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1 Innledning 
År 2000 har  vært preget av et høyt aktivitetsnivå ved  Sosialantropologisk institutt (SAI). 
 
Vi har arbeidet aktivtivt med å gå igjennom hele vårt undervisningstilud. Et nytt 
mellomfagstilbud ble arbeidet frem i løpet av 2000. Et grunnleggende premiss for arbeidet 
har vært ønsket om å sikre den faglige kvaliteten på tilbudene, med varierte studie- og 
undervisningsformer og eksamensordninger som styrer studentenes læring på en god måte.  
I det nye mellomfagtilbudet  har instituttet gått bort fra forelesninger i store auditorier og over 
til seminarbaserte kurs for deler av tilbudet. Kursene innebærer arbeidsformer som krever 
aktiv studentforberedelse og deltakelse. Oppgavene til eksamensessayet deles ut av 
kursholder tidlig i kurset. Hensikten er at studentene skal arbeide med skrivingen av essayet 
mens kurset pågår, og at kursholderen behandler spørsmål (kollektive og individuelle) knyttet 
til skriving av essay.  
 
SAI ønsker å benytte grunntanken i dette nye mellomfagstilbudet også på de andre nivåene, 
innenfor de tilgjengelige ressursmessige rammer. Med utgangspunkt i et seminar for alle 
ansatte som ble avhold i april 2000 på Refnes gods ble Arne Kalland, Arve Sørum og Geir 
Thomas Hylland Eriksen gitt i oppdrag å arbeide frem forslag til endringer på henholdsvis 
grunnfag, hovedfag og knyttet til innføringen av IKT i undervisningen. Dette arbeidet ble 
mulig gjort ved at SAI ble tildelt såkalte omstillingsmidler. Resultatet av arbeidet ble 
presentert på nytt seminar for alle ansatt, i desember 2000 også denne gangen på Refnes 
gods. Arbeidet med endringer knyttet til grunnfag og innføringen IKT vil forsette i 2001, 
mens endringene på hovedfag vil til dels bli introdusert i vår 2001, og dels lagt på is i påvente 
arbeidet knyttet til �Mjøs-innstillingen�. Jan Ketil Simonsen, Knut Nustad og Kathinka 
Frøystad ble alle engasjert høst 2000 som universitetslektorer for å frigjøre arbeidskraft til å 
arbeide med disse endringene. 
 
Instituttet hadde en rekke gjester i 2000: 
Simone Abram har vært ansatt som gjesteforsker i perioden 01.01.00-15.08.00. 
Professor Robbins Burling har vært tilknyttet instittutet som gjesteforsker i 2000. 
Sara Skodbo, Ph.D.-student ved Deparment of Anthropology, University College London, ble 
tilsluttet instituttet fra høsten 1999 frem til sommeren 2000. 
Jone Salomonsen, Post-Doc, Doctor Theologiae, ble tilsluttet instituttet for en periode på et år 
fra høsten 1999 frem til sommeren 2000.  
John McNeish, Ph.D. student ved Department of Anthropology, Goldsmith College, ble 
tilsluttet instituttet fra høsten 1999 frem til vår 2001 
 
Dag Tuastad tiltro i august 2000 som stipendiat ved Sosialantropologisk institutt. Øvind 
Fuglerud og Jo Helle-Valle har vært midlertidige ansatte som førsteamanuensis i perioden 
01.01.2000-30.12.2000. 
 
Forskningsprogrammet "Transnational flows of concepts and substances" fikk i 2000 
innvilget sin søknad om støtte av NFR ved områdetstyret kultur og samfunn. Finansieringen 
gjelder for 4 år og innvolver seks av de ansatte ved instituttet.  
 
Geir Thomas Hylland Eriksen ble i tildelt Universitetet i Oslo formidlingspris for år 2000.  
 
Eduardo Archetti       Johannes Falk Paulsen 
Bestyrer         Kontorsjef
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1.1 Enhetens styringsorganer 

1.1.1 Styret  
Styret har hatt følgende sammensetning: 
 
Fast vitenskapelige ansatte:  
Bestyrer Archetti, Eduardo  
Visebestyrer Lien, Marianne  
Broch, Harald B.  
Kalland Arne  
Christian Krohn-Hansen  
 
Vara representanter: 
Sørum, Arve 
Talle, Aud 
Eriksen Hylland, Geir Thomas 
Berkaak, Odd Are 
Fürst, Elisabeth L'Orange  
Howell, Signe 
Lund, Sarah 
Wikan, Unni 
 
 
Administrative Ansatte  
Walle, Thomas 
 
Vara representanter: 
Smith, Helene 
Fossum, Kristin 
Greiner, Kirsten 
 
Åremåls Ansatte  
Anne Waldrop  
 
Vara representanter: 
Fuglerud, Øyvind 
Helle-Valle, Jo 
Breivik, Jan Kåre 
 
Studenter 
Vår 2000: 
Etholm, Eirik 
Hellum, Nina 
 
Vara representanter: 
Myhra, Jan Mario 
 
Høst 2000: 
Andresen, Bengt 

Hellum, Nina 
Vara representanter: 
Bergstrøm, Aune Marit 
 
Kontorsjef Johannes Falk Paulsen var 
sekretær for styret. 

1.1.2 FOU - Forsknings- og 
undervisningsutvalget 

 
FOU-utvalgets leder var Harald Beyer 
Broch. 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 vitenskapelige ansatte:  
Leder FOU: Harald Beyer Broch  
Grunnfagskoordinator: Arne Kalland  
Mellomfagskoordinator: Christian Krohn-
Hansen  
Hovedfagskoordinator: Arve Sørum  
Forskning og utdanningskoordinator: Aud 
Talle (vår 2000) og Geir Thomas Hylland 
Eriksen (høst 2000) 
 
Åremåls ansatte  
Jo Helle-Valle  
Vara: Astrid Anderson og Esben Leifsen 
 
 
Studenter 
Vår 2000: 
Gunn Gallavara 
Vara: Kjersti Augland 
 
Høst 2000: 
Malisa Saldo 
Vara: Gunn Gallavara 
 
Studiekonsulent Kristin Fossum var 
sekretær for utvalget. 
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1.1.3 Fakultetets arbeidsutvalg:  
Følgene representerte instituttet i 
fakultetsstyre ved Det samfunns-
vitenskapelige fakultet:  
 
Bestyrer Eduardo Archetti (Ex. officio)  
Aud Talle  

Harald Beyer Broch  
 
Vara:  
For bestyrer Marianne Lien  
C. Krohn-Hansen  
Arne Kalland  
Elisabeth Furst 

1.2 Økonomiske rammer 2000 
 
Sosialantropologisk Institutt fikk en reel reduksjon på sitt budsjett med 2,2% i fordelingen fra 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet i år 2000.  
 
Regnskap 2000 Inntekter Kostnader 
Fordeling Sv-fakultetet 13,551,000  
Investeringsbevilgning        93,000  
Overført fra 1999   1,254,000  
Andre Inntekter      937,000  
Lønn  11,863,000 
Drift    2,667,000 
   
Totalt 15,835,000 14,530,000 
Overført til 2001   1,303,000  
 
 
Overført til 2001 
Driftsmidler Kr. 347,000,- 
Investeringsmidler Kr. 706,000,- 
Formidlingspris G .T. Hylland Eriksen Kr. 250,000,- 
 
 
Pr. 31. desember 2000 hadde SAI brukt 97,5% av ordinære midler, som gjør at det blir 
overført kr. 347 000,. i driftsmidler til år 2001. I tillegg til dette overfører SAI  kr.706 000,- i 
ubrukte investeringsmidler, og kr. 250 000,- som er knyttet til formidlingsprisen til Professor 
Hylland- Eriksen. 
I tillegg til vår ordinære drift ble vi også bevilget kr. 616 000,- i omstillingsmidler. 
 

2 Sosialantropologisk institutt 

2.1 Innledning 
Forsknings- og undervisningsaktivitetene ved instituttet er omfattende og spenner over et vidt 
felt, såvel teoretisk som regionalt. 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. Instituttets 
kompetansekatalog på instituttets nettsider, www.sai.uio.no , gir en god oversikt over bredden 
i forskningsaktivitetene. Kompetansekatalogen brukes flittig av publikum og studenter.  
Instituttet har i år 2000 arbeidet med å gå igjennom hele sitt undervisningstilbud. En helt ny 
studieplan for mellomfagstillegget ble ferdigstilt i løpet av våren 2000, og starter opp f.o.m. 
vårsemesteret 2001. Med utgangspunkt i et seminar for alle ansatte som ble avhold i april 

http://www.sai.uio.no/
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2000 på Refnes gods ble Arne Kalland, Arve Sørum og Geir Thomas Hylland Eriksen gitt i 
oppdrag å arbeide frem forslag til endringer på henholdsvis grunnfag, hovedfag og knyttet til 
innføringen av IKT i undervisningen. Dette arbeidet ble muliggjort gjennom tildelingen av 
omstillingsmidler til instituttet. Store deler av arbeidet videreføres i år 2001. Et 
grunnleggende premiss for utviklingsarbeidet har vært ønsket om å sikre den faglige 
kvaliteten på tilbudene, med varierte studie- og undervisningsformer og eksamensordninger 
som styrer studentenes læring på en god måte.  
 

2.1.1 Studentopptak 
Fra og med høsten 1999 gjeninnførte instituttet opptak til hovedfag kun i høstsemesteret (se 
for øvrig punkt 2.2.5). Hovedårsaken til dette var veiledningssituasjonen på hovedfaget, og 
behov for å konsentrere undervisningsressursene. På grunn- og mellomfag fortsatte 
nedgangen i antall studenter i 2000, og det er ting som tyder på at dette er en generell trend. 
Siden det ikke foretas opptak til lavere grad, er det mer å lese ut av 
eksamensoppmeldingstallene enn på undervisningsmeldte studenter. Også her har det vært en 
nedgang. 

2.1.2 Kjønn og samfunn 
Ansvaret for det tverrfaglige semesteremnet Kjønn og samfunn ble i august 1997 overført fra 
Senter for kvinneforskning til SAI, og instituttet har tilbudt denne undervisningen fra og med 
våren 1998. Førsteamanuensis Elisabeth L'orange Fürst har hatt det faglige ansvaret for 
semesteremnet, og studiekonsulent Thomas Michael Walle det administrative ansvaret. I 
forbindelse med opprettelsen av det nye studietilbudet i Kvinne- og kjønnsforskning ved 
Senter for kvinneforskning, er semesteremnet lagt om. Studiet startes opp med en fellesdel 
ved senteret og fortsettes med fakultetsspesifikke tilbud. Samtidig opprettes det ved 
universitetet flere 3 og 5 vekttallsemner med kjønn som tema. SAI vil bestrebe seg på å gi et 
tilbud i �Kjønn i antropologien� hvert høstsemester. Emnet vil inngå blant instituttets 
regulære tilbud av hovedfagskurs. �Kjønn i antropologien� vil være åpent både for lavere 
grads studenter som del av en 20 vekttalls fagkrets i �Kvinne- og kjønnsforskning� (5 vt), og 
for høyere grads studenter (3 vt). Eksamensordningen ble i 2000 vedtatt endret, med virkning 
f.o.m. våren 2001. Skoleeksamen kuttes ut, og studentene prøves i form av en 
semesteroppgave og en muntlig eksamen som teller likt.  
 

2.1.3 Grunnfag og mellomfag 
Grunnfagsundervisningen er lagt opp i ulike bolker, hver med en dobbelttimes undervisning 
over 6 uker. 3 bolker holdes for 1. semesters studenter, og  5 bolker for 2. semester. I tillegg 
holdes forelesninger i regional etnografi for alle grunnfagsstudentene samlet: �Norden� over 
6 dobbelttimer i høstsemesteret og �Verden utenfor Norden� over 12 dobbelttimer i 
vårsemesteret.  
 
Etnografisk filmseminar er i stor grad knyttet opp til undervisningen i regional etnografi. I 
vårsemesteret 2000 ble det dessuten holdt et todagers seminar om visuell antropologi ved 
Prof. Paul Henley fra Manchester University. 
 
Som et viktig supplement til undervisningen  arrangeres også seminargrupper med vekt på 
oppgaveløsing og skrivetrening både 1. og 2. semester. Instituttet arrangerer et eget intensivt 
innføringskurs for nye studenter de 2 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. 
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Grunnfagseksamen består av to skriftlige prøver. 1. eksamensdag er en 8-timers 
skoleeksamen, der det gis 6 oppgaver hvor 4 skal besvares. En av oppgavene vil garantert 
omhandle regional pensum og skal besvares av alle. 2. eksamensdag er en 8-timers 
skoleeksamen der kandidaten velger 1 av 2 mulige oppgaver. 
Undervisningsleder for grunnfag i 2000 var Professor Arne Kalland. 
 
På mellomfag gis det 2 dobbelttimer forelesninger samt 4 timers kollokvieundervisning pr. 
uke i det obligatoriske pensum. I tillegg skal mellomfagsstudentene legge opp ett av de 
valgfrie kursene under hovedfag, samt en valgfri monografi fra serien �Occasional papers�. 
Eksamensordningen består av en 10-dagers hjemmeeksamen med muntlig. Høsten 2000 var 
siste semester med denne studieordningen. 
Førsteamanuensis Christian Krohn-Hansen var undervisningsleder for mellomfag i 2000. 
 

2.1.4 Hovedfag 
Nye hovedfagsstudenter ble høsten 2000 ønsket velkommen gjennom ulike arrangement ved 
instituttet. I forlengelsen av orienteringsmøtet holdt instituttbestyrer en innføringforelesning 
om regional etnografi og prosjektbeskrivelsen. Deretter inviterte instituttet til faglig-sosial 
ettermiddag med servering, for ansatte og studenter. Instituttet samarbeidet også med 
fagutvalget om arrangering av hyttetur, etter mal av innføringsseminaret på grunnfag, med 
fokus på feltarbeid. 
 
Hovedfagsstudiet starter etter studieplanen med et innføringskurs med en dobbelttimes 
forelesninger og tilhørende seminargrupper over 6 uker, og avsluttes med en 8-timers 
skoleeksamen midt i semesteret. Deretter følger et kurs i vitenskapsteori/antropologiske 
klassikere, et kurs i regional etnografi, samt seminargrupper. Basert på pensum fra disse to 
kursene, samt et selvvalgt regionalpensum på 250 sider, skriver studentene en 10-dagers 
hjemmeeksamen ved semesterslutt.  
 
I begynnelsen av det andre semesteret følger studentene et kurs i kvalitativ og kvantitativ  
metode, med to dobbelttimers undervisning per uke i 6 uker. Det holdes også seminargrupper 
til dette kurset. En 4 timers eksamen holdes midt i semesteret, og sensureres med bestått/ikke-
bestått. Undervisning i metode blir lagt nær opp til skriving av prosjektbeskrivelsen, som skal 
leveres inn for godkjenning i slutten av 2. semester. Veiledning til utforming av 
prosjektbeskrivelse foregår i grupper av studenter som skal arbeide innenfor samme region 
eller med liknende type tematikk.  Som et ledd i forberedelsene til hovedfagsprosjektet 
skriver studentene nå et regionalt essay parallelt med prosjektbeskrivelsen. Essayet skal 
demonstrere studentens kunnskap til den etnografiske litteratur som er relevant for studentens 
prosjekt. Det skal dekke viktige trekk ved den etnografiske region eller samfunnskontekst 
som skal danne empirisk kontekst for undersøkelsen. Feltarbeidet er normert til 3-6 måneder. 
Instituttet tildeler stipendmidler fra SAI studiestipend i høst og vårsemesteret, primært i 
forbindelse med feltarbeid. Hovedfagsstudenter ble i år 2000 også tildelt feltarbeidsstipend i 
tilknytning til prosjektene �Kinship ‘quo vadis?’ Kinship in Norway and beyond / 
Betydningen av slektskap og reproduksjon i dagens Norge� og �Vann i kyst og innland; 
kunnskap, symbolikk og bruk�.  
 
For å lette igangsettingen av skriveprosessen holdes et obligatorisk skrivekurs for studenter 
etter feltarbeid. Dette etterfølges av veiledningsseminarer: ett i første semester 
(metodegruppe 2), og et i andre semester etter feltarbeid  (metodegruppe 3).  Parallelt med 
skrivingen skal studentene følge et valgfritt hovedfagskurs.  
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Instituttet ga et bredt tilbud av valgfrie hovedfagskurs i år 2000, noe som reflekterer 
spennvidden i forskningsinteresser hos våre ansatte og gjesteforskere. I vårsemesteret ble det 
gitt særlig mange kurs: �Innvandrere, medborgerskap og velferd�, �Rettsantropologi�, 
Antropologi og biologi i dag�, �Anthropologies of tourism�, �Verdens mayaer og mayaernes 
verden� samt �Antropologi og det urbane feltarbeid�. I høstsemesteret ble det holdt kurs med 
titlene �Nyere kognitiv antropologi, kritisk diskurs-analyse og praksisteori�, �Rus� og �Islam � 
mulighetenes religion�. 
 
Hovedfagsstudiet avsluttes med en oppsummerende muntlig eksamen, basert på 
avhandlingen, selvvalgt pensum i forbindelse med denne og pensum fra valgfritt kurs. I den 
endelige eksamenskarakteren, teller innføringseksamen 1/5, hjemmeeksamen i 
vitenskapsteori/antropologiske klassikere og regional etnografi 1/5, og avhandlingen justert 
ved muntlig prøve 3/5. 
 
Instituttet innførte vårsemesteret 2000 en avslutningsseremoni for ferdige 
hovedfagskandidater. I begynnelsen av vår- og høstsemesteret ble det holdt en markering for 
studenter som ble uteksaminert i det foregående semesteret. Markeringen ble gitt en 
høytidelig ramme, med taler fra instituttledelse og studentrepresentant,  en kort presentasjon 
av hovedoppgavene, og en oppmerksomhet fra instituttet til de tilstedeværende kandidatene. 
Arrangementet ble avsluttet med lett servering, og i høstsemesteret arrangerte fagutvalget en 
påfølgende kandidatmiddag. Instituttet har fått positive signaler fra studentene vedr. denne 
markeringen, samtidig som oppslutningen blant de uteksaminerte studentene har vært 
stigende. Vi håper derfor dette vil bli en varig tradisjon. 
 
Førsteamanuensis Arve Sørum har vært undervisningsleder for hovedfag 2000. 
 

2.1.5 Hovedfagsopptaket 2000 
Søknadsmengden til hovedfag har gått ned de siste årene. Det var rundt 120 søkere i 1997, 
109 i 1998 og 77 i 1999. Det var en oppgang i antall søkere høsten 2000 (95), noe som trolig 
skyldtes at det ikke ble tatt opp studenter våren 2000. Opptakskvoten på hovedfag (76 
studenter) ble ikke fylt ved opptaket høsten 2000. Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om 
opptak i andre opptaksrunde, og 66 studenter totalt startet opp på hovedfag. Ved opptaket 
stilles det krav til fullført cand.mag. grad, og søkerne rangeres så på grunnlag av karakteren 
på (samlet) mellomfag i sosialantropologi. Antropologi er fortsatt et kvinnedominert fag. 80 
% av studentene som ble tilbudt plass på hovedfag i 2000 var kvinner. Fom. høsten 1999 ble 
det ved SV-fakultetet innført et minstekrav på opptak til hovedfag på 2,7 på samlet 
mellomfag eller mellomfagstillegget.  
 
 

2.1.6 Annet 
 
Mars 2000 arrangerte fagutvalget ved Sosialantropologisk institutt fagkritisk dag. Dagen ble 
innledet med en paneldebatt over temaet "Antropologi-Universitet- Arbeidslivet". Deretter 
ble det holdt workshops med temaene  
"Bevisthet om egen kompetanse", "Antropologi og biologi", "Nye forskningsfelt i 
antropologi..." og "Praksis nær forskning. Forskning utenfor universitetet". 
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En gruppe hovedfagsstudenter startet våren 2000 på frivillig basis en seminarrekke i nyere 
antropologisk teori. En rekke av instituttets fast ansatte ble invitert til å forelese over 
selvvalgte teorietiske perspektiver, blant disse var Eduardo Archetti: Faghistorisk plassering 
av nyere teoretikere, Jo Helle-Valle: Wittgensteins sene filosofi, Benedicte Brøgger: Nyere 
antropologiske perspektiver på organisasjonsanalyse, sted og rom,  Elisabeth Fürst: 
Kritikk av dikotomisk og essensialistisk tenkning; Fra Levi-Strauss, via Derrida og Kristeva 
til Bourdieu,  
Thomas Hylland Eriksen: Informasjonsteknologi - sted og akselerasjon, Knut Nustad: 
Utvikling mellom diskurs og empiri: nyere antropologiske perspektiver, Simone Abram: 
Latour og Actor Network Theory, og Jan K. Simonsen: Nyere perspektiver på kvinnelige 
overgangsritualer. 
 
Gjesteforsker ved instituttet, Dr. Simone Abram fra University of Sheffield, arrangerte i 
høstsemesteret en workshop med tittelen �Governance and "the Public": Anthropological 
Perspectives on Governmentalities.� Både ansatte og hovedfagsstudenter var blant de drøye 
20 deltakerne på seminaret. 
 
I november ble det arrangert et heldagsseminar for hovedfagsstudenter innen latin-
amerikanske og karibiske studier. Studenter fra både Bergen og Oslo var invitert, og målet 
med seminaret var å tilby en ramme for en faglig sammenkomst forankret i felles regionale 
interesser der man uformelt kan presentere forberedte innlegg og diskutere disse. 
Arrangementet tok også sikte på å være et miljøtiltak for å styrke bekjentskap mellom de som 
arbeider med regionen.  
 

2.1.7 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 i gang 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 doktorgradsutdanningen og god gjennomføringstakt 
blant doktorgradskandidatene. 
 
Instituttet 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 2000 viser 37 uteksaminerte hovedfagsstudenter i alt, 
22 ferdige på våren og 15 på høsten. 
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Antall studenter (tall fra Felles Studieadministrativt system):  
 
Antall emnemeldte 
 

 H00 V00 H99 V99 H98 V98 H97 V97 H96 V96 H95 V95 H94 

Grunnfag 501 474 506 515 509 527 519 484 473 533 578 368 322 
Mellom-fag* 106 117 95 99 112 134 100 112 107 158  34 140  25 
Hovedfag 
(inkl. mag.art.) 

321 297 320 292 288 281 250 220 242 217 217 167 179 

Til sammen 928 888 921 906 909 942 869 816 822 908 829 675 527 
 
Antall eksamensmeldte 
 
Eksamen H00 V00 H99 V99 H98 V98 H97 V97 H96 V96 H95 V95 H94 
Grunnfag** 186 235 205 247 148 247 195 179 206 208 230  26 211 
Mellom-fag 89 90 84 87 92 118 74 88 67 124  21 106   9 
Hovedfag, 
innføring 

67 8 58 44 67 50 31 28 21 59  57  11 37 

Hovedfag, 
avsluttende 

15 22 27 19 16 17 8 21 6 15   3   9 20 

(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. 
 

2.2 Dr. Polit-programmet  

2.2.1 Opptak 
For opptak til dr.polit.-programmet år 2000 var det 8 søkere og av disse var det 3 søkere som 
ble funnet ikke kvalifiserte. Det ble sendt tilbud om opptak til 5 studenter, hvorav 3 fikk 
finansiering. Pr 31.12.00 var 28 kandidater tilknyttet instituttets doktorgradsprogram. 
Dr.polit.kandidatene står for en svært viktig del av enhetens forskningsvirksomhet.  
 
I 2000 ble det holdt kurs i nyere antropologisk teori og metodeseminar for dr.polit.studentene. 
Ansvarlig for dr.polit.programmet i år 2000 var professor Aud Talle. 
 

2.2.2 Doktorgrader i 2000 

2.2.3 Gunnvor Berge  
Disputerte over avhandlingen: In Defence of Pastoralism: Form and Flux among Tuaregs in 
Northern Mali,  
 
6. mai, kl. 10.15.Aud 2 Georg Sverdrups hus (UB). 
 
1. opponent: Prof. John G. Galaty, McGill University  
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2. opponent: Dr. Georg Klute, University of Siegen  
Komiteens koordinator: Prof. Aud Talle, Sosialantropologisk institutt, UiO  
 
Disputasens leder: Prof. Tom G. Svensson  
 
Prøveforelesninger: 5. mai 2000. Aud 2, Eilert Sundts hus  
Klokken 16.15 Selvvalgt emne: A call to engange in urgent issues: Anthropology and war  
Klokken 17.15 Oppgitt emne: Discuss how the rights of indigenous peoples should apply in a 
stratified society.  
 
Sammendrag av avhandlingen: 
Husdyrhold basert på nomadisme er en levemåte som av mange var spådd å dø ut med det 
andre årtusenet. I sin avhandling, basert både på historiske kilder og egne opphold i Nord-
Mali, argumenterer Gunnvor Berge for at nomadismen langt fra er så syk som spådommene 
skulle tilsi. Nomader har alltid hatt problemer med å tilpasse seg statsgrenser, men i tørre 
områder der nedbøren er uforutsigelig og ressursene spredt, er det mye som tyder på at 
nomadene er mer levedyktige en statene som sprang ut av kolonitiden.  
Berge forsvarer sin avhandling for dr.polit graden ved Universitetet i Oslo lørdag 6. mai. 
Avhandlingen er lagt til Timbuktuområdet i Nord-Mali i Vest-Afrika. I første del av 
avhandlingen er Berge opptatt av hvordan forholdet mellom statsmakt og nomader har 
forandret seg gjennom historien. Særlig legges det vekt på hvordan nomadene og statene i 
området konkurrerte om kontrollen over viktige ressurser, som handelen gjennom Sahara, 
saltgruvene, skatteinnkrevingsrettigheter, markedsplassene og ikke minst byen Timbuktu. I 
avhandlingen reiser Berge videre spørsmål ved hvordan vestlige forskere har beskrevet og 
analysert forandring. Hun hevder at vestlige forskere har hatt for vane å overdrive de 
forandringene som kolonitiden brakte. I dette området har Tuaregnomader forholdt seg til 
statsdannelser i hundrevis av år. I så måte er kolonitiden mer en fortsettelse og 
videreutvikling av en trend, enn noe radikalt nytt. På samme har vestlige forskere gjerne 
overdrevet lokalbefolkningens ansvar for å ødelegge miljøet de lever i og dermed forsårsake 
forørkning, og undervurdert klimavariasjonenes betydning. Avhandlingen legger også vekt på 
å få fram at nomadenes tilpasning til spredte ressurser gjennom å flytte seg dit vann og beite 
finnes, har mye mer for seg en jordbruk gitt klimaet, der det eneste forutsigelige er at neste 
års nedbør er uforutsigelig.  
Gunnvor Berge er født på Lillehammer i 1954, og tok mag.art.graden i 1985. Arbeidet med 
avhandlingen er utført ved Senter for Utvikling og Miljø, og Institutt og Museum for 
Antropologi, begge ved Universitetet i Oslo.  
 

2.2.4 Axel Borchgrevink 
Disputerte over avhandlingen: Clean and Green: Knowledge and Morality in a Philippine 
Farming Community, 
 
20. mai. 2000 klokken 10.15,  Aud 2, Georg Sverdrups hus (UB) 
 
1. opponent Prof. Roy Ellen  
2. opponent Prof. Resil B. Mojares  
Koordinator: Prof. Arne Kalland  
 
Disputasens leder: Prof. Sarah Lund  
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Prøveforelesninger: 19.mai, Aud 2 Eilert Sundts hus. 
kl. 16.15 Selvvalgt tema: On the use of interpreters in anthropological fieldwork  
kl. 17.15 Oppgitt tema: Use of schemata and cultural models in anthropology  
 
Sammendrag av avhandlingen:  
Axel Borchgrevink fokuserer på kunnskap og moral i sin studie av et filippinsk lokalsamfunn. 
Arbeidet er basert på 14 måneders feltarbeid blant småbønder på den filippinske øya Bohol.  
Avhandlingen viser hvordan dette tette lokalsamfunnet fostrer sterke moralske ideer om 
viktigheten av gjensidig forståelse, deltagelse i fellesskapet, og det å �ofre seg� for andre. 
Disse ideene kommer til uttrykk i blant annet politiske og økonomiske relasjoner.  
Avhandlingen drøfter også forskjellige aspekter ved �lokal kunnskap�, først og fremst med 
fokus på medisinsk og jordbruksteknisk kunnskap. Ulike former for eksplisitt og implisitt 
kunnskap blir diskutert, og kunnskap analyseres som en ressurs for sosial organisering. Det 
fremkommer tydelig at slik teknisk kunnskap ikke kan forståes uavhengig av kosmologiske 
og religiøse ideer, og at den også har viktige estetiske og moralske dimensjoner.  
Analysen av kunnskap og moral baserer seg i stor grad på teorier om kulturelle modeller 
(skjemateori), slik disse er utviklet innen nyere kognitiv antropologi. Avhandlingens tittel � 
Clean and Green � henspiller på en slik kulturell modell som understreker nødvendigheten av 
renslighet og orden. Denne modellen kodifiserer sentral kunnskap, blant annet innen medisin 
og jordbruk, og baserer seg i siste instans på en kontrastering av det ordnede samfunn med en 
viltvoksende og ikke ufarlig natur.  
 
Axel Borchgrevink er født i Oslo, den 02.05.57. Han tok mag.art.-graden i antropologi ved 
Universitetet i Oslo 1989. Han har tidligere arbeidet i Utviklingsfondet. Arbeidet med 
avhandlingen er utført ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM).  
 

2.2.5 Jan Ketil Simonsen 
Disputerte over avhandlingen: Webs of Life. An Ethnographic Account of Cisungu Female 
Initiation Rituals among Mambwe-speaking Women in Zambia 
 
3. juni, kl. 10.15,  Gamle Festsal, Sentrum 
 
1. opponent Dr. Roy Willis  
2. opponent Prof. Henrietta Moore  
Koordinator: Prof. Aud Talle  
 
Disputasens leder Prof. Thomas Hylland Eriksen  
 
Prøveforelesninger: 2. juni, Ragnar Frisch Auditorium (Ullevaal kino)  
kl. 16.15 Selvvalgt tema: Negotiating relations of gender in contemporary urban Zambia: the 
role of 'Kitchen Parties'  
kl. 17.15 Oppgitt tema: 'Social structures are an artifact of analytical emphases and 
contextualisations'. Discuss.  
 
Sammendrag av avhandlingen: 
Kvinnelige overgangsritualer hos Mambwe folket i Zambia er tema i avhandlingen til Jan 
Ketil Simonsen. Studiet er et ledd i et større arbeid med å etablere en etnografi over Mambwe 
folkets kosmologi og rituelle liv, som tidligere ikke er beskrevet.  
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Avhandlingen diskuterer det kvinnelige overgangsritualets forløp, og setter ritualet i 
sammenheng med andre livssyklus-ritualer som utøves ved fødsler og ekteskapsinngåelse. 
Ritualet utføres ved første menstruasjon. Påstanden er at i ritualet settes novisens 
kjønnsmodning og reproduktive evner i relasjon til en tenkt mannlig partner, hennes 
fremtidige ektemann. Ritualet dramatiserer det ektefeller kan skape sammen, som barn og 
hus, men også større sosial fellesskap som landsbyer og høvdingedømmer som blant 
Mambwe folket etableres og videreføres gjennom slektskap og ekteskapsrelasjoner. Slik sett 
setter Mambwe kvinnene novisens kjønnsmodning inn i en større samfunnsmessig 
sammenheng.  
Doktoranden beskriver i detalj hvordan dette dramatiseres gjennom sang, kroppsbevegelser, 
og modellering av ulike skulpturer. Avhandlingen viser også hvordan de rituelle handlingene 
og symbolbruk tolkes forskjellig av utøverne og hvordan dette henger sammen med alder og 
stadium i deltagernes reproduktive karriere. Studiet tar også for seg ritualets materielle kultur, 
og doktoranden viser hvordan gjenstander og substanser som brukes symbolsk i ritualet også 
inngår som en del av mambwekvinnenes hverdagslige reproduktive teknologi.  
Materialet avhandlingen bygger på er innsamlet blant Mambwe-talende folk i nordlige 
Zambia og blant innflyttere til hovedstaden Lusaka. Materialet er basert på deltagende 
observasjon, uformelle intervjuer, og produksjon av audiovisuelle tekster.  
Teoretisk bygger avhandlingen på Marilyn Stratherns kritikk av konvensjonell antropologisk 
teori om overgangsritualer. Doktoranden anvender hennes alternative perspektiv som 
fokuserer på hvordan kropp, person, og reproduktiv adferd transformeres og konstitueres i 
rituelle prosesser. Som tolkningsredskap i studiet av symbolske uttrykk, er hennes alternative 
perspektiv en videreutvikling av den symbolske logikken i gavebytte (Marcel Mauss).  
 
Jan Ketil Simonsen er født i Oslo i 1958. Han tok Cand. Polit.-graden i 1993. Arbeidet er 
utført ved Sosialantropologsk institutt, Universitetet i Oslo.  
 

2.2.6 Kathinka Frøystad 
Disputerte over avhandlingen: Beneath Hindu Nationalism: Caste, Class and Shifting Faces 
of �Hinduness� in a North Indian City  
 
8. des. Kl. 10.15, Aud 2 Georg Sverdrups hus (UB) 
 
1. opponent: Professor Paul R. Brass, University of Washington  
2. opponent: Professor Jonathan Spencer, University of Edinburgh  
Administrator: Professor Sarah Lund, Sosialantropologisk institutt, UiO  
 
Disputasens leder: Professor Eduardo Archetti  
 
Prøveforelesninger: 7. desember, Auditorium 2, Eilert Sundts hus  
Kl. 16.15 Selvvalgt tema: A Fine Balance: Disciplinary Purity and Academic Innovation in 
Contemporary Social Anthropology 
 
Kl. 17.15 Oppgitt tema: Cognition, Discourse, Ideology; Theoretical Approaches to Politics 
and Everyday Practices  
 
Sammendrag av avhandlingen:  
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Hindunasjonalismen i India og dens skiftende fiendebilder er temaet for avhandlingen til 
Kathinka Frøystad. Ved å følge en gruppe høykastehinduer gjennom seks år, undersøkte hun 
hvordan skiftende politiske kontekster påvirket lokale fiendebilder.  
Fra å markere avstand til muslimer i 1992, gikk høykastehinduene gradvis over til å markere 
avstand mot såkalte daliter (uberørbare). Dels skyldtes dette at hindunasjonalistenes 
mobilisering mot muslimer ble svekket parallelt med at lavkastene oppnådde økt politisk 
innflytelse. Frøystad hevder imidlertid at slike endringer først har forklaringskraft når de 
betraktes gjennom lokalsamfunnets øyne. Hoveddelen av avhandlingen diskuterer derfor 
lokale oppfatninger av politikk samt høykastehinduers samhandling med muslimer, lavkaster 
og uberørbare i dagliglivet.  
Avhandlingens beskrivelse av samspillet mellom lokale hverdagsliv og politiske hendelser er 
forankret i et empirisk fokus på massemedier og et teoretisk fokus på kommunikasjons- og 
litteraturteori. Foruten å analysere et konkret case-studie, var hensikten med dette å utvikle et 
perspektiv på etnisitet og nasjonalisme som ikke bare fanger deres framvekst, men også 
tilfeller der deres intensitet varierer eller svekkes.  
 
Kathinka Frøystad er født i Bergen i 1966. Hun ble cand.polit. i 1994. Arbeidet med 
avhandlingen er utført ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Frøystad er i dag tilknyttet 
Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 

2.3 Undervisning utenfor instituttet 

2.3.1 Antropologi støttedisiplin i psykologistudiet 
Psykologisk institutt har fra høsten 1994 innført samfunnsvitenskapelig støttedisiplin i 
antropologi som en obligatorisk del av profesjonsstudiet i psykologi. Faglig koordinator 
våren og høsten 2000 var Grethe Moen Johansen, Kirkens Nødhjelp. Flere av instituttets 
ansatte, samt antropologer ved andre institusjoner har bidratt med forelesninger ved 
Psykologisk institutt (til sammen 6 dobbelttimer). 
 

2.3.2 Desentraliserte studier 
SAI 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. 
 

2.4 Internasjonalt samarbeid og aktiviteter 

2.4.1 Gjesteforskere 
 
Instituttet hadde en rekke gjester i 2000: 
Simone Abram har vært ansatt som gjesteforsker i perioden 01.01.00-15.08.00. 
Professor Robbins Burling har vært tilknyttet instittutet som gjesteforsker i 2000. 
Sara Skodbo, Ph.D.-student ved Deparment of Anthropology, University College London, ble 
tilsluttet instituttet fra høsten 1999 frem til sommeren 2000. 
Jone Salomonsen, Post-Doc, Doctor Theologiae, ble tilsluttet instituttet for en periode på et år 
fra høsten 1999 frem til sommeren 2000.  
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John McNeish, Ph.D. student ved Department of Anthropology, Goldsmith College, ble 
tilsluttet instituttet fra høsten 1999 frem til vår 2001 
 

2.4.2 Gjesteforelesninger og instituttseminarer  
Førsteamanuensis Arve Sørum var faglig ansvarlig for gjesteforelesnings- og 
instituttseminar-programmet i 2000, mens Kirsten I. Greiner hadde det administrative 
ansvaret. Instituttseminarene går over to forelesningstimer og avholdes 4-8 ganger per 
semester. I 2000 holdt følgende personer gjesteforelesninger og instituttseminarer ved 
Sosialantropologisk institutt: 
 
Våren 2000 
 
Edvard Hviding, Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen 
Instituttseminar 16. februar 2000 
Tema: "Eksotisme og �postkolonial kompleksitet� i det moderne Melanesia" 
 
Benedicte Brøgger, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo 
Instituttseminar 1. mars 2000 
Tema: "Den kinesiske offentligheten i Singapore"  
 
John McNeish, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo 
Instituttseminar 15. mars 2000 
Tema: "Pueblo Chico, Infierno Grande: Globalisation and the Politics of Participation in 
Highland Bolivia" 
 
Harald Tambs Lyche, Université de Picardie � Jules Verne, Amiens 
Instituttseminar 12. april 2000 
Tema: "Er gudinner egentlig kvinner? Tanker om det feminine i indisk filosofi og kosmologi" 
 
Harald Tambs Lyche, Université de Picardie � Jules Verne, Amiens 
Gjesteforelesning 13. april 2000 
Tema: "Sentrum eller periferi? Globale og lokale elementer i identitet og dagligliv i Gujarat, 
India" 
 
Astrid Anderson, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo 
Instituttseminar 26. april 2000 
Tema: "Adopsjon på Wogeo" 
 
John Galaty, McGill University, Montreal 
Gjesteforelesning 4. mai 2000 
Tema: "Justifying Dispossession: Environmental Narratives and Land Reforms in East 
Africa" 
 
Paul A. Cohen, Wellesley College og Harvard University 
Gjesteforelesning 9. mai 2000 
Tema: "Anthropological Perspectives on the Boxers" 
 
Bente Nikolaisen, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo 
Instituttseminar 10. mai 2000 
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Tema: "Sacred Travel among Mevlevi Dervishes in Istanbul" 
 
Høsten 2000 
 
Gísli Pálsson, Antropologisk institutt, Islands universitet i Reykjavik 
Instituttseminar 27. september 2000 
Tema: "For Whom the Cells Toll: Decoding Debates about DeCode" 
 
Gísli Pálsson, Antropologisk institutt, Islands universitet i Reykjavik 
Gjesteforelesning 28. september 2000 
Tema: "Arcticality: Gender, Race, and Geography in the Writings of V. Stefansson" 
 
Hans Christian Sørhaug, Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, Universitetet i Oslo 
Instituttseminar 4. oktober 2000 
Tema: "Teknologi og kultur: noen antropologiske perspektiver" 
 
Robert Paine, Memorial University of New Foundland og Universitetet i Tromsø 
Gjesteforelesning 13. oktober 2000 
Tema: "Cultural Currents and Strategies of Desired Identity" 
 
Malin Noem, Sosialantropologisk institutt, NTNU, Trondheim 
Instituttseminar 18. oktober 2000 
Tema: "Svangerskapsomsorgens to ansikter. Om å være gravid i spenningsfeltet mellom en 
fødselsvitenskapelig og en jordmorfaglig diskurs" 
 
Thomas Ernst, Charles Sturt University, NSW, Australia 
Instituttseminar 1. november 2000 
Tema: "Thick Lines and Sharp Boundaries: History, �Resosis� and Reconfigurations of 
Ethicity on the Eastern Papuan Plateau" 
 
Thomas Ernst, Charles Sturt University, NSW, Australia 
Gjesteforelesning 2. november 2000 
Tema: "Law and Tradition: A Case Study of Traditional and Legal Practices in Late Colonial 
� Postcolonial Papua New Guinea" 
 
Tressa Berman, State University of Arizona og Etnografisk Museum i Oslo 
Instituttseminar 22. november 2000 
Tema: "Indigenous Arts and Politics of Possession" 
 
Ana Maria Alonso, University of Arizona 
Gjesteforelesning 27. november 2000 
Tema: "Gender, Domestic Violence, and Law in Mexico" 
 
Tord Larsen, Sosialantropologisk institutt, NTNU, Trondheim 
Instituttseminar 13. desember 2000 
Tema: "Antropologi og retorikk" 
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2.4.3 Internasjonalt samarbeid 
Instituttet etablerte i 1996 et samarbeid med University College of London og Goldsmiths 
College, i den hensikt å utveksle hovedfagsstudenter som er i feltarbeidsfasen. Våren 2000 
sendte institutter flere hovedfagsstudenter til seminaret Lies, secrets and silences:  the unsaid 
in culture and in anthropology, et to-dagers seminar for ansatte og studenter på 
hovedfagsnivå ved UCLs ulike samarbeids universiteter innenfor Sokratesprogrammet. 
 
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 spansktalende lærer er 
engasjert. Master programmet ble startet opp våren 1999. Faglig ansvarlig er professor 
Eduardo Archetti. 
 

2.5 Publikasjoner støttet av SAI 

2.5.1 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� (formålsparagrafen). Tidsskriftet profilerer seg også ved at alle artikler er 
skrevet på norsk, ut i fra en idé om å styrke det norske fagmiljøet. NAT kommer med 4 hefter 
i året. Redaktør for NAT er professor Edvard Hviding ved Institutt for sosialantropologi, 
Universitetet i Bergen. I redaksjonsrådet sitter Geir Thomas Hylland Eriksen, Signe Howell 
og Marianne Lien fra instituttet. 
 

2.5.2 Antropolognytt 
Antropolognytt er foreningsbladet til Norsk Antropologisk Forening og utgis fire ganger i 
året. Dette er et meldingsblad som tjener som informasjonskanal og som en mulighet til å 
profilere antropologers ulike virksomhetsfelt. Antropolognytt vil også søke å bli en aktuell 
kanal for nettverk i oppdragsforsking. Bladet har en arbeidslivsorientering og sikter mot å 
formidle det økende mangfold av yrkesorienteringer blant antropologer.  
Antropolognytt åpner for debatt om ulike spørsmål av interesse for foreningens medlemmer. 
Bladet er også et forum for referater fra seminarer, kollokvier og workshops og tar inn 
meldinger fra ulike forsknings- og undervisningsmiljøer. Antropolognytt utkommer fire 
ganger årlig. I 2000 var Turid Markussen redaktør.  

2.5.3 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. Redaksjonen for årboka 2000 besto av 
Moema Leite, Hedda Kloster og Trond Heitman, alle hovedfagstudenter ved SAI.   
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2.5.4 Antropress  
Antropress er et meldingsblad for studenter og ansatte ved Sosialantropologisk institutt, og 
debatterer sentrale faglige spørsmål, samt formidler informasjon om sentrale hendelser og 
personer på instituttet. Antropress ligger for tiden på is og har ingen redaksjon. I 2000 ble 
Antropress lagt fra trykt medium til å bli rent nettbasert, og det kom ut ett nummer. Det var 
ingen redaksjon, men Anne Lau Revil var ansvarlig for Web-versjonen. 
 

2.6 Forskningsprogrammet: "Transnational flows of concepts and substances" 
Forskningsprogrammet "Transnational flows of concepts and substances" fikk i 2000 
innvilget sin søknad om støtte av NFR ved områdetstyret kultur og samfunn. Områdestyret 
for kultur og samfunn la vekt på flere forhold i den endelige vurdering og prioritering, bl.a.:  
Faglig bredde og ringvirkninger i fagmiljøene.  
Et mangfold av tema og tilnærminger skulle dekkes i både humanistisk og 
samfunnsvitenskapelig forskning.  
Bredde i institusjonelt engasjement og faglig forankring.  
 
De innvilgede prosjektene vil inngå i et nettverk. Det er foreløpig ikke klart hvordan dette 
nettverket skal utformes og hvilke aktiviteter det vil omfatte. Men ventelig vil det bl.a. bli et 
opplegg med både prosjektseminarer og åpne arrangementer hvor det også er aktuelt med 
bred nasjonal og internasjonal deltakelse fra miljøer og prosjekter som arbeider med 
globalisering og internasjonalisering. 
 
Forskningsprogrammet "Transnational flows of concepts and substances" vil gjennom en 
systematisk komparativ og empirisk tilnærming søke å gi et antropologisk bidrag til 
samfunnsvitenskapelig forståelse av globalt samspill og transnasjonal flyt. Globalisering 
innebærer ulike former for transnasjonal bytte og flyt. Noe av det som beveger seg er 
materielle fenomen som gjenstander, biologisk materiale, eller mennesker, mens andre er av 
immateriell karakter som begreper eller klassikasjonssystem. Vi foreslår to analytiske 
begreper som kan belyse disse to formene for transnasjonal utveksling, og samtidig 
muliggjøre komparasjon og samspill; nemlig substanser ('substances') og begreper 
('concepts'). Med denne analytiske tilnærming retter programmet fokus mot fenomener som 
'reiser', og mot de endringer som skjer idet ulike 'substanser' og 'begreper' beveger seg på 
tvers av nasjonale grenser (territorielle, juridiske, kulturelle). Programmet er forankret 
innenfor en antropologisk, fortolkende tradisjon, der sammenligning og solid empirisk 
materiale er vesentlig. På basis av syv ulike delprosjekt, (hver med spesifikt fokus på 
bestemte gjenstander, mennesker eller begreper i bevegelse), vil programmet muliggjøre en 
komparativ analyse, der nettopp forskjeller og likheter mellom ulike typer av substanser og 
begreper står sentralt. Sentrale spørsmål er bl.a. knyttet til betydningen av ulike substansers 
materielle karakter, hvordan moralske vurderinger regulerer flyten av ulike substanser, og 
hvordan ideer transformeres ved å implementeres i vidt forskjellige samfunn. 
 
Følgende ansatte ved Sosialantropologisk institutt er tilknyttet prosjektet: 
 

• Thomas H. Eriksen. Prosjekt tittel: The Globalisation of an Idea: The Case of Human 
Rights  

• Signe Howell. Prosjekt tittel: Movement of Persons and Concepts: Transnational 
Adoption in a Global Perspective  

• Christian Krohn-Hansen. Prosjekt tittel: International Migration - Transnational 
Lives: The Case of Dominicans in New York  
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• Marianne Lien (prosjektkoordinator).  
• Sarah Lund. Prosjekt tittel: Monumental Keepsakes and Transnational 

Commemoration: Norwegian - American Belonging and the Social Life of Things  
• Marit Melhuus. Prosjekt tittel: Setting Things in Motion: Human Substances and their 

Exchangeability. The Case of Ova and Sperm in Norway  
• Erik Henningsen. Prosjekt tittel: Managed Culture. Transnational Flow of Concepts of 

Organisational Change 
 
For mer informasjon se programmets Web-sider: http://www.sai.uio.no/forskning/global/ 

2.7 Formidlingspris: 
Formidlingsprisen ved Universitetet i Oslo 2000 ble tildelt til professor Geir Thomas Hylland 
Eriksen, Sosialantropologisk institutt. Juryen uttalte følgende: "Hylland Eriksen har alle 
kvaliteter som vi forbinder med god forskningsformidling, og han har dem i stort monn. Han 
er en meget dyktig fagmann innenfor sitt felt sosialantropologi, og han behersker kunsten å 
gjøre dette faget forståelig for folk flest. Men hans formidlingsevne dreier seg om mer enn 
det. Hylland Eriksen kommuniserer ikke bare med "folk flest", han kommuniserer med ulike 
grupperinger på ulike måter, enten det dreier seg om et foredrag i en boligforening eller en 
kronikk i dagspressen. 
Han er en brobygger mellom det som ofte kalles "de to kulturer" gjennom sitt samarbeid med 
naturvitere, og han når den postmoderne generasjonen gjennom sin usedvanlig frodige 
hjemmeside på nettet. Totalt kan hans formidlingsvirksomhet oppvise et imponerende spekter 
av artikler, bøker, radio- og TV-opptredener og foredrag. Mye av dette er initiert av ham selv, 
men svært mye på oppdrag fra andre. 
Det at Hylland Eriksen er så ettertraktet som formidler, henger utvilsomt sammen med hans 
evne til å formulere seg med språklig spenst. Han turnerer spissformuleringer og språklige 
bilder på en måte som overrasker og gleder, og han skaper språklige nydanninger som 
fungerer ypperlig der og da. Kort sagt kombinerer han fagmannens tyngde med essayistens 
språkkunst og journalistens kjapphet. Han er ikke tilbakeholdende med å eksponere seg i 
mediene, og han deltar aktivt i samfunnsdebatten. Det er imidlertid den faglige formidlingen 
han i dag premieres for, og den er av en slik kvalitet og et slikt volum at komitéen ikke har 
vært i tvil: I Thomas Hylland Eriksen har vi en verdig prisvinner." 
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3 INDIVIDUELLE FAGLIGE AKTIVITETER 

3.1 Fast ansatte 

3.1.1 EDUARDO P. ARCHETTI (Professor) 
Publikasjonsoversikt: 
"Anthropologie et littératur" -- Bonte, P.; Izard, M. (ed.): Dictionnaire de l´ethnologie et de 
l´anthropologie (ISBN 21-3-050687-9) Quadrige/Presses Universitaires de France. 2000  
 
"Ballet across Borders: Career and Culture in the World of Dancers". Wulff, H. (ed.): 
American Ethnologist (ISSN 0094-0496). 2000; 27 (3) : 757-758  
 
"Er frivillighet en situasjonsbetinget kulturell tvangstrøye?" i Fra foreningsliv til tjensteyting 
og kommers. Kulturdepartementet. Oslo, 2000. 139-148. 
 
"Masculinity" -- Balterston, D.; Gonzales, M.; Lopec, A.M. (ed.): Encyclopedia of 
Contemporary Latin American and Caribbean Cultures (ISBN 04-1-522972-3) 
Routledge:London. 2000;  
 
Upublisert/konferansepapers: 
Norsk Antropologisk Forening (mai): med paper �Idrett, sosiale gaver og det sivile samfunn. 
Norges idrettshøyskole, Oslo(2-3 oktober)"Football,culture and history", med paperet "Tango 
lyrics in football". 
Universidad de Buenos Aires konferanse om Deporte, sociedad y cultura(13-15 oktober) 
Key-note speech �La nación y sus cuerpos: el deporte en la Argentina�. 
 
Forskningsprosjekter: 
Egne: 
Sport and National Identity in Argentina: The Role of Motor Racing and Boxing. 
 
I have worked in the past with football and polo as contrasting class sport practices in 
Argentina. I have explored the complex relationship between nationalism and masculinity. 
Argentina provides the ideal setting in which to study the intersection of masculine and 
national constructs; hybridisation, creolization and a culture of performance have all 
informed both gender and national identities. In my extensive list of publications with my 
findings I have discussed and addressed central theoretical issues, from the interplay of 
morality and ritual, to a comparison between the popular and the aristocratic, to the 
importance of �othering in national constructions- particularly those relating to sport. I have 
now included motor racing and boxing as empirical field of analysis. I began my historical 
research in November 1999 with the help of one research assistant in Buenos Aires: Marcelo 
Massarino. I will produce by June/July one chapter in the new history of the Argentine 
Republic publish by the Argentinian National Academy of History and a book to be 
published in Buenor Aires in the EASE Conference in Cracow. I will continue to work on 
this problematique all the year 2001/2002. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
Desmond McNeill og Hans-Jørgen Christiansen, Center for Development and the 
Environment, UiO. 
Creation, Adoption, Negation, Distortion of Ideas in Development: The Candid-project 
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The principal objective of the project is to increase understanding of the process by which 
policy consensus is arrived at within the international development assistance community. 
The research will focus on case studies of the following ideas: informal sector, sustainable 
development, governance, local knowledge and social capital. The institutions to be analysed 
are; the World Bank, UNDP,ILO, ADB, IDB, AfDB, IMF and the WTO. My participation is 
more limited and I will be in charge of studying the Inter-American Development Bank 
(IDB). I have been reading background literature and I will carry out research on the IDB 
next year. 
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
Norsk Antropologisk Forening (mai): med paper �Idrett, sosiale gaver og det sivile samfunn. 
Internasjonalt Forum Oslo (1. november): Visjoner og strategier for norsk Latin- Amerika 
politikk. 
 
Internasjonale konferanser:  
EASA Conference, Krakow (26-29 juli): Convenor av workshop �Observing, Creating and 
Crossing Boundaries: Sport and Politics of Identity 
Norges idrettshøyskole, Oslo(2-3 oktober)"Football,culture and history", med paperet "Tango 
lyrics in football". 
Universidad de Buenos Aires konferanse om Deporte, sociedad y cultura(13-15 oktober) 
Key-note speech �La nación y sus cuerpos: el deporte en la Argentina�. 
 
Bedømmelsesarbeid: 
Universidad de Barcelona,  Kandidat Diana Mirré 
 
Refereevirksomhet: 
Cambridge University Press (en bok) 
Berg (en bok) 
Social Anthropology (som editor 22 art.) 
European Review of Latin American and Caribbean Studies (en art.) 
Current Anthropology (en art.) 
Mana � Estudos de Antropologia Social (en art) 
Ava � Revista de Antropología (en art.) 
 
Medieprofil: 
Deltakelse tidsskriftredaksjon: 
General Editor Social Anthropology 
Editorial Committee Member �European Review of Latin American and Caribbean Studies� 
Editorial Committee 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. 
Editorial Committee Member �Ava- Revista de Antropologia� 
Editorial Board �Journal of Anthropological Theory� 
Editorial Board �Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies� 
Editorial Committee Member of Publication Series of the Sociedad Argentina de 
Antropologia 
 
Deltakelse i massemedier: 
TV- Canada, Program om det norske samfunn 
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NRK (tre ganger) 
BBC radio (en gang) 
Canal 7 Argentina (en gang) 
 
Verv:  
Norge: 
Bestyrer ved SAI 
 
Eksterne i Norge: 
Styremedlem, forskningsprogrammet �Idrett, samfunn og frivillig organisering�, NFR 
Styremedlem, Institutt for samfunnsforskning 
 
Utenfor Norge: 
Styremedlem i European Association of Social Anthropologists 
 

3.1.2 ODD ARE BERKAAK (Professor) 
Publikasjonsliste: 
Berkaak, O.A. Evaluering av Norsk Kassettavgiftfonds internasjonale lanseringsstipend for 
musikere/artister, 1988�1998 -- Norsk kulturråd. 2000 : 90  
 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
�Oppgjøret ved OK Corral� � moderne myter og historiekonstruksjon. 
 
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
Norsk kulturråd: Ledet konferansen om Rådets �Mosaikkprogram�, Voksenåsen 
  
Internasjonale konferanser:  
NORAD: Ledet konferanse om kulturbistand med representanter fra 
hovedsamarbeidslandene, Sundøya 
 
Bedømmelsesarbeide: 
Stillingsbedømmelser  
Forskarassistentjänst, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Stockholm. 
1. amanuensis i kulturfag, Høgskolen i Stavanger. 
1.amanuensis, folkemusikkstudiet, Griegakademiet, Bergen 
 
Refereevirksomhet: 
Tidsskrift for Samfunnsforskning, Oslo 
Dugnad, Oslo 
 
Konsulentoppdrag: 
NORSK KULTURRÅD: Evaluering av Norsk Kassettavgiftsfond. Evaluering av Norsk 
Musikkinformasjon 
NORVEG: Utarbeidelse av utstilling om �kystsamfunnet i endring�, Kystmuseet i Rørvik, 
Nord-Trøndelag fylke. 
NORAD: Konsulentoppdrag Zambia 
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Deltakelse i massemedier: 
Stadige bidrag i NRK og aviser, intervjuer og debatter. 
 
Verv: 
Utvalg for etablering av hovedfag i flerkulturelt arbeid, SEFI, Høyskolen i Oslo 
 

3.1.3 HARALD BEYER BROCH (Førsteamanuensis) 
Publikasjonsliste: 
Broch, H. B. Kjønn,alder,kropp. -- Nielsen, J.; Broch H B (ed.): Mellom himmel og jord 
Fagbokforlaget. 2000 : 197-238  
 
Broch, H. B. Når fisk formidler moralske verdier. Fiskehistorier fra Timpaus,en liten øy i 
Silawesi, Indonesia. -- Din. 2000 (3) : 33-41  
 
Broch, H.B. Yellow Crocodiles and Bush Spirits. Timpaus Islander's Conceptualisation of 
Ethereal Phenomena. -- Ethos. 2000; 28 (1) : 3-19 
 
Forskningsprosjekter: 
A."Konkurranseidrett for barnehåndball." 
Prosjektet Antropologiske perspektiv på konkurranseidrett" stiller spørsmål om hvordan 
konkurranseidrett influerer barneutøvere. I hvilken grad (om i det hele tatt) påvirkes barnas 
identitet (selvfølelse, selvpresentasjon, selvforståelse, oppfatning av andre, kjønnsroller 
m.m.) av idrettsaktivitetene? 
 
Forventet status pr.31.12.00. 
Feltarbeidet er avsluttet.  Prosjektet går inn i bearbeidingsfasen 
 
B."Emosjonshåndtering og tolkning i et krysskulturelt møte mellom norske barn og 
indonesiske landsbyfolk". Dette prosjekt omhandler møte mellom representanter for to ulike 
kulturer. Møtet beskrives og interaksjonsforløp analyseres med henblikk på å skaffe innsikt 
om hvilke faktorer kulturfremmede benytter for å tolke, forstå og vurdere hverandres 
hensikter, mening og personlighet.  
Avsluttes med hovedpublikasjon 2001 
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
Norsk Antropologisk Forenings årsmøte på Lillehammer. 
 
Internasjonale konferanser: 
Gender and Sexuality in Sport Settings, Norges Idrettshøyskole,Kringsjå.12.oktober. 
AAAs årsmøte i San Francisco 15-19 november. 
 
EASA konferansen i Krakow med innlegg: 2000Broch, H.B. Gender, Age and Identity: An 
Exposition of Children's Competitive Sports -- Krakow, Poland. 2000  
 
Bedømmelsesarbeide: 
Doktorgradsbedømmelser: 
Koordinator for en dr. polit. bedømmelse ved UiO. 
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Stillingsbedømmelser: 
Div.universitets og andre stipendiatstillinger. 
 
Refreevirksomhet: 
2 artikler for Norsk Antropologisk Tidsskrift. 
2 artikler for Psykologforeningens Tidsskrift. 
1 artikkel for Ethnos(Stockholm) 
 
Andre bedømmelser. 
Vurdering av prosjektstøtte til antropologisk feltarbeide. LSE, London. 
 
Deltagelse i massemedier: 
NRK-P3 Program om indianere 
NRK-P2 "Sånn er livet" 
 
Verv: 
Leder av FoU (Forsknings- og Undervisningsutvalget) ved SAI 
Forskerutdanningsutvalget, SV-fakultetet 
Fakultetsstyret. 
Institutt for sammenlignende kulturforskning. Stipendiekomiteen. 
 

3.1.4 THOMAS HYLLAND ERIKSEN (Professor) 
Publikasjonsoversikt: 
Eriksen, T.H. All makt til globalsamfunnet -- Dalman, E. (ed.): Bostadsmässan 2001 BO01, 
Malmö. 2000-11 : 5  
 
Eriksen, T.H. Charles Darwin -- (ISBN 87-7445-859-0) Tiderne Skifter. 2000-05  
 
Eriksen, T.H. Charles Darwin -- Nya Doxa. 2000-05  
 
Eriksen, T.H. Det norske er et rom -- Nationen. 2000-08  
 
Eriksen, T.H. Et teppe av tåke: Pakistanske notater -- Samtiden. 2000; 111 (2/3) : 20)  
 
Eriksen, T.H. Europe in search of identity: Multi-ethnicity, migration and challenges of 
integration -- The Making of Europe University of Leuven. 2000-03-28  
 
Eriksen, T.H. Fem alminnelige misforståelser om globalisering -- Kontakt. 2000-05  
 
Eriksen, T.H. Forord, til Trond Skaftnesmo: Frihetens biologi -- Frihetens biologi Antropos, 
Oslo. 2000-11  
 
Eriksen, T.H. Globalisering -- Global kultur (utstillingskatalog) Riksutstillingene. 2000-06)  
 
Eriksen, T.H. Henrietta Moore: Anthropological Theory Today (book review) -- Anthropos. 
2000  
 
Eriksen, T.H. Hvilke kvaliteter har et godt bymiljø? -- www.070605.com. 2000-05-01  
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Eriksen, T.H. Innvandringens kompleksitet -- Dagbladet. 2000-08-17  
 
Eriksen, T.H. Kulturell urenhet -- Højskolebladet. 2000-05  
 
Eriksen, T.H. L'harmonie ethnique -- Talipot Productions Rose-Hill, Mauritius. 2000-12  
 
Eriksen, T.H. Myten om påskefjellet -- Dagbladet. 2000-04 
 
Eriksen, T.H. Mørkets hjerte i El Dorado -- Dagbladet. 2000-10  
 
Eriksen, T.H. Nettverksmakt -- Neumann, I.B. (ed.): Maktens strateger Pax, Oslo. 2000-10 : 
20  
 
Eriksen, T.H. Små platser - stora frågor -- (ISBN 91-578-0343-9) Nya Doxa. 2000-08 : 378  
 
Eriksen, T.H. Snørr og barter i evolusjonspsykologien -- Samtiden. 2000-11; 111 (5/6) : 20  
 
Eriksen, T.H. Sosial identitet, etnisk tilhørighet, nasjonalisme, tid og sted -- Nielsen, F.S.; 
Smedal, O. (ed.): Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i 
sosialantropologien (ISBN 82-7674-273-4) Fagbokforlaget, Bergen. 2000-03 : 239-274 
 
Eriksen, T.H. Subtropisk elegi -- Svenska Dagbladet. 2000-03  
 
Eriksen, T.H. To norske bøker om India -- SAMORA. 2000-03  
 
Eriksen, T.H. Yvonne Mørck: Bindestrægs-danskere -- YOUNG. 2000-10  
 
Forskningsprosjekter: 
Egne: 
Menneskesyn: en tverrfaglig dialog. Prosjektet springer ut av tidligere samarbeid med 
biologer og en interesse for teorier om "det menneskelige", og skal etter planen føre til en 
internasjonal konferanse høsten 2001 + påfølgende publikasjoner (både et redigert verk og en 
bok skrevet av undertegnede). Status: Påbegynt. 
 
Menneskerettigheter i komparativt perspektiv. Prosjektet er knyttet til programmet 
"Transnational flows..." ved SAI, og bygger delvis på tidligere forskning, dokumentert i flere 
publikasjoner om universalisme, relativisme og multietnisitet. Status: Påbegynt. 
 
Bivirkninger av informasjonsteknologi. Prosjektet er knyttet til mitt kommende engasjement 
ved TIK, og har foreløpig resultert i en pilotstudie, nemlig boken Øyeblikkets tyranni, som 
blir utgitt av Aschehoug  i  januar 2001. 
 
Kulturens hevn. Prosjektet er en videreutvikling/formidling av tidligere arbeid med 
identitetspolitikk, og består i en essaysamling, i første omgang på norsk, med fem casestudies 
og to teoretiske tekster. Status: Halvferdig, ferdigstillelse våren 2001. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 
Antropologiens historie. Sammen med Finn Sivert Nielsen. To bøker � en på engelsk og en 
på norsk � er under ferdigstillelse. Status: Nesten avsluttet. 
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Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
Kulturell uorden (UiB) mai 2000 
FAFOs konferanse om flyktninger august 2000 
 
Nordiske konferanser: 
Forum for systemdebatt (Danmark) august 2000 
 
Internasjonale konferanser: 
ISSEI (UiB) september 2000: meddarrangør 
 
Bedømmelsesarbeid: 
Doktorgradsbedømmelser: 
Anne-Brit Gran (teatervitenskap, UiO): 2. opponent. 
 
Refereevirksomhet: 
Social Anthropology (Cambridge University Press): ca. 3  
Ethnos (Routledge): ca. 4 
 
Andre bedømmelser: 
Stipendsøknader NFR: 3-4 sakkyndige uttalelser 
Stipendsøknader Wenner-Gren: 4 uttalelser 
Opprykk til dosentur Stockholms Universitet: 1 uttalelse 
Opprykk til professorat Göteborgs Universitet: 1 uttalelse 
Riksbankens Jubileumsfond: ca. 4 uttalelser 
 
Konsulentoppdrag: 
070605 (www.070605.com): Redaksjonelt arbeid med nettsted. 
Forlagskonsulent Aschehoug. 
 
Tidsskriftarbeid: 
Samtiden, redaktør 
Anthropology, Culture and  Society (bokserie, Pluto Press): Medredaktør 
Ethnos, associate editor 
Ethnicities, member of editorial board 
Norsk antropologisk tidsskrift, medlem av redaksjonsråd 
 
Deltagelse i massemedier: 
Fast spalte i Politiken 
Fast spalte i Morgenbladet 
Kronikker i Dagbladet 
Sporadiske bidrag til Sydsvenska Dagbladet 
Deltagelse i 2 tv-programmer (NRK), et par tv-programmer på mindre kanaler og en rekke 
radioprogrammer 
Diverse intervjuer 
 
Verv: 
Styreleder Antirasistisk senter 
Styremedlem, Seminaret i vitenskapsteori (UiO) 

http://www.070605.com)/
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Styremedlem, Den internasjonale sommerskolen (UiO) 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid: 
Gjesteforeleser fra SAI til andre institusjoner i Norge 9 ganger  
Gjesteforelesninger fra SAI til andre institusjoner i utlandet, 5 ganger hvorav 4 I Norden og 1 
I Vest-Europa. 
 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger: 
50 ganger.  
 
Populærvitenskapelige priser: 
Universitetets pris for forskningsformidling 
 

3.1.5 SIGNE HOWELL (Professor)  
Publikasjonsoversikt: 
Howell, S.L. "En vanlig familie": Utenlandsadopsjon i Norge, et stadig voksende fenomen -- 
Howell, S.; Melhuus, M. (ed.): Blod - tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i Norge 
(ISBN 82-7674-555-5) Fagbokforlaget Bergen. 2000-12  
 
Howell, S.L. Blod - tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i Norge -- Howell, S.; 
Melhuus, M. (ed.): (ISBN 82-7674-555-5) Fagbokforlaget. 2000-12 : 239 
 
Forskningsprosjekter: 
�Urbefolkninger i den malaysiske regnskog i lys av endringsprosesser�  
�Ritualer og virkelighetsforståelse blant Lio, Indonesia�  
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
�Betydninger av slektskap i dagens Norge� med professor Marit Melhuus.  Prosjektet ble 
startet in 1997 med midler fra NFR. Syv hovedfagsstipend har blitt gitt og en bok basert på 
prosjektet er utgitt. Datainnsamling på egen del �Transnasjonal adopsjon i dagens Norge� er 
ferdig og materialet er under videre bearbeidelse. Flere artikler er skrevet og godkjent for 
publikasjon og et bokmanus skal ferdigstilles i løpet av 2001.  
 
�Entrepreneurship in insular Southeast Asia.� 
Forskningsprogram støttet av norsk forskningsråd med medarbeidere fra universitetene i Oslo 
og Bergen. Mitt prosjekt tar for seg senere tids utviklinger i lys av moderniseringsprosesser 
hos to samfunn i området som jeg har har studert i henholdsvis 20 og 15 år (Chewong og 
Lio). Seks ukers feltarbeid ble utført høsten 2000 hos Lio i Indonesia. Flere artikler er under 
bearbeidelse.   
 
�Transnational flows of concepts and substances.� 
Research program at the Department of Social Anthropology, University of Oslo 
2001-2004 
The aim of the research program is to offer anthropological contributions to an understanding 
of transnational inter-connections involved in globalising processes. Based on ethnography 
and through a comparative analytical approach, the program explores and compares flows of 
phenomena of various kinds; including concepts, such as models and ideas, on the one hand, 
and substances, such as objects, persons, and capital on the other.  
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The research program involves six research projects each focusing on a particular case of 
transnational flow, questioning transformations that occur as concepts or substances travel, 
while taking into account the moral embeddedness of the phenomenon that travels, as well as 
their �routes�.  
The program, which has been funded for four years by the Norwegian Research Council, 
involves six members of the staff: Marianne Lien (coordinator), Thomas H. Eriksen, 
Christian Krohn-Hansen, Signe Howell, Sarah Lund and Marit Melhuus. A major part of the 
program activity involves international collaboration through fellowships for visiting scholars 
and international conferences.  The program also includes funding of a PhD Fellowship, 
several graduate student fellowships and seminar series at the Department with local, national 
and international contributors.   
 
Konferansedeltagelse: 
Nasjonale konferanser: 
�Likhetens paradokser�  SAI, UiO 
�Governmentality�   SAI, UiO 
�Abort politikk i Norden�  Universitet i Bergen. Med innlegg  
 
Nordiske konferanser: 
�Sterilisering og eugenikk i Norden etter 1945�  Filosofisk institutt, UiO 
 
Internasjonale konferanser 
Association of European Anthropologists. Bi-annual Conference. Warsawa. 
Session �Adoption �Innlegg� The back-packers that come to stay: Some dilemmas in 
Norwegian transnational adoption� 
 
Bedømmelsesarbeide: 
Doktorgradsbedømmelser  
Universitete i Aarhus. 
 
Stillingsbedømmelser: 
Førsteamanuensis, Institutt for menneskerettigheter, UiO 
Stipendiat til Oxford scholarship fra Universitetet i Oslo 
 
Refereevirksomhet: 
Bokmanuskript for Routledge � 2 uttalelser 
Bokmanuskript for Cambridge University Press 
Artikler for Journal of the Royal Anthropolgical Insititute og Ethnos 
 
Medieprofil: 
Deltakelse i tidsskriftsredaksjon 
Redaksjonskomité:   Ethnos, Social Analysis, Children, Norsk antropologisk tidsskrift  
 
Verv  
Oxford-Oslo scholarship committee, styremedlem 
Institutt for menneskerettigheter, styremedlem 
Institusjonsevalueringen ved Universitet i Oslo. Medlem av Faggruppen for forskning. 
 
Annet internasjonalt samarbeid: 
Internasjonalt sammensatt gruppe jobber med �animisme� begrepet. 
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Samarbeid med malaysiske antropologer om prosjekt om urbefolkninger i Malaysia 
Samarbeid med University of Manchester og University of Barcelona om et EU 
forskningsprosjekt om forståelsen av genetikk. 
 
Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger 
3 
 

3.1.6 ARNE KALLAND (Professor) 
Publikasjonsoversikt: 
Kalland, A. Delfiner og New Age -- DIN. Tidsskrift for religion og kultur (ISSN 1501-9934). 
2000 (3) : 48-56  
 
Kalland, A. Historical and ecological studies of Japanese fisheries -- Workshop on History 
of Marine Animals (H-MAP) Esbjerg, Denmark. 2000-02-06 
 
Kalland, A. Hvalfangstdiskurser -- Bruk vs. vern av naturressurser Halvorsbøle. 2000-09-24  
 
Kalland, A. Indfødte folk mister fodfæste. Naturen har fortrinsret -- Kontakt (ISBN 87-7907-
015-9). 2000 (1) : 12-15  
 
Kalland, A. Indigenous knowledge: Prospects and limitations -- Ellen, R.; Parkes, P.; Bicker, 
A. (ed.): Indigenous environmental knowledge and its transformations. Critical 
anthropological perspectives (ISBN 90-5702-483-7) Harwood Academic Publishers, 
Amsterdam. 2000 : 319-335  
 
Kalland, A. Misuse of science for political ends -- Securing food, health, and traditional 
values through the sustainable use of marine mammals Nelson, New Zealand. 2000-11-16 
 
Kalland, A. Naturen: Vår felles arv? Naturforvaltning og Samfunnsfag II. Referat fra 
konferanse i Oslo 12. og 13. oktober 1999. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning, 
(ISBN 82-7072-361-4) (ISSN 0802-1546), 2000: 126-129  
 
Kalland, A. Review of S, Jentoft, ed., Commons in a cold climate. Coastal fisheries and 
reindeer pastoralism in North Norway: The co-management approach -- Arctic (ISSN 0004-
0843). 2000; 53 (2) : 200-201  
 
Kalland, A. The whalers of Lofoten, Northern Norway -- Freeman, M.M.R. (ed.): Endangered 
peoples of the Arctic (ISBN 0-313-30649-4) (ISSN 1525-1233) Greenwood Press, Westport, 
Connecticut. 2000 : 203-222  
 
Forskningsprosjekter: 
�Japanese perceptions of nature�. Prosjektet tar sikte på å undersøke forholdet mellom 
japanske forstillinger og holdninger til naturen og deres adferd i/bruk av  naturen. 
Fortløpende. (Miljørelatert) 
 
�The whaling issue�. Dette prosjektet tar for seg �hvalsaken� i bred forstand, dvs. både som 
en diskurs og  i relasjon til �common property theory�. Forventes avsluttet i 2001. 
(Miljørelatert) 
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�Maritim ressursforvaltning�. Overlapper delvis med de to ovenfornevnte, men fokuserer 
spesielt på fiskeriforvaltning i Japan. Fortløpende. (Miljørelatert) 
 
�Hunting of marine mammals: Cultural aspects of resource management in the circumpolar 
region�. Dette er et nordisk finansiert prosjekt (NOS-H), igangsatt i 1994 og vil bli avsluttet 
tidlig i 2001 med ferdigstillelse av en monografi og en bibliografi som skal legges ut på 
nettet.  
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
Presenterte �Hvalfangstdiskurser� på seminaret Bruk vs. vern av naturressurser, Halvorsbøle, 
22-24 september, 2000 (Convenor) 
 
Internasjonale konferanser:  
Panellist på konferansen Institutions, livelihood and environment in Southeast Asia, NIAS, 
København, 27-30 september, 2000. (invitert) 
Presenterte �Historical and ecological studies of Japanese fisheries� på konferansen 
Ecological history in maritime studies, Esbjerg, 4-7 februar, 2000. (invitert) 
Presenterte �Misuse of science for polilical ends� på konferansen Securing food, health, and 
traditional values through the sustainable use of marine mammals, Nelson, New Zealand, 15-
19 november, 2000. (invitert) 
 
Bedømmelsesarbeide: 

Doktorgradsbedømmelser: 
Koordinator i komiteen for Axel Borchrevinck, SAI. 
 
�Pre-examiner� for Marja Sarvimäki: Structures, symbols and meanings. Chinese and Korean 
influence on Japanese architecture (Dr of Technology; Dept. of Architecture, Helsinki 
University of Technology) 
 
Stillingsbedømmelser: 
Ansettelse av lektor i �Environmental anthropology� ved Antropologisk Institutt, København 
Universitet. 
Forfremmelse til professor ved Aberdeen University 
Ansettelse av stipendiat ved SAI (Natur og samfunn) 
 
Refereevirksomhet: 
Social Anthropology (1) 
Cambridge University Press (1) 
 
Andre bedømmelser: 
- Sitter i stipendskomiteen for Chunichi-Inadomi fondet (norsk-japansk utveksling) 
 
Verv: 
Undervisningsleder for grunnfag, SAI 
Medlem av styringsgruppen for Stillehavsasiatnettverket 
Journal of Japanese Studies (Advisory Board) 
Journal of International Wildlife Law and Policy (Editorial Board). 
 
Internasjonalt samarbeid: 



Årsrapport for sosialantropologisk institutt 2000 

Side 31 

Deltager i nettverket �East-West Environmental Linkages� (nettverk av forskere ved ca. 10 
institusjoner i Asia, Europa og Nord-Amerika. Møtes til jevnlige workshops). 
 
Koordinator of det nordiske prosjektet �Hunting of marine mammals. Cultural aspects of 
resource management in the circumpolar region� 
 

3.1.7 CHRISTIAN KROHN-HANSEN (Førsteamanuensis) 
Publikasjonsoversikt: 
Krohn-Hansen, C.; Vike, H. Makt og symbolske former - perspektiver på politikk -- Nielsen, 
F.S.; Smedal, O.H. (ed.): Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i 
sosialantropologien (ISBN 82-7674-273-4) Fagbokforlaget, Bergen. 2000 : 307-343  
 
Forskningsprosjekter: 
Egne: 
Vold, makt og mening (arbeidstittel). Prosjektet innebærer skriving av en fagbok på norsk for 
utgivelse på Pax Forlag. Boken argumenterer for at vi bør anlegge perspektiver på politisk 
vold og makt som er komparative, dvs. krysskulturelt anvendbare. Den hevder at vi bør prøve 
å forstå trekk ved utøvelsen og rettferdiggjørelsen av vold og makt i moderne stater ved hjelp 
av antropologiske innsikter i symbolsk og rituelt liv. Boken kombinerer teoretisk diskusjon 
og analyser av empirisk materiale. Arbeidet med boken har pågått våren og høsten 2000 og er 
i avslutningsfasen. Tidspunkt for utgivelse: seint på våren 2001. 
 
The Negotiation of Authoritarian Rule (arbeidstittel). Dette prosjektet har vært under veis 
lenge. Det har røtter i doktorarbeidet mitt, et arbeid jeg forsvarte høsten 1995. Prosjektet 
innebærer skriving av et bokmanuskript på engelsk for mulig utgivelse internasjonalt. 
Manuskriptet beskriver og analyserer det politiske livet, og byggingen av staten, i den 
sørvestlige delen av Den dominikanske republikk i en bestemt periode - fra omkring 1920 til 
1992. Det studerer autoritært politisk liv "nedenfra". Videre kombinerer det etnografiske data 
og historisk materiale. Målet er å  ferdiggjøre manuskriptet i 2001. 
 
Internasjonal migrasjon - transnasjonale liv: Dominikanere i New York (arbeidstittel). Dette 
prosjektet er i planleggingsfasen. Det utgjør et fireårig delprosjekt under instituttets program 
Transnational Flows of Concepts and Substances (se nedenfor). Jeg planlegger åå utføre 
feltarbeid blant dominikanere som har migrert til og lever i bydelen Washington Heights på 
Manhattan i New York. Det anslås at omkring 1,5 millioner dominikanere er bosatt i New 
York-området. Svært mange av disse lever i Washington Heights.  På 1990 tallet var 
innvandringen fra Den dominikanske republikk til New York City større enn den til noen 
andre nasjonaliteter. Det er tale om en prosess med betydelige økonomiske, politiske, sosiale 
og kulturelle implikasjoner både i Den dominikanske republikk og i New York. Jeg 
planlegger å gjennomføre seks måneders feltarbeid i Washington Heights i 2002 og deretter 
vende tilbake til feltet for korte opphold i den grad det anses som nødvendig. Jeg vil 
kombinere antropologisk arbeid i felt med studier av historisk materiale. Forskningen vil søke 
å undersøke og analysere trekk ved de transnajonale identitetene til dominikanere i New 
York. Jeg planlegger å undersøke forestillinger om rase og klasse. Forskningen vil søke å 
bidra til akademisk diskusjon av vilkårene for produksjon av former for identitet og 
statsborgerskap i kontekster økende transnasjonal flyt av kapital, mennesker og ideer. 
Planleggingen av prosjektet begynte i oktober 2000. Så langt har jeg i det alt vesentlige 
arbeidet med litteraturstudier. En assistent, hovedfagsstudent Åsmund Weltzien, har vært 
ansatt for å bistå i arbeidet med å kartlegge og innsamle relevant litteratur for prosjektet. året 
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2001 vil gå med til mer detaljert utforming av undersøkelsen og planlegging av 
datainnsamlingen. 
 
I samarbeid med andre: 
Sammen med fem av de andre ansatte ved instituttet deltar jeg i instituttets 
forskningsprogram Transnational Flows of Concepts and Substances (2000-2004) - dvs. et 
antropologisk grunnforskningsprogram om former for globalisering og internasjonalisering. 
Programmet, som er støttet av Norges Forskningsråd, er koordinert av Marianne Lien. Mitt 
prosjekt om den dominikanske migrasjonen til New York (omtalt ovenfor) vil være et 
delprosjekt under dette bredere programmet. Våren 2000 deltok jeg sammen med de andre i 
arbeidet med å utforme den felles faglige profilen for programmet. Høsten 2000 deltok jeg på 
et todagers seminar på Lysebu der vi i planla programmet faglig og administrativt. 
 
Konferansedeltagelse: 
Nasjonale konferanser: 
Sammen med Sarah Lund arrangerte jeg et heldagsseminar for hovedfagsstudenter innen 
latinamerikanske og karibiske studier. Seminaret ble arrangert på Universitetet i Oslo fredag 
den 10. november 2000. Det samlet 28 hovedfagsstudenter fra de antropologiske instituttene i 
Oslo, Bergen og Troms.ّ Ti studenter holdt forberedte innlegg. Seminaret var støttet 
økonomisk av Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. 
 
Internasjonale konferanser: 
Sammen med Øivind Fuglerud, Ada Engebrigtsen og Jo Helle-Valle arrangerte jeg 
konferansen "People on the Move and the Territoriality of Nations". Konferansen ble avholdt 
på Stefan-hotellet i Oslo den 24. og 25. november 2000. Den samlet 20 deltakere fra Norge, 
Danmark og USA. Konferansen var støttet økonomisk av Sosialantropologisk institutt, 
Universitetet i Oslo. 
 
Bedømmelsesarbeid: 
I oktober 2000 var jeg opponent i en doktorgradsdisputas ved Antropologisk Institutt, 
Universitetet i Stockholm. Kandidaten var Inger Lundgren. Tittelen på avhandlingen var Lost 
Visions and New Uncertainties. Sandinista profesionales in northern Nicaragua. 
 
Konsulentoppdrag: 
Jeg har deltatt i en evaluering av forskningspublikasjoner utgitt av en NORAD-støttet 
forskningsinstitusjon i El Salvador: FLACSO - El Salvador. Evalueringsoppdraget ble 
organisert gjennom Institutt for menneskerettigheter, UIO. 
 
Verv: 
Ved UiO: 
Mellomfagsleder ved Sosialantropologisk institutt. 
Medlem av Forsknings- og undervisningsutvalget (FOU) ved Sosialantropologisk institutt. 
Medlem av styret ved Sosialantropologisk institutt. 
 
Eksterne i Norge: 
Styret i Norsk Antropologisk Forening (NAF) 
 
Andre kommentarer: 
3 måneders fødselspermisjon fra 01.01.2000-01.04.2000. 
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3.1.8 MARIANNE LIEN (Førsteamanuensis) 
Publikasjonsoversikt: 
Publiserte artikler: 
Lien, M.E. Imagined Cuisines, 'Nation' and 'Market' as Organising Structures in Norwegian 
Food Marketing. -- Jackson, P.; Lowe, M.; Miller, D.; Mort, F. (ed.): Commercial Cultures; 
economies, practices, spaces Berg, Oxford. 2000 : 153-175  
 
Døving, Runar og Lien, Marianne. "Myten om den perfekte kålrot".Norsk Antropologisk 
tidsskrift nr.2 vol.11 s.108-128. 
 
Upubliserte papers: 
Lien, M.E. Endrede holdninger og forbrukeratferd i forhold til kjøtt -- Fagtemadag om 
svinekjøtt, Opplysningskontoret for kjøtt Oslo. 2000-04  
 
Lien, M.E. Gift exchange and ideologies of sameness in Båtsfjord, Finnmark (invitert 
gjesteforedrag) -- Seminarrekke, Sosialantropologisk Institutt Universitetet i Bergen. 2000-09  
 
Lien, M.E. Hva er kultur? -- Fagpedagogisk dag, Universitetet i Oslo. 2000-01  
 
Lien, M.E. Likhet og verdighet, Gavebytter og integrasjon i Båtsfjord -- Lien, M.; Liden, H.; 
Vike, H. (ed.): Likhetens Paradokser, Antropologiske undersøkelser i det moderne Norge. 
Likhetens paradokser Hadeland. 2000-02  
 
Forskningsprosjekter:  
Egne: 
a) Videreføring av forskning i Båtsfjord, Finnmark 
I 1985 gjennomførte jeg feltarbeid i Båtsfjord for magistergraden, som senere (1989) ble 
publisert som Occasional Paper ved Institutt for Sosialantropologi. Siden den gang har jeg 
vært i Båtsfjord ved mange anledninger, men aldri gjort systematisk feltarbeid. I  å r 2000 har 
jeg igjen tatt opp forskning i Båtsfjord. I februar framla jeg et paper ved en konferanse om 
Nordisk Etnografi (Likhetens Paradokser) basert p å eldre og til dels upublisert materiale. I 
april gjorde jeg et kort feltbesøk for å kartlegge mulighetene for videreføring, og for å samle 
inn noe nytt materiale. Dette oppholdet bekreftet min antagelse om at det er interessante 
problemstillinger å arbeide videre med. Jeg søkte derfor SAI om støtte til vit.ass. og i august 
hadde jeg et nytt kort feltopphold i Båtsfjord, denne gang med vit.ass. Nina Hellum, finansiert 
av SAI. Tre hovedtemaer var på forhånd valgt ut for videre feltarbeid og analyse: 
 
1. Endring av matvaner 1985-2000 
Under mitt første feltopphold i Båtsfjord i 1985 gjennomførte jeg blant annet et spørreskjema 
intervju med 34 informanter. Dette er data som egner seg for diakron komparasjon. I august � 
september er det derfor gjennomført et nytt sett av intervjuer (41) dels med de samme 
informantene, og dels med nye. De fleste intervjuer ble gjennomført av vit.ass. Nina Hellum. 
Nina har også gjort en foreløpig analyse og oppsummering av oppfølgingsstudiene. Videre 
bearbeiding og publisering av disse dataene planlegges gjennomført i 2001.   
 
2. Gavebytte som integrerende samhandlingsform i kyst-Finnmark    
Under felarbeidet i 1985 ble jeg klar over en svært omfattende uformell gavebyttepraksis. 
Mat var særlig gjenstand for slike uformelle bytter, men andre former for tjenester er også 
viktige i denne sammenheng. Jeg skrev en del om dette i avhandlingen i forbindelse med 
mattilgjengelighet, men var den gang ikke istand til å drøfte videre teoretiske implikasjoner 
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av det jeg så og tok del i. I lys av det som senere er skrevet om den sånorske formen for 
avstandskaping som sosial strategi, og det Gullestad kaller �likeverd som likhet� (equality as 
sameness) har jeg arbeidet videre med problemstillinger knyttet til dette fenomenet, og dette 
var også mitt hovedfokus under feltopphold i april og august 2000. Tematikken har også 
relevans for sosial integrasjon og er særlig interessant i forhold til den høye 
gjennomstrømning av personell som preger stedet. Disse temaene er omhandlet i en 
bearbeidet versjon av innlegg holdt ved konferansen Likhetens Paradokser, og holdt i ny 
versjon som gjesteforelesning ved sosialantropologisk institutt,UiB i september. Arbeidet  
foreligger som kapittelmanus i en bok som vil utgis på Universitetsforlaget våren 2001. 
 
3. Transnasjonale bytter i og ut fra Barentsregionen. 
Arbeidet i Båtsfjord føyer seg også inn i et mer langsiktig og bredere engasjement om 
transnasjonal flyt og globalisering, knyttet til programmet �Transnational flows of concepts 
and substances�. I denne sammenheng er Båtsfjord som del av Barentseregionen, og de 
transnasjonale koblinger som her kan studere særlig interessante.  
 
Jeg anser videreføring av forskning i Båtsfjord som et langvarig prosjekt, som vil innebære 
flere kortere feltopphold over flere år. Arbeidet inngår derfor i en mer langvarig 
kompetansebygging, bygget opp gjennom enkelte delprosjekt (som f.eks. undersøkelsen av 
endring av matvaner).  
 
 
B) �Oppfatninger av kjøtt som dyr, slakt og føde�.  
I forbindelse med engasjement i 10% stilling ved Statens Institutt for Forbruksforskning har 
jeg kunnet følge opp og videreutvikle noe av det arbeidet som jeg før har utført omkring kjøtt 
forbruk og holdninger til kjøtt. Tre rapporter er tidligere publisert i forbindelse med 
prosjektet. To engelske artikkelutkast foreligger, basert på ovennevnte rapporter, det ene 
utarbeidet av Maria Guzman, det andre av Marianne Lien. En bevilgning over NFR�s. 
�Verdinettet� muliggjorde foreløpig ferdigstilling av Guzmans artikkel, med Lien som 
prosjektleder. Praktiske årsaker og andre forskningsoppgaver har forsinket framdriften i dette 
publiseringsarbeidet, men vi håper å kunne videreføre arbeidet i 2001.  
 I mellomtiden er en ny survey om holdninger til kjøtt � en gjentagelse av en survey fra 1997 
� gjennomført i oktober 2000. Lien står som prosjektleder, mens Ellen Bjørkum vil 
gjennomføre store deler av analysen.  Det empiriske arbeidet med problemstilinger knyttet til 
kjøtt gjennomføres vesentlig innenfor min 10% stilling ved SIFO, mens mer teoretisk 
bearbeiding legges til forskningstiden ved SAI. Rapport fra dette prosjektet vil foreligge i mai 
2001. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
Transnational flows of concepts and substances  (research program) 
Jeg har i løpet av året fungert � først som initiativtager for søknadsskriving -, senere som 
koordinator for ovennevnte forskningsprogram over temaet globalisering,der midler ble tildelt 
fra høsten 2000. Dette har tatt mye tid, og forsinket andre forskningsengasjement. Programmet 
er  miljømessig motivert, idet det engasjerer seks fast ansatte forskere ved SAI; samt 
dr.gradsstipendiat og etter hvert flere hovedfagsstipendiater. Programmet ventes derfor å kunne 
bidra til en sterkere kobling mellom forskning og undervisning, samt å styrke internt såvel som 
internasjonalt faglig samarbeid. 
 
Transnational flows of concepts and substances (sammendrag) 
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The aim of the research program is to offer anthropological contributions to an understanding 
of transnational inter-connections involved in globalising processes. Based on ethnography 
and through a comparative analytical approach, the program explores and compares flows of 
phenomena of various kinds; including concepts, such as models and ideas, on the one hand, 
and substances, such as objects, persons, and capital on the other.  
The research program involves six research projects each focusing on a particular case of 
transnational flow, questioning transformations that occur as concepts or substances travel, 
while taking into account the moral embeddedness of the phenomenon that travels, as well as 
their �routes�.  
The program, which has been funded for four years by the Norwegian Research Council, 
involves six members of the staff: Marianne Lien (coordinator), Thomas H. Eriksen, 
Christian Krohn-Hansen, Signe Howell, Sarah Lund and Marit Melhuus. A major part of the 
program activity involves international collaboration through fellowships for visiting scholars 
and international conferences.  The program also includes funding of a PhD Fellowship, 
several graduate student fellowships and seminar series at the Department with local, national 
and international contributors.   
  
Likhetens Paradokser (forskning med utspring i Forum for Nordisk Etnografi (FNE)) 
Forum for Nordisk Etnografi er en møteplass og informasjonsnettverk for forskere og 
studenter med felles interesser knyttet til antropologisk forskning på norske og nordiske 
forhold. FNE er et  virkemiddel for å heve bevisstheten om eksisterende forskning i regionen, 
samt aktuelle problemstillinger, slik at forskningen i større grad kan  bli kumulativ og 
hovedfagsstudenter kan få en mer solid introduksjon til feltet Siden 1996 har FNE arbeidet 
under temaet 'Likhetens Paradokser', med workshops og seminarer. En avsluttende 
konferanse  over temaet 'Likhetens Paradokser' ble holdt 10. og 11. Februar 2000. Denne har 
resultert i en antologi, redigert av Marianne Lien, Hilde Liden og Halvard Vike. I løpet av år 
2000 har redigering av denne boka og arbeid med introduksjonsartikkelen utgjort en stor del 
av mitt forskningsengasjement.  
Forum for Nordisk Etnografi er først og fremst et nasjonalt organ. Tiltaket springer imidlertid ut 
av initiativ fra forskere med tilknytning til Sosialantropologisk Institutt, UiO, og SAI har også 
fungert som en lokal møteplass og som finansiell bidragsyter til flere av  forumets aktiviteter.   
Medlemmer i FNE's koordinerende gruppe er Arild Hovland (NOVA), Hilde Lidén (ISF), 
Marianne Lien (SAI) og Halvard Vike (SAI). 
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
Likhetens Paradokser, Hadeland, 10-11 februar 2000. Konferanse i regi av Forum for 
Nordisk Etnografi. Jeg var meddarrangør, og deltok også med paper . 
 
Gammel lærdom nye retninger; Kultur, bytte og makt, Norsk Antropologisk Forenings 
årskonferanse på Lillehammer mai 2000. Jeg var faglig ansvarlig for en hovedsesjon og en 
workshop, begge med tittelen Gave, marked og konsum:  antropologiske perspektiver på 
bytterelasjoner. 
 
 
 
 
Internasjonale konferanser:  
American Anthropological Association, �The Public face of Anthropology� San Francisco 15-
19. november. Jeg var her som koordinator for programmet �Transnational Flows of Concepts 
and Substances�, uten eget innlegg.  
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Bedømmelsesarbeid: 
2. opponent for Alan Sande, Universitetet i Tromsø,  russefeiring; Om meningen med 
rusmiddelbruk sett gjennom russefeiring som et ritual.   
 
Koordinator i komiteen for Benedicte Brøgger, SAI, Occasions and Connections; The 
Chinese clan associations as part of civil society in Singapore. 
 
Sensor for 2 hovedfagsoppgaver.(Mari Rysst Heilmann og Igal Oronell) 
 
Stillingsbedømmelser  
Stipendiatstilling utlyst ved SAI 15. juni. Koordinator i komitéen.  
Dr. polit. opptak ved SAI. Høst 2000 
 
Refereevirksomhet 
Norsk Antropologisk Tidsskrift, - to uttalelelser.  
 
Andre bedømmelser: 
Norges Forskningsråd; Miljø g Utvikling. Bedømmelse av et post.doc. prosjekt. 
 
Medieprofil:  
Medlem i redaksjonsrådet i Norsk Antropologisk Tidsskrift 
Medlem i redaksjonsrådet i Tidsskrift for Samfunnsforskning 
 
Deltakelse i massemedier 
Fast skribent for Magasinet (Dagbladet) i spalten Spor, med levering hver 6. uke. 
Genren e forskningsformidling med en personlig og litterær vri.  
Sporartikler i 2000: 
Februar: �Frihet i en bukselomme� (Om barn, marked og penger) 
Juni: �Reisens ubehag� (Om turisme og globalisering) 
August: �Det ordentlige livet� (Om flerkulturelle skoleklasser) 
Oktober: �Zarafas reise�  (Om dyr-mennesker og jakten på det eksotiske) 
November: �Apetittens slagmark� (Om kjedebutikkers forflatning og makt) 
Desember: �Julens forvandlinger� (Om julefeiring i globalt og historisk perspektiv) 
 
Diverse intervjuer for aviser, samt for bladet x utgitt av Norges Markedshøyskole. 
 
Verv: 
Medlem i redaksjonsrådet i Norsk Antropologisk Tidsskrift 
Medlem i redaksjonsrådet i Tidsskrift for Samfunnsforskning 
Medlem i Statens råd for Ernæring og Fysisk Aktivitet (1999-2003) 
 Medlem i SEFs arbeidsgruppe for forebygging av rakitt (2000) 
Koordinator for Forum for Nordisk Etnografi (1996-) 
Medlem i styret for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved SV-fakultetet (1999-) 
 
 
Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger 
3 
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3.1.9 SARAH LUND (Professor) 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
Peruvian Identity Documents; Archival Fragments and Unifying Selves 
Bok manus. Av ni kapitler er det kun et som mangler.  Jeg håper å kunne sende ut en 
prospektus til noen forlag etter jul. Boken handler om bruk av personlig identitetspapirer i 
Peru og de mange situasjoner hvor disse aktiviseres og forhandles om.  
Innledningsperspektiver på slike dokumenter behandler dem som tekst og som teknologi.  I 
senere kapitler utvider diskusjonen seg til å handle om personlige livsløp, selvoppfattning og 
mobilitet.  Forhold  mellom den objektiviserte beskrivelsen og gjenstandens bruk av bestemte 
individer belyser viktige sider ved statens �sovereignty�.  
2) Monumental Keepsakes 
Et sammenligningsprosjekt i materiellkultur hvor bygninger byttes mellom Norge og 
Midtvesten og i begge retninger. De sosiale relasjonene som skapes ved dette arbeidet tolkes 
som nye former for beslektning hvor objekter �fester� forhold i rom og danner en analogisk 
ramme til slekt.  Igangsatt i 1999.  Avsluttet i 2000 ved konferansen i St. Paul, Minnesota.  
En publikasjon ventes i 2001. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
Transnational Flows of Substances and Concepts 
Vi er seks antropologer som i fellesskap har igangsatt dette programmet. Hensikten er å 
belyse, gjennom etnografiske studier, teoretiske aspekter ved globaliseringsprosesser.  Mitt 
bidrag handler om �Monumental Keepsakes and Transnational Commemoration; Norwegian-
American Belonging and the Social Life of Things�.  Her videreutvikler jeg perspektiver på et 
av de tre feltene tatt opp på konferansen i St.Paul.  Jeg vil se på etableringen av et studiesenter 
på Vestlandet hvor bygninger fra Minnesota og Nord Dakota samles og restaureres for å 
danne et minnesmerke over de 800,000 nordmenn som utvandret til Nord Amerika.  
Bygningene er tatt fra det ene miljø for å illustrere og å opplyse om utvandringshistorien i det 
andre miljøet.  Forståelse av sted blir transformert ved denne �koloniseringen�.  Igangsatt.  
Forventet avsluttet 2004. 
 
Som del av en utvidet problemstilling har jeg begynt å utvikle ideer rundt et feltstudie i norsk-
amerikansk miljø i vest Minnesota.  Her er kirkesamfunn det sentrale utgangspunktet med et 
historisk perspektiv som går på norsk-lutheranske misjonsvirksomhet fra det forrige århundre.  
De fragmentariske kirkesamfunn er en direkte resultat av komplekse konflikter som oppstår 
ved interaksjonen mellom  den norske statskirken som forsøkte å beholde kontroll over 
kirkesamfunnene i Amerika og de frie �church congregations�.  I dag er lokaliteter i norsk-
amerikanske �communities� fremdeles skapt rundt de gamle skillelinjene som både inndeler 
og samler lokalbefolkningen.  (Jeg tenker her på et særtilfelle hvor en norsk-amerikansk 
landsby bestående av 200 mennesker krangler seg til vedlikehold av åtte lutheranske kirker.) 
Denne delen av forskningen er tenkt som en komplement til den konkrete flyttingen av 
bygningene fra midtvesten til Norge.  Her er det snakk om et transformert religiøst 
budskap(ideer/konsepter), med røtter i norske-amerikanske kirkestrider fra 18-19 hundre 
tallet og med mange innslag underveis av amerikanske kirklige tradisjoner (sekter ikke 
minst).  Igangsatt 2000 med et pre-prosjekt ved Luther Seminary.  Ventes avsluttet i 2004. 
 
Anh Nga Longva igangsatte en workshop på Norsk Antropolog Foreningens årsmøte, mai, 
2000. Utenlandske antropologer skulle diskutere metodologiske sider ved det �å betrakte 
Norge� etter mange års opphold i landet.  Mitt bidrag ble presentert med tittelen 
�Hjemmekos; Iscenesettelser av Familesamvær.� Her  regner vi med å videreføre dette arbeid 
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i 2001 med en lukket workshop som tar sikte på å forberede bidragene til en bokpublikasjon.  
Bevilgning er gitt til dette fra NFR. 
 
Autobiography and Anthropology; a view from over the fence. Sammen med Drude von der 
Fehr.  Et pågående bokprosjekt fra konferansen holdt i 1998.  Her vil vi undersøke 
fellesperspektiver mellom antropologi og litteraturvitenskapen i forhold til autobiografi som 
sjanger.  Tekst/kontekst og form/innhold blir noen av forskjellene vi må håndtere for å oppnå 
noen tverrfaglige perspektiver.  Antropologen får en særstilling i generering av tekster som 
kan betraktes som autobiografiske.  Dette også utfordrer våre forsøk på dialog mellom to 
fagtradisjoner 
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
-Norsk AntropologForeningens årsmøte på Lillehammer 8.5.2000 Med innlegg: 
�Hjemmekos; Norsk Iscenesettelser av Familiesamvær�. 
-Workshop på SAI. Governance and �the Public�. Anthropological Perspectives on 
Governmentalities.  med Simone Abrams. Med innlegg: �Behind the Ballot Negotiating 
Identities Through a Mandatory Franchise�. 27.10.00. 
 
Internasjonale: 
Crossings: Norwegian-American Lutheranism as a Transatlantic Tradition. 3-4 April, 2000. 
Luther Seminary, Saint Paul, Minnesota.  Kun som deltager. 
Vandrings � Norwegians in the American Mosaic 1825-2000. American Historical 
Association. April 5-7,2000. Med innlegg: �Hjemkomst and Other Keepsakes.� 
People on the Move and the Territoriality of Nations. 24-25, 2000. Olso, Norway (hosted by 
SAI).  Med innlegg: �Uneven Sovereignty: Movement and Control in Peru�s Southern 
Highlands� 
 
Bedømmelsesarbeid: 
Doktorgradsbedømmelser:  
Koordinator: Katinka Frøystad, SAI , 7-8.12.00 
Opponent for Hanne Veber, Universitetet i København.  Disputasen er ennå ikke avholdt, 
men det har vært en betydelig arbeid lagt ned i dette da kandidaten har innlevert en revidert 
introduksjon. 
 
Refereevirksomhet: 
-Social Anthropology. Cambridge University Press. One 
-Current Anthropology. Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. One 
 
Andre bedømmelser: 
Sakkyndig for Nansenfondet og de dermed tiknyttede fond. Vitenskaps-Akademi. Mars 2000. 
Reisestipend for hovedfagsstudenter,SAI sammen med Arve Sørum. 
 
Annet internasjonalt samarbeid: 
Minnesota Historical Society ved Dennis Gimmelstad. Sammenligning av vern av 
fortidsminner, Minnesota/Norge.  Pågående og med innspill fra lokal museer i midtvesten. 
- Intervjuet av Robert Roscoe, Minnesota Architecture Review   
 
Andre kommentarer: 
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Arrangerte et Dagseminar sammen med Christian Krohn-Hansen for hovedfagsstudenter alle 
med prosjekter fra Latin-Amerika.  Hørte og kommenterte 10 innlegg.  Ca. 50 som deltok. 
Høy kvalitet på innleggene. 
 

3.1.10 MARIT MELHUUS(Professor) 
Publikasjonsliste: 
Andersen, H.W.; Lie, S.; Melhuus, M. (ed) KULT - i kulturforskningens tegn -- Andersen, 
H.W.; Lie, S.; Melhuus, M. (ed.): Pax Forlag, Oslo. 2000  
 
Andersen, H.W.; Lie, S.; Melhuus, M. Innledning -- Andersen, H.W.; Lie, S.; Melhuus, M. 
(ed.): KULT - i kulturforskningens tegn Pax forlag, Oslo. 2000 : 7-18  
 
Melhuus, M. femininity -- Balderston, D.; Gonzalez, M.; López, A.M. (ed.): Encyclopedia of 
Contemporary Latin American and Caribbean Cultures, Routledge, London og New York. 
2000; 2 : 556-557  
 
Melhuus, M. Kultur, bytte, og makt: sæd og egg - på norsk -- Norsk Antropologisk Tidsskrift. 
2000; 11 (3) : 161-181 
 
Melhuus, M. LEWIS Oscar -- Bonte, P.; Izard, M. (ed.): Dictionnaire de l'ethnologie et de 
anthropologie (ISBN 2-13-050687-9) (ISSN 0291-0489) Quadrige/PUF. Paris. 2000-03 : 
805-806  
 
Melhuus, M. Public Issues - Private Concerns. Procreation and its universe. -- Haukanes, H. 
(ed.): Feminism 2000. Biology, technology and politics. Conference report. Feminism 2000. 
Biology, Technology, and Politics. Senter for kjønn og kvinneforskining, Universitetet i 
Bergen. 2000-04  
 
Forskningsprosjekter: 
Egne: 
�Betydninger av slektskap i Norge � fokus på de nye reproduksjonsteknologier�.  
Med et fokus på ufrivillig barnløshet, søker prosjektet å belyse betydninger av slektskap i 
dagens Norge. Sentralt står bl.a. forestillinger om natur vs kultur, arv vs miljø. I tillegg til det 
empiriske materiale som fremkommer ved intervju og feltarbeid, blir det lagt særskilt vekt på 
utviklingen av lovgivningen bl.a. for å synliggjøre argumentasjonsrekker og 
endringer/forskyvninger av grunnleggende standpunkter. I tillegg til de empiriske funn, har 
prosjektet klare komparative siktemål og det jobbes systematisk med å få frem metodiske 
problemstillinger. Prosjektet  videreføres i 2001, med noe data innsamling. Fremdriften er 
stadig noe redusert på grunn av vervet som  dekan for Det samfunnsvitenskapelig fakultet. 
Dette er et del prosjekt innenfor et større samarbeidsprosjekt �Kinship quovadis?  The 
meanings of kinship in Norway and beyond�. 
 
�Setting things in motion:  human substances and their exchangeability.  The case of ova and 
sperm in Norway.� This project focuses on the transnational flow of genetic substances.. The 
aim is to delineate both that which facilitates and that which restricts the free movement of 
such substances. This involves a specific focus on the properties (innate and potential) of the 
substances, as these are perceived by various actors and implicated parties. The specificities 
of the circulation of  bodily substances make them particularly interesting in the context of 
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globalisation as these substances are inevitably endowed with moral connotations.  Thus, they 
may represent a significant contrast to other substances and concepts which �travel light�.   
Dette prosjektet er del av et større samarbeidsprosjekt,  The transnational flow of concepts 
and substances, ledet av 1. amanuensis Marianne Lien. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
A. �Kinship � Quo Vadis?  The meanings of kinship in Norway and beyond.� Prosjektet 
utforsker betydninger av slektskap i dagens Norge.  Prosjektet  ble igangsatt i 1997 med 
oppstartsmidler fra NFR. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Professor Signe Howell.  
Det ble knyttet 5 hovedfagsstudenter til prosjektet, hvor fire har levert sine  
hovedfagsoppgaver.   I 1999 mottok prosjektet en større rund sum fra NFR. Midlene ble bl.a. 
brukt til frikjøp av Professor Howell, vitenskapelig assistanse, og to hovedfagstipendier. En 
del av prosjektet er sluttført i og med ferdigstillelsen av boken Blod, tykkere en vann? 
Betydninger av slektskap i dagens Norge  (red. Signe Howell og Marit Melhuus).  
Prosjektet videreføres bl.a. gjennom  veiledning av hovedfagsstudenter og videre utskriving 
av materiale. 
 
B. �Transnational flows of concepts and substances�. Research program at the Department of 
Social Anthropology, University of Oslo, 2001-2004 
The aim of the research program is to offer anthropological contributions to an understanding 
of transnational inter-connections involved in globalising processes. Based on ethnography 
and through a comparative analytical approach, the program explores and compares flows of 
phenomena of various kinds; including concepts, such as models and ideas, on the one hand, 
and substances, such as objects, persons, and capital on the other.  The research program 
involves six research projects each focusing on a particular case of transnational flow, 
questioning transformations that occur as concepts or substances travel, while taking into 
account the moral embeddedness of the phenomenon that travel, as well as their �routes�.  
The program, which has been funded for four years by the Norwegian Research Council, 
involves six members of the staff: Marianne Lien (coordinator), Thomas H. Eriksen, 
Christian Krohn-Hansen, Signe Howell, Sarah Lund and Marit Melhuus. A major part of the 
program activity involves international collaboration through fellowships for visiting scholars 
and international conferences.  The program also includes funding of a PhD Fellowship, 
several graduate student fellowships and seminar series at the Department with local, national 
and international contributors.   
 
C. I samarbeid med  senior lecturer Jeanette Edwards (prosjektleder) Manchester University 
og 4 andre deltakerland er det søkt midler til et komparativt prosjekt om �Public 
Understanding of  Genetics� over EUs 5. Ramme program. Fra SAI involverer dette 
prosjektet  Marit Melhuus og Signe Howell. Finansiering er ennå ikke avklart. 
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
Mai 2000.  Hovedinnleder på Norsk Antropolog Forenings årsmøte og  konferanse Gammel 
lærdom, nye retninger. Kultur, bytte, makt. 
�Kultur, makt, bytte.  Sæd og egg � på norsk�. 
 
November 2000. �People on the move and the territoriality of nations� organisert av Øyvind 
Fuglerud, m.fl. Deltagelse uten innlegg. 
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Desember 2000.  �Sterilisering og eugenikk i Norden etter 1945�, organisert av Nils Roll 
Hansen, UiO; deltagelse uten innlegg 
 
Internasjonale konferanser:  
April 2000.  Invitert innleder til konferansen �Feminism � 2000.  Biology, technology, 
politics�, Senter for kjønn og kvinneforskning, Universitetet i Bergen.  �Public Issues � 
Private Concerns.  Procreation and its universe. 
 
Juli 2000. Deltok på EASAs konferanse i Krakow, uten innlegg. 
 
Bedømmelsesarbeide: 
Refereevirksomhet 
Social anthropology, en uttalelse 
 
Medieprofil:  
Deltakelse i tidsskriftsredaksjon 
Ethnos, editorial board. 
 
Verv:  
Dekan, SV fakultetet 
Medlem av kollegierådet, UiO 
Medlem av Det nasjonale fakultetsmøte 
Medlem av fagdimensjonerings komitéen nedsatt av kollegiet 
 
Annet internasjonalt samarbeid: 
SAI har under ledelse av Professor Eduardo Archetti en samarbeidsavtale med San Carlos 
Universitetet, Guatemala om utvikling og gjennomføring av en MA - grad i sosialantropologi.  
Jeg har ved to anledninger i løpet av året deltatt på veiledningsseminarer i Guatemala med  
studentene der. 
 
Andre kommentarer: 
Som dekan ledet jeg en delegasjon bestående av bestyrere ved SV fakultetet samt 
adminstrativ ledelse, på studietur til England.  Vi besøkte bl.a. LSE og University of Essex.  
Tema som ble tatt opp var bl.a. faglig ledelse, forskningskvalitet og �evaluering, samt 
studiekvalitet. 
Deltatt på flere dekan møter i løpet av året, samt Nasjonalt Fakultets møte, Tromsø 
(november)  
 

3.1.11 ARVE SØRUM (Førsteamanuensis) 
Publikasjonsoversikt: 
Sørum, A. Sosialantropologiske grunnvoller -- Nielsen, F.S.; Smedal, O.H. (ed.): Mellom 
himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien (ISBN 82-7674-273-
4) Fagbokforlaget, Bergen. 2000 : 11-45  
 
Forskningsprosjekter: 
Egne: 
Den kultiverte tilværelse. 
Et kritisk blikk på forholdet mellom kunnskapssosiologisk teori og kulturanalyse.  Pågående  
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Bedamini-samfunnet i endring.  
En historisk fremstilling av Bedaminienes foranderlige livsverden fra kontakt med 
kolonimakt til dags dato. Igangsatt 
 
Jimbaran. Jimbaran er en landsby på Bali. Prosjektet har to separate fokus.: Et studium av 
ritualer knyttet til  den mytiske Barong figuren og individuelle variasjoner i håndtering av en 
fremvoksende turistindustri.  Igangsatt.  
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
The practice of friendship and kinship: A comparative view of transformational relations.  I 
samarbeid med  
Edvard Hviding, Universitetet I Bergen. Prosjektet har  ligget nede siste år, men planlegges 
gjenopptatt og avsluttet pr. 31/12-2001. 
 
Bedømmelsesarbeid: 
Refereevirksomhet: 
Tidsskrift:  Social Anthropology     1 
 
Andre bedømmelser: 
Evaluering av forskningsprosjekt for NFR 
 
Medieprofil:  
Deltakelse i massemedier 
P2 radiointervju 
 
Verv: 
Ved UiO: 
Hovedfagsleder, SAI 
Medlem FOU, SAI 
1.varamann til Styret 
 
Populærvitenskaplige foredrag:. 
1. 
 

3.1.12 AUD TALLE (Professor) 
Publikasjonsoversikt: 
 
Talle, A.; Helle-Valle, J. Moral, marked og penger: komparative refleksjoner over kvinner og 
sex i to afrikanske lokaliteter -- Norsk antropologisk tidsskrift Universitetsforlaget, Oslo. 
2000; 11 (3) : 182-197  
 
Talle, A. 'Å forstå aids blant maasaier i Tanzania: Kunnskap og kulturelle modeller' -- 
Tidsskrift for norsk 'psykologforening Oslo. 2000 (37) : 1150-1155  
 
Talle, A. Pastoralists at the border: Maasai poverty and the development discourse in 
Tanzania -- Andersson, D.; Broch-Due, V. (ed.): Poverty Matters: Rich and Poor among 
Pastoralists in Eastern Africa, 1999 James Currey, London. 2000  
 
Forskningsprosjekter: 
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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) 
 
�Kvinnelig omskjæring i eksil�. Prosjektet er lokalisert til somaliske flyktninger i London, og 
bygger på tidligere forskning om omskjæring i Somalia. Prosjektet har et komparativt 
siktemål. Feltarbeide pågår. 
 
�Women at a loss � twenty years after�. Dette prosjektet er en oppfølging av feltarbeid blant 
maasaier i Kenya for  20 år siden og har som mål å belyse hvordan maasaier, spesielt kvinner, 
forstår og handterer pågående moderniseringsprosesser. Tidligere feltarbeidslokaliteter og 
individer utgjør grunnlaget for �gjenstudien�. Ett første feltarbeid er planlagt våren 2001.  
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 
�Health Systems research and Health Promotion in Relation to Reproductive Health in 
Tanzania�. Samarbeidsprosjekt med  Institute for Nutrition Research (UIO), Center for 
International health (UIB) og Muhimbili University College of Health Sciences, Dar es 
Salaam, Tanzania. Prosjektet har som mål å formulere og evaluere helsefremmende 
intervensjonsprogrammer i en fattig landsby (community) i Tanzania. Prosjektet har NUFU-
støtte og feltarbeid pågår. 
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
Norsk Antropologisk Forenings årsmøte 2000, Lillehammer, 12-13. 05. 00 
 
Nordiske konferanser: 
-�U-landsforskning 2000: Från forskning om u-land till forskning om världen�, Gøteborg 
universitet 13-15. januar. 
-�Development of national research capacity�, Umeå universitet, 5-7. juni. 
-The HIV/AIDS challenge in Africa and the response of the Social Sciences�, Swedish 
Agricultural University, Uppsala, 30. November. 
 
Internasjonale konferanser: 
European Association of Social Anthropologists (EASA) 6th Biennial Conference, Krakow 
26-29. juli. 
99th Annual Meeting American Anthropological Association (AAA), San Francisco 15-19. 
november. 
 
Bedømmelsesarbeid: 
Doktorgradsbedømmelser: 
Sosialantropologisk institutt, UIO ( medlem av dr. gradskomiteer for Gunnvor Berge og Jan 
Simonsen). 
Karolinska instituttet, Stockholm (medlem av dr. betygsnämnd for Solveig Freudenthal). 
 
Stillingsbedømmelser:  
Sosialantropologisk institutt, UIO (to stipendiatstillinger). 
Institutt for sosialantropologi, UIB (stipendiatstilling). 
Norsk Utenrikspolitisk institutt (stipendiatstilling). 
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Refereevirksomhet: 
-Blackwell publishers (2) 
-Routledge (1) 
-Social anthropology/EASA (1) 
-American Anthropologist (1) 
-Søknader, Norges Forskningsråd (3) 
 
Andre bedømmelser: 
-Hovedfagskomiteer (Bergen 3, Tromsø 1) 
-Bokanmeldelse: Philip W. Setel, A Plague of Paradoxes: AIDS, Culture, and Demography 
in Northern Tanzania The University of Chicago Press, Chicago & London, 1999, AHRNE 
 
Konsulentoppdrag: 
Konsulentreise for SIDA/SAREC angående forskningsprogrammet REDPA (Regional 
Dryland Programme in Eastern Africa), Etiopia og Kenya, 13-23. september 

 
Verv: 
Styremedlem Senter for miljø og utvikling (SUM), UiO. 
Styremedlem av SIDAs forskningsnämnd (SAREC) 
Ordstyrer i Referensgruppen för humaniora, utbildning och kultur (SIDA/SAREC) 
 
Andre kommentarer: 
Feltarbeid i London (�Kvinnelig omskjæring i eksil�), 28.10-4.11 
 

3.1.13 HALVARD VIKE (Førsteamanuensis) 
Publikasjonsoversikt: 
Krohn-Hansen, C.; Vike, H. Makt og symbolske former - perspektiver på politikk -- Nielsen, 
F.S.; Smedal, O.H. (ed.): Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i 
sosialantropologien (ISBN 82-7674-273-4) Fagbokforlaget, Bergen. 2000 : 307-343  
 
Forskningsprosjekter: 
Egne: 
�Maktens samvittighet�. Delprosjekt under Makt- og demokratiutredningen. Ferdig i mars 
2001). Med Arne Brinchmann (stud.cand.polit, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i 
Oslo), Heidi Haukelien (Telemarksforsking-Bø), Randi Kroken (Høgskolen i Telemark, 
Avdeling for helse- og sosialfag) og Runar Bakken (Høgskolen i Telemark, Avdeling for 
helse- og sosialfag). 
 
Utredningsarbeid for Porsgrunn kommune: �Omsorg uten grenser� (rapport), Porsgrunn 
kommune. Ferdig. Med Arne Brinchmann (stud. cand. polit, Sosialantropologisk institutt, 
Universitetet i Oslo) 
 
Konferansedeltagelse: 
Ansvarlig for konferansen som Forum for Nordisk etnografi holdt på Hadeland våren 
2000(sammen med Marianne Lien,Arild Hovland og Hilde Lindén). Tittelen var "Likhetens 
paradokser" 
 
Bedømmelsesarbeid: 
Stillingsbedømmelser  
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Leder av bedømmelseskomité, Høgskolen i Telemark. Stilling som 
førsteamanuensis/høgskolelektor i samfunnsfag ved Avdeling for Helse- og sosialfag. 
 
Andre bedømmelser: 
Hovedoppgaver: 
En ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen. 
En ved Seksjon for sosialantropologi og samiske studier, Universitetet i Tromsø.En ved 
Norges idrettshøgskole. 
Fire ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. 
 
Konsulentoppdrag: 
Konsulentoppdrag for Porsgrunn kommune, Helse- og sosialetaten. 
Konsulentoppdrag for Norsk helse- og sosialforbund (en del av Makt- og 
demokratistreningen). Undersøkelse av hjelpepleiere i kommunal helse- og sosialomsorg og i 
Fylkessjukehuset i Telemark. 
Konsulentoppdrag for Telemark fylkeskommune om kommunal planlegging. 
 
Medieprofil: 
Oppslag i avisene Varden og Telemarksavisa om mitt arbeid i Porsgrunn kommune, samt 
intervju i telemarkssendinga og fjernsynsintervju i TV Telemark 
 
Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger 
5 stk 
 

3.1.14 UNNI WIKAN (Professor) 
Publikasjonsoversikt: 
Wikan, U. Citizenship on Trial: Nadia´s Case -- Dædalus. 2000; 129 (4) : 55-76 
 
Wikan, U. With Life in One´s Lap: The Story of an Eye/I or Two -- Garro, L.; Mattingly, C. 
(ed.): Narratives on Illness and Healing University of California Press, Berkeley. 2000 
 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
Bhutan: Kultur og samfunn  
Prosjektet bygger på 20 måneders feltarbeid og er en bred anlagt analyse av sosial 
organisasjon, flerkulturalitet, makt, kjønn og utviklingsproblematikk i et relativt uutforsket 
buddhistisk kongedømme. Monografi under utarbeidelse og forventes avsluttet år 2002. 
 
En reise i vår tid 
Populærvitenskapelig bok om globalisering og modernisering sett fra et grasrotperspektiv. 
Boken bygger på longitudinelle studier over 30-10 år i Egypt, Oman, Bali og Bhutan foruten 
observasjoner fra reiser og opphold noen andre steder. Manus forventes avsluttet i løpet av 
våren/sommeren 2001. 
 
Beyond the Words: The Power of Resonance 
Etter avtale med University of Chicago Press arbeider jeg med en artikkelsamling basert på 
en del tidligere utgitte arbeider samt nye bidrag. Fokus på metode. Manus forventes avsluttet 
i løpet av våren/sommeren 2001.  
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Forskningsprosjekter i samarbeid med andre    
Ethnic Custom, American Law, and Assimilation   
Tverrfaglig arbeidsgruppe nedsatt av Social Science Research Council, USA. Deltakere med 
bakgrunn i jus, statsvitenskap, psykologi og antropologi. Gruppen har vært i funksjon i tre år, 
og hatt to konferanser i året. Resultatet av første fasen er nedfelt i to publikasjoner: et helt 
nummer av Dæadalus (utgitt av The American Academy of Arts and Sciences), kalt �The 
End of Tolerance: Engaging Cultural Differences� og en   bok under utgivelse (Russell Sage 
Foundation). Gruppen forventes å fortsette i en fase to over tre år, finansiert av Russell Sage 
Foundation.   
 
South Asian Life Histories 
Prosjektet bygger på min tidligere forskning i Indonesia, og har som mål å dokumentere 
kontinuitet og endringer i kultur og samfunn med utgangspunkt i enkeltmenneskers liv. 
Spesiell fokus på de pågående transformasjoner som følge av �reformasi� - demokrati- og 
menneskerettighetsbevegelsen. Prosjektet er i samarbeid med rektor Dr. Hurriyya Rubai, 
Bali, og lærerinne og dr. gradsstudent Ida Isham, Jakarta. Arbeidet forventes avsluttet om ca. 
tre år. 
 
Konferanser: 
Nasjonale konferanser 
*Tim Greves symposium - Tanker i tiden. Refsnes Gods, 10.- 11. mars. (med foredrag) 
*Biografiens forskningsetiske utfordringer. NESH (Den  nasjonale forskningsetiske komité 
for samfunnsvitenskap og  humaniora). Oslo, 16.-17. okt.  
*Forskningsformidling og media. NFR, 26/11 
 
Internasjonale konferanser 
Ethnic Custom, American Law, and Assimilation. Social  Science Research Council, USA. 
Phoenix, Arizona, 13.-16.  jan.(med paper) 
 
Bedømmelser: 
Doktorgradsbedømmelser 
University of Basel, Dept. of Anthropology (1) 
 
Refereevirksomhet: 
Cultural Anthropology (1 art) 
Culture and Psychology (1 art) 
Michigan Univ. Press (1 bokanmeldelse) 
Blackwell Publishers (2 bokprospekt) 
 
Andre bedømmelser: 
Hovedfagskommisjon, Statens Idrettshøyskole 
Doktorgradsstipendssøknad, Statens Idrettshøyskole 
Hovedfagskommisjon, SAI  
Klagekommisjon, hovedfag, SAI 
NFR(2 dr.politsøknader) 
 
Konsulentoppdrag: 
Sakkyndig, Oslo Byrett (Zedinisaken) 
Sakkyndig, Eidsivating Lagmannsrett (Zedinisaken) 
Sakkyndig, barnevernssak, Fylkesmannen i Oslo 
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Sakkyndig, barnevernssak. Hedemark herredsrett 
 
Deltakelse i massemedier 
Kronikk i Aftenposten  
Kronikk i Dagbladet 
Artikkel i Dagbladet 
Radiodebatter: Dagsnytt 18; Sånn er livet; Her og Nå. 
TV2: intervju om omskjæring (sendt i dagsnytt) 
NRK dagsrevyen: Zedinisaken 
Intervjuer i flere aviser ang. Zedinisaken og  omskjæringsdebatten 
 
Verv: 
Oppnevnt i tverrfaglig arbeidsgruppe: Barn med adferdsvansker 
 
Eksterne i Norge 
Ungdom mot Vold, styreleder 
 
Utenfor Norge 
Gjesteprofessor, Dept. of Social Medicine, Harvard Medical School, Harvard University, 
vårsemester 2000 
Medlem av Conseil scientifique de la Maison René Ginouvès. Archéologie & Ethnologie, 
Université Paris,Nanterre. 
Medlem av Board of Advisors of the Center for Peace Studies, The University of Oklahoma 
(in cooperation with the University of Haifa, Israel, the Horizon Studies and Research Center 
in Amman, Jordan, Bethlehem University of the Palestinian Authority) 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid  
Nasjonalt:  
Forsvarets høgskole, 2/2 
ex. fac. SV, UiO, 3/2. 
Arkitekthøyskolen, Oslo, 10/2 
Norges Røde Kors, 19/2 
H. Lundbeck A/S: Kurs for allmennpraktikere og psykiatere, 22/2 
NOVA, dr. gradskurs 2/3 
Tim Greve seminar 11/3 
Senter for voksenopplæring, Trondheim 22/3 
Senter for voksenopplæring, Bærum, 30/3 
Gaustad Sykehus, forelesning for leger 9/5 
Dronning Mauds minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, 22/9 
Bjørkelangen Bibliotek, 27/9 
H-F, UiO, dr. gradskurs, 13/10 
Rotary, Nordstrand, 16/10 
Oslo Tinghus, kurs for dommere og tjenestepersonell 20/10 
Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening, 19/10 
Majorstua Pensjonistforening, 14/11 
Bærum Sykehus, 24/11 
 
Internasjonalt: 
Harvard Univ., Dept. of social medicine, 18/4 
Wolfgang Goethe Universitet, Frobenius Institut, Frankfurt,  
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7 forelesninger i tidsrommet 15/5-3/7 
 
Annet internasjonalt samarbeid 
Jeg ble invitert til å gi Jensen Memorial Lectures ved Frobenius Institutt, Wolfgang Goethe 
Universitet, Frankfurt am Main, i mai-juli. Invitasjonen innebar 7 dobbeltforelesninger (åpne 
for publikum) over ett tema, i mitt tilfelle �Emotions: Experience and Expression - A Cross-
cultural View.� 
 

3.2 Åremålansatte  

3.2.1 SIMONE ABRAM(Gjesteforsker) 
Publikasjonsliste: 
Omstillingen Paper to cabinet and chief executive (District Council), Asker kommune, 
Norway. Aug 2000 
 
Konferansepapers: 
Good Planning, Good Publics: confronting diversity in the �Local� European Association of 
Social Anthropologists Biennial conference, Krakow July 2000 
 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
Community Planning in Norway and Scotland. ESRC (Economic and Social Research 
Council of Great Britain) funded research project under the programme Future Governance. 
The project runs from 1/2/2000 to 30.10.2001 and is worth £46,000. The project employs 
researcher Dr Richard Cowell of Cardiff University in a comparative project on local 
governance. Outputs will take the form of web-pages, academic articles and a short video. 
The particular focus is the integrating of local governance sectors, including environmental, 
social, physical, etc, into holistic future-orientated plans.  
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
NAF konferansen Lillehammer, May 2000.  
 
Conference: "People on the Move and the Territoriality of Nations" University of Oslo. 
Invited paper (plenary). November 2000. Counterurbanisation and the territoriality of 
belonging 
 
Convenor of Day-Seminar and Day-Conference on Governance, Sosialantropologisk Institutt, 
Oslo, March and October 2000. Governance and the Public.  
 
Internasjonale konferanser:  
Paper to session at European Association of Social Anthropologists (EASA) Biennial 
conference, Krakow. July 2000. Good Planning, Good Publics: confronting diversity in the 
�Local�. 
 
Oxford identity and Ethnicity Seminar series. Invited paper on "Corporate Images and 
Bureaucratic Identities"  October 2000. Loyalty and Confidence: personality and identity in a 
Norwegian District Council.  
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Bedømmelsesarbeide: 
Refereevirksomhet 
American Ethnologist, 1 
Planning Theory and Practice, 1 
Routledge, 2 
Ethnos 
 
Medieprofil: 
Deltakelse i massemedier 
Intervju: Dagsnytt 18,  Februar 2000 
One television series/video to be produced from the ESRC research project. 'Local 
Democracy', based on Norwegian national television series 'Lokaldemokrati' (NRK2). 
 

3.2.2 ASTID ANDERSON(Stipendiat) 
Publikasjonsoversikt: 
Anderson, A.; Exter, M. Samling av myter, sanger og andre tekster fra Wogeo, Papua Ny-
Guinea -- UiO. 2000  
 
Forskningsprosjekter: 
Egne: 
Gendered landscapes: the sociality of place, body and gender in Wogeo, Papua New Guinea 
Sammendrag: 
Målet for doktorgradsprosjektet er å studere Wogeos sosiale organisasjon i lys av nyere 
antropologiske teorier om sted, slektskap og kjønn. Feltarbeid ble utført på øya Wogeo i 
Papua Ny-Guinea 1998/99. Wogeo utgjør et interessant felt siden øya representerer et 
krysningspunkt mellom det typisk austronesiske og papuanske. Komparasjon utgjør derfor en 
viktig del av prosjektet. Prosjektet drar også nytte av tidsdybden antropologen Ian Hogbins 
arbeider fra Wogeo i 1934 og -48 åpner for. Med fokuset på konseptualiseringen av idéene 
som ligger til grunn for Wogeos sosialitet, er språkstudier også viktig, og i samarbeid med 
Lingvistisk Institutt (UiO) er dokumentasjon av språket et mål for prosjektet 
 
Forventet status pr. 31.12.00 (planlagt, igangsatt, avsluttet etc.) 
Arbeidet med doktoravhandlingen går som planlagt, og forvents ferdig vårsemesteret 2002. 
Det innsamlede materialet fra feltarbeidet i 1999 ble stjålet, men med støtte fra Institutt for 
sammenlignende kulturforskning fikk Exter anledning til å utføre et nytt feltarbeid høsten 2000. 
Exter er nå i gang med å bearbeide det gjeninnsamlede materialet 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 
Doktorgradsprosjektet omfatter et samarbeid med Oceania-gruppa ved Lingvistisk Institutt 
(UiO) med mål å dokumentere Wogeos språk. 6 måneders feltarbeid ble utført sammen med 
Mats Exter, lingvistikkstudent fra Universitetet i Köln, i 1999, og en rekke myter, sanger og 
annen muntlig tradisjon ble samlet inn som et ledd i dokumentasjonen. Målet er å publisere 
og tilbakeføre dette materialet til Wogeo. 
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser:  
Norsk Antropologisk Forenings årsmøte på Lillehammer mai 2000 
 
Bedømmelsesarbeid: 
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Refereevirksomhet. 
"Mangrove Man: Dialogics of Culture in the Sepik Estuary" by David Lipset - American 
Ethnologist. 2000 
 
Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger 
2.gang 
 

3.2.3 JAN KÅRE BREIVIK(Stipendiat) 
Publikasjonsoversikt: 
Breivik, J.K. Døve - funksjonshemmede eller kulturell minoritet? - Romøren, T.I. (ed.): 
Usynlighetskappen, Levekår for funksjonshemmede (ISBN 82-7950-035-9) Akribe, Oslo. 
2000-08-00 : 83-104  
 
Breivik, J.K. Sosial konstruksjon av døv identitet -- Froestad, J.; Solvang, P.; Söder, M. (ed.): 
Funksjonshemning, politikk og samfunn (ISBN 82-00-45196-8) Gyldendal Akademisk, Oslo. 
2000-07-00 : 137-162  
 
Forkningsprosjekter: 
Egne: 
STIGMABEGREPET, PERSON- OG IDENTITETSFORSTÅELSE 
- en studie av funksjonshemmedes 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 opprinnelige 
prosjektskissen; �På hvilken måte blir funksjonshemmedes forhold til stigma og 
stigmatisering en fortetning av almene identitetsproblemer i det senmoderne samfunn?”  
Begrunnelsen er at det senmoderne (evt. postmoderne) identitetsproblemet ser ut til å være 
mer akutt for funksjonshemmede, i og med at deres situasjon ser ut til å fremme refleksivitet i 
spesiell grad. På det teoretiske planet vil Zygmont 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 er 
gjennomført ved hjelp av innsamling av individuelle livshistorier (skriftlig eller visuelt) som 
er supplert med oppfølgingsintervjuer og feltopphold ved Ål FHS og (andre) transnasjonale 
møteplasser av betydning og relevans for prosjektet. Debatter med islett av identitetspolitikk i 
Døves tidsskrift er også nøye observert. 
 
Hvor langt har jeg kommet og hvilken framgang kan jeg vise til? 
Prosjektet er i rute men med noen forskyvninger i forhold til opprinnelige planer (jfr. 
søknaden til NFR våren 1996). 
 
Avsluttet: 2 obligatoriske. dr. gradsessays med godkjenning. Vitenskapsteori og nyere 
antropologisk teori. 
Deltatt på 4 av 4  skrivekurssamlinger for dr. gradskandidater med Unni Wikan som leder 
første gang og Signe Howell de to siste og Wikan den siste (våren 2000) Alle ganger med 
skriftlig presentasjon.  
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Utprøving av momenter til dr. avhandlingen igjennom foredrag og seminarinnlegg (6 ganger i 
2000) 
Innsamling av empirisk materiale: Fullført. Prosjektet er gjennomført i 75% stiling fram til 
31.09.98. Fra 01.10.98 er stillingsprosenten 100. P.g.a noen sykdomsavbrekk forventes 
sluttidspunktet for prosjektet  å bli ca.april/mai 2001.  
 
De viktigste resultatene så langt er; 
En forsterket forståelse av døve som en transnasjonal kulturell minoritet.  
Informasjonsteknologiens betydning for døve, kommunikasjonsmessig, identitetsmessig og 
kulturelt - ser ut til å være særdeles sterk. Noe som både har bidratt til en forsterket 
transkulturell orientering og individuell kreolisering.  
I tillegg til den publiserings- og formidlingsaktivitet jeg har hatt, er jeg godt i gang med 
skrivefasen med tanke på et endelig avhandlingsprodukt. To bearbeidede kapittelutkast er 
publisert på norsk i 2000. Et tredje bearbeidet kapittelutkast er publisert som artikkel på 
engelsk i tidsskriftet Deaf Worlds (1999). Og et fjerde kapittelutkast er bearbeidet som 
artikkel som forventes publisert i bok fra Berg Publisher i begynnelsen av 2001. 
 
Bedømmelsesarbeid: 
Refereevirksomhet. 
Nordic Journal of Disability Research. 1 uttalelse. 
 
Andre bedømmelser 
4 konsulentoppdrag. 
 
Annet internasjonal samarbeid: 
Deltakelse i uformelt nettverk av antropologer som jobber med «Deaf Studies». 
 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger: 
6 ganger 

3.2.4 BENEDICTE BRØGGER(Stipendiat) 
 
Forskningsprosjekter: 
Egne:  
Nation building and the Chinese clan associations in Singapore 
Avhandlingen tar for seg hvilken rolle de kinesiske klanene spiller i Singapore i dag. De var 
tidligere det politiske apparatet for kineserne i Singapore, drev offentlige institusjoner som 
skoler, sykehjem, sykehus og templer. Etter uavhengigheten i 1965 har deres politiske, 
velferdsmessige og  økonomiske rolle blitt kraftig redusert. Som del av det sivile samfunn 
spiller de fremdeles en viktig, om enn uformell, politisk rolle, ikke minst fordi de menes å 
forvalte den kinesiske kulturarv og representerer kineserne som etnisk gruppe. Kinesiskhet 
blir dermed en viktig politisk ressurs og forhandlingstema. Avhandlingen er basert på 
feltarbeid i Singapore fra januar 1996 til juni 1997, og prosjektet var del av 
doktorgradsprogrammet ved instituttet. 
Prosjektet er avsluttet. 
 

3.2.5 ADA ENGEBRIGTSEN(Stipendiat) 
Publikasjonsoversikt: 
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Engebrigtsen, A; Gjerde, L: Rom I Norge- en historikk. Artikkel til stortingsmelding om 
nasjonale minoriteter.Komunal og regionaldepartementet. 2000 
The non-civilized in Romanian civilisation. Easa conference 2000. Krakow, Poland 
Kampen om gaven. Perspektiver på symbolsk vold som ressurs i bytterelasjoner mellom 
sigøynere og landsbyfolk i Romania. Norsk antropologisk forenings årsmøte og konferense. 
Lillehammer, Norge 
Sigøynere og andre "fremmede" i norsk helsevesen. Lovisenberg Diakonale sykehus, Oslo 
 
Forskningsprosjekter: 
Egne: 
Exploring gypsiness; ambiguity of exchange and fluidity of power. Gyspies and villagers in 
Transsylvania. Igangsatt i mars 1996 avsluttes 15 juli  2000. 
 
Verv:  
Stip. repr. ved Forsknings og utdannings utvalget på fakultetsplan 
Vararepr. til kollegierådet. 
 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger: 
8 ganger 

3.2.6 RUNE FLIKKE (Stipendiat) 
 
Publikasjonsoversikt: 
Curing the ills of history: history and ancestors in urban Zulu Zionist healing practices -- 
The 18th Quinquennial Congress of the International Association for the History of Religion 
Durban, South Africa. 2000-07 : 15 
Curing the ills of history: the role of history and ancestors in urban Zulu Zionist healing 
practices -- Kiernan, J. (ed.): International Association for the History of Religions Durban, 
South Africa. 2000-08-07 : 
 
 
Forskningsprosjekter: 
Egne: 
 Dr. Polit avhandling. Arbeidstittel:" Curing the Ills of History: Public Health Regimens, Race 
and Religious Change in South African Independent Churches" 
Previous studies of the African Independent/Indigenous Churches (AIC) have studied the 
genesis and rapid growth of the movement in Africa south of the Sahara largely within 
political frameworks. Three related arguments tend to enter these expositions. First, the AIC 
was understood to be a form of resistance toward repressive colonial policies. Second, the 
explosive growth in South Africa has been traced as a direct response to the introduction of 
the Native�s Land Act of 1913. Thirdly, secessionist activities have been viewed as a 
response to the paternalistic attitude of the mission churches. 
 
This study not only builds on, but also critically reassess the foundation these studies laid by 
reframing them in terms of epidemics and the colonial imposition of Public Health legislation 
as colonial efforts to contain and prevent epidemic diseases. In short I am suggesting that a 
reframing of the AIC as a Public Health movement will enable us to reveal new aspects of the 
movement�s significance as an active engagement in the colonial and postcolonial world. The 
argument is constructed in three stages. 
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First, the study investigates the concept of health and disease in Victorian Europe. A 
particular emphasis is placed on the connection between disease, Africa, and Africans. This 
nexus is further elaborated within the context of colonial expansion and missionary work. 
 
Second, the study discusses the introduction of the epidemic diseases of Europe to Africa 
through the colonial contact-zone. The historical overview reveals that the genesis of and 
periods of rapid growth in the AIC concur with severe epidemics. From this historical 
foundation I argue that the movement emerged as a response to a colonial biopower exerted 
through epidemics and famines as a way to subjugate black bodies through infliction of 
suffering and death. Furthermore I argue that epidemics shaped the African experience in 
ways constituting the rural homeland as the �healthy reserve�, a trope exploited by the 
colonial administration legitimating segregation and labour migration. The African 
conceptualizations of the �healthy reserve� shaped the demographic pattern of colonial South 
Africa and were a determining factor in the construction of apartheid. I thus argue that 
epidemics and the colonial authorities� response through Public Health legislation constituted 
a major strand in the development of apartheid. 
 
Lastly, the historical discussion is utilized to shed new light on the healing rituals in the 
contemporary Zionist churches where the fieldworks for the dissertation were conducted. 
Through this part I argue that the bodily practices encountered in ritual healing is an 
important form of resistance towards the body politic exercised through Public Health 
legislation. Through the productive power constituted by the healing rituals the Zulu Zionists 
re-inscribe values and meaning in manners that reconstruct the believers� bodies as object for, 
and effect of the historical development discussed in the two first parts and a conduit of 
power expressed through various forms of resistances. This is, among others, traced in rituals 
aimed at restoring health and spiritual power in the afflicted through the ritual distribution of 
dirt. I suggest that this practice is an inversion of the colonial trope of the contagious �dirty 
native� through which power and agency is distributed through the dirt produced in the ritual. 
In the study I also suggest that the aspect of witchcraft encountered in the Zulu Zionist 
movement is aimed at re-inscribing individual and social bodies shaped through the 
imposition of colonial rule. Through ritual cleansing of bewitched individual and social 
bodies, the colonial biopower is expelled and reworked in manners that provide lively and 
engaging sub-texts on Zulu society�s engagement with the imposition of colonial rule, and in 
particular the social construction of the �diseased continent� and the concomitant introduction 
of Public Health legislation 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid i 2000: 
Paper: �Public health as governance: epidemics, race and colonial governance in South 
Africa�. Governance and “the Public”: Anthropological Perspectives on Governmentalities, 
University of Oslo, October 2000. 
Paper: �Curing the ills of history: history and ancestors in urban Zulu Zionist healing 
practices�. The 18th Quinquennial Congress of the IAHR, Durban South Africa, August 2000. 
 

3.2.7 KATHINKA FRØYSTAD(Universitetslektor) 
Publikasjonsoversikt: 
Frøystad, K.; Mageli, E.I.; Ruud, A.E.; Banik, D.; Eide, E.; Fosse, L.M.; Hanssen, K.; 
Hesselberg, J.; Price, P.G.; Ruud, A.; Tôrnquist, O.; Waldrop, A.; Widmalm, S.B.  
Nærbilder Av India - Samfunn, Politikk og Utvikling -- Frøystad, K.; Mageli, E.; Ruud, A.E. 
(ed.): (ISBN 82-456-0792-4) Cappelen Akademisk Forlag. 2000-01-20 : 347  
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Frøystad, K. Beneath Hindu Nationalism: Caste, class and shifting faces of 'Hinduness' in a 
North Indian city -- Sosialantropologisk institutt, UiO/ Institutt for fredsforskning/. 2000-12 : 
356  
 
Frøystad, K. Kaste - en bremsekloss for hindunasjonalismen? -- Frøystad, K.; Mageli, E.; 
Ruud, A.E. (ed.): Nærbilder av India (ISBN 82-456-0792-4) Cappelen Akademisk Forlag. 
2000-01 : 82-103  
 
 
Forskningsprosjekter: 
Eget prosjekt: 
�Beneath Hindu Nationalism: Caste, Class and Shifting Faces of �Hinduness� in a North 
Indian City� (doktorgradsprosjekt). Prosjektet diskuterer hindunasjonalismen i India og dens 
skiftende fiendebilder, med hovedvekt på forholdet mellom religiøse og kastemessige 
motsetninger. Beskrivelsen av samspillet mellom det lokale hverdagsliv og politiske 
hendelser er forankret i et empirisk fokus på massemedier og et teoretisk fokus på 
kommunikasjons- og litteraturteori. Foruten å analysere et konkret casestudie, var hensikten 
med dette å utvikle et perspektiv på etnisitet og nasjonalisme som ikke bare fanger deres 
framvekst, men også tilfeller der deres intensitet varierer eller svekkes. 
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
�ASIA 2000�, Sundvolden hotell, Ringerike, 5.-7. juni 2000. 
 
Bedømmelsesarbeide: 
Refereevirksomhet: 
Jeg er referee på 5 artikler årlig for Journal of Peace Research (JPR), som redigeres ved 
Institutt for fredsforskning (PRIO) og utgis av Sage Publications, London. Medlem av JPRs 
redaksjonskomité.  
1 artikkel for Internasjonal Politikk, redigert ved og utgitt av Norsk Utenrikspolitisk Institutt 
(NUPI). 
1-2 artikler for Security Dialogue, redigert ved PRIO og utgitt av Sage � i tillegg til de 10-15 
artiklene jeg grovvurderte da jeg vikarierte som medredaktør for Security Dialogue i juli 
2000.  
 
Medieprofil: 
Deltakelse tidsskriftredaksjon:  
Journal of Peace Research, medlem i redaksjonskomitéen. 
Security Dialogue, kort vikariat som medredaktør 
 
Deltakelse i massemedier: 
To intervjuer i NRK P2, tidlig 2000 
 
Verv: 
Nordic Association for South Asia,varamedlem i styret. 
 
Andre kommentarer: 
Ansatt ved SAI siden 1.september 2000,og dertil kun i en 80%-stiling.  
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3.2.8 ØIVIND FUGLERUD (Førsteamanuensis) 
 
Forskningsprosjekter 
Resource conflicts, migration and social change in Batticaloa, Sri Lanka 
 
Konferansedeltagelse: 
Nasjonale konferanser: 
Norsk Antropologisk Forening årskonferanse på Lillehammer,mai 2000. 
 
Internasjonale konferanser: 
EASA biannual conference, Krakow,juli 2000. 
 
Verv: 
Styremedlem Norsk Forening for Syd-Asia forskning. 
 

3.2.9 KRISTIN HANSSEN (Stipendiat) 
 
Publikasjoner: 
Frøystad, K.; Mageli, E.I.; Ruud, A.E.; Banik, D.; Eide, E.; Fosse, L.M.; Hanssen, K.; 
Hesselberg, J.; Price, P.G.; Ruud, A.; Tôrnquist, O.; Waldrop, A.; Widmalm, S.B.  
Nærbilder Av India - Samfunn, Politikk og Utvikling -- Frøystad, K.; Mageli, E.; Ruud, A.E. 
(ed.): (ISBN 82-456-0792-4) Cappelen Akademisk Forlag. 2000-01-20 : 347 
 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
An Ethnographic Study of a Sectarian Order in Contemporary Bengal (North East India) 
 
Prosjektet redegjør for en gruppe hellige menn og kvinner kjent som Vaishnava Baul, bosatt i 
delstaten Vest Bengal der de lever av å tigge mat og penger. Plikten til å tigge utføres ved at 
de synger i omkringliggende landsbyer eller på togene. Sangene er hemmelige men 
inneholder allusjoner som fremhever betydningen av kvinnelig livskraft (menstruasjonsblod) 
som kilde til alt liv. Vaishnava bauler selv oppfatter faktisk sangene som å være 
gjennomsyret av denne kvinnelige substansen, hvilket vil si at når de synger blir de også 
fysisk svekket. De mister sin kraft og balansen gjenopprettes ved inntak av spesielle �kjølige� 
og �varme� mat typer eller kvinnelige kraft. Utvekslingen av sanger, mat og penger og 
hvordan disse størrelsene henger sammen både symbolsk og praktisk er følgelig en sentral del 
av analysen.  
En slik studie har så vidt jeg vet ikke blitt utført tidligere. I stedet har forskere vært opptatt av 
vaishnava baulers opprinnelse og deres ideologi uten at disse aspektene er blitt tilstrekkelig 
kontekstualisert. I tillegg har jeg også samlet inn livshistorier til en rekke nålevende 
vaishnava bauler. Dette er også nytt. Grunnen til at jeg anser disse historiene som viktige er 
fordi de virker klargjørende på hvorfor enkelte velger tigging som et levebrød.  
 
 
Konferansedeltakelse: 
Internasjonale konferanser:  
American Anthropological Association, San Francisco November 15-19.2000.  
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Deltok med paper: �Why Menstrual Blood should be Ingested � On Notions of Health and 
Bodily Fluids in Bengal� i panelet: Blood Mysteries: Beyond Menstruation as Pollution� 
organisert av Janet Hoskins. 
 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger: 
1 forelesning. 

3.2.10 JO HELLE-VALLE (Forsker) 
 
Publikasjonsoversikt: 
Helle-Valle, Borchgrevink, A, J.; Kidanemariam, M. Evaluation of REST's Internal Purchase 
and Agricultural Rehabilitation Programmes -- NORAGRIC. 2000-01 : 70  
 
Helle-Valle, J. En antropolog leser Eilert Sundt -- Norsk Antropologisk Tidsskrift. 2000; 11 
(4) 
 
Helle-Valle, J. Fra Modernisering til Globalisering -- Nielsen, F.S.; Smedal, O.H. (ed.): 
Mellom Himmel og Jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien (ISBN 82-
7674-273-4) Fagbokforlaget, Bergen. 2000 : 345-388  
 
Helle-Valle, J. Intervjuet i Sykepleieren -- Sykepleierforbundet Oslo. 2000-01  
 
Helle-Valle, J. Moral, marked og penger: noen refleksjoner over kvinner og sex i to 
afrikanske land -- Norsk Antropologisk Forenings årsmøte Lillehammer. 2000-05-13  
 
Helle-Valle, J. Når prostitusjon ikke finnes .. Sex som inntekt i Botswana -- Albertine. 
Tidsskrift for de prostituertes interesseorganisasjon i Norge (PION). 2000  
 
Helle-Valle, J. Resistance against emergent governmentality in Botswana -- Governance and 
'the public': Anthropological perspectives on governmentalities Oslo. 2000-10 : 23  
 
Helle-Valle, J. The Drinker's Context -- Helle-Valle, J. (ed.): Rus, Hovedfagskurs, 
sosialantropologi Unipub. 2000-08 : 265-289  
 
Helle-Valle, J. Tverrfaglighet: ønsker, retorikk og praksis -- Svensen, H.; Treimo, H. (ed.): 
Viten (www.viten.com) UiO. 2000  
 
Talle, A.; Helle-Valle, J. Moral, marked og penger: komparative refleksjoner over kvinner og 
sex i to afrikanske lokaliteter -- Norsk antropologisk tidsskrift Universitetsforlaget, Oslo. 
2000; 11 (3) : 182-197  
 
Forskningsprosjekter: 
Prosjektsskissen Living (in) Utopia? Developing, conserving and local governing in Ullevål 
Hageby ble planlagt å skrevet av Simone Abram og undertegnede, og sendt som søknad til 
NFR-programmet Byutvikling - drivkrefter og planleggingsutfordringer i september 2000.  
Sammendrag: In this project, we wish to address the consequences of different types of city 
governance for citizens' sense of belonging in the city. By using Ullevål Hageby (UH), a 
garden city in Oslo, as an empirical foundation we explore the significance of governance � 
in the broad sense of the word, i.e. as local social life�s involvement in fields of power. By 
focusing on the interplay between local social life in UH � including the socio-physical 
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ordering of space, inhabitants� attitudes and social interaction � local governing structures, 
structural framework and ongoing discourses on urban living our goal is to develop 
knowledge and perspectives that give insights into core processes that form central aspect of 
urban sociality. Core questions are:  
What social and cultural differences are there between differently governed parts of the city? 
Do ideological and spatial differences play significant roles in local governance? What kind 
of ownership and co-operative systems lead to different senses of belonging in the city? How 
do historical development ideologies continue to influence the shape of current city 
development today? Moreover, we wish to ask how such different styles of local governance 
can be tied into urban planning as part of a broader strategy for urban development.  
As important means in this exploration we will make use of comparative methods. We wish 
to compare UH with similar garden cities in Britain, as well as with one or two other 
�borettslag� in Oslo. We will use ethnographic fieldwork, formal questionnaires as well as 
different historical methods for uncovering ideologies and policies through time.  
 
Vi fikk avslag, men skal arbeide videre med den og sender den inn på nytt til egnet program. 
Prosjektet har en klar miljømessig betydning siden den er ment å skulle inkorporere både 
studenter dr.stipendiater her, samt å etablere et samarbeid med Abrams nåværende 
institusjon; Department of Town and Regional Planning, Universitetet i Sheffield. 
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
Norsk Antropologisk Forenings årsmøte 2000, Lillehammer, 13. mai 2000. 
Deltok og presenterte paper på S. Abrams seminar �Governance and the public: 
Anthropological Perspectives on Governmentalities�, 27.10.00 
Medarrangør og deltaker på todagersseminaret �People on the Move and the Territoriality of 
Nations� (Stefanhotellet, 23-24 nov.) sammen med Ada Engebrigtsen, Øyvind Fuglerud og 
Christian Krohn-Hansen. 
 
Internasjonale konferanser:  
Deltatt på American Anthropological Associations årsmøte, San Fransisco, 13-20. november 
2000 
 
Bedømmelsesarbeid: 
Refereevirksomhet: 
Ett manus for Ethnos, februar 2000. 
 
Andre bedømmelser: 
To søknader for NFRs program Globalisering og marginalisering (juni) 
En søknad for NFRs Velferdsprogrammet (november) 
 
Konsulentoppdrag: 
Ett oppdrag for Utenriksdepartementet/NORAGRIC angående to bistandsprosjekter i Tigray, 
Etiopia (Resulterte i rapporten Borchgrevink, Axel, Jo Helle-Valle & M. Kidanemariam. 
2000. Evaluation of REST’s Internal Purchase and Agricultural Rehabilitation Programmes. 
 .s: NORAGRICإ
 
Medieprofil:  
Deltakelse i massemedier: 
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Intervju i Albertine (tidsskrift utgitt av Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge (PION)), 
nr. 12, 2000: �Når prostitusjon ikke finnes � Sex som inntekt i Botswana� 
Intervju i Sykepleieren, 11. januar 2000: �Ukimwi � den nye sykdommen�. 
Intervju i Kilden (informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i 
Norge): �Heller ettertraktet elskerinne - enn forsmådd ektefelle�. 
http://kilden.forskningsradet.no/nyhet/notiser/index.html?vis=143 
Intervju i Nyhetsbrev Kjønn i endring; institusjoner, normer, identiteter, nr. 1/2000. 
�Promiskuitet som kilde til økonomisk selvstendighet�. 
Intervju i Morgenbladet, 181: 39 (29.9.00): �Rus mot det rasjonelle� 
Intervju (ca. 30 min.) i Radio Nova om rus, 17.10.2000. 
Intervjuet av redaksjonen i U (NRK), 29.9.00, i forbindelse med at de lager et program om 
utroskap. 
Intervju i Henne: �Bobo: De borgerlige bohemer.� (av Kristin Eggen), nr. 12, desember 2000 
Intervju i Folket, desember 2000? (av Kristin Eggen) 
 
Populærvitenskaplige foredrag: 
2 

3.2.11 PETER HERVIK (Universitetslektor) 
Konferanser 2000: 
Nasjonale konferanser: 
Nordisk Etnografis konference, Hadeland Hotell, 10-11. februar, 2000 
Norsk Antropologisk Forenings årskonference, Lillehammer, 12-14 juni. 
Konferanse om statens arbeid mot etnisk diskriminering, Rica Sjølyst Konferansecenter, 
Oslo. 3. oktober 
 
Nordiske konferanser: 
Den modvillige efterspørgsel - et antropologisk perspektiv. Roskilde Universitetscenter,  10. 
oktober.  
Den modvillige efterspørgsel. Etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Amtsrådshuset, 
Nykøping, Falster, 23. november, 2000. 2. generationsindvandreres tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
 
Internasjonale konferanser:  
European Association of Social Anthropologists conference, Krakow, July 26-29,  
50th International Congresss of Americanists, Warsaw, 10-14 juli, 2000.  
A Country Unlike Any Other (?): New Perspectives on History in Yucatán. Yale University, 
November 4-5, 2000. 
15th Nordic-Baltic Human Rights Symposium on Human Rights Education in the Nordic and 
Baltic Countries, Scandic Start Hotel, Lund, Dec. 7-9, 2000. 
 
Bedømmelsesarbeide: 
Refereevirksomhet: 
Journal of Latin American Anthropology (2) 
Social Anthropology (1) 
Aid to Scholarly Publications Programme, Ottawa (1 bogmanuskript) 
 
Konsulentoppdrag: 
Utlendingsdirektoratet. Til publikationen af �Art og Omfang af Rasisme og Diskriminering i 
Norge 1999-2000� (UDI 2000) 

http://kilden.forskningsradet.no/nyhet/notiser/index.html?vis=143
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Medieprofil:  

Deltakelse tidsskriftredaksjon  
Editorial board Journal of Latin American Anthropology 
 

3.2.12 ESBEN LEIFSEN(Stipendiat) 
Forskningsprosjekter: 
Egne:  
The economy of circulating children: adoption practices, child labour and the child market in 
Ecuador. 
Sammendrag: Prosjektet omhandler prosesser hvor barn og unge fra det ecuatorianske Andes 
kommer i sirkulasjon, mellom steder og mellom voksne omsorgs- og formynderpersoner. 
Fokuset er lagt på uformelle lærlinge- og fosterpraksiser, barnearbeid, og illegale og legale 
former for adopsjon. Et sentralt analytisk spørsmål er hvordan objektivisering og potensiell 
vareliggjøring av barn er knyttet og kontrastert til konstituering av barn som sosialt relaterte 
personer. Hvordan innvirker kulturelle praksiser og verdier, statsbyråkraktiske prosedyrer, og 
markedsmekanismer på slik objektivvisering og sosial konstituering? Spørsmål om 
økonomisk verdi, bytte og makt, og om begrepsfesting av slektskap og sosiale relasjoner vil 
bli belyst teoretisk i prosjektet. 
 
Forventet status pr. 31.12.00  
Foretatt innledende feltarbeid, fulgt obligatorisk kurs med essay skriving, behandlet 
foreløpige data og presentert tentative forskningsresultater på to konferanser utført og utfører 
pliktarbeid (undervisning og veiledning), forbereder hovedbolken av dataproduksjon som vil 
bli gjennomført i 2001.    
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
Norsk antropologisk forenings konferanse på Lillehammer 12 � 14 mai 2000: Gammel 
lærdom, nye retninger: kultur, bytte og makt.  
Deltakelse på arbeidsgruppen: Gave og marked � antropologiske perspektiver på 
bytterelasjoner, ledet av Marianne Lien, SAI, med innlegg: Penger og konstituering av 
�fiktiv� slekt: Ecuadorianske internasjonale adopsjoner.  
 
Internasjonale konferanser:  
6th Biennial EASA Conference: Crossing categorical boundaries: Religion as politics / 
politics as religion, Krakow 26 � 29 juli 2000. 
Deltakelse på workshop: Cross-cultural approaches to adoption, ledet av Fiona Bowie, 
University of Wales, med innlegg: The economy of circulating Ecuadorian children.  
 
Medieprofil: 
Deltakelse i massemedier 
Intervju på Dagsnytt 18 i februar om den politiske situasjonen i Ecuador i forbindelse med 
forsøk på statskupp. 
 
Verv: 
Høst 2000: Representant for dr. polit. studentene i Forskerutdanningsutvalget på SV-fakultet 
(erstattet tidligere representant, Ada Engebrigsten).  
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3.2.13 BENTE NIKOLAISEN(Stipendiat) 
Publikasjonsliste: 
Nikolaisen, B. Mevlevi Dervishes in Istanbul and Sacred Travel. -- Book of Abstracts 6th 
Biennial EASA Conference, Crossing Categorical Boundaries-Politics as Religion/Religion 
as Politics Krakow. 2000-07  
 
Forskningsprosjekter: 
Egne:  
Mevievi Dervishes in Istanbul. (work title) 
Mevlevi cosmology is based on ideas of motion. Central to MevIevi teaching are notions of 
turning movements: performing sema - the whirling dance - as the means to reach unity with 
God; and returning movements: performing pilgrimages and travelling to seek new worlds. 
Further levels of meaning embellish the idea of travel, such as the relationship between the 
organisation of travel, by whom and how it is financed, the destination and the experience of 
the rituals performed. Another important aspect is the increasing focus on the performance of 
the ritual within constantly changing definitions and practices of MevIevi teaching. The 
fabric of ritual experience, time and place constitutes an important field to explore how 
boundaries of sacred and secular space are being collapsed and redefined and thereby how 
identity constructions are made. 
 
Konferansedeltakelse: 
Nordiske konferanser 
Seminar ved Den religions historiska-institusjonen ved Universitetet i Lund.  Leder Catherina 
Raudvere. 
Internasjonale konferanser 
EASA konferanse I Krakow, Juli 2000 med paper. 
 
Verv:  
Stipendiatsrepresentant i arbeidsutvalget ved fakultetet. 
 

3.2.14 KNUT NUSTAD(Universitetslektor) 
Publikasjonsoversikt: 
Nustad, K.G.; Sending, O.J. Kunnskap og samfunnskritikk -- Forskerforum. 2000-06  
 
Nustad, K.G.; Sending, O.J. The instrumentalization of development knowledge -- Stone, D. 
(ed.): Banking on knowledge Routledge, London. 2000  
 
Nustad, K.G. Formell utvikling og uformelle strategier: et post-apartheid utviklingsprosjekt -
- Norsk Antropologisk Tidsskrift. 2000; 11 (3)  
 
Nustad, K.G. Formelle gaver og uformelle markeder -- Norsk Antropologisk Forenings 
Årsmøte Lillehammer. 2000-05-13  
 
Nustad, K.G. Forsidebilde: Husbygging i Cato Crest, Durban, Sørafrika, m/tekst -- Norsk 
Antropologisk Tidsskrift, vol.11, no. 3. 2000  
 
Nustad, K.G. Governing the population: natives, cultures, economy and development in 
South Africa -- Governance and "the Public" UiO. 2000-08-27  
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Nustad, K.G. Informal inversions: Developers and community leadership in Cato Crest -- 
NUPI theory seminar Oslo. 2000-04-07  
 
Nustad, K.G. Informal inversions: Developers and community leadership in Cato Crest -- 
The formal and the informal city - what happens at the interface? Copenhagen. 2000-06-16  
 
Nustad, K.G. Lesotho -- Ekløf, P. (ed.): Felletsrådets Afrikaårbok 2000 Gazette Bok, Oslo. 
2000  
 
Nustad, K.G. On the theoretical framework of the World Development Report -- Crop web 
pages www.crop.org. 2000-10-03  
 
Nustad, K.G. Questions of legitimacy in post-conflict peace building and arms control -- 
Arms control cluster Geneva Centre for Security Studies, Geneva. 2000-05-30  
 
Nustad, K.G. Questions of legitimacy in post-conflict peace building and arms control -- 
Occational papers. Centre de Politique de Sécurité - Genéve. 2000-08  
 
Nustad, K.G. The Development Discourse in the Multilateral System -- Candid SUM, UiO. 
2000-08  
 
Nustad, K.G. The instrumentalisation of knowledge: challenges for poverty research and 
development research -- Comparative Research Programme on Poverty Oslo. 2000-08-29  
 
Nustad, K.G. The instrumentalization of development knowledge -- ACUNS annual meeting 
Oslo. 2000-06-17  
 
Nustad, K.G. Utvikling, fattigdom og politikk -- Fokus fra FN-programmet. 2000  
 
Sjursen, H.; Neumann, I.B.; Nustad, K.G. Sektoranalyse for forskning innenfor UDs sektor 
for utenrikspolitikk og utenriksøkonomi -- Norges forskningsråd. 2000 
 
 
Forskningsprosjekter: 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 
The Construction of Poverty in South Africa er en del av ett større prosjekt ledet av CROP 
ved UiB. Fokus er på fattigdom, og på sammenhengen mellom internasjonale 
diskurser/historier om fattigdom, og nasjonale og lokale nedslag/omforminger. Denne 
delstudien fokuserer på fattigdom i Sør Afrika, fra begrepet i det forrige århundre kun 
omfattet hvite, til dagens bruk av fattigdomsfokus som en del av transformasjonsprosessen.  
Makten og den gode viljen: norsk bistand i 50 år. Sammen med Kjetil Visnes, ser på norske 
utviklingsdiskurser gjennom 50 år. Prosjektets teoretiske utgangspunkt er den 
poststrukturalistiske kritikken av bistand som har vokst fram i de siste tiåret. I denne 
tradisjonen blir utvikling ikke sett på som en nøytral og stadig forbedret kunnskap om et 
objekt (de fattige), men som en form for maktutøvelse. Objektet som utviklingsinstitusjonen 
forholder seg til blir konstituert av hvordan det blir snakket om, beskrevet, behandlet og 
forsøkt forbedret. En av de vanligste konsekvensene av måten utvikling konstituerer 
fattigdom på er at fattigdom blir sett som ikke-politisk og løsbart ved lokal intervensjon. 
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Prosjektet har fått bokkontrakt med PAX ved utgangen av 2000, og skal ferdigstilles i løpet 
av 2001. 
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
NAFs årskonferanse 
National Conference on Norwegian Poverty Research  
  
Nordiske konferanser: 
The formal and the informal city: what happens at the interface? København 
 
Internasjonale konferanser:  
Arms Control Cluster, Geneva Centre for Security Studies 
ACUNS annual Conference, Oslo 
 
Bedømmelsesarbeide: 
Refereevirksomhet 
Ethnos 1 uttalelse 
 
Medieprofil: 
Deltakelse tidsskriftredaksjon  
Redaktør Internasjonal Politikk 
 
Deltakelse i massemedier: 
Nustad, K.G.; Tryggestad, T. Ti år etter apartheid . Dagbladet. 2000-02-11 : 3-3 
Nustad, K.G.; Visnes, K. Norsk bistand - ikke en arena for politikk. Dagsavisen. 2000-02-22 
 

3.2.15 JONE SALOMONSEN (Post doc) 
 
Publikasjonsliste: 
Salomonsen, J. En åpen folkekirke eller et renhetens tempel? Kirkelig gjestfrihet og 
gjerrighet i møte med den homofile "andre".  Norsk teologisk tidsskrift. 2000 (1-2) : 94-119  
 
Salomonsen, J. Hellig måltid eller eksklusivt bordfellesskap?  Tidsskriftet Løvetann. 2000 (2) 
: 18-23 (Kat.  
 
Salomonsen, J. Inventing Initiation to Adulthood Rituals in Contemporary Culture. American 
Academy of Religion Nashville, Tennesse, USA. 2000-11-20 : 9  
 
Salomonsen, J. Inventing Initiation to Adulthood Rituals in Contemporary Culture . 
American Anthropological Association San Francisco, California, USA. 2000-11-18 : 9  
 
Salomonsen, J. Jesus - Sophias profet. Moxnes, H. (ed.): Jesus - år 2000 etter Kristus 
Universitetsforlaget, Oslo. 2000 : 162-190  
 
 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
Konfirmasjon og overgangsritualer for ungdom � Norge og USA 
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Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
Årsmøtet Norsk Antropologisk Forening, Lillehammer  
  
Internasjonale konferanser:  
American Academy of Religion, Nashville  
American Anthropological Association, San Francisco 
 
Bedømmelsesarbeide: 
Stillingsbedømmelser  
Medlem i Stipendiekomitéen for dr. grads.stipend på Practicum, Teologisk Fakultet 
 
Medieprofil:  
Deltakelse tidsskriftredaksjon  
Kirke og Kultur 
 
Deltakelse i massemedier 
Deltatt på bokmessene til Tanum og Norli, Bok i Sentrum og Bok i Smug 
Intervjuet i avisene i forbindelse med utgivelsen av �Riter� (Pax 1999) 
 
Verv: 
Medlem av steering commitee for the Ritual Studies Group in the American Academy of 
Religion 
Medlem av Styringsgruppa for Interreligiøse studier, Teologisk Fakultet, Oslo 
 

3.2.16 JAN KETIL SIMONSEN (Universitetslektor) 
Publikasjonsliste: 
Simonsen, J.K. Initiation rituals in Zambia - The 16th Satterthwaite Colloquium on African 
Religion and Ritual, University of Manchester England. 2000-04-17  
 
Simonsen, J.K. Njimbo zyakwe unakalamba: "The dances of the tutor": Corpus of songs and 
mimetic acts performed during the seclusion of novices. Suplement til Dr. Polit. Avhandling. 
2000 : 139  
 
Simonsen, J.K. Webs of Life: An Ethnographic Account of Cisungu Female Initiation Rituals 
among Mambwe-speaking Women in Zambia . 2000 : 426  
 
Forskningsprosjekter 
Egne: 
�Webs of Life. An Ethnographic Account of Cisungu Female Initiation Rituals among 
Mambwe-speaking Women in Zambia� Doktorgradsprosjekt som resulterte i en avhandling 
med samme tittel. Forsvart ved UiO 03-06-2000. Avsluttet pr. 31.12.2000. 
 
 
Konferansedeltakelse: 
Internasjonale konferanser:  
16th Satterthwait Colloquium on African Religion and Ritual, Manchester University, april 
2000.  
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Bedømmelsesarbeide: 
Refereevirksomhet: 
Referee mongografi Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, 1 
 
Verv:  
Redaksjonsrådet Intervention Press, Århus 
 

3.2.17 DAG TUASTAD (Stipendiat) 
Publikasjonsliste: 
Tuastad, D. De israelske palestinernes opprør. - Palestina Oslo. 2000-12 (2) 
 
Tuastad, D. �’If you can’t beat them, buy them’?  Om den norske bistanden til palestinerne.� -
- Palestina Fellesutvalget for Palestina, Oslo. 2000 (1)  
 
Forskningsprosjekter: 
Arbeidstittel for Dr. polit. prosjektet er �Ekteskapsmønster blant palestinske flyktninger. 
Ekteskaps betydning for gruppedannelse og politisk organisering.� Gjennom feltarbeid i den 
palestinske flyktningeleiren Bureij i Gaza vil palestinske flyktningers� ekteskapsmønster i 
løpet av 50 år i tvungen eksil bli forsøkt kartlagt. Hvordan slektskapsgrupper har blitt 
rekonstituert gjennom ættelinje-endogame ekteskap, og betydningen av disse prosessene for 
politisk organisering vil være sentrale problemstillinger. Dette impliserer et studie av 
forholdet mellom ekteskap, slektskap og politisk kultur.  
Feltarbeid var planlagt fra oktober 00 til februar 2001. På grunn av vanskelig 
sikkerhetssituasjon i Gaza ble avreise utsatt til over jul. 
 
Medieprofil: 

Deltakelse tidsskriftredaksjon  
Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Palestina 
 
Deltakelse i massemedier: 
Tuastad, D. � Myten om det pre-moderne Balkan som årsak til Balkan-krigene: �Det ville 
Østen�.� - Tronsmobladet Oslo. 2000  
 
Tuastad, D. De israelske palestinerne -- Dagbladet. 2000-10-30 
 

3.2.18 ANNE KRISTINE WALDROP(Stipendiat) 
Publikasjonsoversikt: 
Frøystad, K.; Mageli, E.I.; Ruud, A.E.; Banik, D.; Eide, E.; Fosse, L.M.; Hanssen, K.; 
Hesselberg, J.; Price, P.G.; Ruud, A.; Tôrnquist, O.; Waldrop, A.; Widmalm, S.B. Nærbilder 
Av India - Samfunn, Politikk og Utvikling -- Frøystad, K.; Mageli, E.; Ruud, A.E. (ed.): 
(ISBN 82-456-0792-4) Cappelen Akademisk Forlag. 2000-01-20 : 347  
 
Waldrop, A. Crossing Yamuna: Social Distance, Class and Boundaries in New Delhi -- 
Abstracts, 99th Annual Meeting, American Anthropological Association American 
Anthropological Associations's 99th Annual Meeting San Francisco, USA. 2000-11  
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Waldrop, A. Educating the Educated: Reproducing Inequality Through Family and Private 
Schools in New Delhi - 16th European Conference on Modern South Asian Studies 
Edinburgh. 2000-09  
 
Waldrop, A. Klasse og Grenser i New Delhi's Offentlige Rom - Asia 2000 (Første norske 
Asia konferanse) Sundvolden Hotell. 2000-06  
 
Forskningsprosjekter: 
Egne: 
Husholdsstrategier for  vedlikehold av klasseposisjon: Den indiske urbane eliten som case 
På bakgrunn av feltarbeid blant folk tilhørende den utdannete eliten i New Delhi fokuserer 
avhandlingen på hvordan eliten opprettholder og reproduserer sin høye klasseposisjon i en 
situasjon der det indiske samfunn gjennomgår store endringer. To  store endringer som skjer i 
India er den såkalte demokratiske revolusjon der folk fra lav-kaster har organisert seg 
politisk, og den økonomiske liberaliseringen som har ført til større import av konsumvarer fra 
utlandet. Parallelt med disse endringene har den indiske middelklassen vokst i antall personer 
i løpet av 90-tallet, og det er en vekst som har kommet nedenfra; fra folk tilhørende lav-
kaster. Den urbane eliten i New Delhi er i liten grad påvirket av endringene blant lav-kaster, 
og analysen søker å vise hvordan deres hverdagsliv primært foregår i lukkete sosiale rom 
blant folk av samme sosiale kategori. Ekteskapsinngåelser, familieliv, sosiale 
sammenkomster og nettverk, og utdanningsinstitusjoner blir analysert i forskjellige kapitler. 
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
Asia 2000 på Sundvolden hotell, juni 2000: Deltakelse med paper: �Klasse og Grenser i New 
Delhi�s Offentlige Rom�. 
 
Internasjonale konferanser:  
16th European Conference on Modern South Asian Studies i Edinburgh, September 2000: 
Deltakelse med paper. �Educating the Educated. Reproducing Inequality Through Family and 
Private Schools in New Delhi�  
99th AAA Conference i San Francisco, November 2000: 
Deltakelse med paper: �Crossing Yamuna: Social Distance, Class and Boundaries in New 
Delhi� 
 
Verv:  
Styremedlem i NoFSA (Norsk Forum for Sør Asia) som er underlagt SUM, UiO. 

Kjønn og samfunn 

3.2.19 ELISABETH L'ORANGE FÜRST (Førsteamanuensis) 
Publikasjonsoversikt: 
Upublisert/ konferansepapers 
�Food – a gendered language�. Paper bearbeidet for publisering etter presentasjon på AAA 
konferanse i Philadelphia, 1999 
 
"Kropp og kvinnelighet i det moderne samfunn" Paper presentert på medisiner-  
konferansen �Kvinnelig seksualitet�, Soria Moria, Oslo  12. mai  
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�Kropp og kultur - kroppsidealer i ulike kulturer". Paper presentert på konferansen 
�Spiseforstyrrelser blant barn og unge�, Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, Felix 
Konferansesenter, 23.-24 novenber Oslo   
 
�Crossing borders and boundaries: Life history narratives of Jewish women in post-Soviet 
Moldova�. Paper presentert på EASA konferanse i Krakow 26-30.juli 
 
Forskningsprosjekter: 
Egne: 
Fire generasjoner kvinner � en casestudie av livshistorier og hverdagsliv i post-Sovjetisk 
Moldova. Studien omfatter deltakende observasjon og intervjuer med utgangspunkt i en 
urban, jødisk/ukrainsk familie bosatt i Chisinau, hovedstaden i Moldova. Disse kvinnenes liv 
reflekterer personlige erfaringer med  nøkkelbegivenheter  i det tyvende århundrets 
europeeiske ideologisk/politiske historie. De har på nært hold opplevd den kommunistiske 
revolusjon, den andre verdenskrigens naziterror, etterkrigstiden i et Sovjet-samfunn, samt 
dettes sammenbrudd etterfulgt av ekstrem markedsliberalisme og økonomisk elendighet. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeide med andre: 
Mat, kjønn og modernitet 
Videreføringen av det nordiske samarbeidsprosjektet �En matdag i Norden � en komparativ 
studie av hverdagslivets matvaner� i samarbeid med Marianne Ekström er avsluttet i løpet av 
året og resultatet er under publisering som kapittelet �The gendered division of cooking� i en 
rapport ved Unni Kjærnes (ed.):�Eating Patterns. A Day in the Lives of Nordic Populations�, 
Statens institutt for forbruksforskning,. 
 
Feminisme som kritikk. En studentundersøkelse ved UiO. 
Dette er et prosjekt jeg deltar i under ledelse av Beatrice Halsaa ved Senter for 
kvinneforskning. Det er en studie av studenters førforståelse av kvinne- og kjønnsforskning, 
deres motivasjoner for studiet og erfaringer med kjønn i Akademia. 
 
Konferansedeltakelse: 
Nasjonale konferanser: 
Norsk antropologiforenings årskonferanse på Lillehammer 12.-14. Mai. 
 
Deltakelse på Seminaret "Visjoner og stemmer" Del 1, Hotel Refsnes Gods 10-11 april og 
Del II samme sted 4.-5. Desember. 
 
Presentasjon av paper på medisinerkonferansen " Kvinnelig seksualitet" Soria Moria, 
konferansesenter 12.-13. mai  
 
Presentasjon av paper på konferansen �Spiseforstyrrelser blant barn og unge� ved Norsk 
sykehus- og helsetjenesteforening , Felix konferansesenter 24. november -  
 
Internasjonale konferanser:  
Deltakelse på EASA konferansen "Crossing Categorial Boundaries - Politics as Religion, 
Religion as politics" med presentasjon av paper i Krakow 26-30 juli . 
 
Deltakelse på Workshopen �Women after communism. Ideal images and real lives� arrangert 
av sosialantropologen Haldis Haukanes ved Senter for kvinneforskning, Universitetet i 
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Bergen 6.-7. Oktober. Presentasjon av paperet:  �Living in Limbo. The case of a professional 
woman's "return to the kitchen" in post-Soviet Moldova." 
 
Deltakelse på seminaret �People on the move and the territoriality of nations� ved SAI på 
Stefan hotellet 24. - 25. November. 
 
Medieprofil: 
Deltagelse i massemedier: 
Allers 11. januar, intervju ved Lena Jensen om fedme og slanking. 
Aftenposten 20. Januar, intervju ved Kjell Peter Eidsten om kvinner i Akademia.  
NRK, P2 Akademiet 21.6 , reprise på foredrag om Mat og kvinnelighet. 
NRK Sogn og Fjordane 25.8, intervju ved Jorun Eikenes om barn og kjønnsroller i 
programmet Formiddagssending. 
VG Lørdag 7.10, Intervju ved Live Landmark: �Jenter på by'n� 
Svenska Dagbladet 21. November, intervju ved Suzanne Schönström i en serie om mat: 
"Crossover eller kåldolmar? Matvalet viser din identitet".  
NRK P2, Søndagsavisen 3. desember: deltakelse/ intervju ved Erling Lægreid i innslag om 
Moldova/  situasjonen i Øst-Europa. 
 
Verv:  
Styremedlem i Vitenskapsteori - seminaret ved Filosofisk institutt, Universitetet i Oslo 
Styremedlem i det nye tverrfakultære Studiet i kvinne- og kjønnsforskning ved 
Universitetet i Oslo 
Leder for revisjonen av semesteremnet Kjønn og samfunn 
 
Internasjonalt samarbeid: 
Planlegging av komparativt forskningssamarbeid ang. matkultur og matvaner i Moldova 
(Chisinau), Russland (Novgorod) med Marianne Ekström, Universitetet i Göteborg, som har 
deltatt i en studie om matvaner i Novgorod. 
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4 Vedlegg 1: Ansatte ved Sosialantropologisk institutt 
 
Ansatte i vitenskapelige stillinger 
Abram, Simone A. Forsker sluttet 15.08 
Archetti, Eduardo Professor  
Berkaak, Odd Are Professor perm 01.01-30.06 
Beyer-Broch, Harald Førsteamanuensis  
Eriksen, Thomas H. Professor perm 06.03-02.04 
Flikke, Rune Stipendiat sluttet 31.08 
Frøystad, Hanne Kathinka Førstelektor midlt. fra 01.09 
Fuglerud, Øivind Førsteamanuensis midl. 01.01-31.10 
Fürst, Elisabeth L�orange Førsteamanuensis  
Helle-Valle, Jo Førsteamanuensis midlt.  
Hervik, Peter Universitetslektor midlt.  
Howell, Signe Professor  
Kalland, Arne Professor  
Krohn-Hansen, Christian Førsteamanuensis perm 01.01-26.03 
Lien,Marianne Førsteamanuensis  
Lund, Sarah Professor  
Melhuus, Marit Professor  
Nustad, Knut Gunnar Førstelektor midlt. fra 01.08 
Røkkum, Arne Førsteamanuensis  
Simonsen, Jan Kjetil Førstelektor midlt. Fra 10.08 
Sørum, Arve Førsteamanuensis  
Talle, Aud Professor  
Tuastad, Dag H. Stipendiat fra 01.08 
Ulfsnes, Kari Anne Vit.assistent midlt. til 31.03 
Vike, Halvard Førsteamanuensis perm fra 01.08 - 
Wikan, Unni Professor  
 
 
 
Teknisk/Administrativt ansatte  
Fossum, Kristin Førstekonsulent  
Grace, Roger Avdelingsingeniør  
Greiner, Kirsten Ingeborg Førstesektetær  
Jensen, Alf Førstesekretær  
Lien, Jørn Henning Førstekonsulent vikar 15.03-14.06 
Lomell, Lars Førstekonsulent perm.fra 26.7.99,sluttet 9.07 
Paulsen, Johannes Falk Kontorsjef  
Smith, Helene Førstekonsulent  
Walle, Thomas M Førstekonsulent perm 04.05-15.05 
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NFR-stipendiater 
 
Andersson, Astrid Stipendiat  
Breivik, Jan Kåre Stipendiat  
Brøgger, Benedikte Stipendiat sluttet 05.04 
Engebrigtsen, Ada Stipendiat sluttet 14.07 
Hanssen, Kristin Stipendiat  
Leifsen, Esben Stipendiat  
Nikolaisen, Bente Stipendiat sluttet 01.08 
Waldrop, Anne Stipendiat  
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5 Vedlegg 2: Hovedfagsoppgaver 
Bekken, Wenche: Kalven trives best der han er født. En studie av familie, slekt og tilhørighet 
i et fiskerisamfunn.  
 
Borge, Lars Ivar Owesen-Lein: Karneval i Xoxocotla - Bøddelens festdag  
 
Byrløkken, Snøfrid: Hvem er vi? Hvor kommer vi fra, og hvor går vi? Identitetskonstruksjon 
i enklaven Kaliningrad - Russland  
 
Egden, Sissel: Tirsdager er for Mariyamma � om utfordring og betydning av kvinnelighet 
blant brahminer i Bangalore  
 
Eide, Rachel Elisabeth: Kvinner i tiden - Om sosial konstruksjon av tid på Mafia, Tanzania  
 
Enge, Jonas: Konflikten om Kystverneplanen i Vega: Brysom lokalbefolkning, eller 
myndighetans problem?  
 
Fleisje, Monica: Vitenskapeliggjøring av morsrollen. Etnopsykologiske betraktninger av 
hverdagslivet for nybakte mødre i en bydel i Oslo 
 
Grytting, Astrid: Eit ordentleg ekteskap. Om ekteskap etter kontaktformidling mellom norske 
menn og utanlandske kvinner  
 
Hagen, Åse Katrine: Unge kvinner i dagens Malta - et møte mellom tradisjon og modernitet  
 
Haukelien, Heidi: Kall og byråkrati. Omsorgsteori og omsorgspraksiser blant sykepleiere  
 
Heilmann, Mari Rysst: "Alle sier forskjellig" Innhold, overføring og endring av kunnskap og 
tradisjon i barneomsorgspraksis 
 
Hillestad, Adelheid Hummelvoll: "Tiden går så alt for fort, men timene er så lange." Om å bo 
på sykehjem. En komparativ studie av to sykehjem - Oslo og Spania 
 
Holt, Kristin Goul: Temples & Bars 
 
Iost, Roar: The quest for authenticity An analysis of Norwegian Liverpool FC fans 
 
Justvik, Anne Christine: Plikten i gaven. En analyse av giverhandlingen basert på et studie av 
Strømmestiftelsens givere  
 
Krogsmyr, Kari: Et lite stykke Norge. Om sted og tilhørighet i Valdres  
 
Kvale, Signe E.: Forandre Verden! Identitet, politikk og retorikk i Sosialistisk Ungdom  
 
Langeid, Brita: "Nytt og gammelt � rent og blandet" Mat og 'cuisines' i Misiones, Argentina  
 
Larsen, Jostein: Conflicting memories: how narratives in the TRC arena challenge relations 
between past and present in South Africa  
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Liao, Pingyuan: From the "God and Ghost" world to the "Human and Nature" world: A Study 
of the Changes of Health Care in Yongxing Village in China  
 
Lindskog, Benedikte Victoria: We are all insects on the back of our motherland. Place, Space 
and Movement among Halh Nomads of Mongolia  
 
Ness, Ingvild: En passende ung kvinne � Idealer og praksis blant middelklassen i Dhaka, 
Bangladesh  
 
Olssøn, Eva: The Celebration of the Self in Everyday life. Westerners longing for 'coherence' 
and 'truth' in Auroville in south India  
 
Paust, Malin: Gresset på den andre siden. Tilpasning og identitetskonstruksjon blant norske 
migranter i Sao Paulo, Brasil  
 
Pedersen, Brit Karin: Kjønn og makt i Havana: Gamle idealer i en ny kontekst  
 
Pettersen, Lene: "Seeing is believing? Or vice versa?" -En undersøkelse av forholdet mellom 
organisering av representasjoner formidlet gjennom fjernsynet og folks meningsfulle 
konstruksjon av disse 
 
Rasmussen, Mariann: Når eplet faller langt fra stammen... En studie av voksne 
utenlandsadopterte i Norge  
 
Sand, Anniken: Dop er greit så lenge det ikke styrer livet ditt. En studie av narkotikabruk 
blant ressurssterk ungdom i Oslo  
 
Schei, Geir: Coping with modernity  
 
Tefre, Ellen Marie: Opplevelse og mening i psykodrama En antropologisk studie av ritualer 
og symbolbruk i gruppeterapi  
 
Undersrud, Greta: "Duften av grønn papaya" - Møter mellom etniske minoritetsfamilier og 
barnevernet  
 
Vagstein, Ingunn: Narrating difference. Dilemmas of German identity in Transylvania  
 
Vollan, Sissel: Reiser i tid, rom og tegn: Studie av en gruppe vietnamesiske flyktningers 
første tre år i Norge med bakgrunn fra flukt og transittopphold  
 
Voronel, Igal: IT & learning in an advertising agency 
 
Vågnes, Hilde Christensen: Fattig underklasse eller politiske flyktninger? En studie i en 
palestinsk flyktningeleir på Vestbredden  
 
Wrede-Holm, Vivien: Multikulturalisme som likhet og ulikhet. En studie fra Australia  
 
Øien, Cecilie: Imagening the Nation. An Anthropological Approach to the Lisbon World 
Exposition, Expo'98 


