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1. Innledning 
 

1.1 Institutt og museum for antropologi 1998 
 
Institutt og museum for antropologi står overfor store utfordringer i forbindelse med Kollegievedtaket 
som ble fattet november 1997 om at Universitetets museer reorganiseres innenfor to enheter: De 
naturhistoriske museene og Botanisk hage og De kulturhistoriske museene. Den nye organisasjonen skal 
være i drift fra 1. august 1999. Dette betyr at Instituttet og Etnografisk museum vil skille lag fra 
1.8.1999 og museet blir en del av De kulturhistoriske museene. I 1998 ble Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet, Institutt og museum for antropologi og Etnografisk museum enige om de økonomiske og 
personalmessige rammebetingelsene for skille mellom instituttet og museet. En felles arbeidsgruppe for 
HF og SV fakultetet ble nedsatt for å behandle omorganiseringsspørsmålet. Fra Institutt og museum for 
antropologi var følgende personer med i gruppen; Arne Røkkum og Arne Bakken (vara Ingrid 
Marstrander). Innstillings fra arbeidsgruppen ble oversendt et felles utvalg, hvor Institutt og museum for 
antropologi var representert ved Tom Svensson. 
 
Instituttet tilsatte tre nye stipendiater i 1998, Elisabeth W. Steen, universitetsstipendiat, innenfor 
området materiell kultur, arbeidssted Etnografisk museum, Astrid Anderson, NFR-stipendiat, 
arbeidssted instituttet og Mariann Komissar, NFR-stipendiat, arbeidssted Etnografisk museum. Forkser 
Jo Helle-Valle ble fra 01.01.98 knyttet til Institutt og museum for antropologi for en periode på 2 år. 
 
Den 17.11.98 ble det gjennomført et halvdagseminar for staben, som omhandlet veiledningssituasjonen 
på hovedfag. Den 18.12.98 ble det avholdt et fagpolitiske heldagsseminaret på Lysebu konferansesenter 
under tittelen "strategi for den nye utdanningssituasjonen". 
 
I forbindelse med Professor Fredrik Barths 70 årsdag ble den 15.12.98 arrangert en mottaklese i hans 
ære på Etnografisk museum. 
 
Gjennomstrømningen på hovedfag er blitt stadig bedre, 33 kandidater har i 1998 avlagt eksamen. 
Denne økning regner vi med vil fortsette pga. innføring av ny  studieordning. Antall søknader til opptak 
ser nå ut til å vise en flatende tendens, 1998 var tallet 109. Det er blitt avlagt tre Doktorgrader i 1998.  
 
Etnografisk museum har hatt et høyt aktivitetsnivå i 1998 på formidlingssiden såvel som 
konserveringssiden. Innskriving av museets hovedkatalog i elektronisk form ble ferdig i 1998 i 
samarbeid med museumsprosjektet. Informasjonen skal tilrettelegges for søk fra internett i løpet av 
1999 og 2000. 
  
 
 
 
 
Geir Thomas Hylland Eriksen     Johannes Falk Paulsen 
Bestyrer        Kontorsjef 
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1.2 Enhetens styringsorganer 
Da bestyrer Geir Thomas Hylland Eriksen ble innvilget fødsel- omsorgspermisjon for perioden 
01.01.98-28.05.98 førte det til en rekke omrokkeringer i vervene ved Institutt og museum for 
antropologi. Visebestyrer Tom Svensson fungerte som bestyrer i perioden. Styret valgte Sarah Lund til 
visebestyrer for den perioden Tom Svensson fungrte som bestyrer. Sarah Lund overtok som leder av 
MFU. Styret valgte Signe Howell som leder av FOU for den perioden Sarah Lund fungerte som 
visebestyrer. Styret utpekte Christian Krohn-Hanssen som koordinator for mellomfag i den perioden 
Signe Howell fungerte som leder av FOU. Førstevara Ingrid Rudie rykket opp som ordinært medlem av 
styre i Geir Thomas Hylland Eriksens fravær.  
 

Styret  
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 1998 hatt 8 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, professor 
Eudardo Archetti, professor 
Unni Wikan, professor 
Ingrid Rudie, professor (vara) 
Aud Talle, professor (vara) 
 
Teknisk/administrativt ansatte: 
Lars Lomell, førstekonsulent  (Daniel W.Papuga,våren 1998) 
Espen Wæhle, førstekonsulent  (Toril Mugaas, fra april 1998) 
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 
Vår 1998: Katrina Øi Heidem Kristin Næss/ 
Høst 1998: Kristin E. Førde, Eva Olssøn, vara: Cecilie Øien og Yael Nilsen 
 
Tom Svensson fungerte som bestyrer våren 1998, og ledet også disse måtene. Høsten 1998 ble møtene 
ledet av bestyrer Thomas Hylland Eriksen 
 
Fungerende kontorsjef Marit F. Olsen var styrets sekretær årets tre første møter, mens kontorsjef 
Johannes Falk Paulsen var styrets sekretær de resternede møtene i 1998 
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FOU - Forsknings- og undervisningsutvalget 

FOU-utvalgets leder var våren 1998 Signe Howell, mens den høsten 1998 var Sarah Lund. 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., pensa og eksamener, i tillegg 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 
Christian Krohn-Hansen., 1.aman., mellomfagsleder 
Halvard Vike, 1.aman., grunnfagsleder 
Stipendiater: 
Benedicte Brøgger 
Rune Flikke (vara) 
Studenter: 
Våren 1998: Marit Løken, Kristin Næss (vara)  
Høsten 1998: Gjertrun Lian, vara: Anita Reinton Utgård, Magne Hoven, Ragne Lindeboe 
 
Studiekonsulent Daniel Papuga var sekretær for utvalget våren 1998, mens studiekonsulent Lars Lomell 
var sekretær for utvalget høsten 1998. 
 

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. Da bestyrer Geir Thomas Hylland Eriksen ble innvilget fødsel- 
omsorgspermisjon for perioden 01.01.98-28.05.98, tok fungerte Tom Svensson som bestyrer i perioden. 
Styret valgte Sarah Lund til visebestyrer for den perioden Tom Svensson fungerte som bestyrer. Sarah 
Lund overtok som leder av MFU. 
 
MFU besto av følgende personer: 
 
Fast vitenskapelig personale 
Tom Svensson, 1.aman., visebestyrer og MFU leder 
Aud Talle, professor 
Arne Røkkum, 1.aman. 
Unni Wikan, professor 
Stipendiat 
Vår 1998: Stephen Sparkes, Kristin Hanssen (vara) 
Høst 1998: Elisabeth Steen, Mariann Komissar (vara) 
Teknisk/adm. personale 
Toril Mugaas 
Ingrid Marstrander 
Inge Bjørgen (vara) 
Eivind Bratlie (vara) 
Studenter 
Vår 1998: Weltzin og Indseth (vara) 
Høst 1998: Gølin Larsen og Trine Hamran (vara) 
 
Fungerende museumsleder Espen Wæhle var sekretær for utvalget i januar 1998, Museumsleder Per 
Rekdal var sekretær resten av våren, mens fungerende museumsleder Daniel W. Papuga var sekretær 
høsten 1998. 
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1.3 Økonomiske rammer 1998 
 
Institutt og museum for antropologi fikk ved fakultetets fordeling for 1998 fått et totalt kutt på 
budsjettet med 2,1%. Dette har ga seg utslag i en økning på lønnsbudsjettet med 8,2%, men en 
innstramning på driftsbudsjettet på 33,4%. På driftposten fikk Institutt og museum for antropologi et 
kutt på 40.9% 
 
Det er tre forhold som førte til at Institutt og museum for antropologi fikk mindre penger i 1998: 
 
• Studieplasser innefor HF, realfag, UV og SV-fag er redusert. Reduksjonen ble på Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet bli fordelt ut på de ulike fagene etter antallet studieplasser.  
• Statsbudsjett for 1998 gav en reell nedgang i rammen for UiO, noe som førte til et flatt kutt på 

2,9% 
• Ny budsjettmodell er innført ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet som også har negativ 

virkning for IMA 
• Museet fikk en nedgang i forloddstildeling på ca. 250.000. I 1997 fikk Institutt og museum for 

antropologi kr. 369 000 på investeringsposten. Kr.299 000 ble øremerket museet for at de bla. 
skulle finansiere ombygging av Afrika-utstillingen.  I 1998 ble denne posten redusert med 40,9% til 
218 000. 

 
Tallene for 1998 viser at drift gikk med underskudd mens det ble et overskudd på lønnssiden for IMA. 
Inntektene i tabellen nedenfor stammer i alle hovedsak fra pensumsalg, utgiftene knyttet til salget føres 
på driftsposten, og viser at pensumsalget gikk nærmest i balanse. 
 

Post Tillatt Brukt Differanse
Drift 2 351 536 3 503 789 -1 152 253
Lønn 15 176 598 12 900 108 2 276 490
Utstyr 249 738 92 403 157 335 
Diverse 175 715 175 715
Inntekter 614 117 614 117

 
IMA vil overføre 2.047.000,- fra 1998 til 1999. Her er det viktig å påpeke at ca  1 143 858,- ble 
overført fra 1997 til 1998.  
 
Grunnene til den store overføringen er flere: I 1998 fulgte man en forsiktig linje når det gjaldt forbruk, 
dels fordi man fikk klare signaler fra sentralt hold om at det ville komme store kutt i 1999, og dels 
skyldes det usikkerheten rundt utskillelsen av Etnografisk museum og de økonomiske konsekvenser det 
ville få.  
 
Videre ble to stipendiat stillinger blitt hold ledig deler av 1998, samt en professor II stilling i hele 1998. 
Innføring av et nytt økonomi system, som blant annet har medført store vanskeligheter knyttet til å ta ut 
rapporter, har også redusert styringsevnen på den økonomiske siden. 
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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 og mat- og konsumforskning. 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. 
Veiledningssituasjonen på hovedfaget, og behov for å konsentrre undervisningsressursene, er 
hovedårsakene til at instituttet har vedtatt å gjeninnføre opptak til hovedfag kun i høstsemesteret fra og 
med høsten 1999.  
 

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 har tilbytt denne undervisningen fra og med våren 1998. 
Førsteamanuensis Elisabeth L'orange Fürst har hatt det faglige ansvaret for semesteremnet, og 
studiekonsulent Lin Stensrud 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 var at studenter fikk 24 timer å bestemme seg etter 
at sensur er falt før de meldte seg til muntlig eksamen. Høsten 1998 valgte kun 5% av studentene å gå 
opp til muntlig. 
 
Fra vårsemesteret 1999 blir muntlig eksamen på grunnfag avskaffet. Den nye eksamensformen består 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). 
Undervisningsleder for grunnfag i 1998 var i vår- og høstsemesteret førsteamanuensis Halvard Vike. 
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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. Fra 
og med våren 1998 var det bare mulighet for 10-dagers hjemmeeksamen med muntlig. 
 
Førsteamanuensis Christian Krohn-Hansen har vært undervisnings-leder for mellomfag i 1998. 
 

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. 
 
Institutt og museum for antropologi forslo at man gikk over til årlige opptak på hovedfag, dette ble 
vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Ordningen innføres fra høst 1999. 
 
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 1998 
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, 120 i 1997 og 109 i 1998. 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 1998 og våren 1999 er på 80 nye studenter. På 
bakgrunn av SV-fakultetets garanti om opptak for alle søkere med karakteren 2.4 eller bedre ble det gitt 
tilbud om opptak til  89 av søkerne 73 av disse tok imot tilbud om plass. Antropologi er fortsatt et 
kvinnedominert fag. 80 % av studentene som ble tilbudt plass på hovedfag i 1998 var kvinner. Fom. 
høsten 1999 innføres et minstekrav på opptak til hovedfag på 2,7. 



Institutt og museum for antropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 

Årsrapport 1998  Side 9 

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 og feltarbeidet 
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, i 1996 ble det innført en ny hovedfagsordning og 
den siste justeringen ble innført fra og med høsten 1998 (se beskrivelse ovenfor). Statistikken for 1998 
viser viser 33 uteksaminerte hoved og magistergradsstudenter i alt, 17 ferdige på våren  og 16 på våren. 

2.2.7  Student- og eksamensstatistikk 
Antall studenter (tall fra Felles Studieadministrativt system):  
 
 
 H98 V98 H97 V97 H96 V96 H95 V95 H94 V94 H93 V93 
Grunnfag 560 587 519 484 473 533 578 368 322 273 232 207 
Mellomfag* 113 137 100 112 107 158  34 140  25 114  25 103 
Hovedfag 
(inkl. 
mag.art.) 

205 247 223 194 242 217 217 167 179 174 75 168 

Til sammen 876 971 842 790 822 908 829 675 527 561 432 478 
 
 
Eksamen H98 V98 H97 V97 H96 V96 H95 V95 H94 V94 H93 V93 
Grunnfag** 180 246 147 179 206 208 230  26 211 10 144  10 
Mellomfag 93 117 61 88 67 124  21 106   9  83  12  62 
Hovedfag, 
innføring 

67 57 31 28 21 59  57  11 37   3  31   3 

Hovedfag, 
avsluttende 

16 17 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 1998 var det 11 søkere og av disse var det  4 søkere som ble 
funnet ikke kvalifiserte. Det ble sendt tilbud om opptak til 7 studenter, hvorav 3 fikk finansiering. Pr 
31.12.98 var 26 kandidater tilknyttet instituttets doktorgradsprogram. Dr.polit.kandidatene står for en 
svært viktig del av enhetens forskningsvirksomhet.  
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I 1998 ble det holdt kurs i nyere antropologisk teori og metodeseminar for dr.polit.studentene, samt 
oppfølgingskurs til fakultetets felleskurs i vitenskapsteori.  
 
Institutt og museum for antropologi foreslo for fakultetet en overgangsordning for ikke-antropologer til 
opptak på Dr. polit, som ble godkjent av Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 
 
Ansvarlig for dr.polit.programmet i 1998 var professor Unni Wikan.  
 

2.3.2 Doktorgrader i 1998 
Hogne Øian:  
Tittel avhandling: Arbeidsfri og fritidsløs. Om unge arbeidsledige i Oslo og deres møte med det 
etterindustrille lønnsarbeidsregimets krav om lineære karrierer.  
Disputas avholdt 10/10-1998. 
Kommisjon: (Bedømmelseskomite) Karin Normans, Stockholms universitet,Øyvind Pålshaugen, AFI, 
Tom Svensson, IMA. 
 
 
Stephen Sparkes:  
Tittel avhandling:Blood and Merit: A Comparison of Gender and Cosmology of Isan and Shan 
Communities in Thailand.  
Dato for disputas: 11/9-1998. 
Kommisjon: Arne Kalland, IMA, Ing-Britt Trankell, Uppsala unviersitet, Michael Garrithers, 
University of Durham. 
 
Knut Haukelid: 
Tittel avhandling: En historie om risiko-antropologiske betraktninger om sikkerhet, bedrifstkultur og 
ledelse i norsk oljevirksomhet.  
Dato for disputas: 18/9-98. 
Kommisjon: Jan Brøgger, NTNU, Hans Chr.Sørhaug, AFI, Halvard Vike, IMA. 
 

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 og våren 1998, høsten 1998 var det 
Iben Kardel, hun vil ha ansvaret våren 1999 også . Flere av instituttets ansatte, samt antropologer ved 
andre institusjoner har bidratt med forelesninger ved Psykologisk institutt (tilsammen 6 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 
Høsten 1998 har Robbins Burling sittet på instituttet.  
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Roger Magazine, Ph. student ved Johns Hopkins University, Department of Anthropology, feltarbeid i 
Mexico, med interessefelt maskulinitet og fotball, har fått innvilget Fulbright stipend som han tilbringer 
9 måneder ved Institutt og museum for antropologi fra høsten 1998. 
 
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’.  
 

2.5.2 Gjesteforelesninger og instituttseminarer 
Professor Sarah Lund var faglig ansvarlig for gjesteforelesnings- og institutt-seminarprogrammet i 
1998, med Lin Stensrud og Daniel Winfree Papuga som administrativt ansvarlige. Instituttseminarene 
avholdes ca. 3-4 ganger per semester. Fom. våren 1999 blir seminaret holdt på mandager fra kl. 14:15-
16:00. 
 
I 1998 har følgende forelesere holdt gjesteforelesninger og instituttseminarer ved IMA: 
 
Vår 1998 
Gjesteforeleser: 
Bradd Shore: 
Tema: How Culture Means: Personal Meaning and Cultural Models 
 
Sidney W. Mintz: 
Tema: Excitantia and the everyday:the rise of plebeian luxury 
 
Ana Amuchastegui: (Universidad Autonoma Metropologana - Xochimiko, Mexico)  
Tema: "The meaning of reproduction for men" 
 
Instituttseminar: 
Michael Herzfeld: University of Harvard  
Tema: "The Scholar´s Dilemma: Ethnographic Detail and Public Patience" 
 
Don Handelman: Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences  
Tema: Absence Rising - Telling Little Holocaust Stories in Israel 
 
Jonathan Friedman: (Lunds universitet) 
Tema: PC Worlds: Sorcery and the Postmodernizing State 
 
Høst 1998 
Gjesteforeleser: 
Carol Laderman: Professor og Head of department, City University of New York 
Tema: The embodiment of symbols and the acculturation of the Antropologist. 
 
Instituttseminar: 
Knut Nustad:PRIO/University of Cambridge  
Tema: han skal snakke om doktorgradsarbeidet sitt "Community Leadership and Development 
Administration in a Durban Squatter Settlement" (Cambridge PhD) 
 
Roberto Da Matta: University of Notre Dame, Indiana, USA  
Tema: Popular Gambling and Totemism in Modern Brazil 
 
Hulya Demirdirek: Dr. polit./IMA  
Tema: (Re) -claming nationhood through re-nativization of language: The Gagauz in Moldova 
 
Robbins Burling: 
Tema: "Why should a social antropologist be interested in the evolution of language?" 
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2.5.3 Internasjonalt 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 var i 1998 stipendiat Ada Engebrigtsen.  
 
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 1998. Det ble i 1998 også 
opprettet kontakt med Institut für Volkerkunde i Wien i den hensikt å utveksle studenter og 
undervisningpersonale. Ingen utveksling har foreløpig funnet sted. 
 
Universitet i Oslo inngikk i 1998 en samarbeidsavtale med San Carlos Universitet, Guatemala. Fra 
universitetet i Oslo deltar SUM med et forskningsprosjekt mens Institutt og museum for antropologi 
deltar med et undervisningsprosjektet. Undervisningsdelen innbærer at man starter opp et master 
program i Guatemala, hvor flere av våre spansktalenede lærer vil bli engasjert. Den 3 mars 1998 hadde 
Universitetet i Oslo og Institutt og museum for antropologi besøk av en delegasjon fra San Carlos 
Universitet, Guatemala i den anledning. Oppstarten på master programmet ble utsatt til våren 1999. 
Faglig ansvarlig er professor Eduardo Archetti. 
 

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. I redaksjonrådet sitter Signe Howell 
og Marianne Lien fra Institutt og museum for antropologi. 

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 1998.   
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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 1998 var følgende personer i redaksjonen: Brigt Hope, 
Marte Thomsen, Øyvind Bryde, Roar Lost og Kristin Næss. Antropress fylte i 1998 25 år og den 
forbindelse ble det gitt ut et eget jubileumsnummer . 
 

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 
 
Etnografisk museum har hatt et høyt aktivitetsnivå i 1998, ikke minst på formidlingsfronten. 2 
midlertidige utstillinger ble produsert, 4 nye utstillingskataloger ble utgitt og det ble holdt en rekord 
antal gruppeomvisninger i salene  
 
Museet ga et bredt tilbud av filmsøndager og foredrag i forbindelse med utstillingene. I forbindelse med 
«Du store verden» mønstringen i høst, hadde museet tilbud om barnesøndager de fire søndagene fra 
18.oktober -8. November. Besøkstallet var mellom 150 og 400 hver av disse søndagene. 
Allehelgensdag og St. Nicholasdag arrangerte Etnografisk museum og Oldsaksamlingen i fellesskap. 
Her høstet vi gode og nyttige erfaringer til det fremtidige samarbeidet i Universitetets Kulturhistoriske 
museer 
 
Noe av aktiviteten på museet var i utgangspunkt uplanlagt, som f.eks. når svikt i anlegg i 
kjølemagasinene førte til muggangrep på en mengde oppbevarte gjenstander. En umiddelbar 
redningsaksjon ble foretatt av konservatorene utover sommeren og høsten, men det ligger en betydelig 
restanse som må behandles når arbeidsressurser blir tilgjengelig i 1999. 
 

3.1 Større formidlingsprosjekter 

3.1.1 «Maya-regnskogens tapte rike». 
I mars åpnet utstillingen «Maya-regnskogens tapte rike». Til tross for den korte åpningsperioden fra 23 
mars til 20 mai var over 5000 besøkende innom utstillingen. Den ble også godt besøkt av skoleklasser 
og grupper. Utstillingen var finansiert av NORAD, og statsgaranti formidlet gjennom 
Utenriksdepartementet. Katalog, oversatt til norsk, fulgte utstillingen. Petter Olsens private 
tekstilsamling fra Guatemala komplementerte den arkeologiske utstillingen. Olsen produserte også en 
egen katalog over tekstilutstillingen. 

3.1.2 Afrika-basisutstilling 
Afrika-basisutstilling. En kraftig forsinkelse i levering av utstillingsmontrene og konserveringsoppgaver 
i forbindelse med muggangrep i kjølerommene bidro til valg av åpningsutsettelse til april 1999. 

3.1.3 «Crosscurrents - India, Britian, Norway» 
«Crosscurrents - India, Britian, Norway» ble tatt ned 2.februar. Resten av 1998 ble ustillingen sendt på 
vandring i Norge under regi av Riksutstillinger. Utstillingen inspirerte til en levende debatt i 
dagspressen omkring det vestlige kunstbegrepet. 

3.1.4 «Grønlandsk kunst fra Aron til vår tid» 
«Grønlandsk kunst fra Aron til vår tid» åpnet 18. Juni. Den skal stå fram til 21. Mars 1999, og har et 
jevnt godt besøk. Utstillingen er tredelt: Akvareller og tresnitt av Aron og Kreutzmann, 
samtidskunstnere fra grønland og en fotoutstillingen «Mennesker i grønland» av Qunerseeq Rosing. 
Faglig ansvarlig Tom Svensson har hatt flere omvisninger samt et arrangement i museumsstafetten med 
film, foredrag og omvisning. Utstillingen følges også av en utfyllende katalog.  

3.1.5 Maskeutstilling 
I forbindelse med humaniora-dagene i mars sattes det opp en liten maskeutstilling i bordmontre på 
trappeavsatsen i 2.etg. Museet har også satt opp to mindre utstillinger i trapperommet «Kunst mot 
Apartheid» i regi av SAIH, 6.-25.oktober. «Farger mellom folk og fugler» var en miniutstilling av 
fjærarbeider fra Amazonas-indianere. Den kom opp i forbindelse med konferansen «Fargen mellom 
kunst og vitenskap» som ble arrangert i Oslo 8.11. oktober 
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3.1.7 Agnes Dahlgren 
Agnes Dahlgren sin eksamens-utstilling om konservering av Malangan-masker fra Ny-Guinea åpnet i 
februar i rommet utenfor Arktis-salen. Utstillingen blir stående utover våren 1999. 
 
3.1.7 Nye hefter for Arktis og Nord-Amerika 
Nye hefter for Arktis og Nord-Amerika- basisutstillingene var ferdig trykket på nyåret 1998, og tilbys 
for salg i museumsbutikken og via ekspedisjonen. 

3.2 Museets samlinger, gjenstands- og billedbevaring og dokumentasjon 
 

3.2.1 Tilvekstregistrering og katalogisering av nye gjenstander 
Erlend Hvoslef: 21 gjenstander fra Kirgizistan registrert og katalogisert. 
Tom Svensson: 1 gjenstand tilvekstregistrert. 
Gave fra Håkon Christie: 1 Kinesisk trykk, ikke katalogisert. 
 

3.2.2 Tilbakeføring av gjenstander til andre museer 
Tilbakeføringen av Søren Richter samlingen til Grønland er blitt dokumentert av filmmakeren Kim T. 
Holm sammen med sosialantropologen Tom G. Svensson gjennom filmen "KALAALLIT NUNAAT 
tur/retur". Filmen ble sendt på NRK2 17.12.98.  
 

3.2.3 Midlertidig lån fra andre museer: 
Norsk Folkemuseum: innlån av arkivsedler og innlån av fire Lule samiske gjenstander 
Institutt for sammenlignende kulturforskning: en samling bøker og gjenstander fra Tibet, 
Hummelsamlingen, deponert til Etnografisk museum. 
 

3.2.4 Midlertidig utlån av gjenstander til andre museer og formål 
Institutt for kulturstudier lånte 5 gjenstander fra Afrika-samlingen. Gjenstandene ble utstilt i 
universitetsbiblioteket i perioden september – desember 98  
Institutt for Arkeologi og Numismatikk har lånt gjenstander til undervisningsformål.  
Bekkestua bibliotek lånte Lumholtz fotografier til en liten utstilling i biblioteket.  
Norsk folkemuseum lånte to samiske gjenstander. 

3.2.5 Insektkontroll  
I perioden april-august ble insektkontroll gjennomført i magasiner for India, nord- og sør Amerika og 
Afrika. I afrikamagasinet ble det funnet insekter av klannertypen. Gjenstandene ble her pakket og 
frosset i det nye Fryserommet. Insektutsatt materiale plassert inn i de nye kjølerom i Domus Nova i 
slutten av mai. 

3.2.6 Magasiner 
I begynnelsen av juni ble det oppdaget et massivt angrep av mugg på gjenstandene i kjølerommene i 
både Domus Nova og Frederiks gt. 3. Dette førte til en større evakuereing av gjenstander til andre 
lokaler. Utredninger om årsaker til den høye fuktigheten som førte til muggangrepet pågikk hele resten 
av året 
I Juli kom Mwala Inambao fra Livingstone Museum for å arbeide med det muggbefengte materialet. 
Konserveringsvdelingens viktigste arbeide i 98 var en utarbeidelse av retningslinjer for 
utstillingsarbeide. Konserveringsavdelingen la fram et utkast til retningslinjer for 
utstillingsproduksjonen under konferansen på danskebåten i oktober. I tillegg ble det utarbeidet 
skjemaer og rutiner for klimakontroll i alle våre magasiner i og rundt sentrum. 
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3.2.7 Dokumentasjon 
Arbeidet med å konvertere Hovedkatalogen til elektronisk format ble fullført i 1998. I løpet av 
1999/2000 vil teksten bli kodet for å kunne brukes i databasesøk på nettet. Arbeidet er delvis finansiert 
gjennom Museumsprosjektet, delvis gjennom interne midler ved IMA. 

3.3 Eksternt samarbeid 

3.3.2 Internasjonale museumsorganisasjoner  
Ansatte i museet hadde i 1998 styreverv ICOM/ICAMT og presidentverv i International Committee for 
Museums of Ethnography (ICME), foruten medlemskap i The Museum Design Group og Forum for 
utstâllare. Internasjonal deltagelse:ICOM-Nord, Reykjavik, Island 23.-25. april.  

3.3.3 Ekskursjon for museets ansatte 
5-7 november var 16 av museets teknisk og adminstrativt ansatte på seminar på danskebåten, med 
diskusjon av omorgonasieringen av universitetsmuseene på turen til København. Fredag 6.11. var en 
studiedag på Nationalmuseet i København. Her besøkte de ulike avdelingene sine kolleger. 
Eivind Bratlie, Ingrid Marstrander og Farideh Faramarzi deltok på 3rd Nordic Symposium on Insect 
Pest Control in Museums, Stockholm 24.-26.9.98 

3.3.4 Nayuma prosjektet 
Samarbeidet mellom IMA/EM og Nayuma Museum i Zambia fortsetter, og ble evaluert i 1998. 
Dessuten gjennomførte Tom G. Svensson sammen med hovedfagsstudent Alfhild Birkeland survey 
preget forskningsprosjekt med fokus på materiell kultur. Dokumentarfilmen om Kuomboka seremonien 
ble også avsluttet v. Odd Are Berkaak. 

3.3.5 Samarbeid med andre institusjoner 
Utstillingen «Bo ilag - igår og idag» åpnet på Oslo Bymuseum høsten 1998. Prosjektet var i samarbeid 
med IKM, Oslo Bymuseum og Norsk Folkemuseum, og var støttet av IMA med 20 000 kroner i 1998. 
Torill Mugaas og Tone Simensen satte opp en liten utstilling av Afrikanske ståltrådleker i Barne og 
ungdomsavdelingen på Deichmanske bibliotek. Lekene var utlånt fra Arve Nordheim sin private 
samling. 

3.3.6. Besøk av gjesteforskere 
Betty Bergland fra University of Wisconsin brukte museets arkiverte korrespondanse fra norske 
utvandrere. Hun forsket på kontakt mellom norske utvandrere og nord amerikanske indianere. 
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3.3.7 Arrangementer i 1998 
Arrangementets navn Arrangementets tema Antall 

besøkende/deltakere 
Film, «India, Womens Rights» Kvinnelige kunstnere fra GB, Norge 

og india  
68 

barnas søndag, En mann for sin 
hatt 

Klær og utdsmykning i andre land 281 

Home from the Hills En poensjonert brite som vender hjem 82 
Barnas søndag samer 77 
Danseoppvisning med Dr. Cho Koreansk dans 128 
Barnas søndag Masker, 
Humaniora dg. 

Maskeverksted og skattejakt 645 

Maya, regnskogens tapte rike Arkeologisk utstilling fra Guatemala  200 
Film: «Mayastier» Film om Mayaindianeres sit. i dag 225 
Om samisk runebomme Film og kåseri, museumsstafetten 24 
Barnas søndag Indianere 272 
Fredsprosessen i Guatemala Fredsprosessen i Guatemala, foredrag 50 
Film «The eskimos at pond 
inlet» 

Etnografisk film om Inuitter 24 

Aron - Grønlands første 
kunstner 

utstillingsåpning foredrag 55 

Barnesøndag Er det grønt på 
Grønland? 

Skattejakt formingsaktiviteter 75 

Wogeo, en øy i Papua Ny-
Guinea 

Lysbilder og foredrag fra et antrop. 
feltarbeid 

48 

Film. «Pemiule» Film fra Romania 57 
Grønlandsk kunst gjennom 140 
år 

Film og foredrag om Aron-utstillingen 49 

Barnedag: dukker Skattejakt og aktiviteter med dukker i  122 
Barnesøndag: Barn og dyr Skattejakt og aktiviteter 135 
Barnesøndag: Musikk fra Sør Skattejakt og instrumentverksted 230 
Barnesøndag: Inn i 
åndeverdenen 

Skattejakt og formingsaktiviteter 215 

Film: Roma folk i Romania Etnografisk film om 
begravelsesritualer1 

90 

Barnesøndag: St. Nikolaus Skattejakt og formingsaktiviteter 175 
Sum  3062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutt og museum for antropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 

Årsrapport 1998  Side 18 

4 INDIVIDUELLE FAGLIGE AKTIVITETER 

4.1 Fast ansatte 

EDUARDO P. ARCHETTI  (Professor) 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
Hybridity, Diversity and Generalisation. Cultural idioms in Argentina. 
Første parten avsluttet i 1998 og kommer som bok i 1999 (Masculinities. Football, Polo and the Tango 
in Argentina). 
 
Konferansedeltakelse 
Nasjonale konferanser: 
Januar. Årskonferanse, Norsk antropologisk forening, Kristiansund. 
18.-20. Mai. Globalization and Cultural Complexity in Latin America and the Caribbean Today, 
Department of Social Anthropology, University of Bergen (med paper: Situating Hybridity: A 
Comparative Perspective). 
8.-11.Oktober. Historieskriving mellom samfunnsteori og kulturanalyse, Nasjonal forskerutdanningkurs 
i historie på Oppdal, NTNU (med paper: Praksis og livsformer - historie og antropologi). 
24. Oktober. Kultur, kreativitet, globalisering, Institutt for kulturstudier, UiO (med 
paper: Mat og argentinsk identitet). 
 
Internasjonale konferanser:  
19. April. Vouloir demain, demain le sport. Règles du jeu ou règles hors-jeu?  Ministere de la Culture et 
la Communication, Paris (med paper: Le role du sport dans la construction de l'identité nationale). 
11. - 13. Mai. Football: jeu et societies. Laboratoire de Sociologie, Institut National du Sport et de 
l'Education Physique, Paris (med paper: Racines et traditions: la création des styles de jeu en Argenine 
et Norvège). 
14.-15. Mai. Football et cultures. Centre de sociologie de l'education et de la culture, Maison des 
sciences de l'homme-CNRS, Paris (med paper: Le football et le tango dans l'imaginaire argentin). 
4. -5. Juni. Stratégies et techniques contre l'exclusion sociale et la pauvreté, ILO, Liège. 
Juli. Le football et la coupe du monde, FIFA-University of Leicester, Paris (med paper: Equipes 
nationales et identités nationales). 
4.-11. September. The Politics of Anthropology, EASA, Frankfurt. 
5.-6. November, Bureaucarcy, politics and ritual practice, IMA, Univ. i Oslo. 
9.-10. November. Perspectives on Norwegian-French Scientific Cooperation, Maison des 
Sciences de l'Homme -University of Oslo. 
 
Bedømmelsesarbeide 
Ms.Thesis, University of Misiones,Argentina 
 
Medieprofil 
Editorial Committee Member, European Review of Latin American and Caribbean Studies. 
Editorial Committtee Member, The International Journal of the History of Sport. 
Editorial Committee Member, Mana: Estudos de Antropologia Social. 
International Editor, Culture, Sport, Society. An Interdisciplinary Journal. 
 
Deltakelse i massemedier 
TV: Norge to ganger (NRK),  TV5 Frankrike, Televisa Mexico, TVEspañola Internacional. Radio: 
Holland to ganger, Argentina 3, NRK 2, BBC International (i forbindelse med football VM). 
Avis: 5 ganger i Norge, 2 ganger i Argentina. 
 
Verv (nasjonale og internasjonale) 
Leder, Norsk antropologisk forening. 
Styreleder, Development Programme for Indigenous Peoples in Latin America, FAFO. 
Programstyre medlem, Idrett, samfunn og frivillig organisering, NFR. 
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Styre medlem, Fransk-norsk vitenskapelig samarbeid. 
Medlem, Scientific Commitee of International Labour Organization Programme 'Strategies et 
techniques contre l'exclusion sociales et la pauvreté'. 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1998 
Gjesteforeleser: 
Gjesteforeleser, nasjonalt 2 ganger à 2 forelesninger. 
 
Annet internasjonalt samarbeid 
Utvikling av et master-program i sosial antropologi, samarbeid mellom Universitetet i Oslo, 
Universidad de San Carlos, Guatemala. 
Styre medlem, Comité académico de la maestría en antropología social, Universidad de San Carlos, 
Guatemala. 
 
Publikasjoner 
”A Foreigner`s Experience of Norway”-Bridges to Norway,Norwegian Council of Universities, 
Bergen. 
”El potrero y el pibe.Territorio y pertenencia en el imaginario del futbol argentino”.-Nueva Sociedad. 
”Multiples masculinidades:los mundos del futbol y el tango en Argentina”-i Sexo y sexualidad en 
America Latina,Paidos,Buenos Aires. 
”Oppfinnelser og tradisjoner: Forestillinger om fotball i”Vinnerglede gjennom 50 år.Norsk 
Tipping,Gjøvik A/S. 
”Prológo”i- Deporte y Sociedad, EUDEB A, Buenos Aires. 
”The Hybridization of Europeans in the World of Football an Polo Argentina”-Anthropological 
Journal on European Cultures. 
”The meaning of Sports in Anthropology. A view from Latin America”-European Review of Latin 
American and Caribbean Studies. 
”The Potrero and the Pibe:  Territory and Belonging in the Mythical Account of Argentinean 
Football”-Locality and Belonging,Routledge,London. 
”Flamenco,Passion,Politics and Popular Culture”- i Social Anthropology nr.6. 
”Hungry for Hope”:On the Cultural and Communicative Dimensions of Development in Highland 
Ecuador”-The Journal of the Royal Anthropological Institute,nr.4. 
”Rewriting the Self and the Social”- Anthropological Quarterly,71(4). 
 

ODD ARE BERKAAK   (Professor) 
Forskningsprosjekter 
  Egne: 
”Oppgjøret ved OK Corral” – moderne myter og historiekonstuksjon. 
 
Konferansedeltakelse 
Internasjonale konferanser: 
Music&Cultural Analysis – Gøteborg 20-23.aug. 
 
Bedømmelsesarbeid 
Stillingsbedømmelser: 
* 2 Amanuensisstillinger, IMA 
Andre bedømmelser: 
*2 professorater ved Høyskolen i Telemark 
 
Konsulentoppdrag 
Flerkulturelle musikkforsøk i Oslo og Akershus. Evaluering. Oppdragsgiver; Akershus 
Fylkeskommune, Kulturetaten 
Nayuma Museum,Zambia. 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
Gjesteforsker: 
* University of Arizona,at Tucson. 
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Gjesteforeleser: 
• Internasjonalt: 
• Over 10 uker med 10 forelesninger. 
Annet internasjonalt samarbeid:  
Museumsutvikling i Zambia. 
 
Populære  vitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger 
Flere. 

HARALD BEYER BROCH  (Førsteamanuensis)  
Forskningsprosjekter 
Egne: 
1) Emosjonshåndtering og tolkning i et krysskulturelt møte mellom norske barn og indonesiske 
landsbyfolk 
 
Prosjektet omhandler møte mellom representanter for to ulike kulturer. Møtet beskrives og 
interaksjonsforløp analyseres med henblikk på å skaffe innsikt om hvilke faktorer kultur-fremmede 
benytter for å tolke, forstå og vurdere hverandres hensikter, mening og personlighet. Prosjektet 
fokuserer hvordan landsbyfolk skaffet seg innsikt om deres norske barnegjester og hvordan de norske 
barna bygget på kjente reaksjonsmønstre for å forstå de ukjente. En hovedkonklusjon er at det spiller 
mindre rolle om emosjoner kan oversettes direkte fra en kulturtradisjon til en annen, når folk har få 
muligheter til verbal kommunikasjon benytter de emosjonstolkning som viktig inntak til forståelse og 
innretter seg som om tolkningene er valide. De empiriske illustrasjonene viser at tolkningene både 
landsbyens innbyggere og barna rettet seg etter viste seg å være gjennomgående korrekte. 
 
Prosjektet er inne i en avsluttende fase, jakt etter forlag starter våren 1999. 
 
2) Antropologiske perspektiv på konkurranseidrett 
Prosjektet stiller spørsmål om hvordan konkurranse idrett influerer barne utøvere. I hvilken grad (om i 
det hele tatt) påvirkes barnas identitet (selvfølelse, selvpresentasjon, selvforståelse, oppfatning av andre, 
kjønnsroller.) av idrettsaktivitetene? Prosjektet er fortolkende og interaksjons orientert. Observasjoner 
(gjennom 6-7 år) av samhandling mellom barn og barn og voksene (trenere, lagledere, foreldre, 
publikum) og en rekke samtaler og ustrukturerte, intervjuer danner grunnlaget for den analytiske 
behandlingen av materialet.  Innsamlingsfasen er på det nærmeste avsluttet. Begynnende utskrivning av 
materialet er planlagt våren 99. 
 
3) En rekke mindre prosjekt befinner seg på ulike stadier fra å være publiseringsklare til påtenkte og 
påbegynte manuskript. Tema omfatter problemstillinger knyttet til hvalfangst, modernisering og andre 
etnografiske problemstillinger fra Indonesia, samt arbeid av generell antropologisk art. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre 
HUMM er et nordisk prosjekt om kulturelle sider ved havpattedyr fangst i nordlige områder. Prosjektet 
er ledet av Kalland (IMA) og inne i den siste avsluttende fase. Prosjektet er miljø relevant ved å ta opp 
sider ved miljødiskurser knyttet til bærekraftig utvikling og vern mm. (Ferdig våren 1999).  
 
Konferansedeltakelse 
Internasjonale: 
Bianual meetings Society for Psycological Anthropology,San Diego,høsten 1998. 
97th Annual meeting AAA,Philadelphia desember 1998. 
  
Medie profil 
Intervju om sportsjakt for Audimagasinet 4 ringer. 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1998 
a)Gjesteforsker internasjonalt: 
1 gang over 9 mnd.med 2 forelesninger 
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THOMAS HYLLAND ERIKSEN  (Professor) 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
ldentitetspolitikk i komparativt perspektiv. Bredt anlagt bokprosjekt med cases fra India, Pakistan, 
Storbritannia, USA m.m, som undersøker dynamikken i forholdet mellom arven fra opplysningstiden og 
individualismen på den ene siden,og kollektivistiske bevegelser på den andre siden. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre 
Tittel, kort sammendrag Egoisme - en dialog mellom biologi og sosialantropologi (undertegnede og 
Dag 0. Hessen). Bokprosjekt der vi nærmer oss fenomenet egoisme fra biologiske og 
sosialantropologiske synsvinkler. Undertegnedes kapitler vil bl.a. ta opp resiprositet og«rasjonell 
aktør»-modeller,personforståelse og gaveøkonomier. 
 
Culture and rights - a comparative view (med Richard A Wilson, Sussex). Etnografisk basert prosjekt 
som  tar opp de aktuelle debattene om kultur og rettigheter i forhold til rådende teori og praksis 
(UNESCO, sosialfilosofi, minoritetskamp, tolkninger av menneskerettigheter) og vil forsøke 'a utvikle 
en «global grammatikk» for kulturelle rettigheter. 
 
Konferansedeltakelse 
Nasjonale konferanser: 
Bærekraftig utvikling: Forskningens rolle, Oslo, 26-27. november 
 
Nordiske konferanser: 
Nordisk museumskonferanse, Stavanger 11-13. mai 
Nordisk Panorama, Kiruna 2.-3. oktober 
Den virtuella Staden, Malmø, 20-21. oktober 
 
Internasjonale konferanser: 
Globalization and national identity, Stockholm, 21-23. august 
International PEN Congress, Helsinki, 5-8. september 
 
Bedømmelsesarbeid 
Doktorgradsbedømmelser: 
1 (Terje Skaftnesmo, pedagogikk, NTNU) 
 
Stillingsbedømmelser: 
Lektorater (2) ved Københavns Universitet 
 
Andre bedømmelser: 
Søknader om opprykk, Høyskolen i Finnmark (2) 
 
Konsulentoppdrag 
En rekke konsulentuttalelser for norske forlag (spes. Aschehoug og Stenersen) og engelske (Berg, 
Pluto), samt for fagtidsskrifter som Norsk antropologisk tidsskrift, Ethnos, journal of Peace Research 
og Nations and Nationalism. Deltagelse i «kritikergruppe» for det svenske museumsprosjektet «Vår 
felles kulturarv» 
 
Tidsskriftarbeid 
Journal of Peace Research (Associate Editor)  
Ethnos (Associate Editor)  
Samtiden (redaktør)  
Også: medredaktør av serien «Anthropology, Culture and Society» (Pluto Press) 
  
Deltagelse i massemedier 
Div.kronikker,komentarer,radiointervjuer med mer. 
 
Verv 
 Antirasistisk senter, styremedlem 
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Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
Gjesteforeleser: 
5 forelesninger 
 Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger 
* 60 ganger.  
 
Publikasjoner 
 I samfunnet 1-Universitetsforlaget. 
Common Denominators:Ethnicity,nation-building and compromise in Mauritius-Global Issues,Berg 
Daniel Miller.Capitalism – An Ethnographic Approach(book review)-JRAI 
Darwins blinde flekker og moderne biologi - Biolog 
Darwins flertydighet – Dagbladet. 
De fleste har nok med å leve. – Norsk antropologisk tidsskrift. 
Det krympande jordklotet:  Biblioteket midt i världen. 
Et langt kaldt land nesten uten mennesker. – Universitetsforlaget. 
Ethnicity and culture:  A second look.- 6th SIEF Conference Amsterdam. 
Nätets demokratiske revolution. I transfomation Aegis.Lund. 
Nätverket tar makten.-  Moderna tider. 
Paradise regained? – Sydsvenska Dagbladet 
Robert Musil om Verdikommisjonen – Dagbladet. 
Tropenes tapte uskyld – Morgenbladet. 
 

JO HELLE-VALLE (forsker) 
Forskningsprosjekter 
Egne:  
Feltarbeide 4 mnd. Jan-april. 
Tittel: Promiskuitetens politiske og moralske økonomi. Et komparativt studie av kjønnsrelasjoner, 
sosiale institusjoner og normer i endring. 
Prosjektet studerer promiskuitet og dens sosiale konsekvenser i en landsby i Botswana. Disse studiene 
viser at et betydelig antall kvinner i denne landsbyen har, delvis på grunnlag av strategisk bruk av sin 
egen seksualitet, endret sine relasjoner til menn med det resultat at mange har etablert hushold på egen 
hånd uten å være direkte kontrollert av menn. På dette grunnlaget søker prosjektet først å få en dypere 
og mer spesifikk forståelse av de institusjonelle endringene promiskuiteten har ført til og de moralske 
holdninger og konflikter denne typen handlinger blir møtt med. For det andre vil disse perspektivene bli 
satt i en større sammenheng ved at de sammenlignes med tilsvarende praksiser først og fremst i Norge i 
tidlig nytid. Tanken med en slik sammenligning er å kunne få frem på den ene siden eventuelle likheter 
som kan indikere visse generelle mekanismer koplet til raske moderniseringsprosesser. På den annen 
side vil forskjeller i de uttrykk økt promiskuitet genererer kunne indikere en del sosiale og kulturelle 
mekanismer som er spesifikke for de enkelte virkeligheter. 

 
Konferansedeltakelse 
Nasjonale konferanser: 
Bureaucracy, Politics, and Ritual Practice, IMA, Universitetet i Oslo, 5-6 November 1998 
 
Internasjonale konferanser:  
EASAs årskonferanse 4. til 7. september  
(La frem paper'et: Anthropologists in the field of desire and sexual identities) 
 
Bedømmelsesarbeid 
To hovedfagsavhandlinger samt en mengde sensorarbeid på grunn av hovedfagsnivå 
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SIGNE HOWELL  (Professor)  
Forskningsprosjekter 
Egne: 
*"Urbefolkninger i den Malaysiske regnskog: sosial endring i lys av endringsprosesser" Fortløpende. 
To planlagt utvidede samarbeidsprosjekter basert på eksisterende datamateriale rundt temaer i 
forbindelse rundt migrasjon og økologi der en tverrfaglig dimensjon blir bygget inn. 
 
"Transnasjonal adopsjon i dagens Norge" Egen del i det større prosjektet "Kinship Quo Vadis: kinship 
in Norway and beyond" Forskningspermisjon var innvilget for høstsemestret. Feltarbeid ble foretatt i 
Norge på mange forskjellige fronter. Feltarbeid vil fortsette i 1999. Bearbeiding av materialet har 
allerede startet. Jeg ble invitert til 'a fremlegge papere rundt prosjektet ved flere anledninger. 
Tematikk involverer slektskap, personbegrep, barn., rase, familie og kjønn. I tillegg er en større 
metodologisk komponent bygget inn. 
 
 Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 
"Kinship Quao Vadis? Kinship in Norway and beyond" 
Prosjektet ble igangsatt i 1997 med midler fra NFR. Midler for 1998 ble ikke mottatt, men feltarbeidet 
og forskningen fortsatte som planlagt fordi jeg fikk fri i høst semestret. Prosjektet er et samarbeid med 
Marit Melhuus, UiO, og Olaf Smedal, Universitetet i Bergen. Fem hovedfagsstudenter er tilknyttet 
prosjektet. De er all i god gang og vi arrangerte et dagsseminar i høst. NFR stipendiat Esben Leifsen vil 
bli knyttet til prosjektet forn 1999 med sitt forskningsarbeid rundt adopsjon i Ecquador.  
Vi søker nye midler og ønsker å utvide prosjektet til å inkluderer flere hovedfagsstudenter og 
doktorander.  
 
Konferansedeltakelse 
Nasjonale konferanser: 
"Autobiography and Writing" Tverrfaglig konferanse arrangert av IMA og Institutt for Nordistikk og 
litteraturvitenskap ( Januar, 2 dager) 
"Bureaueracy, Policy and Ritual Practice" IMA, UiO 
"Fagets identitet" IMA seminar (Oktober, 2 dager) 
"Bioteknologiens etiske, juridiske og sosiale aspekter" NFR. (April, 2 dager) Med innlegg. 
"Utenlandsadopsjon i Norge" Institutt for Spesialpedagogikk seminar. (Oktober, 2 dager) Med innlegg 
 
Nordiske konferanser: 
"Cultural Coneept of Personhood" Universitetet i Uppsala. (Desember, 2 dager) Med to innlegg. 
 
Internasjonale konferanser: 
"New theories in Anthropolgy" Froebenius Institut, Universitetet i Frankfurt. (Februar, 3 dager) Med 
innlegg 
"New Perspectives on Kinship Studies" Wenner-Gren Foundation Conference. Mallorca. (Mars, 9 
dager) Med innlegg. 
"New Directions in Kinship Studies" Arnerican Anthropological Association årsmøte, Philadelphia. 
Oppfølging til Wenner-Gren konferansen. (November/desember, 5 dager) Med innlegg. 
'Fieldwork: the Value of Serendipity" Worskhop arrangør. EASA Konferanse, Frankfurt. 
(September, 5 dager) Med innlegg. 
 
Bedømmelsesarbeid 
Doktorgradsbedømmelser: 
Universitetet i København. 
 
Stillingsbedømmelser: 
University of Southern California. Professorat. 
 
Andre bedømmelser: 
*Vurdering av bok manuskripter for Cambridge University Press og for Routledge. 
*Vurdering av manuskripter for Journal of the Royal Anthropological institute, Ethnos, American 
Anthropologist, Social Anthropology. 
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Konsulentoppdrag 
Statkraft Engineering (NORAD støttet) Sosioøkonomisk rådgiver til "Environmental Impact 
Assessment Study" i forbindelse med et vannkraftprosjekt i Bhutan. To feltbesøk foretatt i Bhutan. 
 
Medie profil 
Editorial board: Ethnos, Social Analysis, Norsk antropologisk tidsskrift 
"Wok". NRK,radio.  
”Sånn er livet” 
 
Verv 
IMA Styremedlem  
IMA: Forsknings og undervisnings leder (vår semestret) 
SV fakultetet: Doktorgradsutvalget.  
Styremedlem: Institutt for menneskerettigheter 
 Styremedlem: Den norske Oxford komitee. 
Styremedlem: European Association of Social Anthropologists. 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1998 
Gjesteforeleser:  
Internasjonalt: 
Uppsala universitet:1 uke med 2 forelesninger. 
 
Institusjoner du har besøkt som gjesteforsker 
5 ganger med 5 forelesninger. 
 
Annet internasjonalt arbeide 
Samarbeid med Universiti Sains Malaysia på prosjektet om urbefolkninger. 
 
Gjesteforeleser internasjonalt 
6 ganger med 7 forelesninger. 
 
Populærvitenskaplig foredrag/gjesteforelesninger 
* 4 ganger. 
 
Publikasjoner 
*”Chwong cosmology”Encyclopedia Malaysia,Vol 4 ”People and Cultures”  Kuala Lumpur: Editions 
Didier. 
*”Culture and Enviromment”In: Our Creative Diversity: a critical perspective. Oslo:UNESCO  
International Conference on Culture & Development. 
*”Human Environment: Social,socio-economic and cultural isues”In:  Mangdechhu Hydroelectric 
Projekt: Feasaibility Study; Environmental    and socioeconoomic impact assessment study.(Buthan)  
Statkraft Engineering.  Oslo. 
*"May blessings come,may mischiefs go!". "Living kinds as agents of transitions and transformation in 
an Eastern Indonesian setting."  In L.Rival(ed)  The Social Life of Trees, Berg,Oxford. 
*. "Navn og samfunn". In A.Jacobson-Widding et.al.(eds) Personnamn och Identitet. KVHAA, 
Uppsala. 

ARNE KALLAND  (Professor) 
Forskningsprosjekter  
 Egne:  
*"Japanese perceptions of nature".  
Prosjektet tar sikte på å undersøke japanske forestillinger om natur og miljø.   
* "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.  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 
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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. En samlet monografi samt annotert bibliografi er under forberedelse og 
forventes fullført i 1999 
 
Konferansedeltakelse 
 Nordiske konferanser: 
* ”Fisk for framtida: Hvordan sikre bærekraftige fiskerier?”. Nordisk Ministerråd, Sofienberg Slot, 
Danmark, 16-17 mars 1998  (Innlegg: ”Bærekraftig bruk versus bærekraftig utvikling”)  
 Internasjonale konferanser:  
1)”Uses of Nature – towards an anthropology of the environment”. 2nd Scandinavian-Baltic Workshop, 
Tartu, Estonia 10-14 May, 1998 (Innlegg: ”Anthropology and the concept of sustainability: Some 
reflections”) 
2)”Co-management of natural resources in Asia: A comprarative perspective”, Cabagan, Filippinene, 
14-18 sept. 1988.  (Innlegg: ”Years of transistion in coastal Japanese fisheries: 1868-1912”) (5te 
workshop innenfor East-West Environmental Linkages nettverket) 
3)”Tenure and sustainability: Lessons for the future”. International workshop organized by IUCN and 
SUM, Oslo, 11-14 Oct. 1998 (convenor og paper: ”Mare closum as a management tool in fishing 
societies”) 
 
Bedømmelsearbeid 
Dr.gradbedømmelser: 
Stephen Sparkes (komite-koordinator) 
 Andre bedømmelser: 
Hovedfag (Speciale) i japanalogi ved København Universitet (2 stk) 
Hovedfag i antropologi ved UiB (en) 
Hovedfag ved IMA 
 
Medie profil 
Deltakelse tidsskriftredaksjon: 
Editorial Board, The Journal of Japanese Studies 
Editorial Board,  Journal of International Wildlife and Policy 
 
Deltakelse i massemedier 
NRK (Programposten ”Sånn er livet” i forbindelse med Nagano-olympiaden. Februar) 
Programposten ”Woc”(Petre) om hvalfangst, februar) 
 
Verv 
Medlem av forskerrådet ved SUM 
Medl. av programstyret for ”Internasjonale studier” innenfor NFR-KS 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1998 
*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) 
*Nordisk prosjekt ”Hunting of marine mammals” med deltakere fra Danmark, Island,Færøyene,Norge 
og Sverige. 
 
Publikasjoner 
”An anthropological perspective”. In Environmental Movements in Asia (ed.) w.G. Persoon: Curzon 
Press. 
”The anti-wahling campaigns and Japanrese responses”. Japanese position on wahling and anti-
wahling campaign.  The Institute of Cetacean Research. ICR.    
”Bærekraftig bruk versus bærekraftig utvikling”. In Fisk for framtida;hvordan sikre bærekraftig 
fiskerier. (ed.) G. Blichfeldt: Nordic Council of Ministers,Tema Nord. 
” Environmental Movements in Asia:”W.G.Persoon(ed), Curzon Press,London.   
”The superwhale: hijacking myth and symbol in environmentalism”.  DARK NIGHT 
field notes.  14:9-13(ISSN 1087-4592) 
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”Aboriginal subsistence whaling:  A concept in the service of imperialism”  DARK 
NIGHT field notes. 14:23-25(ISSN 1087-4592) 
 

CHRISTIAN KROHN-HANSEN  (Førsteamanuensis) 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
Tittel: 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 (15 måneder, i 1991-92 og 
1997) og på arbeid med et bredt spekter av skriftlige kilder. Hovedmål er å søke å bidra til å kaste lys 
over følgende spørsmål: Hvordan kan politikk, eller det politiske, best begrepsfestes og undersøkes 
komparativt? Hvordan forstår en makt og politisk vold komparativt? Hvordan kan, og bør, antropologi 
og historie kombineres? Prosjektet var forbundet med to konkrete skrivearbeider i 1998: i) Revisjon og 
ferdigstillelse av et bokmanus for internasjonal publisering, med arbeidstittelen Making the Dominican 
Republic in the Dominican-Haitian Borderlands. Forventet status: Manuset ferdigstilles våren 1999. 
ii) Skriving av første versjon av et artikkelmanus for internasjonal publisering, med arbeidstittelen 
”Migration History and Racial Frontiers'. Forventet status: Manuset ferdigstilles våren 1999. 
 
Konferansedeltakelse 
Nasjonale konferanser: 
Antropologi og historie. Tverrfaglig seminar for historikere og antropologer 3  februar 1998. Deltok 
som innleder med paperet 'Antropologi i en kontekst av moderne verdenshistorie'. Arrangør: Senter for 
utvikling og miljø, Universitetet i Oslo. 
Internasjonale konferanser: 
Bureaucracy, Politics, and Ritual Practice. Seminar 5-6 November, 1998. Deltok med paperet 'Making 
A Tomb for Columbus in the Dominican Republic Migration History and Racial Frontiers'. Arrangør: 
Institutt og museum for antropologi, Universitetet i Oslo. 
 American Anthropological Association, 97 th Annual Meeting. December 2-6, 1998, Philadelphia, 
USA. Deltok på sesjonen 'Race and Social Identity' med paperet 'Making A Tomb for Columbus: 
Migration History and Racial Frontiers'. Arrangør: Arnerican Anthropological Association. 
 
Bedømmelsearbeid 
Andre bedømmelser: 
Våren 1998 satt jeg i eksamenskommisjon for deleksamenen 'Antropologiske klassikere' på hovedfag 
ved IMA, UIO. Høsten 1998 satt jeg i to hovedfagskommisjoner (avsluttende eksamen) ved IMA, UIO. 
Høsten 1998 satt jeg i eksamenskommisjon for mellomfag ved IMA, UIO. 
 
Verv 
Mellomfagskoordinator ved IMA 
Medlem av Forsknings- og undervisningsutvalget (FOU) ved IMA 
Valgt av FOU til å sitte i en komite som skal arbeide med å revidere IMAs 
mellomfag. 
  
Andre kommentarer 
Gjennomførte 75 % av obligatorisk pedagogisk basisutdanning for vitenskapelig ansatte ved UIO, dvs. 
'Fellesdelen' (50%) og kurset Vitenskapelig veiledning' (25%) 
Holdt forelseningen 'Antropologiske perspektiver på vold' på Universitetets årlige Faglig-pedagogiske 
dag, 5. Januar 1998. 
Deltok med et forberedt innlegg på et åpent Debattmøte om etiske dilemmaer i feltarbeid arrangert av 
Institutt og antropologi for alle studenter og ansatte samt andre interesserte, 25. februar 1998. 
 Min undervisning ved instituttet i 1998 omfattet følgende deler: Jeg foreleste på grunnfag over bolkene 
'Sosial organisasjon og differensiering' og 'Makt og autoritet' (12 dobbelttimer). Jeg foreleste på 
hovedfag over 'Karibisk antropologi' og 'Antropologi og historie' (12 dobbelttimer). Jeg ledet 
Metodegruppe 3 for hovedfagsstudenter etter feltarbeid, dvs. i skrivefasen (12 
 
Publikasjoner 
”Emancipatory Reading? Review of Arguing Development Policy: Frames and Discourses.”- Social 
Anthropology (1998)6,2:261-264. 
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”Making a Tomb for Colombus in the Dominican Republic:  Migration History and Racial Frontiers”- 
American Anthropological Meeting,97th Annual Meeting, Philadelphia, PA, USA. 
 

SARAH LUND  (Professor) 
Forskningprosjekter 
Egne: 
Lessons on Power and Consciousness in a Nascent Democracy:  Andean nonliterates and the Use of 
Peruvian Identity Papers. 
In this research which describes and analyses the long journey to individual documentation, I will argue 
that the most fundamental aspect of a working democracy is not an elected government or a vibrant civil 
society but an accessible and uncorrupt legal system through which citizens can be constituted, 
protected, and made accountabvle.  The implementation of bureaucratic regulations concerning 
documentation is the case in point.  Because of the plethora of situations in which such documentation 
is required, withholding access to this official identity senteces large numbers of Peruvians to a life of 
non-existence in their own country.  Through an appreciation of how official barriers work to exclude 
people as well as a detailed study of how individual life situations lhighlight the need for documentation 
and the many ways to circumvent their absence, this research has given insight into the direct 
experience of living in a state and the human costs of their exclusion. 
tittel, kort sammendrag 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
Autobiography and auto/ethnigraphy sammen med Drude von der Fehr. 
 
International conferance we held jointly in Jan. 1998.  Now working on an edited volume. 
Nowadays it is a commonality to talk about the literary turn" in the social sciences, but perhaps not such 
a commonplace to speak about the "ethnographical/anthropological turn" in literary studies.  Through 
our cooperation we will focus on these interdisciplinary "turns" or exchanges.  We will inquire into how 
the two disciplines of anthropology and literature address comparable questions in terms of contrasting 
objects of study, and how the disciplines´ methodology and self-reflection pose similar dilemmas, if 
requiring varying solutions. 
 
Konferansedeltakelse 
Nasjonale konferanser:  
Bureaurcracy,  Ritual and Politics IMA Workshop,  5-6 november.   
  
Internasjonale konferanser: 
American Ethnological Society, Annual Meeting with paper, Toronto, Canada 7-10.5 
American Anthropological Society Annual Meeting Philadelphia, 2-6.12 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1998 
Gjesteforsker: 
Professor II i Bergen 
Gjesteforeleser 1 gang over 1 uke med 1forelesning. 
 
Verv 
* FOU-leder 
 
Publikasjoner 
”Contradictory Identities in a nascent Democracy;a Case from the Southern Andes”-American 
Anthropological Association,Annual Meeting Philadelphia. 
”International Boderlands:Contradictory Identities and Bureaucratic Control of Movement in the 
Southern Andes.”- Annual Meeting  Conference session Wuthorizing Movement.  Toronto,Canada. 
”Latin-Amerikansk Ethnografi”- Bergen. 
”Multikulturelle aspekter ved den Latin-Amerikanske virkelighet”-Bergen. 
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MARIT MELHUUS  (Professor) 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
 «Betydninger av slektskap i Norge - fokus på de nye reproduksjonsteknologier» 
b) samarbeid. 
Med Professor Signe Howell 
«The Meanings of Kinship in Norway and Beyond» 
*igangsatt 
 
Konferansedeltakelse 
Nasjonale konferanser: 
Oslo, januar.  «Autobiography and writing» IMA/Institutt for lingvistikk, UiO. 
Oslo, mars.  ”Bioteknologiens etiske, juridiske og sosiale aspekt”NFR: invitert deltager med innlegg 
«De nye slesktsledd» 
Oslo, mai, «Samtidsperspektiver på skam»; BUF/NFR; invitert deltager med innlegg «Hvilken skam, 
uten ære, eller finnes den skamløse æren?» 
Bergen, mai.  «Globalization and cultural complexity in Latin America and the Caribbean today»;  
invitert med  innlegg:  «Configuring gender in Mexico and elsewhere» 
Oslo, juni.  NFU’s årskonferanse «Development Ethics»; ordstyrer /chairperson for sesjonen «Ethics 
and Development» 
Oslo, november. «Bureaucracy, Politics and Ritual Practices» med innlegg:  «Public Issues - Private 
Cocnerns:  Some reflections on the New Reproductive Technology debates in Norway»; IMA,UiO. 
 
Internasjonale: 
Wien, september.  «Comparative dimensions in social and cultural anthropology»; Institutt für 
Ethnologie, Kultur und Sozialanthropologie der Universitat Wien; inviteret deltager med innlegg  
«“Back to basics?  anthropology and the challenges of cross cultural analysis” 
 
Philadelphia, desember.  American Anthropological Association, invitert deltager på sesjonen «New 
Directions in Kinship Studies» (Sarah Franklin and Susan McKinnon) med innlegg:  «Public Issues - 
Private Concerns:  some reflections on the debates on new reproductive technologies in Norway» 
 
Konsulentoppdrag 
Jan - mai.  Medlem av referansegruppen for å evaluere Norwegian Program for Indigneous Peoples 
(NPIP); UD/NORAD 
August 1998:  Evaluering av et prosjekt innenfor urbefolkningsprogrammet i Paraguay. NPIP/FAFO. 
(Rapport:  Evaluación propositiva del proyecto ayoreo de AIP/NORAD; sammen med Dr.Jorge Reister) 
 
Medieprofil 
Deltakelse tidsskriftredaksjon (tidskrift, posisjon) 
Editorial board for ”Ethnos” 
 
Verv 
Medlem av Det akademiske kollegium 
Medlem av programstyret for KULT (NFR) 
Leder for fagkomitéen i antropologi (NFR) 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1998 
Gjesteforeleser: 
2 Nasjonale forelesninger over 2 ganger. 
 
Annet internasjonalt samarbeid 
Kontakt med forskere som arbeider med slektskapstudier i England/Sverige/USA for bl.a. å formalisere 
et samarbeid. 
 
Andre kommentarer 
Jeg organiserte også i 1998 debattmøte for IMA s studenter og ansatte. Denne gangen var temaet. 
”Etiske dilemma i feltarbeid” med to innlegg og tre kommentatorer.   
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Publikasjoner 
Book Review:”Cultural Politics in Revolution: Teachers,Pesants and Schools in Mexico”Ethnos, 
London, Routledge. 
”Configuring Gender.Male and Female in Mexican Heterosexual and Homosexual Relations.”- 
Ethnos, London,Routledge. 
”Etikk og sosialantropologisk metode”- Etikk og forskning i utviklingsland. Norges forskningsråd 
Miljø og utvikling 
 

INGRID RUDIE  (Professor) 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
Kropp, rom og relasjon.  
Overordnet:  å videreutvikle teoretiske og metodologiske implikasjoner av noen analytiske retninger jeg 
har fulgt i empirisk baserte prosjekter siden 1987. Sentral er en interesse for livsløp som formidlende 
dimensjon i sosiokulturelle prosesser. Prosjektet plasserer seg nærmest i skjæringspunktet mellom den 
'sosiale' og den 'kognitive' antropologien, mer spesielt søkes det å integrere en voksende interesse for 
romlig og kroppslig erfaring med mer klassiske antropologiske problemfelt knyttet til endring og 
kontinuitet, 'natur' og 'kultur'. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre  
Betydningen av å bo i lokale hushold under feltarbeidet. Med Jan Simonsen og Sidsel Roalkvam. Forsøker 
å avklare metode-implikasjoner av denne måten å knytte seg opp til informanter på: Hva kan være 
gevinster og omkostninger for dataproduksjonen?  
 
Prosjektet ble igangsatt i 1997, med et startseminar for et titalls deltakere. Det ble noe forsinket i forhold til 
planene i 1998 på grunn av andre preserende oppgaver både hos  de tre initiativtakerne og flere av de 
andre bidragsyterne. Det vil bli videreført i 1999. 
 
Konferansedeltakelse 
Internasjonale konferanser: 
2nd EUROSEAS Conference (=sørøstasia-forskning):  ”Looking forward,looking back”.  
Hamburg 3-6 september. 
Organiserte workshop over tema ”Sociocultural grammars and modernisation in 
Southeast Asia” 
 
Bedømmelsearbeid 
Doktorgradsbedømmelser: 
Bergen i september, kandidat: Leif Selstad 
 
Stillingsbedømmelser: 
1. aman. stilling i Bergen. Påbegynt 97, avsluttet 98. 
 
Andre bedømmelser: 
Professoeropprykk, to kandidater. 
 
Verv 
* Medlem av styret for IMER-programmet, NFR 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1998 
Gjesteforeleser: 
Nasjonalt, 1.gang med 1 forelesning. 
 
Publikasjoner 
*Bokanmeldelse: Journal of Southeastern Studies:  M. Pelets. ”Reason and Passion.  Representations 
of Gender in a Malay Society”.  



Institutt og museum for antropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 

Årsrapport 1998  Side 30 

*”Making  persons in a global ritual?Embodied experience and free-floating symbols in Olympic sport 
”I: Felicia Huges-Freeland og Mary M.Crain (red.) :Recasting Ritual.  Performance,Media,Identity  
Performance,Media,Identity Routledge,London og New York. 
 

ARNE RØKKUM  (Førsteamanuensis) 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
Dialogical life-events:  Interactivity of self and nature in the Ryukyus 
Kort sammendrag: En studie av ikke-vestlige, interaktive selv. 
forventet status pr. 31.12.98. Igangsatt. 
  
Konferansedeltakelse 
Internasjonale konferanser:  
5th Biennial EASA Conference, Frankfurt 4–7 September 1998 / Fieldwork:  The value of serendipity.  
Innleggets tittel: 
En route to Serendip and beyond – or how to plot a course while heading in another direction 
 
Bedømmelsearbeid: 
Doktorgradsbedømmelser: 
2.opponent, Leif Selstads disputas, Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Bergen 
 
Medieprofil 
NRK 2  Debattprogram 
NRK P2 Musikkprogram 
 
Verv  
Medlem av arbeidsgruppe for å utrede ny museumsstruktur, Universitetets kulturhistoriske museer 
Medlem av styringsgruppe under Universitetsrådet, Museumsprosjektet 
 

TOM  G. SVENSSON  (Førsteamanuensis) 
Forskningsprosjekter 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
1) samiske sedvaner/samiske rettsoppfattninger. Dette er et tverrfaglig prosjekt igangsatt høsten 1997 
med en planert tidsramme på 4 år. Det faglige tyngdepunktet ligger på antropologi/historie og 
rettsvitenskap. Min rolle i prosjektet er dels leder for styrigsgruppen, dels prosjektlederansvar. Betr. 
status pr. 31.12.98 er fristen for de første delrapportene satt til utgangen av 1998. 
 
2) Baseline research on material culture (survey for et lengre feltarbeid i 1999)  Dette prosjektet er en 
del av samarbeidet mellom IMA v,UiO og Nayuma Museum i Vestprovinsen,Zambia. 
 
Konferansedeltakelse 
Nasjonale konferanser: 
Universitetsrådets temadag”museumssektorn”i Tromsø 
 
Konsulentoppdrag 
* Forvarsdept.: "Skoddebergsprosjektet",styring av fremdrift,evaluering av forkningsrapporter.  
Oppdraget avsluttet i 1998. 
* Justisdept.: "Samiske sedvaner/samiske rettsoppfatninger",leder for styringsgruppen 
*uttalelser om ms. for vitenskapelige tidsskrifter,ARTIC,INUIT Studies 
 
Medieprofil 
Deltakelse i massemedier: 
NRK Sameradioen, NRK Finnmark, NRK Riks. Aviser: Finnmarken, Finnmarks Dagblad. 
Dokumentarfilm «Kalaallit Nunaat t/r NRK to 
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Verv 
Visebestyrer (fung.bestyrer) IMA. 
Leder MFU, IMA. 
Medlem av styringsgruppen for omorganisering av museer UiO. 
Medlem av intervjugrupp for tilsettning av museumsdirektørstillinger. 
NUUM (Nasjonalt utvalg for Univ.museerne) Sv.fak. repr. 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeide i 1998 
IMA-Nayuma samarbeid(IMA`s prosjektansvarlig) 
 
Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger 
* 5 ganger 
Publikasjoner 
”Kalaallit Nunaat t/r.” – NRK to. 
”Samiske krav nonchaleras av Nordiska museet”. – Svenska Museer. 
”Aron-Grønlansk kunst fra Aron til vår tid” - Katalog til spesialutstillingen.UiO. 
”Folk i Arktis&sub-Arktis” – Katalog til basisutstilingen,UiO. 
”Nord-Amerikas Indianere”- Katalog til basisutstillingen. 
 

ARVE SØRUM  (Førsteamanuensis) 
Forskningsprosjekter (På feltarbeide i 1998.) 
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 foranderlige livsverden 
fra kontakt med kolonimakten til dags dato. Igangsatt. 
 
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. 
 
Publikasjoner 
”Norke reiseskildringer”-Et maskulint prosjekt.  Norsk saksprosa,bind 2,Universitetsforlaget. 
 

AUD TALLE  (Professor) 
Forskningsprosjekter 
 Egne:  
"Seksualitet, fertilitet og identitet". Prosjektet er en studie av seksualitet og fertilitet i lys av 
moderniseringsprosesser hos maasaier i Tanzania. Feltarbeid 1991-94. Utskriving av materialet pågår 
(flere publiserte artikler fra prosjektet) 
 
Konferansedeltakelse 
Nasjonale konferanser: 
1. Styreseminar, Senter for utvikling og miljø, 19-20.2 
Nordiske konferanser: 
SIDA/SAREC seminar om HIV/AIDS forskning, 22.4 
Internasjonale konferanser: 
1. National Workshop on the Findings of the Baseline Survey of Harmful Traditional 
Practices in Ethiopia, Addis Abeba, 21. 5 (key-note speaker) 
2. 14th International Congress of Anthropological and Etological Sciences (IUAES), WiIIiamsburg, 
VA, 26. 7 - 1. 8 med innlegg, "Searching for a forrmula of treatment: Knowing AIDS among the 
pastoral Maasai in Tanzania". 
3. European Assiociation of Social Anthropologists (EASA), Frankfurt 4 - 7. 9. 
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Bedømmelsearbeid 
Doktorgradsbedømmelser: 
1. Medlem av doktorgradskomite (betygsnämnd) for Marit Sundet 'Jeg vet jeg er 
annerledes - men ikke bestandig. En antropologisk studie av hverdagslivet til fem 
personer med psykisk utviklingshemming', Institutionen för Kulturantropologi och 
Etnologi, Uppsala universitet, 28. 1. 
2. Førstepponent PhD) Nina Johnsen, "Maasai Medicine: Practicing Health and Therapy in Ngorongoro 
Conservation Area, Tanzania", Institut for Antropologi, Københavns Universitet, 14. mai.  
 
Stillingsbedømmelser: 
Professor Il- stilling i sosialantropologi, NTNU, Trondheim. 
 
Andre bedømmelse: 
1. Hovedfag (MA ) i helsefremmede arbeid (HEMIL-senteret, Bergen), 
2. Vurdering for Social Anthropology, Social Science and Medicine 
3. Vurdering av antropologiske prosjekt for Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm. 
 
 
Medieprofil 
1. Intervju for radioprogrammet "Verdibørsen"; 24. 1. 
2. Intervju/konsultasjon for serie om Kvinnlig könsstympning i Svenska Dagladet, 
Stockholm, april 1998. 
 
Verv 
1. Medlem av styre, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo. 
2. Medlem av programstyret Helse og kultur, Norges forskningsråd 
3. Medlem av Expert Group on Development Issues (EGDI), Swedish Foreign Ministry. 
4. Medlem av referensegruppen før hälsoforskning, Sida/SARECs vetenskapliga referensegrupper. 
5. Styremedlem i SIDA/SAREC forskningsnämnd 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1998 
Institusjoner du har besøkt som gjesteforeleser: 
Institufionen för Antropologi och etnologi, Uppsala Universitet, 7. 5, tittel 
”Ageing and fertility:male and female in Maasai life” 
Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger  
Nasjonalt: 1.gang over 1.uke med 8 forelesninger. 
Internasjonalt: 2 ganger med 2 forelesninger. 
 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger 
RFSU forelesning, 28. 4. 98, Stockholm (International training programme in Sexual and Reproductive 
Health and Rights for Adolescents)  
"Ursprungsfolk, etniska grupper och bistandsverksamhet", SIDA, Stockholin 11.11 
 
Publikasjoner 
”Sex for leisure:modernity among female bar workers in Tanzania” S.Abram og J.Waldren  
”Anthropological Perspectives on Development: Interests,Identities and Sentiments in 
Conflict”,Routledge,London and new York. 
”Male and female in Maasai life:ageing and fertility”.Aguilar,M.I.(ed)  The Politics of Gender and 
Gerontocracy in Africa. Ethnographies of the Past and Memories of the Present Africa, World 
Press,Lawrencevile. 
”Pastoralists at the border: Maasai poverty and the development discourse in Tanzania” D.Anderson 
og V.Broch-Due.- Poverty Matters:Rich and Poor among Pastoralities in Eastern Africa.James 
Curry,London.(under trykking) 
Bokanmeldelse:”Between Five Lines”The Finnish Anthropological Society/The Nordic Africa 
Institute,i Suomen Antropologi. 
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HALVARD VIKE  (Førsteamanuensis) 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
Arbeider med to bøker som utgis i 1999:  
Administrative utopier. Cappelen akademisk forlag.  
Lokalpolitiske verdener. Tano. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre  
1. Artikkelprosjekter med David B. Kronenfeld. Pågår kontinuerlig. 2. Samarbeid med dr. Simone 
Abram, University of Wales, Cardiff, om politisk deltakelse og planlegging i Storbritania og Norge. 
 
Artikler under utgivelse 
1. Collective Representations and Social Praxis: Local Politics in the Welfare State. med professor 
David B. Kronenfeld, University of California, Riverside) (Sendt til Man og American Ethnologist)  
Norwegian Anthropological Research on Norway. I Rapport fra French-Norwegian Seminar, 
Universitetet i Oslo, november 1988.  
2. Makt og symbolske former. I Nielsen, FN. og Smedal, 0. : Mellom himmel og jord. Fagbokforlaget. 
 
Artikler under arbeid 
1. Making participants 
2. Staten, deltakelse og det sivile samfunn 
 
Bedømmelsesarbeid 
1. Koordinator for Knut Haukelid (dr. philos., IMA, september 1998) 2. 
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i samfunnsfag, Høgskolen i Telemark, Avdeling for 
lærerutdanning (desember 1998). 
 
Verv 
Grunnfagsleder, IMA Medlem av sekretariatet i Forum for Nordisk Etnografi. 
 
Deltakelse i massemedier 
1. Ansvarlig for TV-serie om lokaldemokrati (i fire deler, NRK) 
2. Arbeider med ny serie om «Makt og politikk» som skal sendes fra mai 1999. 
 
Gjesteforeleser 
1. Høgskolen i Finnmark (november) 
2. Høgskolen i Telemark, Bø (novenber) 
Populærvitenskalelige gjesteforelesninger: 
1. Foredrag om politikk og administrasjon i kommunene (KS-konferanse, Telemark, januar) 
2. Foredrag om kommunal forvaltning (Porsgrunn, april) 
3. To foredrag for Akershus fylkeskommune om planlegging (mars-april) 
4. Foredrag om fylkesplanlegging (Telemark fylkeskommune, november) 
5. Foredrag i Miljøverndepartementet om lokalpolitikk (mai) 
6. Foredrag om lokalpolitikk på Senterpartiets ordførerkonferanse (mars) 
7. Foredrag om regionalpolitikk på KS-konferanse, Oslo (februar) 
 
Konferanser 1998 
Ansvarlig for arrangering av workshop om «Ritual, Politics, and Bureaucracy» ved IMA 
(oktober). 
 Utgitte artikler i 1998 
 
Publikasjoner 
Lokale samfunn, politikk og historisk endring - et antropologisk blikk I Heimen bd. 3 5 
En bok - essay om fire kulturer Gunnar Grendstad og Per Selle (red.) 1996. Kultur som levemåte. 
Oslo: Det Norske Samlaget. I Norsk antropologisk tidsskrift nr.4 . 
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UNNI WIKAN  (Professor) 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
*Bhutan:Kultur og samfunn. 
Prosjektet bygger på 20 mnd feltarbeid 1989-1994 og er en bred anlagt analyse av sosial organisasjon 
flerkulturalitet,makt,kjønn, og utviklingsproblematikk i et relativt uutforsket buddhistisk kongedømme.  
Ytterligere feltarbeid planlagt sommeren 1999.  Monografi forventes avsluttet år 2000. 
 
*Cultural rights vs. human rights. 
 Prosjektet bygger på forskning over flere år på kultur-og identitetspolitikk i Norge, med 
sammenlignende materiale fra Sverige og Danmark. Min deltakelse i to internasjonale, tverrfaglige 
forskningsgrupper, nedsatt av Social Science Research Council, USA (se nedenfor) og Guggenheim 
Foundation, (USA) (se under Annet internasjonalt samarbeid) har bidradd mye til prosjektets 
komparative profil. Prosjektet er nå avsluttet i form av monografien A Welfare Society on Trial: The 
Politics of Culture in Norway and Beyond som vil utkomme i serien Public Anthropology, University of 
California Press. 
 
Prosjekter i samarbeide med andre 
*How Free Should the Exercise of Culture Be? 
Et tverrfaglig prosjekt,finansiert av Social Science Research Council,USA.  Prosjektet omfatter 16 
deltakere med bakgrunn i jus,psykologi,medisin,og antropologi.  Gruppen har hatt tre to-dagers 
konferanser til nå,og tre gjenstår i 1999.  Tidsskriftet ”Daedalus” 
vil publisere resultatene av gruppens arbeid i to nummer av tidsskriftet,år 2000. 
*South Asia Life Histories. 
Prosjektet bygger på min tidligere forskning i Indonesia,spesielt Bali,og søker å dokumentere endringer 
i kultur,samfunn og politisk økonomi med utgangspunkt i enkeltmenneskers liv.  Prosjektet er i 
samarbeide med rektor Dr. Hurriya Rubai og lærerinne/dr.gradsstudent Ida Hisam.  I nåværende fase 
samler vi livshistorier til tre søstre på 80-90 år som har gjennomlevt kolonitiden så vel som Soekamos 
og Soehartos regimer,og er som en åpen historiebok.  Prosjektet knytter an til et større prosjekt ved 
SOAS om betydning av å samle livshistorien fra grasrotplan som et inntak til forståelsen av Syd-Asia.  
Arbeidet er startet i år,og forventes avsluttet om tre-fire år. 
 
Konferansedeltakelse 
*Helsefaglige utfordringer i et flerkulturelt miljø, NSH, Oslo 25. mars 
*Klasserommet som møtested mellom ulike livssyn, Norsk lærerlag, Oslo 20. april NESH,  
*Etikk I flerkulturell forskning, Lillehammer, 3-4 juni 
*Kvinnelige medarbeidere i muslimske land: Er det mulig? Statoil, 26. mai  
*Verdikonsens og Verdikonflikt, Menighetsfakultetet, UiO. 21. september  
*Somaliere i Norge: Problemer og utfordringer.   Skolesjefen. nov. 
*Tamiler i Norge. Tamilsk-norsk forening. Oslo, 25. Nov. 
*Menneskerettighetene: Universelle, kulturspesifikke, eller noe annet?  Humanetisk forbund,21.Des. 
Alle med innlegg. 
 
Internasjonale konferanser: 
*Ethics. Medicine and Social Science, Harvard University. Boston, 12. mars. 
* Transnationalism and globalization. Guggenheim Foundation. New York, 28-30. nov. 
* Racisra and Xenophobia. Nordisk Ministerråd, Tunis. 23-24. april 
*Gender, Poverty and Welfare: Indicators and Strategies. NFR og UNRISD, 25. Sept. 
*AAA, Philadelphia, 3-7. des. 
Innlegg på alle unntatt NFRkonferanse 
 
Bedømmelsesarbeid 
Stillingsbedømmelser:  
* Lawrence Cohen, for opprykk til tenured Professor, Univ. of Calif. Berkeley 
* Tamar..., professorat, Hebrew Univ., Jerusalem 
* Arild Hovland, opprykk til førsteamanuensis, NOVA 
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Andre bedømmelser: 
*Artikler for American Anthropologist, American Ethnologist, Current Anthropology. 
*Hovedfagsoppgaver ved IMA 
*Opptak til dr. polit studiet (11 søkere) 
 
KONSULENTOPPDRAG 
* NORAD: Preproject evaluering av folkehøyskoleprosjekt, Gaza. 
*Statsadvokaten: Sakkyndig vitne i forbindelse. med Nadiasaken, 27-30. Nov. 
*Sakkyndig vitne i forbindelse med annen sak, 16. des 
*Stiftelsen UNI (ubetalt) 
*Barneombudet (ubetalt) 
*Forsknings og Undervisningsdep (ubetalt) 
 
Medieprofil 
*Deltakelse tidsskriftredaksjon (tidsskrift, posisjon) 
*American Anthropologist, Editorial Board 
*Serien Public Anthropology, Univ.' of California Press, Editorial Board 
*Deltakelse i massemedier 
*Kronikker og intervjuer I dagspressen 
*Debattprogram og intervjuer I TV (NRK I og 2 og TVNorge) 
* I radio (mange kanaler) 
 
Verv 
Internt ved UiO: 
Medlem, Styret IMA 
Medlem, MFU, IMA 
Medlem, FOU, 
Leder, dr. politprogrammet, IMA 
Styremedlem, Sommerskolen UiO 
 
 Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 1998 
Gjesteforeleser: 
Nasjonalt  
* Univ. i Trondheim, Sosialantropologisk institutt, 1 forelesning. 
*UiB.,Sosianantropologisk inst,1 forelesning. 
*Medisinsk fak,UiO,1 forelesning. 
*Sos.dep,en forelesning. 
*Norsk lærerlag 1 forelesning. 
Annet internasjonalt samarbeid:  
Deltar i et tverrfaglig, internasjonalt forskningsprosjekt Transnationalism, and Globalization, 
organisert og finansiert av Guggenheim Foundation, USA. Prosjektgruppen, som består av 16 forskere 
fra 9 nasjoner og 5 kontinenter, har hatt 3 2-dagers konferanser. Prosjektet sluttføres sommeren 1999 
med en bok med bidrag av flere av deltakerne. 
 
Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger 
* Antall: 12 
 
Publikasjoner 
”The Role of People in Building Peace.”l The Jordanian- Palestinian-lsraeli Triangle: 
Smoothing the Way to Peace, red. Joseph Ginat og Onn Winckler. Sussex Academic Press. (med 
Fredrik Barth) 
”Barnerett og statsborgerskap” – Dagbladet. 
”Culture-A New Concept of Race?  Lessons from Norway” i Social Anthropology,vol.7.1.(s57-64) 
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4.2 Stipendiater 

ASTRID ANDERSON. 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
Tema:”Gendered landscapes:the society of place,body and gender in Wogeo,Papua New Guinea” 
Prosjektet bygger videre på temaer og problemstillinger som utkrystallisserte seg gjennom arbeidet med 
hovedoppgaven ”Men play flewts,women bear children”basert på øya Wageo i Papua New Guinea.  
E.Silverman har hevdet at ”there is a symbolic homology between the gendered human body,the body 
politics and the cosmos, an importtant perspective that has been lacking in Melonesian comparative 
studies”.  Jeg vil også tilføye ”gendered landscape”  For Wogeo-folket er det levde lanskapet 
lonkretiseringen av deres liv og historie: landskapet gir ikke bare en modell for å tenke om 
sosialitet,men er Wogeos sosialtet manifistert og konkretisert.  Som kroppen er kjønnet, er også sosialt 
liv kjønnet,og dermed også landskapet.  Konseptualiseringen av denne kjønnede og konkretiserte 
sosialiteten på Wogeo er fokusert for prosjektet.  Dette er aktuelle og sentrale temaer i melanesisk og 
anstronesisk antropologi ,og Wogeo utgjør et interessant eksempel siden øya representerer et 
krysningspunkt mellom det typisk anstronesiske og papuanske.  Komarasjon er  derfor en viktig del av 
prosjektet.  Prosjektet drar også nytte av tidsdybden son antropologen Ian Hogbins arbeider fra øya i 
1934 og –48 åpner for.  Med fokuset på konseptualiseringen av ideene som ligger til grunn for Wageos 
sosialitet, er språkstudier viktig. I samarbeide med lingvistisk institutt ved UiO, er dokumentasjon av 
språket et mål for prosjektet,samt å samle og tilbakeføre myter og historier som et bidrag til Wogeo-
folkets arbeid med ”ikke å glemme”. 
 
Feltarbeid utføres i 2 perioder: 
fra oktober til desember 1998(avsluttet) 
fra februar til august 1999 (planlagt i samarbeid med en lingviststudent fra Universitetet i 
Köln under forutsetning av finansiering) 
 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger 
1gjesteforelesning. 
 
Publikasjoner 
”Sans av steder i Melanesia” – Norsk Antropologisk Tidsskrift. 
 

JAN KÅRE BREIVIK 
Forkningsprosjekter 
 a)Egne: 
STIGMABEGREPET, PERSON- OG IDENTITETSFORSTÅELSE 
- en studie av døves identitetshåndtering 
 
Prosjektets sentrale tema er sosial konstruksjon av stigma knyttet til funksjonshemmedes 
identitetshåndtering. Det grunnleggende teoretiske perspektivene er konstruktivistisk; identitet tenkes 
som en dialogisk prosess, dvs. 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 oppreinnelige 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 Baumans og Anthony Giddens arbeider 
innenfor feltet “identitet, refleksivitet og ambivalens” være viktige inspirasjonskilder. 
Prosjektet er basert på empiri fra en gruppe som er preget av det som mange vil kalle et 
kommunikasjonshandikap - hørselshemming, dvs. døve. Den empiriske undersøkelsen gjennomføres 
ved hjelp av innsamling av individuelle livshistorier (skriftlig eller visuelt) som suppleres med 
oppfølgingsintervjuer og feltopphold ved Ål FHS. Debatter med islett av identitetspolitikk i Døves 
tidsskrift følges nøye.  
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Konferansedeltakelse 
Nasjonale: 
3.feb. Deltakelse med innlegg på NFRs brukerseminar innen delprogrammet. Forskning for 
funksjonshemmede  
18.-21.3 Deltakelse med innlegg på bokprosjektseminar i Bergen. 
24.-25.4. Deltakelse med innlegg på seminar for hovedfagsstudenter i sosiologi i Bergen. 
16.6.  Deltakelse med innlegg på forskermøte i delprogrammet “Forskning for funksjonshemmede” 
17.8. Deltakelse med innelgg på AKS Hjemmet for døve i Andebu, plandag. 
28.-29.9  Deltakelse med innlegg på HSD- seminar på Mastemyr med tema “Et samfunn 
for alle” 
 
Nordiske konferanser: 
Deltakelse med innlegg på KCs jubileumssymposium i Kbh. 24.6.98. 
 
Bedømmelsearbeid 
Stillingsbredømmelser: 
Medlem i rekrutteringsgruppen for ny dekan og prodekan for SV-fakultetet. 
Andre bedømmelser: 
Sensorarbeid på grunnfag H-98. 
Sensur av H-oppgave 19.6.98. 
  
Medie profil 
Editorial Board Member for CourseWise i USA, utgitt høsten 1998: Perspectives Anthropology, 
Ac.editor Richard Deutch. 
 
Verv 
* Stipendiatrepresentant i Fakultetsstyre og Fakultetsstyrets arbeidsutvalg. 
 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger 
* 5 ganger 
 
Publikasjoner 
”Status”-Status,Norges Forskningsråd. 
”Perspectives Anthropology”-Ricard Deutsch. 
 

BENEDICTE BRØGGER 
Forskningsprosjekter 
Egne:  
Nation-building and the Chinese Clan Associations in Singapore. Prosjekt i forbindelse med 
doktorgradsprogrammet. Om betydningen av tradisjonelle frivillige organisasjoner i et moderne, 
industrialisert samfunn. Politikk og slektskap, stat og kommunalisme. 
Prosjektet går inn i siste fase og ventes avsluttet des. 1999 etter plan. 
 
Internasjonale konferanser: 
Qiaoxiang and the relation of China and the Overseas Chinese, 27.31.10.98. Konferanse arrangert i 
samarbeid mellom International Institute of Asian Studies (IIAS), Leiden, og Xiamen University, 
Fujian, Kina. Med paper.  
 
Bedømmelser 
2 hovedfagseksamener,Oslo. 
Sensor grunnfag V-98,mellomfagH-98.  
 
Verv 
Stipendiatrepresentant: 
IMA’s utvalg for forskning og utvikling (FOU) 
SV-fakultetetets komite for forsking og forskerutdanning (FU) 
Kollegiets råd for forsking og forskerutdanning. 
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Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger 
Foredrag om Malaysia. 
”Menneskerettigheter i Asia”Amnestynytt 
 
Publikasjoner 
”Etniske kinesere: Indonesia”,Magasin X 
 

RUNE FLIKKE 
Deltagelse i massemedier 
NRK P1 intervju om tradisjonell helbredelse og Aids i Afrika. 
NRK P1 intervju om misjonsarbeid og kulturimperialisme,august/september 98 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1998 
  a)Gjesteforsker: 
H-98-V99:Visiting research fellow Dept.of Social Medicine,Harvard Medical School. 
 
Institusjoner du har besøkt som gjesteforsker 
NTNU i 1 uke med 4 forelesninger. 
 

ADA ENGEBRIGTSEN 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
Moralitet og etnisitet blant Ran-sigøynere i Transylvania. 
Jeg er midt i dette arbeidet. 
 
Konferansedeltakelse 
NAF januar-98,m.paper.  ”De som ikke reiser” 
 
Internasjonale konferanser: 
EASA- Frankfurt okt.m.paper. 
 
Bedømmelsesarbeide. 
Hovedfag i Bergen. 
 
Konsulentoppdrag 
Skattedirektoratet. 
Fylkesarbeidskontoret. 
Utlendingsdirektoratet. 
 
Medie profil 
 Deltakelse i massemedier: 
Om sigøynere.  To ganger om gaven,23.desember. 
 
Verv 
Stipendiat representant i styret ved IMA. 
Vararepresentant i kollegierådet. 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeide 
To møter om Nettverk for Migrasjon,Universitetet i Densto. 
En studentforelesning. 
 
Populærvitenskaplige foredrag 
Foredrag med film på museet. 
 
Andre kommentarer 
Laget film 42 min m.støtte fra IMA ”Varga’s last days” 
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KRISTIN HANSSEN 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
This project seeks to account for a group of renouncers known as Baishnab Baul, residing in rural West 
Bengal in northern India. In giving this ethnographic rendition, I explicate the ways in which renouncers 
make use of various strategies in order to get by and how this entails an improvement of their status in 
society. 
 
My contention is that renouncers are not isolated beings, exempt from Rules, but duty-bound in which 
their main obligation is to beg. Their begging activity is carried out in neighboring villages or on the 
trains passing through the area in which they live. Trains are also the principal means of coming into 
contact with non-renouncers, who request them to sing at festivals and ceremonies in nearby villages. 
Although the songs they sing are secret, they do contain allusions which point to the significance of 
procreative power, especially menstrual blood, spoken of as female seed. Indeed, their songs are thought 
to be comprised of female seed, which means that singing has a debilitating effect on their constitution. 
They lose their power while singing, and the situation can only be remedied by ingesting proper food 
classified as either hot or cold. The transaction of songs for food and money and the way in which these 
entities are linked, is a central theme.  Aspects such as status and prestige, vis-a-vis other renouncers as 
well as members of the caste community will also be examined.  Fianally, I focus on the way in which 
kinship networks are employed and whether their family relations have had any bearing on their decision 
to become renouncers in the first place. 
 
Verv 
Representant for midlertidig vitenskaplige ansatte i Kollegierådet.  
Observatør i Forskerutdanningen(FU) 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
Gjesteforeleser: 
* 1 Nasjonalt, 1 forelesning 
 

BENTE NIKOLAISEN 
Forskningsprosjekter 
a) Egne: 
b) "En studie av en Sufi-orden; Mevlevi dervisjer i Istanbul" 
" Mine hovedinteresser :Modernitet og identitetsprosesser i relasjon til sosiale grupper. Dette er mitt 
hovedfokus i dette prosjektet og jeg plasserer meg innenfor en type urban antropologi som arbeider med 
hvordan individer relaterer seg til sted-rom-fortid og fremtid. Jeg arbeider videre med hvordan 
Mevlevi-dervisjer i Istanbul konstruerer tradisjon og med dette skaper kontinuitet mellom fortid, nåtid 
og fremtid. 
Hobsbawm og Ranger sier i sin bok Inventing Tradition (19nn) at begrepet "invented tradition" bør 
brukes i en vid forstand, videre at det inkludereres både de tradisjoner som er opprinnelig invented, 
konstruert og formelt sett konstituert samt de tradisjoner som fremkommer på en mindre synlig måte 
innenfor en kortere og dateringsmulig periode. Dette perspektivet er nyttig i for mitt formål her, da det 
kan kaste lys over hvordan Mevleviene bærer med seg kunnskap-altså er i en tradisjon gjennom den 
kunnskap de har blitt overlevert og gjennom de arkitektoniske tilhørigheter de ennå har og hvordan de 
samtidig konstruerer tradisjon gjennom å fylle nye rom med mening, blant annet helligjøre dem, 
gjennom inkorporering av viktige hendelser, blant annet reiser. På denne måten konstruerer de 
tilhørighet til en århundrelang tradisjon og konstruerer nye aspekter og delelementer, for siden å 
reprodusere disse gjennom ulike aktiviteter. Minne og hukommelse-brukt i vid forstand, jeg mener da 
både i form av kunnskap og i form av å huske nyere hendelser, fungerer som sentrale kognitive verktøy 
i denne prosessen. 
 
Verv: 
Representant i Fakultetets arbeidsutvalg, UiO 
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Internasjonale konferanser:  
8-10 Januar 1998, Universitetet i Oslo-Norge: "Conference on Auto-biography and Auto ethnography" 
 
14-15 Mai 1998, Universitetet i Lund-Sverige: "Det førflutnas førførelse. Førfattara och historiker infør 
litteræra och religiøsa traditioner i østra Medelhavsværlden" (med innlegget:Moderne konstruksjoner av 
Mevlevi-tradisjoner" 
 
26-29 November 1998, Det svenske Forskningsinstituttet i Istanbul-Tyrkia: "The Use and Abuse of the 
Past:Writers, Historiographers, Holy Men and Women in the Eastern Mediterranean World" (med 
innlegget: Spatial Identifications and Narrative Processes among the Mevlevies of Istanbul.) 
 
  
JAN KETIL SIMONSEN 
Forskningsprosjekter 
 Egne: 
 ”Livssyklus-ritualer blant Mambwe-talende folk i Zambia." 
 
Dr. Polit prosjekt om livssyklus-ritualer blant et jordbruksfolk nord i Zambia på grensa til Tanzania. 
Feltarbeid utført i 1987-88, 1994-95 og 1996. Avhandlingen omhandler overgangsritualet for kvinner. 
Prosjektet ble igangsatt i 1994 og avsluttes i 1999. 
 
b) "Betydningen av å bo i lokale husholdlfamilier/bofellesskap under feltarbeid." 
Prosjekt i samarbeid med Ingrid Rudi og Sidsel Roalkvam. Prosjektet ble igangsatt med et seminar i 
1997, men har blitt utsatt i 1998 p.g.a. mer preserende arbeidsoppgaver hos de tre initiativtakerne, samt 
hos de andre seminardeltagerne. Prosjektet videreføres i 1999. 
 
Konferansedeltakelse 
Nasjonale konferanser:  
Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse i Kristiansund, januar 1988. (Paper: "Kvinnelige 
overgangsritualer i Zambia".) 
Nordiske konferanser:  
Nordisk Antropologisk Filmklubs årsmøte i Oslo, juni 1998. (Paper of film: Excerpts from Cisungu, a 
girl's initiation ceremony among Mambwe speaking worrien in Zambia -- some structural and ethical 
dilemmaes".) 
 
Bedømmelsearbeid 
Andre bedømmelser: 
Sensurering av eksamensbesvarelser på grunn- og mellomfag ved UiO og UiB 
 
Verv 
Nasjonalt: 
Vararepresentant i instituttrådet,IMA. 
Internasjonalt: 
* Medlem av redaksjonsråd ved Intervention Press, Århus, Danmark 
* Medlem av arbeidsutvalget i Nordisk Antropologisk Filmklubb 
 

ANNE KRISTINE WALDROP 
Forskningsprosjekter 
Tittel: Husholdsstrategier for vedlikehold av klasseposisjon.  Den indiske urbane elite i New Delhi som 
case. 
Kort sammendrag: 
The aim of this project is to study the strategies used by the Indian urban elite to preserve 
their class-position within the context of change in India today.  This will be explored 
from a qualitative methodological perspective with family-households of New Delhi as 
the unit of enquiry.  In other words,given the changing situation in India,it will be 
explored which resources various households utilise to preserve their class-position.  To 
get a full understanding of the issue,it will also be important to compare the strategies of 
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the household of today and the strategies of the household one generation back. The 
project is particularly interesting with regard to how a micro-study like this may specify 
mechanisms underlying changes at a macro level,while at the same time show how 
changes at the macro level may influence the respective household units. 
 
Forventet status pr.31.12.98(planlagt,igangsatt,avsluttet etc.) 
Prosjektet ble igangsatt i mai 1996 og løper fram til november 2000.  Datainnsamling ble 
avsluttet i løpet av 1998.  Bearbeiding av data og skriving av Dr.polit avhandling basert 
på data er igangsatt. 
 
Konferansedeltakelse 
Internasjonale konferanser: 
EASA (European Association of Social Anthropology) 5. konferanse i Frankfurt i 
September 1998, med paper til workshop og til plenum. 
 
Verv 
Vararepresentant for ikke fast ansatte vitenskaplige stillinger(stipendiater) til styret ved IMA,UiO. 
Styremedlem i NoFSA(Norsk forum for Sør-Afrika)fra september 1998 av. 
 
Internasjonalt samarbeid 
I tilknytning til feltarbeid i New Delhi, India fra september 1997 til og med mai 1998 var jeg tilknyttet 
Department of Sociology ved Delhi School of Economics som Affiliated Researcher. 
 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger 
1.forelesning. 
 

ELISABETH WÆLGAARD STEEN 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
Tittel: Ungdom og materielle omgivelser  (dr.grads prosjekt) 
Kort sammendrag: Prosjektet søker å utforske forholdet mellom ungdom og deres materielle omgivelser. 
Det rettes særlig oppmerksomhet mot hvordan ungdommer i Oslo indre øst i alderen 13-16 år benytter 
klær og andre kroppsnære manipuleringer i meningsproduksjon og kommunikasjon, og hvordan dette 
igjen påvirker forståelsesrammer og dermed sosialt liv. Innredning, dekorasjon og bruk av 
ungdomsrommet, ungdommens «eget» rom i hjemmet, står også sentralt i prosjektet. Studien 
konsentrerer seg om storbyungdommers hverdagsliv og ser på hvordan materiell kultur inngår i 
prosesser av  personkonstituering og identitetshåndtering. 
 
Status per 31.12.98: Prosjektet ble påbegynt høsten 1998. Litteraturstudier og forberedelser til feltarbeid.  
Har skrevet essay til obligatorisk dr. gradskurs i nyere antropologisk teori, tittel: «Plastiske objekter og 
plastiske selv: det materielle som innfallsvinkel til selv og identitet». 
 
Bedømmelsesarbeide 
Sensor sosialantropologi g.fag UiO høst-98. 
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4.3 Kjønn og samfunn 

ELISABETH L'ORANGE FÜRST(1.amanuensis) 
Forskningsprosjekter 
Egne: På bakgrunn av et første studieopphold i Moldova høsten 1998 planlegger jeg et 
fremtidig forskningsprosjekt. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeide med andre 
En matdag i Norden - en videreført kjønnsanalyse.  
På bakgrunn av resultatene fra En matdag i Norden, en komparativ studie av hverdagslivets matvaner 
som har blitt utført i samarbeid med nordiske forskere, skal jeg i samarbeid med den svenske av disse 
forskerne, Marianne Ekstrøm, gjøre videre analyser som ser maten i kjønnsperspektiv.  
Disse analysene er nylig igangsatt, datamaterialet ble samlet inn i 1996, og en første oversikt over de 
generelle funn er underveis. 
 
Konferansedeltakelse 
Internasjonale konferanser: American anthropological Association – Annual 
meeting,Philadelphia,USA 2-6.desember. 
 
Medieprofil 
 Deltagelse i massemedier: 
Aftenposten,et intervju av Ingvild Torsen,oppslag om innvandrere og mat.   
Radio NOVA,et intervju av Mona Riise i en montasje om mat og identitet.   
Romerike blad,entervjuet av Tonje Egedius,et oppslag om mat ungdom og trender.  
Dagbladet,intervjuet av Andreas Viestad,et oppslag om mat. 
 
Verv  
Styremedlem i Vitenskapsteori-seminaret ved Filosofisk institutt,Universitetet i Oslo. 
Styremedlem i styringsgruppen for Kjønn og kultur og Kjønn og samfunn. 
Medlem i koordineringsutvalget for utvikling av nytt studietilbud i kvinne-og kjønnsforskningen. 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 1998 
Gjesteforeleser: 
Høyskolen i Akershus med 1 forelesning. 
Universitetet i Linkjøping,med 1 forelesning. 
 
Publikasjoner 
”Modernitet – refleksjoner og idebrytninger”- Cappelens Akademiske Forlag. 
”Food – a gendered language”-American Anthropological Association,Annual Meeting 
Philadelphia,USA. 
”Mat og kvinnlighet”- P2-Akademiet K,Kulturredaksjonen NRK P2. 
”Mat kropp og kvinnlighet.  Fortellinger om kjærlighet,lyst og opprør.”i F.J Kårderud og P.J Indahl  -
Kroppstanker,Universitetsforlaget,Oslo. 
”Matens magi”-Utflukt-Tidsskrift for kultur,litteratur og samfunnsspørsmål,nr.4. 
”Poststruktualisme og fransk feminisme. Julia Kristeva i fokus.”E.L Fürst og Ø.Nilsen(red)- 
Modernitet-refeleksjoner og idebrytninger,Cappelens Akademiske Forlag. 
”Semesteremnet Kjønn&Samfunn” ved IMA-AntropologNytt.  Meldingsblad for Norsk antropologisk 
forening,nr.3. 
”Cooking and Femininity” i Despard(ed), ”A Woman’s Place-Woman,Domesticity and Private Life” 
Agder College.Research Series No.12. 
”Fotballengelen: Mannlighet og kroppslig erfaring.” Sosiologisk Årbok 1998.2. 
”Nordic Meals:Methodological Notes on a Comparative Survey”med J.Mäkelä,U.Kjærnes,M.Pipping 
Ekstrøm,J.Gronow og L.Holm, i Apetite 32,73-79. 



Institutt og museum for antropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 

Årsrapport 1998  Side 43 

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 Sluttet
Eriksen, Thomas H. Professor Blindern
Fürst, Elisabeth L’orange Førsteamanuensis Blindern
Galey, Jean Claude Prof.II Blindern
Flikke, Rune Stipendiat Blindern
Harris, Olivia Prof.II Blindern Sluttet 
Helle-Valle,Jo Forsker Blindern fra 1.1.98
Howell, Signe Professor Blindern
Kalland, Arne Professor Blindern
Krohn-Hansen, Christian Førsteamanuensis Blindern
Lien,Marianne Førsteamanuensis Blindern fra.1.5.98
Lund, Sarah Professor Blindern
Melhuus, Marit Professor Blindern
Perminow,Arne Førsteamanuensis Blindern til 31.12.98
Rudie, Ingrid Professor Blindern
Røkkum, Arne Førsteamanuensis Blindern
Simonsen, Jan Stipendiat Blindern Sluttet
Sparkes, Stephen Stipendiat Museet
Steen, Elisabeth Wælgaard Stipendiat Museet
Svensson, Tom Førsteamanuensis Museet
Sørum, Arve Førsteamanuensis Blindern
Talle, Aud Professor Museet
Vike, Halvard Førsteamanuensis Blindern
Wikan, Unni Professor Museet
 
Teknisk/administrativt ansatte  
 
Rønning, Trine førstekonsulent Blindern Sluttet
Andersen,  Kristin Røed Førstekonsulent Blindern Sluttet
Aule,Gerd Astrid Personalkonsulent Blindern
Bakken, Arne Overing. Museet
Birkeland,Alfhild Førstekonsulent Museet
Bjørgen, Inge Ledende forskn.tekn. Museet
Bratlie, Eivind Avd.ing. Museet
Buday, Karoly Avd.ing. Museet
Dahlgren, Agnes Konservatorelev Museet Sluttet
Eek, Ann Christine Ledende forskn.tekn. Museet
Falk Paulsen, Johannes Kontorsjef Blindern
Faramarzi, Farideh Forsk.tekn. Museet
Fure, Karin Førstesekretær Blindern Permisjon
Grace,Roger IT-ansvarlig Blin/Museet
Hanssen, Ulla Britt Konsulent Museet Vikar
Henningsen, Erik Førstesekretær Blindern Sluttet
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Isaksen, Liv Jorith Førstesekretær Blindern Vikar
Johansen,Dag Ole Sivilarbeider Museet
Jensen,Alf Førstesekretær Blindern
Latham, Sam Forsk.tekn. Museet
Liverud,Steinar Konsulent Museet Vikar.7.9-
Lomell, Lars Førstekonsulent Blindern
Marstrander, Ingrid Forsk.tekn. Museet
Mugaas, Torill Avd.arkitekt Museet
Olsen, Marit Fosseli Førstekonsulent Blindern Vikar
Papuga, Daniel Førstekonsulent Blindern Vikar
Rekdal, Per Museumsleder Museet
Smith,Helene Førstesekretær Blindern Vikar 
Sharma,  Nalini avd.ing. Museet Permisjon
Simensen,Tone C Førstekonsulent Museet Vikar
Stensrud,Lin Studiekonsulent Blindern
Torstensen,Heidi Kontorsjef Blindern Sluttet
Wyller, Elin Førstekonsulent Blindern Sluttet
Wæhle, Espen Førstekonsulent Museet Permisjon
 
NFR-stipendiater 
 
Andersson, Astrid Stipendiat Museet
Breivik, Jan Kåre Stipendiat Blindern
Brøgger, Benedikte Stipendiat Blindern
Engebrigtsen, Ada Stipendiat Blindern 
Hanssen, Kristin Stipendiat Blindern
Nikolaysen, Bente Stipendiat Feltarbeid
Komissar, Mariann Stipendiat Museet
Waldrop, Anne Stipendiat Blindern
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Vedlegg 2: Hovedfagsoppgaver  
• Asplund, Knut, Essence in motion approaching the hybrid traditions of island malays on Pulau 

Jemaja, Indonesia 
• Bach, Erik, Touching the heart Reklame og personforståelse i Madras  
• Blom, Celine Haffner, Jeg tenker norske tanker - Et studie av ungdom med migrasjonsbakgrunn i 

Oslo  
• Brenne, Trine, That´s the story, Rory En studie av unge menneskers strategier for å takle et irsk 

bygdesamfunn i endring  
• Hørstad, Mari, Drømmen om "Dream II" Ungdom og konsum i 1990-årenes Vietnam.  
• Iveland, Kristin, "THE GOA THING" Turisme, Antistruktur og Identitet i Goa.  
• Jøsseng, Asle VÅRE GUDER HJELPER GUD  
• Kloster, Elisabeth, KJELLERBESØK I DET NORSK HUS En studie av frivillig deltakelse i 

omsorgsarbeid blandt gateprostituerte og eldre  
• Knutstad, Taran, MRS. JONES GOES PUBLIC Public Access Television in New York, Manhattan 

Creating Social Spaces in an Urban Environment  
• Lund, Marianne, "Fremmed i skolen?" En studie av minoritetsspråklige elevers faglige og sosiale 

siuasjon i norsk skole. .  
• Mikaelsen, Gro, LAGSPILL OG ANDRE SAMSPILL - et studie av idrett som verktøy for 

integrasjon blandt ungdommer med ulik sosial og kulturell bakgrunn 
• Mortensen, Øystein, Falker og mennesker. Klassifikasjon og hierarkier i Forente Arabiske Emirater 
• Mag.art. Ragnhildstveit, Hege, BETTER TOGETHER AND STARVING THAN LONELY AND 

FULL Meanings of Poverty, Social Networks and gender in a Javanese City. 
• Janne Askholt, Defending Truths Personal versions of a national discourse Young Dubliners 

nationalistic expressions in relation to the conflict in Northern Ireland. 
• Tone Dalen, Sigarer, Marihuana eller kona mi? - Et studium av menn med $-tegn i øynene. 
• Balder C. Hasvoll, Ut i verden eller inn i hytter og kneiper? Transformasjon og historie i tsjekkisk 

selvforståelse.  
• Anne Britt Swensson, Norsk barndom mellom ide og praksis - Skolefritidsordningen som arenaer 

for "gode barndommer"? 
• Aanonsen, Karl, "Sunggud is our business" - Tboli marriage prestations and social organisation in 

light of historical and social dynamics in Mindanao. 
• Aspelund, Grete, Den Handlende skolen - Et studie av arbeidet for integrasjon av flerspråklige 

elever på en norsk skole 
• Eide, Kjartan, The problem of the last longhouse - Approaching tourist discourses in Borneo. 
• Hvoslef, Erlend, Fra Kirgizia til Kyrgyzstan: Om ritualiserte handlinger, symbolbruk og 

historiekonstruksjon i den nye kirgisiske nasjon. 
• Langeland, Nina, Jerusalem - Contested constructions of the Jewish homeland. A study of history, 

place and meaning. 
• Lundberg, Maria, 'No es facil' - om veien bort fra hverdagens ingenting blant unge i Havana 
• Midttun, Knut, Alle er vi barn av sykdommene: Helse og identitet i lys av den kubanske revolusjon 
• Mørck, Anna Birgitte, "Ned med kjøkkenets diktatur": En studie av hverdagsliv og 

personkonstituering blant kvinner i Moskva. 
• Njøten, Mette Ono, Sin transas no avanzas; Hverdag i krisetider - et studie fra Cuernavaca, Mexico 
• Olafsbye, Guri, Grenser - Nærhet og distanse mellom nordmenn og russere i Sør-Varanger 
• Pastor, Lutine de Wal, "De leker så merkelig" - Mangfold og samspill i et flerkulturelt skolemiljø" 
• Rosell, Marianne F., Aktører mot forvaltningen: Klienters strategier i møtet med egyptisk byråkrati 
• Sandrup, Terese, Sin mors datter - Et studie av Tyrkiske og Pakistanske jenter og kvinner i en 

Norsk drabantby 
• Selvik, Ellen, Channelling flows of blood and water - A study of gender, fertility and seclusion 

practices among Iraqw people in Tanzania. 
• Sigfridsson, Inger Solveig, Att leve som rom i Slovakien - Identitet och identitethandtering i ett 

samhälle i ändring 
• Sølvberg, Gro, 'Lookin' for trouble?' Kunnskapsgenerering blant utenrikskorrespondenter i 

Midtøsten 
• Træen, Bjarne, Drømmere og drankere - En studie av voksne, seksualitet og kjønnsroller i Dublin. 


