 1uke, 5 forelesning 
* 1 Internasjonalt, 1 forelesning 
 
Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger  
* 2 foredrag. 
   
Publikasjoner 
* "Pastoralists at the Border : Discourses on Development and Poverty among  Pastoral 
Maasai " i Andersson, D & Broch-Due, V:  Poverty Matters: Rich and Poor among 
Pastoralists in Eastern Africa.. James Currey, London. 
* "Female and Male in Maasai life: Ageing and Fertility " i Aguilar, M.I (ed): The 
Politics of Age and Gerontocracy in Africa: Ethnographies of the past and memories of 
the present. Lawrenceville, NJ, Africa World Press. 
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HALVARD VIKE  (Førsteamanuensis) 
Forskningsprosjekter 
b)Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 
*Samarbeid med Professor David B.Kronenfeld ved University of California, Riverside, 
om en serie teoretiske arbeider basert på mine feltarbeid i Norge. Samme type 
forskningsarbeid pågår i samarbeid med Dr. Simon Abram ved University of Wales i 
Cardiff. Her er fokus politisk kultur og lokalpolitiske praksiser i Storbritania og Norge. 
*Arbeidet med TV-produksjonen for NRK har også generert interessant empiri jeg vil 
bruke i fremtidig forskning. 
 
Bedømmelsearbeid 
*Førsteamanuensis- vikariat ved Høgskolen i Telemark, avd. for helse- og sosialfag 
*Førsteamanuensis- vikariat ved HiT, avd. for lærerutdanning 
*To hovedfagkommisjoner ved IMA, UiO 
 
Medie profil   
  b)Deltakelse i massemedia: 
*TV- produksjon for NRK, 4 programmer. 
*Figurert relativt ofte i Telemarks lokalaviser som kommentator og tildels spaltist.
  
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 
  a)Gjesteforsker: 
* 1 Internasjonalt, 1uke, 1 forelesning. Department of Anthropology, University of 
California, Riverside. 
 
Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger  
* 2 foredrag 
  
Vitenskaplige og populærvitenskaplige priser 
  a)Vitenskaplige priser: 
* Kongens gullmedalje. 
 
Publikasjoner 
*”Reform and Resistance: a Norwegian Illustration” i Shore, C & Wright, S: 
Anthropology of Policy. Routledge, London. 
*Vike, H & Kronenfeld, D.B. ”Collective Representation and Social Praxis” i Social 
Anthropology .(Sendes Umiddelbart). 
*”Norsk Kultur: ”Myte og Realitet” i Eriksen,T.H (Red): Flerkulturell Forståelse. Tano 
*Vike, H & Krohn-Hansen, C: ”Maktens symbolske Former” i bok red. av Smedal, O & 
Nielsen, F-S. på Fagbokforlaget. 
*En rekke rapporter i regi av Telemarkforskning, hvor jeg har vært deltidsansatt i 
perioden. 
 
Annet 
*Har vært blant initiativtakerne til etableringen av FNE, Forum for Nordisk Etnografi 
*Har holdt en rekke foredrag og forelesninger for kommuner og lokalpolitiske 
konferanser. I tillegg har jeg holdt en rekke gjesteforelesninger ved HiT og 
folkeuniversitetet i Vestfold. 
 
 
 

UNNI WIKAN  (Professor) 
Forskningsprosjekter 
  a) Egne: 
* Bhutan: Kultur og samfunn  
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Prosjektet bygger på 20 mnds feltarbeid i landet og er en bred analyse av sosial    
organisasjon, etnisitet, maktrelasjoner, kjønn og utviklingsproblematikk i et relativt  
uutforsket buddhistisk samfunn. 
b)Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 
*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. 
 
 Konferansedeltakelse 
  a) Nasjonale konferanser: 
* Utvikling, livskvalitet og etikk. (NFR).  
Rus og fremmedkulturelle innvandrere. (Oslo kommune Rusmiddelsekretariat 
* Helsefaglige utfordringer i et flerkulturelt miljø. (Norsk  Sykehus- og   
helsetjenesteforening) 
c) Internasjonale konferanser: 
* Politics and Identity Formation in Contemporary Europe.(Harvard Univ, Center for 
European Studies, USA, 11-13. april) 
* Transnationalism. (Guggenheim Foundation; 13-14. Sept.) 
*  Culture, Justice, and the Boundaries of  State Authority (Social Science Research 
Council, Washington DC, 5-6 april) 
* Racism and Xenophobia. (Centre Culturel Francais, Oslo, 14. okt) 
 
Bedømmelsearbeid 
  c) Andre bedømmelser: 
* Opptak til dr.politstudiet 
* Artikler til vurdering for American Anthropologist, American  Ethnologist, Journal of 
Ritual Studies, Current Anthropology.  
 
Medie profil 
a) Deltakelse tidsskriftredaksjon: 
* Editorial Board, American Anthropologist 
* Editorial Board, The Politics of Ethnography, Univ. of California Press 
b) Deltakelse i massemedier: 
* Kronikker i dagspressen. 
* Debattprogram på NRK1 og TV2: Svensk TV og aviser 
* Debattprogram i radio (P1, P2 og P4), m-m. 
 
Verv 
 a)Internt ved UiO: 
*  Medlem, Styret, IMA 
*  Medlem, FOU, IMA 
*  Medlem, Museums- og Formidlingsutvalget, IMA 
*  Leder for Dr. Politprogrammet, IMA 
*  Styremedlem, Sommerskolen 
 b)Utenfor Norge: 
*  Styremedlem, Society for Psychological Anthropology, USA 
 
 Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 1997 
  a) Gjesteforsker: 
* Internasjonalt: London School of Economics, Dept. of Anthropology, 4 uker, 3 
forelesninger 
* Nasjonalt: Leder for Rådet, Ungdom mot Vold. 
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* Nasjonalt: Medlem, Rådgivningsgruppe, ARENA 
  b) Gjesteforeleser: 
Nasjonalt:  
* Univ. i Trondheim, Sosialantropologisk Institutt, 1 forelesning 
* Forsvarets høyskole, Oslo, 1 forelesning. 
Internasjonalt:  
* The New School for Soc. Research, New York, Dept. of Anthropology, 1 forelesning. 
* Nordiska hälsovårdshøgskolan, Gøteborg, 1 forelesning. 
  c) Annet internasjonalt samarbeid: 
* Med Center for Refugee Studies, Oxford Univ., England 
 
Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger 
* Antall: 26 
 

 
4.2 Stipendiater 
  

JAN KÅRE BREIVIK 
Forkningsprosjekter 
  a)Egne: 
* Prosjektets sentrale tema er sosial konstruksjon av stigma knyttet til 
funksjonshemmedes identitetshåndtering. Det grunnleggende teoretiske  perspektivene er 
konstruktivistisk; identitet tenkes som en dialogisk prosess, d.v.s. et situasjonelt og 
relasjonelt fenomen, snarere enn en fysisk, diagnostisk tilstand. Vektleggingen er på 
utforskningen av ambivalenser og "miksturer". Og følgende 
hovedspørsmål/problemstilling ble stilt i den opprinnelige prosjektskissen; "På hvilken 
måte blir funksjonshemmedes forhold til stigma og stigmatisering en fortetning av 
almene identitetsproblemer i det senmoderne samfunn?" Begrunnelsen er at det 
senmoderne (evt. postmoderne) identitetsproblemet ser ut til å være mer akutt for 
funksjonshemmede, i og med at deres situasjon ser ut til å fremme refleksivitet i spesiell 
grad. På det teoretiske planet vil Zygmont Baumas og Anthony Giddens arbeider 
innenfor feltet "identitet, refleksivitet og ambivalens" være viktige inspirasjonskilder. 
Den empiriske undersøkelsen vil bli gjennomført ved hjelp av innsamling av individuelle 
livshistorier (skriftlig eller visuelt) som suppleres med oppfølgingsintervjuer. Oppfølging 
av debatter med islett av identitetspolitikk i Døves tidsskrift (spennende debatter). Jeg 
har ikke gjort noe tradisjonelt feltarbeid så langt i mitt arbeid, men jeg planlegger 
feltopphold i Oslo Døvesamfunn eller på Folkehøgskole hvis det lar seg gjøre i 
kommende år (1998-1999). Jeg begynte høst 1997 og har et NFR stipend tilsvarende 3/4 
stilling i 4 1/2 år. Finansieringen er gjennom et delprogram under Velferd og Samfunn 
som heter forskning for funksjonshemmede. Jeg har ikke pliktarbeid her, men jobber 1/4 
stilling som prosjektleder i Funksjonshemmedes Studieforum (Hvor jeg koordinerer et 
EU- prosjekt under Utdanningsprogrammet Sokrates). Innsamling av empirisk materiale 
er på begynt og jeg er dermed i forkant av den opprinnelige planen. 
 
Konferansedeltakelse 
  a)Nasjonale: 
* "Personal Identity and National Identity", Lysebu, IMA, Oslo september 1997.  Med 
Paper. 
  c)Internasjonale: 
* Deltakelse på AAA-konferanse i Washington DC, november 1997 
 
Bedømmelsearbeid 
  c)Andre bedømmelse: 
* Sensuroppdrag for grunnfag, IMA vår og høst 1997, Samt utsatt  grunnfagseksamen for 
grunnfagseksamen vår, sommeren og høsten 1997 
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* 1 Hovedfagssensur i oktober 1997 
  
Konsulentoppdrag 
* Leder av kurs i flerkulturell forståelse for vitenskapelige ansatte ved UiO, 25 april 
1997 
 
Medie profil 
  b)Deltakelse i massemedier: 
* Intervjuet i Døves tidsskrift, januar 1997, om prosjektet mitt  
* Artikkel i Døves tidsskrift vår 1997 (anmeldelse av spesialpedagogisk avhandling om 
døves kultur) 
 
Verv 
* Vararepresentant til IMA styre for stipendiatene 
* Stipendiatrepresentant i Fakultetsstyre og Fakultetsstyrets arbeidsutvalg 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 
* Deltakelse i uformelt nettverk av antropologer som jobber med "døveforskning" 
 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger 
* 1 gang. 
 
Publikasjoner 
* Å leve i eksil - identitetsproblemer og moralske dilemmaer i norsk eksil. Forlaget   
Migrasjonslitteratur.  
 
Andre kommentarer 
* Høsten 1997 foreleste jeg 6x2 timer i bolken "makt og autoritet" for 2. semesters 
grunnfagsstudenter ved IMA.  
* I løpet av året har jeg også deltatt på to samlinger i regi av NFRs program; Forskning 
for funksjonshemmede, hvor jeg har har holdt innlegg om prosjektet mitt (progresjon, 
problemstillinger til debatt, etc.). Jeg har også holdt innlegg på IMAs internseminar 
Work in Progress, 28 oktober 1997. 
* I tilknyttning til min kontakt med forskningsgruppen "funksjonshemmede og 
velferdstat" i Bergen (hvor min andreveileder Per Solvang er leder) har jeg lagt frem og 
fått diskutert mitt materiale/prosjekt. 
* Våren 1997 deltok jeg på SV-fakultetets kurs i vitenskapsteori, og jeg har levert essay 
med tittel "Er døve en kulturell, språklig minioritet eller en gruppe funksjonshemmede? 
Den etiske dimensjonen knyttet til forskers valg av perspektiv og begrepsfesting av 
undersøkelsesfeltet" 
 
 

BENEDICTE BRØGGER 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne:  
* Nation-building and the Chinese Clan Associations in Singapore.  Prosjekt i 
forbindelse med doktorgradsprogammet. Om betydningen av  tradisjonelle frivillige 
organisasjoner i et moderne, industrialisert samfunn. Politikk og slektskap.  
 
Internasjonale konferanser: 
* International Social organisation in East and Southeast Asia: Qiaoxiang ties during the 
20th Century. Leiden 28.-30-august. Med paper 
*Collective Identity Research group (CIRG), under ARENA. Asker. 8-9-september.  
Med paper.  
 
Deltakelse i massemedier 
* Ett kort bakgrunnsintervju i økonomisk rapport 
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Verv 
* Stipendiatenes representant i FOU-utvalget ved IMA 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997: 
  a)gjesteforsker:  
* 1 Internasjonalt, 26 uker. 1 Forelesning 
 
Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger 
* 5 ganger. 
 
 

HÛLYA DEMIRDIREK 
Forskningsprosjekter: 
  a) Egne: 
* "Narration of Nation in the Making: Witnessing History Making among the Gagauz   of  
Moldova.". Prosjektet går ut på å studere politisk retorikk blant gaguz, en liten tyrkisk- 
talende kristen-ortodox minioritet i Moldova, som fikk territoriell uavhengig status i 
løpet av mitt feltarbeid i 1994. Formålet med dette studiet er å undersøke 
nasjonsbyggingsprosessen som en form for narrasjon (fortelling). Grupper av politisk 
aktives samhandling og fremstilling 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 
uavhengighetsbevegelsen; hvilke spesifikke moralske verdier fremheves i deres diskurs; 
og hvordan politiske diskurser forholder seg til sosio-økonomiske problemer i 
gagauzernes dagligliv. Prosjektet forventes avsluttet september 1998 (Forsinket p.g.a 
sykdom).   
 
Konferansadeltakelse 
  c)Internasjonalekonferanser: 
* Personal and National Identity, Time and Place. UiO, Lysebu-september 1997. Med 
paper. 
* Anthropology og Post-communism 2, i Bergen. Med paper 
 
Medie profil 
  B)Deltakelse i massemedier: 
* Intervju med Radio, NRK P1; "det mannlige og det kvinnlige i det tidligere Sovjet  
Unionen. 
* Intervju i TV i Moldova: om Gagauzerne 
 
Publikasjoner 
c)Bokanmeldelser: 
 *After the USSR: Ethnicity, Nationalism, and Politics in the Commonwealth  of 
Independent States, by Anatoly M. Khazanov  i Ethnos, Journal of Anthropology, 
Scandinavian University Press, Stockholm. 1997; 62(3-4):146-148  
 
 

RUNE FLIKKE 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
* Continuity and Change in an urban Zulu Community: I min dr.polit avhandling følger 
jeg opp mitt arbeid på hovedfag. Det er en  studie av sosial og kulturell kontinuitet og 
transformasjon i en sort bydel I utkanten av Durban. Med utgangspunkt i mitt materiale 
fra hovedfag som var sentrert rundt en profet i en Zulu Sionistisk helbredelseskult dro jeg 
tilbake for å studere informantenes behandling av sosial transformasjon og kulturell 
kontinuitet. Det viste seg at alle informantene nå hadde forlatt bevegelsen. Studiet har 
derfor tatt en litt annen vending enn i prosjektbeskrivelsen. Jeg er for tiden i ferd med å 
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jobbe med et metodisk og teoretisk fundament som skal gjøre meg i stand til å analysere 
de store "paradigmeskiftene" som preget mine feltarbeid. Skrivingen ble påbegynt ved 
hjemkomst fra feltarbeidet i oktober  97 og er planlagt avsluttet innen 01.05.2000. Jeg 
har på nåværende tidspunkt skrevet ut en disposisjon over avhandlingen samt ca 50 sider 
med problemstilling og en teoretisk skisse. 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 
  a)Gjesteforsker: 
* Deltok aktivt ved Department of Anthropology, University of Natal, Durban under mitt 
feltarbeid i 8 måneder og hadde der bl.a. et ukentlig seminar for førsteårsstudenter som 
strakte seg over 12 uker. 
 
 

ADA ENGEBRETSEN 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
* Ethnicity and morality among Vlax Rom in Transylvania. Prosjektet skal fokusere på 
moralske systemer hos en gruppe bosatte rom  (Sigøynere) i en landsby i Transylvania, 
deres relasjoner med den rumensk/ungarske befolkning og roms rolle som moralsk 
kategori i rumensk  selvforståelse.  
 
Konferansedeltakelse 
  b)Nordiske konferanser: 
* Personal and National Identity, Time and Place. UiO, Lysebu-september 1997.  
  c)Internasjonale konferanser: 
* Anthropology og Post- communism 2, i Bergen. Med paper. 
* Europeanisation of the nation states, ARENA, Oslo. Med innlegg. 
 
Konsulentoppdrag 
* Forelesning for lærere, om flerkulturell undervisning, i tilknytning til  konferanse ved 
Høgskolen i Stavanger 
 
Medie profil 
  b)Deltakelse i massemedier: 
* NRK-Radio 
 
Verv 
* Stipendiat representant i styret ved IMA. 
 
 

KRISTIN HANSSEN 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
* An Ethnographic Account of a Secterian Order in Contemporary Bengal (North East 
India). Formålet med prosjektet er å gi en etnografisk beskrivelse av en gruppe tiggere 
kalt Baishnab Baul, som bor på landsbygda i delstaten Vest Bengal i India. Det er særlig 
offentlige aspekter ved Baishnab Baulers praktiske liv, sett i forhold til deres hemmelige 
ritualer som blir belyst. Søkelyset rettes  mot tigging som en overlevelses-strategi 
anvendt av Baishnab Baul tiggere. Fokuset ligger på transaksjonen som foregår mellom 
Baul-tiggere på den ene siden, og medlemmer av kastesamfunnet på den andre. Sangene 
som Baul-tiggerne synger byttes mot mat, tøy og penger. Disse sangene inneholder 
metaforer som henspeiler den hemmelige kunnskapen Baul-tiggerne besitter. Kort fortalt 
omhandler denne kunnskapen menstruasjonsblod som kilde til alt  liv. Poenget for 
Baishnab Baul- tiggere er imidlertid ikke å gjøre sin egen  kunnskap eksplisitt. Istedet er 
det selve transaksjonen som vektlegges, der  subtile substanser - melodier og ord (om 
menstruasjonsblod) - byttes mot grove substanser- mat og penger. En sentral del av 
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analysen er derfor betydningen av gave-utveksling slik den arter seg både for hellige 
tiggere og vanlige kaste-folk. Aspekter som status, prestisje og betydningen av musikken 
de fremfører når de tigger og avholder konserter, knyttes opp til dette hovedtemaet. 
Andre aspekter som undersøkes er hvorvidt slektskapsforbindelser utnyttes i deres 
overlevelses-strategier, og hvorvidt familieforhold innvirker på deres valg om å bli 
tiggere i første omgang. Analysen tar sikte på å redegjøre for hvordan verdier som makt 
og økonomi innvirker på ressursflyten mellom tiggere og andre kastegrupperinger i Vest 
Bengal. Disse faktorene synes å være forankret i religion i like stor grad som kaste-
status, der det ene ikke nødvendigvis tolkes som bedre enn det andre. Hva som oppleves 
som viktig synes istedet å være situasjonsbetinget. Et annet aspekt som blir belyst er det 
faktum at hellige tiggere faktisk forsøker å øke sin sosiale status ved å bli tiggere. Ved å 
tilegne seg en spesiell kunnskap om menstruasjonsblod, anser de seg selv for å inneha en 
høyere status enn det de hadde før de ble tiggere. De sammenligner seg også med høy-
status Brahminer. Som nevnt ovenfor, er det kunnskapskapitalen de besitter, i kraft av å 
være tiggere, som byttes mot materielle goder fra andre hinduer. Prosjektet er igangsatt.    
 
Konferansedeltakelse 
  c)Internasjonale konferanser: 
* American Anthropological Association`s årlige konferanse i Washington D.C, 
November 1997. Med innlegg. 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
  b)Gjesteforeleser: 
* 1 Nasjonalt, 1 forelesning 
 
Andre kommentarer 
* Foreløpige resultater av prosjektet ble presentert ved seminaret "Betydningen av å bo i 
hushold", avholdt på Lysebu, i regi av IMA,UiO, april 1997. 
* Jeg holdt også et innlegg ved Institutt for Sosialantropologi ved UiB.  
 
 

BENTE NICOLAYSEN 
Forskningsprosjekter 
*En studie av en Sufi-orden: Mevlevi-dervisjer i Istanbul. Dr. polit. prosjekt, feltarbeid igangsatt.  
 
Konferanser 
*EASA-konferanse. 
*Seminar i Lund.  
 
Publikasjoner 
*Seminarinnlegg /papers ved seminaret i Lund og ved Universitetet i Istanbul.  
 
 
 

ARNE PERMINOV 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
* "Moving Things of Love. An Ethnography of Constutive Motions on Kotu Island  in 
Tonga". Dette er et doktorgradsprosjekt som resulterte i en avhandling av samme tittel, 
forsvart gjennom UiO 15.3.97. Prosjektet var avsluttet pr.31.12.97 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 
  b)Gjesteforeleser: 
* 5 Nasjonalt, 5 uker, 10 forelesninger 
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JAN KETIL SIMONSEN 
Forskningsprosjekter 
  a)Egne: 
* Dr. Polit.prosjekt om kvinnelige overgangsritualer blant Mambwe i Zambia. 
- Materialet er innsamlet blant Mambwe over en feltarbeidsperiode på tilsammen 2 1/2 
År (1987/88, 1994/95 og 1996). Det innsamlede materialet som undersøkes omhandler 
rituelle praksiser knyttet både til enkeltindividers livssykluser, politiske sykluser og 
jordbrukssykluser. For å få et grep om kontinuitet og endring i rituell praksis, er 
komparativt materiale innsamlet i både urban og rurale bosetninger. Da Mambwenes 
rituelle tradisjon slik de utføres i byene artikuleres seg i relasjon til andre gruppers 
tradisjoner, har jeg også samlet inn et komparativt materiale, dog i et mer begrenset 
omfang, fra beslektede grupper i Nord- og  Østprovinsen (spesielt Lungu, Namwanga, 
Bemba og Tumbuka.). Jeg har også innsamlet materiell om livssyklusritualer slik de 
utføres av den urbane eliten.  
- Ritualene, som er forholdsvis omfattende, enkelte med en varighet opptil 3 mnd, preges 
av at utøverne uttrykker seg gjennom flere medier samtidig, som f.eks. sang,  
rytmeinstrumenter, kroppsbevegelser som dans, mimikk, bruk av rom, og  skulpturering 
av mange forskjellige figurer i tre og leire osv. Hvert mediums  
uttrykk må studeres hver for seg, og samlet for å gi et bilde av de budskap som formidles 
gjennom utførelsene. Det som har tatt usedvanlig lang tid i bearbeidingen av mitt 
materiale, har vært å gi sangtekstene, som utøves på  flere bantuspråk, en meningsfull 
oversettelse. Materialet består blant annet av over 300 sanger, dokumentert både i skrift 
og på lydbånd.  
- Dr.avhandlingen omhandler en rituell institusjon. Det kvinnelige overgangsritualet  
cisungu, som er utbredt i området og som er tidligere beskrevet for en av Mambwenes 
nabogrupper. Jeg har arbeidet med å utvikle perspektiver på hvordan vi skal tolke uttrykk 
og handlinger som er felles for disse ritualene i regionen, men som ikke er godt nok 
forstått eller som fortsatt figurerer som mysterier i den antropologiske litteraturen om 
ritualet. Etter mitt skjønn har disse uttrykkene og  handlingene implikasjoner for vår 
forståelse av kosmologi og samfunnsformasjon i   regionen. Videre, i den antropologiske 
litteraturen er den betydningen kvinnelige overgangsritualer har for  konstituering av 
samfunn lenge blitt ansett som perifer. Nyere antropologisk studier av kvinnelige 
overgangsritualer i Melanesia, samt nyere teoriutvikling med basis i melanesisk 
etnografi, gir oss en mulighet til å revurdere denne oppfatningen. Gjennom mitt arbeid 
forsøker jeg å bidra til denne revurderingen og utviklingen med empiri fra en afrikansk 
sammenheng.  
  
 b)Forkningsprosjekter i samarbeid med andre: 
* Betydningen av å bo i lokale hushold/familier/bofellesskap under feltarbeid. 
Bokprosjekt om antropologisk metode i samarbeid med Professor Ingrid Rudie (IMA) og 
forsker Sidsel Roalkvam (Medisinsk antropologi). Prosjektet er igangsatt 
 
Bedømmelsearbeid 
  c)Andre bedømmelser: 
* Sensurering av eksamensbesvarelser på grunn- og mellomfag ved UiO og UiB 
 
Medie profil 
  b)Deltakelse i massemedier: 
* Deltatt i radioprogram i NRK1 om ekteskapsritualer 
* NRK 1 har brukt utdrag av mine videopptak fra feltarbeid i Zambia i TV- program. 
 
Verv 
* Medlem av redaksjonsråd ved Intervention Press, Århus, Danmark 
* Medlem av arbeidsutvalget i Nordisk Antropologisk Filmklubb 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997 
  b)Gjesteforsker: 
* 1 nasjonalt, 1 forelesning 
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Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger 
* 5 ganger 
 
Publikasjoner 
* "Erfaring og leksikalisering: Om det teoretiske grunnlaget for meningsdannelse” i 
Norsk Antropologisk Tidsskrift. 1997:8(2):96-108  
 
 

STEPHEN SPARKES 
Forskningsprosjekter 
 a)Egne: 
   * "Gender and Cosmology in an Isan and 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 (Fødsler, 
etterfødsel, ordinasjoner, helbredelsesritualer og døden), sosialisering av barn og rituell 
kunnskap blant menn og kvinner.  Dette er et doktorgradsprosjekt som er avsluttet. 
 
 

AXEL KRISTIAN STRØM 
Forkningsprosjekter 
  a)Egne: 
* "Dynamic Continuity? The Establishment and Development of Tibetan Monastic  
Institutions for Higher Education in India". Prosjektets fokus er dialektikken mellom  
institusjonell kontinuitet og endring, slik denne prosessen kommer til uttrykk i ulike 
tibetanske klosterhøyskoler som er blitt gjenopprettet i eksilsamfunnet i India. Den 
sentrale problemstilling er: Hvilke endringer har skjedd i institusjonenes sosiale 
organisasjon og undervisningssystem, og hva er den relevante kontekst for å forstå de 
ulike institusjoners nåværende utforming og utvikling?.  
Feltarbeidet fant sted fra oktober 1993 til desember 1994, i et utvalg av institusjoner med 
ulik kunnskapstradisjon og sosial organisasjon. For å forstå de endringsprosesser som 
finner sted, har jeg utforsket institusjonene ut fra tre nivåer, som jeg vil kalle henholdsvis 
"det   institusjonelle", "det individuelle" og "det sosiale". ;  
1) Klosterets historie og dets nåværende sosiale struktur, økonomi, undervisningssystem 
og rituelle samhandlingsformer.  
2) Elever og læreres sosiale bakgrunn og historie, motivasjon for valg av  studium/yrke 
og holdninger til institusjonen og undervisningen.   
3) Definisjon av sosiale kategorier, aggregasjon og organisering av sosiale grupper, og 
hvordan samhandling mellom gruppene i ulike situasjoner. Ved å analysere samspillet 
mellom disse nivåene, vil jeg forsøke å identifisere de faktorer i den enkelte institusjons 
sosiale og kulturelle kontekst som synes å ha avgjørende innvirkning på institusjonens 
utforming og utvikling. 
-Prosjektet har to formål: 
1) Å bidra til forståelse av tibetansk kultur og samfunn i allmenhet, og i særdeleshet den 
sosiale og kulturelle endringsprosessen som finner sted i diasporaen     
2) Å bidra til forskningen omkring sosial og kulturell endring/"modernisering". De 
tibetanske klosterhøyskolene er, med sin sterke grad av kontinuitet og fortsatt  sentrale 
posisjon i det tibetanske samfunn, et unikt fenomen. Studiet av disse institusjonenes 
utvikling vil derfor kunne gi et viktig bidrag til forståelsen av det samspill mellom 
kulturell påvirkning, refortolkning og sosial endring som finner sted når 
kunnskapstradisjoner og sosiale institusjoner videreføres i en radikal endret sosial og 
kulturell kontekst.  
     
Konferansedeltakelse 
  c)Internasjonale: 
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* 8.Colloquium of the International Association of Ladakh Studies, Århus Universitet, 
Danmark. 5-8 juni 1997 
 
Bedømmelsearbeid 
  c)Andre bedømmelser: 
* Sensor ved mellomfagseksamen, IMA, vår-1997 
 
Publikasjoner    
* ”Between Tibet and the West: On Traditionality, Modernity and the Development of  
Monastic Institutions in the Tibetan Diaspora” i Korom, F.J..& Steinkellner, E  (ed.): 
Tibetan Culture in the Diaspora: Papers Presented at a Panel of the 7th Seminar of the 
International Association for Tibetan Studies, Graz 1995 (Proceedings, Vol IV);  
 
Andre kommentarer  
* Doktorgradsprosjektet er fortsatt ikke avsluttet. Mitt stipend fra NFR utløp den 31.   
januar 1997, og ble p.g.a sykdom forlenget av UiO til 17 mars 1997. I november 1997 
mottok jeg et avslutningsstipend fra Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat, formidlet 
gjennom UNIFOR. Dette stipendet er stipulert til å dekke 6 måneders arbeid. Dersom det 
gjenstående arbeidet går etter planen, regner jeg med Å kunne levere avhandlingen i juni 
1998. 
 
 

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. 
 
 

4.3 Kjønn og samfunn 
 

ELISABETH L'ORANGE FÜRST 
Forskningsprosjekter. 
  b)Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 
* En matdag i Norden. En komparativ studie av hverdagslivets matvaner i Norge,  
Sverige, Finnland og Danmark utført i samarbeid med forskere fra disse landene. 
Prosjektet er i analysefasen. Kvantitative data (Spørreskjema til 1200 personer i hvert av 
de fire nordiske land som undersøkelsen omfatter) er hentet inn ved hjelp av MMI.  
 
Konferansedeltakelse. 
  c)Internasjonale konferanser: 
* ESA konferanse (European Sociological Association)  i Essex, 27-31 august 1997. 
Med paper: Presentasjon av En Matdag i Norden-Prosjektet. 
 
Bedømmelsearbeid. 
  c)Andre bedømmelser: 
* Sensor på hovedfag (cand.polit), Sosiologi, UiO, kultursosiologi 
 
Konsulentoppdrag. 
* Konsulent på prosjektet "Mad og køn", Forskningsinstituttet for human ernæring,  Den 
Kongelige Landbohøjskole, København. 
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Medieprofil. 
  b)Deltakelse i massemedier: 
* Intervju i NRK radio, P2, Kritikertorget, 19 september 1997, ved Annelita Meinich. 
Om Frida Kahlos ustilling på Høvikodden. 
* Intervju i Aftenposten, lørdag 6 desember 1997, ved Heidi Borud. Et oppslag om mat 
og modernitet. 
* Mat og kvinnelighet, NRK Radio P2-Akademiet.  
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1997. 
  b)Gjesteforeleser: 
* 1 hel dag forelesning ved Nordland Psyk. Sykehus. Om kvinner og spiseforstyrrelser. 
 
Publikasjoner 
* ”Cooking and Femininity” i Women's Studies International Forum.1997:20(3):441-449  
* ”Den tvetydige melken” i Ekstrøm, M. (ed.): Drycker. Forskningsrapport nr 23  
Matvanor, kultur, religion, Gøteborg universitet. 1996-03-14: 35-45  
* ”Den äcklig maten” i  Kvinnovetenskaplig tidsskrift. 1997(1):39-54  
* ”Makt over kunnskapen i Akademia”. St. Sunniva.1997(nr.3):7-15  
* ”Matens mening. Noen perspektiver” i Kjærnes, U.(ed.): Rapport fra Nordisk  
Ministerråds konferanse. Tema Nord 1997:619 Utfordringer i ernæringspolitikken.  
Hasselby Slott. 1996-09-19:21-26. 
   
    
 

4.4 Stipendiater som ikke har arbeidsplass på IMA 

 
Informasjon om stipendiatene er delvis ufullstendig fordi noen av dem var på 
feltarbeid eller hadde andre utenlandsopphold i perioden data til årsrapporten 
ble innhentet. For disse stipendiatene er bare deres doktorgradsprosjekt nevnt.  
 
 
ANNE HAMBRO ALNÆS  (tilknyttet Seksjon for medisinsk antropologi) 
Forskningsprosjekter 
*Organtransplantasjon: en kartlegging av kulturelle og praktiske problemer knyttet til nye grenser 
mellom liv og død. Undersøkelsen analyserer samhandling rundt organdonasjon og omfatter aktørenes 
etiske, religiøse, sosialpolitiske og emosjonelle motiver og begrunnelser. Feltarbeid ved Haukeland 
sykehus og ettersamtaler med pårørende i hjemmene deres (med forutgående henvendelse fra 
sykehuset), for å få pårørendes syn i ettertid om donasjonsspørsmålet, uten den eventuelt sensurerende 
virkning helsepersonellets tilstedeværelse kunne ha. Donasjonsprosessen berører også andre avdelinger, 
feltarbeidet er derfor blitt utdypet til å omfatte observasjon og samtaler med medarbeidere ved nevro-
kirurgisk avdeling, sykehusprestene som ofte deltar i møtene om donasjonsspørsmålet, helsepersonell 
på operasjonsstuene som assisterer de utsendte team fra Rikshospitalet ved organ uttak, medarbeidere 
ved rettsmedisinsk avdeling. Prosjektets anvendbarhet: bidra til kunnskapsproduksjon for helsepolitikk 
på forvaltningsnivå, gi holdepunkter for den praktiske utformingen av organdonasjon, tilby en flersidig 
innsikt i de etiske dilemmaer, synspunkter og erfaringer som de ulikt posisjonerte aktører opplever og 
som er deler av beslutningsprosessen å akseptere eller avslå donasjon. Donasjonsmaterialet er så 
omfattende at kartlegging av organmottakerne foreslås utsatt til en påfølgende studie.  
 
Formidling 
*Foredrag ved to vitenskapsseminarer.  
*Foredrag ved Institutt og museum for antropologi, UiO. 
*Foredrag på årsmøtet for Hjerte- og lungetransplanterte. 
*Foredrag ved Institutt for Allmenn medisin og samfunnsmedisinske fag.  
*Foredrag for medisinerstudenter.  
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Konferanser 
Nasjonale konferanser: 
*Konferansen "Kropp, relasjon og kultur" ved Universitetet i Bergen. Med paper "Betingelsen for 
organtransplantasjon: Personenes død - biologisk vitalitet. En virkeliggjøring av det kartesianske skille i 
den moderne sykehusverden". 
*Deltatt ved seks helsepolitiske/faglige konferanser.  
 
Publikasjoner 
*”The un-making of Personhood and the making of modern rituals. Speech acts in the Intensive Care 
Unit”. Sendt for vurdering for publisering i Medical Anthropology Quarterly.  
 
 
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. 
 
Konferanser 
*Ledet organisasjon av nettverk rundt temaet "kollektiv identitet", organisert avsluttende konferanse. 
*Deltatt på en rekke konferanser som en del av feltarbeidet blant jødiske organisasjoner.  
 
Publikasjoner 
*Serie kronikker i Aftenposten. 
*Kronikk i Tidens tegn, "Samtidens arkiver". 
 
GUNVOR BERGE   (tilknyttet Senter for utvikling og miljø) 
Forskningsprosjekter 
*In the whirlwind: Tuaregs in Mali amidst continuity and change. Dr.polit. prosjekt, under arbeid.  
 
TROND BERGE   (Disputert 1997) 
Forskningsprosjekter 
*Tiden leger alle sår. Reaksjoner på industriforurensning i byen Copsa Micä, Romania. Dr.polit. 
prosjekt, disputas 17.12.97. 
 
 
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.  
 
 
FRANK JARLE BRUUN  
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.   
 
Formidling 
*Heldagsseminar ved Høgskolen i Agder. Eldre i krysskulturelt persepktiv. 
 
 
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. 
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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 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 variated political framework. Dr. polit. prosjekt. Igangsatt. Feltarbeid i 1997.   
 
ARILD HOVLAND (tilknyttet Norsk inst. for forskning om oppvekst, velferd og aldring) 
Forskningsprosjekter 
*Samisk ungdom i Troms og Finmark. Sammenliknende analyse av ungdom i to samiske lokalsamfunn. 
Dr.polit. prosjekt. 
 
I samarbeid med andre 
*Prosjektleder på Evaluering av Barne- og familiedepartementets storbysatsing. NOVA-prosjekt 1997-
1998. Med to medarbeidere.  
 
 
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 
*Image i toppolitikken: Visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske kommunikasjon. 
Dr. polit. prosjekt.  
 
I samarbeid med andre 
* Prosjektleder for NOS-S finansiert prosjekt: Image, kjønn og politikk i Norden.  
 
 
GEIR MOSHUUS  (tilknyttet Norsk inst. for forskning om oppvekst, velferd og aldring) 
 
Forskningsprosjekter 
 
SIDSEL ROALDKVAM(Disputert 1997) 
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. Disputas 8.11.97.  
 
 
SIMON  RYE  (tilknyttet Senter for utvikling og miljø) 
Forskningsprosjekter 
Change and continuity in body practices in Addis Ababa: Male experiences and Ideologies of female 
Circumcision. Dr. polit. prosjekt. Feltarbeid igangsatt. The overall aim of the project is to contribute to 
a better understanding of men's perceptions and attitudes to female circumcision. Because the topic has 
largely been studied within the field of "women studies", men's involvement in questions relating to 
female circumcision is under-studied. The project thus seek to study in what ways male ideas and 
attitudes find expression in social practice, and how they are being reproduced, transformed or rejected 
in a process of social and cultural change. The project seeks to disclose female circumcision as a 
practice related to poverty, and the relative importance of improved living conditions and national and 
international strategies to eradicate the custom. In a wider sense, the project encompasses 
interpretations of modernity and traditionalism in connection with sexuality and gender relations. The 
project is based mainly of migrants from rural areas in Northern Ethiopia. Other social groups, as well 
as national and international organizations involved in strategies to eradicate female circumcision, are 
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also encompassed by the project. The project is a part of the research area "Cultural values and social 
change" at the Centre for Development and the Environment at the University of Oslo.  
 
Formidling 
Forelesning ved Addis Ababa University, Vår-97, seminar i regi av UNFPA/Ethiopia.  
 
HOGNE ØIAN   
Forskningsprosjekter 
Arbeidsfri og fritidsløs. Om unge arbeidsledige i Oslo og deres møte med det etterindustrielle 
lønnsarbeisregimets krav om lineære karrierer. Praksiser og diskurser omkring arbeidsløshet. Fokus på 
kulturelle og sosiale paradokser og dilemmaer, og arbeidsløses måter å hanskes med disse. Dr.polit. 
prosjekt. Levert avhandling medio januar 1998.  
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Vedlegg 1:  Ansatte ved Institutt og museum for antropologi  
 
Ansatte i vitenskapelige stillinger 
 
Archetti, Eduardo Professor Blindern  
Berkaak, Odd Are Professor Blindern  
Beyer-Broch, Harald Førsteamanuensis Blindern  
Demirdirek, Hülya Stipendiat Blindern  
Eriksen, Thomas H Professor Blindern  
Fürst, Elisabeth L’orange Førsteamanuensis Blindern fra 1.8.97 
Galey, Jean Claude Prof.II Blindern  
Flikke, Rune Stipendiat Blindern  
Harris, Olivia Prof.II Blindern sluttet 
Howell, Signe Professor Blindern  
Kalland, Arne Professor Blindern  
Krohn-Hansen, Christian Førsteamanuensis Blindern fra 1.8.97 
Lund, Sarah Professor Blindern  
Melhuus, Marit Professor Blindern  
Rudie, Ingrid Professor Blindern  
Røkkum, Arne Førsteamanuensis Blindern  
Simonsen, Jan Stipendiat Blindern  
Sparkes, Stephen stipendiat Museet  
Svensson, Tom Førsteamanuensis Museet  
Sørum, Arve Førsteamanuensis Blindern  
Talle, Aud Professor museet  
Vike, Halvard Førsteamanuensis Blindern Vikar 
Wikan, Unni Professor museet  
 
Teknisk/administrativt ansatte  
 
Rønning, Trine førstekonsulent Blindern permisjon 
Andersen,  Kristin Røed Førstekonsulent Blindern permisjon 
Bakken, Arne overing. Museet  
Bjørgen, Inge Ledende forskn.tekn. Museet  
Bratlie, Eivind avd.ing. Museet  
Buday, Karoly avd.ing. Museet  
Dahlgren, Agnes Konservatorelev Museet  
Eek, Ann Kristin Ledende forskn.tekn. Museet  
Falk Paulsen,Johannes Kontorsjef Blindern vikar 
Faramarzi, Farideh Forsk.tekn. Museet  
Fure, Karin Førstesekretær Blindern permisjon 
Hanssen, Ulla Britt Konsulent Museet  
Henningsen, Erik Førstesekretær Blindern  
Isaksen, Liv Jorith Førstesekretær Blindern vikar 
Latham, Sam Forsk.tekn. Museet  
Lomell, Lars førstekonsulent Blindern  
Marstrander, Ingrid Forsk.tekn. Museet  
Mugaas, Torill avd.arkitekt Museet  
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Olsen, Marit Fosseli Førstekonsulent Blindern vikar 
Papuga, Daniel Førstekonsulent Blindern vikar 
Rekdal, Per Museumsleder Museet  
Sharma,  Nalini avd.ing. Museet permisjon 
Torstensen, Heidi Kontorsjef Blindern permisjon 
Wyller, Elin Førstekonsulent Blindern permisjon 
Wæhle, Espen Førstekonsulent Museet  
 
NFR-stipendiater 
 
Breivik, Jan Kåre Stipendiat Blindern 
Brøgger, Benedikte Stipendiat Blindern 
Engebrigtsen, Ada Stipendiat Blindern 
Hanssen, Kristin Stipendiat Blindern 
Nicolaysen, Bente Stipendiat Feltarbeid 
Waldrop, Anne Stipendiat Blindern 
 
 
 
 

Vedlegg 2: Hovedfagsoppgaver  
 
våren 1997 
* Sverre Bjerkeset. "¿De Que Equipo Sos?" - om fotball i Argentina 
* Elisabeth Dæhlie. Female Mexican American Entrepreneurs In Private Business In 
San Antonio 
* Marianne Fosland. Det naturlige, énkulturelle fellesskapet - En studie av norske 
nasjonalisters retoriske legitimering av ideologi 
* Olivia Nana Esi Hagen. An Anthropological Analysis Of Biogas In Apollonia, 
Ghana 
* Iben Kardel. The Last Great Race and its contestants: an anthropological account 
* Tove Cecilie Kittelsen. Aspects of marriage and change among the Rana Tharus of 
Western Nepal 
* Joakim Herman Kosmo. Kunsten Å Opprettholde Det Fremmede: Marshallesisk 
forståelse av amerikanske innvandrere 
* Kirsti Christie Lidsheim. Living the Legend - the Australian Bush Ethos Revisited 
* Espen Edvard Andreas Munch. Kaos og orden på Usenet - en antropologisk analyse 
av elektronisk gruppekommunikasjon 
* Lars Christian Risan.  Artificial Life: A Technoscience Leaving Modernity? An 
Anthropology of subjects and objects 
* Christina Rolfheim. Managing Grace: How to be white in small town America   
* Jorun Rugkåsa. Sacrifice and Success. The Meaning of Migration in a Filipino 
Local Setting 
* Kjersti Ruud. Gudene kan ikke klandres: Fortolkninger av et afrikansk drama. 
* Christoffer Serck-Hanssen. Det er et ensomt liv” - En analyse av to skip med 
filippinsk og norsk mannskap 
* Tone Cecilie Simensen. LOOC'ale Krefter: Rituell lek i en før-olympisk by  
* Anne Hege Simonsen. Fra Griot Til Den Fjerde Statsmakt -Journalistikk og politikk 
i Senegal 
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* Majken Solberg. Liten By, Stort Helvete -  Mangfoldige overlevelsesstrategier i 90-
årenes Cuba  
* Kari MarieTrædal Thorsen. Hjemmet som kvinnens Hijab. Et antropologisk 
perspektiv på kontrollerte roms estetikk 
* Zia Uddin  The Effects Of Stigmatisation On The Life Of Mental Patients In 
Pakistan 
 
høsten 1997 
* Carol-Ann Cortese; Selective ideology:  Two cases in the treatment of drug abuse in 
Norway 
* Vibeke Christie; Når de døde dreper - Håndtering av død som forutsetning for liv 
på Bijagos i Guinea-Bissau 
* Per Kristian Hilden; “Telling Truths: Experience, practice and religious diversity in 
a South Ghanian community” 
* Sigrun Eide Ødegaard; "From Castes to Ethnic Group? Modenisation and forms of 
social identification among the Tharus of the Nepalese Tarai" 
* Kjersti Bergheim (magistergrad); "We are Quebecois": Dimensions of national 
identity in Quebec in the 1990´s. 
* Hilde Roald; Communication in Intercultural Encounters: The shaping of school-
home cooperation. 
* Siri Risnes; "From kaffir to equals: Transition and liberation for South African 
youth". 
* Ida Loge Hansteen; Langt liv, Rikdom og Ære: Den erfarte reformen - Økonomiske 
endringer i det urbane sørvest Kina. 
* Knut Nordanger (magistergrad); Modernitet, sosial posisjon og "Etnisk 
organisering": Historiske og samtidige årsaker i Beni-regionen, Bolivia. 
* Jairon Guerrero Cuesta; A divided community: The political economy of tourism, 
fishing and immigration in the Galapagos Islands. 
 
 


