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1. Innledning
 2001  har vært preget av et høyt aktivitetsnivå ved  Sosialantropologisk institutt (SAI).

 Vi har arbeidet aktivt med å gå igjennom hele vårt undervisningstilbud. Et nytt
mellomfagstilbud ble arbeidet startet. 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. Erfaringene med det nye tilbudet er hr vært
entydige postive både sett fra ansatte og studenters ståsted, men det har også vært svaært
ressurskrevende.

 SAI ønsker å benytte grunntanken i dette nye mellomfagstilbudet også på de andre nivåene,
innenfor de tilgjengelige ressursmessige rammer.

Kathinka Frøystad  har vært fagligkoordinator knyttet til utarbeidelse av nytt studietilbud på lavere grad
sosialantropologi, gjeldene forhold som: Form og omfang på undervisningsmoduler, eksamensordning,
ressursbruk (forslaget skal innebære både ekstern og intern ressursbruk). Herunder vurdere muligheten for felles
undervisning for 1. og 2. semesters studenter. Samt i samarbeid med Knut Nustad vurderte hun hvordan man
kunne utnytte IKT i det nye undervisningstilbudet.
 

 Fra semesterstart vår 2001 innførte SAI et elektronisk diskusjonsverktøy knyttet til
undervisningen på alle nivåer, og en seminarleder fikk en særlig oppgave til å være koordinator
for prosjektet. Knut Nustad fulgte opp erfaringene med det elektroniske diskusjonsverktøyet og
søkte selv aktivt å utnytte det i sin undervisning. Nustad vurderte videre hvordan men kan ta i
bruk "Classfronter" som er det valgte IKT verktøyet ved UiO. Nustad skrev på bakgrunn av sitt
arbeid en rapport.

 Del tre av seminar serien ”visjoner og stemmer” ble avhold den den 8 mai 2001 for alle ansatte
ved Sosialantropologisk institutt på Lysebu konferansesenter, Holmenkollen. Mens de to
forutgående hadde fokusert på utdanning, var fokuset denne gangen rettet mot forskning. Tre
større forskningsprosjekter ved instituttet ble presentert:

 “Transnational flows of concepts and substances”, Public Understanding of Genetics : a cross-
cultural and ethnographic study of the ‘new genetics’ and social identity (PUG) og “Natur og
samfunn”. Disse prosjektenes rolle i forhold individuelle prosjekter, samt bemanningsstruktur og
prosjekter var de videre temaene som ble behandlet.

Sosialantropologisk institutt har fått en rekke nye stipendiater i 2001:
• Heidi Fjeld, NFR stipendiat
• Erik Henningsen, stipendiat på prosjektet “Transnational flows of concepts and substances”.
• Anne Magnussøn, stipendiat på prosjektet ”natur og samfunn”.
• Yeal Nilsen, NFR stipendiat

Kathinka Frøystad ble tildelt H. M. Kongens gullmedalje for fremdragende doktorgradsavhandling av yngre
forsker.

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
Krohn-Hansen, Christian

 Vararepresentanter:

Sørum, Arve
Talle, Aud
Eriksen, Geir Thomas Hylland
Berkaak, Odd Are
Fürst, Elisabeth L’Orange
Howell, Signe
Lund, Sarah
Wikan, Unni

Administrative ansatte
Walle, Thomas
Vararepresentanter:
Smith, Helene
Fossum, Kristin
Greiner, Kirsten

Åremålsansatte
Waldrop, Anne
Vararepresentanter
Fuglerud, Øyvind
Helle-Valle, Jo
Breivik, Jan Kåre

Fra 03/05/01
Erik Henningsen
Vararepresentanter:
Dag Tuastad
Heidi Fjeld
Anne Magnussøn

Studenter
 Vår 2001:

 Bengt Andersen

 Heidi Elisabeth Sandnes

Vararepresentanter:
 Marit Aune Bergstøm

 

 Høst 2001:

 Line Melå

 Hanne Cecilie Geirbo

Vararepresentanter:

 Iselin Børresen

 Lill Schumann

1.1.2. FOU

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

Åremåls ansatte
Astrid Anderson
Vararepresentanter
Anne Magnussøn
Erik Henningsen
Dag Tuastad
Heidi Fjeld

Studenter

Vår 2001:
Matthew Whiting
Vararepresentant
Ellen Marie Forsberg

Høst 2001:
Gun Hafsaas
Vararepresentanter
Ingunn Skjerve
Ellen Marie Forsber

Studiekonsulent Kristin Fossum var sekretær for
utvalget.
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1.2. Økonomiske rammer 2001

 

1.2.1. Regnskap 2001
Inntekter Kostnader

Basisvirksomhet
Overført fra 2000  1 303 000,-
Fordeling fra SV-fakultetet;
KUF-midler

15 669 000,-

Andre inntekter      655 000,-
Lønn 13 939 000,-
Drift   3 547 000,-
Totalt Basisvirksomhet 17 627 000,- 17 486 000,-

Ekstern finansiert virksomhet
Overført fra 2000 1 100 000,-
Eksterne inntekter 4 377 000,-
Lønn 2 289 000,-
Drift 1 021 000,-
Totalt
Ekstern finansiert virksomhet 4 377 000,- 4 410 000,-

Overført til 2002
Regnskapsført resultat KUF-midler Kr. 141 000,-
Regnskapsført resultat eksternt finansiert Kr.  -33 000,-
Totalt Kr. 108 000,-

Pr. 31. desember 2001 hadde SAI brukt 99,2% av ordinære midler, som gjør at det blir overført kr. 141 000,-,
til år 2002. Av dette overskuddet er kr. 250 000,- knyttet til formidlingsprisen til Professor Hylland Eriksen.
Den ekstern finansierte virksomheten overfører et underskudd på 33 000,-.

2. Sosialantropologisk institutt

2.1. Innledning
 Forsknings- og undervisningsaktivitetene ved instituttet er omfattende og spenner over et vidt
felt, så vel 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 innførte våren 2001 en ny studieplan for mellomfagstillegget i sosialantropologi. Målsettinger med
studieplanrevisjonen har blant annet vært å kunne tilby intensivert undervisning, øke mulighetene for valgfrihet
og fordypning, fremme deltakelse i undervisningssituasjonen og bedre skrivetreningen.Gjennom denne
studieplansendringen vil mellomfaget knyttes nærmere opp mot aktuell forskning ved instituttet, gjennom at de
vitenskapelig ansatte definerer pensum og i stor grad også tematikk for fordypningskurs. Instituttet har i 2001
gjort nyttige erfaringer med et studieopplegg som lever opp til grunnideer i Stortingets vedtak om
kvalitetsreform i høyere utdanning.

Universitetslektor Kathinka Frøystad hadde våren 2001 i oppgave å bygge videre på Arne Kallands arbeid fra
høsten 2000, og utarbeide et forslag til modulisering av laveregradsundervisningen ved SAI. Arbeidet var
finansiert via omstillingsmidler. I det videre arbeidet med omlegging til bachelorgrad i sosialantropologi (som
ifølge stortingets vedtak skal innføres f.o.m. høsten 2003), vil instituttet ta utgangspunkt i Frøystads forslag til
studiestruktur, og nedsette arbeidsgrupper som kan jobbe videre med studieplaner/pensum på bakgrunn av dette.
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2.1.1. Studentopptak

 Fra og med høsten 1999 gjeninnførte instituttet opptak til hovedfag kun i høstsemesteret (se for
øvrig punkt 2.1.5). Hovedårsaken til dette var veiledningssituasjonen på hovedfaget, og behov
for å konsentrere undervisningsressursene. Antalle studenter på grunn- og mellomfag er holder
seg stabilt i 2001, på et littt høyere nivå enn bunnivået i 10-årsperioden. Siden det ikke foretas
opptak til lavere grad, er det mer å lese ut av eksamensoppmeldingstallene enn på
undervisningsmeldte studenter. Også her er studenttallet stabilt.

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). Ny eksamensordningen ble innført våren 2001. Skoleeksamen ble kuttet ut, og studentene
ble prøvd i form av en semesteroppgave og en muntlig eksamen som teller likt. Erfaringene fra
dette var gode.

2.1.3. Grunnfag og mellomfag

 Grunnfag

 Grunnfagssundervisningen 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. 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 to 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.

 Eksamen 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 2001 var Professor Arne Kalland, Jo Helle-Valle vikarierte i
Kallands forskningstermin våren 2001.

 Mellomfagstillegget

SAI innførte ny studieplan til mellomfagstillegget våren 2001. Med denne deles semesteret i to. Første halvdel
er avsatt til arbeid med fellesdelen. Det tilbys 8 timer organisert undervisning i uken i 5 uker, bestående av 3
dobbelttimer forelesninger og 1 dobbelttime i seminargruppe. Undervisningen til fellespensumet etterfølges av
en skriftlig 8 timers eksamen midt i semesteret.
 Fellespensum består av tre bolker og utgjør ca. 1100 sider. I første bolk fokuseres det på fagets
grunnlagsproblemer. Tekstene her er knyttet til selve vilkårene for antropologisk
kunnskapsproduksjon, og tar opp sentrale spørsmål som relativisme og komparasjon, rasjonalitet
og oversettelse. I andre bolk inngår tekster som behandler sentrale temaer i det komparative
studiet av sosialt og kulturelt liv. Bolk tre gir en større innføring i visse sentrale debatter med
dype røtter i antropologien. Bolkene har følgende tematiske inndeling:

�    Begrepsdannelse og grunnlagsproblemer  : Rasjonalitet, relativisme, komparasjon og metode
�    Temaer i studiet av sosialt og kulturelt liv  : Symboler, ritualer og verdensbilder / Makt og vold / Former

for differensiering: kjønn, 'rase', etnisitet og nasjon / Trenger antropologer begrepet 'kultur'?
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�    Vedvarende debatter  : Perspektiver på totemisme / Perspektiver på forholdet mellom det naturlige og det
sosiale / Perspektiver på forholdet mellom materielt og symbolsk liv / Perspektiver på forholdet mellom
antropologi og historie

Annen del av semesteret er avsatt til et sett valgfrie fordypningskurs. Hvert semester gis om lag seks
fordypningskurs, avhengig av estimert studenttall. Hver student følger to av disse. Maksimalt antall studenter
per kurs er normalt 25. Hver student velger selv hvilke to kurs han/hun vil følge, men instituttet forbeholder
seg retten til å fordele studenter på kurs i den grad dette viser seg nødvendig. Studenten skal levere et essay til
hvert av de to kursene i slutten av semesteret. Til hvert kurs tilbys 2 dobbelttimer undervisning, slik at
studenten også i denne delen av semesteret følger 8 timer undervisning i uken i 5 uker.

Fordypningskursene har hver et pensum på 500 sider. Pensum defineres av kursholder. Tre av kurstemaene
hvert høst - og vårsemester er faste.

I   høst  semesteret tilbys kursene:
1. Utvikling
2. Makt og autoritet
3. Natur og kultur
4. - (6.) De øvrige kursene er åpne

I   vår  semesteret tilbys kursene:
1. Etnisitet og nasjonalisme
2. Varer og gaver
3. Kosmologi og rituelt liv
4. - (6.) De øvrige kursene er åpne

Målsettinger med studieplanrevisjonen har blant annet vært å kunne tilby intensivert undervisning, øke
mulighetene for valgfrihet og fordypning, fremme deltakelse i undervisningssituasjonen og bedre
skrivetreningen. Arbeidsformene i de valgfrie kursene baseres på aktiv studentforberedelse og deltakelse. Et
generelt mål for disse kursene er å søke å stimulere studentene til å fordype seg i og reflektere selv over
tekstene. Dette innebærer blant annet litteraturseminarer, diskusjoner og egne presentasjoner. Essayoppgavene
tar utgangspunkt i undervisningen, og arbeidet med essayene foregår parallelt med, og integrert i,
undervisningen.

Gjennom denne studieplansendringen vil mellomfaget knyttes nærmere opp mot aktuell forskning ved
instituttet, gjennom at de vitenskapelig ansatte definerer pensum og i stor grad også tematikk for kursene.

Førsteamanuensis Christian Krohn-Hansen var undervisningsleder for mellomfag i 2001, Signe Howell
vikarierte i Krohn-Hansens forskningstermin våren 2001.

2.1.4. Hovedfag

 Nye hovedfagsstudenter ble høsten 2001 ønsket velkommen gjennom ulike arrangement ved
instituttet. I forlengelsen av orienteringsmøtet holdt instituttbestyrer en innføringsforelesning om
regional etnografi og prosjektbeskrivelsen. Deretter inviterte instituttet til faglig-sosial
ettermiddag med servering, for ansatte og studenter. Representanter for satsningsområdet natur og
samfunn samt prosjektet ”Transnational flows of concepts and substances” informerte om
pågående forskningsprosjekter ved instituttet, og muligheter for å knytte hovedfagsprosjekter opp
mot disse.

 Hovedfagsstudiet starter etter studieplanen med et innføringskurs med en dobbelttimes
forelesninger og tilhørende seminargrupper, 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, 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. Våren 2001 eksperimenterte kursholder Jo
Helle-Valle og seminarleder Mari Rysst Heilmann med mini-feltarbeid som en integrert del av
seminarundervisningen til metode. Tilbakemeldinger tyder på at dette hadde suksess hos
studenene.

 Som et ledd i forberedelsene til hovedfagsprosjektet skriver studentene et regionalt essay parallelt
med prosjektbeskrivelsen Essayet skal demonstrere studentens kunnskap til den etnografiske
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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. Fakultetet tildeler studentstipend for ikke-europeiske studier i
vårsemesteret. Hovedfagsstudenter ble i år 2001 også tildelt feltarbeidsstipend i tilknytning til
det NFR-finansierte prosjektet ”Transnational flows of concepts and substances”.

 For å lette igangsettingen av skriveprosessen holdes et obligatorisk skrivekurs for studenter etter
feltarbeid. Dette etterfølges av veiledningsseminarer, hvor studentene legger frem skriftlige
arbeider i tilknytning til hovedoppgaven.

 I andre skrivesemester tilbyr instituttet et ’hovedfagsseminar’. Det har en form som tilsvarer
instituttseminaret ved SAI. Seminaret går over en dobbelttime i uken, gjennom hele semesteret.
Hovedfagsseminaret skiller seg fra veiledningsseminaret i første semester etter feltarbeid ved at
studentene her får trening i å presentere problemstillinger fra hovedoppgaven muntlig, noe som
stiller andre krav til forberedelse. To studenter legger frem hver gang. Hver student gis 15-20
minutter til å presentere stoff fra hovedoppgaven muntlig, og får deretter tilbakemeldinger fra
tilhørerne i de resterende 25-30 minuttene. Veileder til den studenten som legger frem vil alltid
være tilstede, og fungere som ordstyrer i diskusjonen. Seminaret er åpent for interesserte
studenter og ansatte. Gjennom at seminaret er åpent for alle studenter, gir det også studenter før
feltarbeid mulighet til å bli kjent med hovedfagsprosjektene ved instituttet. Veilederen til den
studenten som presenterer skal være tilstede.

 Parallelt med skrivingen skal studentene følge et valgfritt hovedfagskurs. Følgende kurs ble gitt i
2001: ”Antropologi og øknomisk teori: studier av markeder (Stipendiat Esben Leifsen), ”Urban
Form, Urban Life, Urban Culture” (Prof. Edward Robbins – Arkitekthøyskolen/Harvard),
”Perspektiver på det moderne USA” (Prof. Sarah Lund), ”Nature and Social Theory” (Adrian
Franklin – gjesteprofessor fra University of Tasmania).

 Hovedfagsstudiet avsluttes med en oppsummerende muntlig eksamen, basert på avhandlingen,
selvvalgt pensum i forbindelse med denne og pensum fra valgfritt hovedfagskurs. 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.

 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 fagutvalget arrangerte en påfølgende kandidatmiddag. Instituttet har fått
positive signaler fra studentene vedr. denne markeringen, etter oppstart våren 2000. Vi håper
derfor dette vil bli en varig tradisjon.

 Førsteamanuensis Arve Sørum har vært undervisningsleder for hovedfag i år 2001.

 Hovedfagsopptaket 2001

 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. Høsten 2001 var antall søkere 79, igjen på nivå
med 1999. Opptakskvoten på hovedfag (76 studenter) ble ikke fylt ved opptaket. Alle kvalifiserte
søkere fikk tilbud om opptak, og 65 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. Nytt av året var at alle søkere måtte levere en kortfattet
prosjektskisse sammen med søknaden. Prosjektskissene ble lest av hovedfagsleder, med tanke på
eventuelle tidlige tilbakemeldinger på prosjekter som kanskje er lite egnet på Sosialantropologisk
institutt. Vi ønsker samtidig å bevisstgjøre studentene på et tidlig stadie at hovedfagsstudiet
innebærer et selvstendig forskningsprosjekt. Antropologi er fortsatt et kvinnedominert fag. 75 %
av studentene som ble tilbudt plass på hovedfag i 2001 var kvinner. F.o.m. høsten 1999 ble det
ved SV-fakultetet innført et minstekrav på opptak til hovedfag på 2,7 på samlet mellomfag eller
mellomfagstillegget.
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2.1.5. Annet

 Mars 2001 arrangerte fagutvalget ved Sosialantropologisk institutt fagkritisk dag. Dagen ble
innledet med en paneldebatt over temaet ” Grensesprengende antropologi - problematikken rundt
tverrfaglighet”. Ordstyrer var Odd Are Berkaak, og debattanter var: Peter Hervik, Unni Wikan og
Elisabeth L'Orange Fürst. Deretter ble det vist film av Borgo Allegri: Feltarbeid blant
småkriminelle i Firenze.

 En gruppe hovedfagsstudenter startet våren 2000 på frivillig basis en seminarrekke i nyere
antropologisk teori. En rekke av instituttets fast ansatte blir invitert til å forelese over selvvalgte
teorietiske perspektiver. I 2001 bidro følgende:
Odd Are Berkaak: Sted: lokalitet, erfaring, representasjon og begrep; Marit Melhuus:
Substansenes flyt: egg og sæd på norsk; Peter Hervik: Nye og udeblevne antropologiske
perspektiver på etnicitet og racisme; Anne Waldrop: Studie av klasse fra et antropologisk
perspektiv med utgangspunkt i komplekse samfunn/urbane settinger; Sarah Lund: Et utvidet
fellesskap? Fortellinger om Norge i en global sammen.

2.1.6. Studieprogresjon og gjennomstrømning

 På grunn- og mellomfagsnivå følger hoveddelen av studentene normal studieprogresjon. Antall
avlagte vekttall i forhold til eksamensmeldte studenter er imidlertid lavt på grunnfag (55-60%),
mye trolig p.g.a. studenter som melder seg til faget uten planer om å følge studiet eller ta
eksamen. Våren 2001 var stryk- og trekksprosenten på grunnfagseksamen også uvanlig høy
(30%). På hovedfaget derimot, er det ikke uvanlig at studenter bruker flere semestre utover den
normerte studietid på 2 _ år. Dette henger delvis sammen med fagets egenart og feltarbeidet.

 Kunnskapstilegnelsen i antropologi krever et grundig, lengre feltarbeid. Så vel 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.
Statistikken for 2001 viser totalt 46 uteksaminerte hovedfagsstudenter, 24 ferdige på våren og 22
på høsten.

 Som et ledd i å bedre gjennomstrømningen på hovedfaget ble det våren 2001 innført en
veiledningsavtale mellom student, veileder og instituttet. Det ble samtidig presisert at veiledning
er mengde- og tidsbegrenset. Veiledningsforholdet opphører når studenten har tatt ut det totale
antall veiledningsmøter hun/han har krav på, eller når veiledningen har vart i 4 semestre
(inklusive feltarbeid/datainnsamling).

 Våren 2001 ble det også vedtatt å avvikle gammel ordning på hovedfag (fra før høsten 1996)
samt magistergraden. Brev ble sendt til samtlige registrerte studenter som var registrert på
gammel ordning/magistergraden, med varsel om at siste mulighet til å gå opp til eksamen etter
disse ordningene er våren 2002. De fikk samtidig tilbud om sluttveiledning, samt utførlig
beskrivelse av muligheter for å overflyttes til ny ordning. Responsen på dette har vært god, og
mange har satt pris på denne oppfordingen om å ferdigstille hovedfagsoppgaven.
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 Antall studenter (tall fra Felles Studieadministrativt system):

Antall emnemeldte
H01 V01 H00 V00 H99 V99 H98 V98 H97 V97 H96 V96 H95

Grunnfag 516 527 501 474 506 515 509 527 519 484 473 533 578

Mellomfag* 96 101 106 117 95 99 112 134 100 112 107 158 34

Hovedfag
(inkl. mag.art.)

327 306 321 297 320 292 288 281 250 220 242 217 217

Til sammen 936 934 928 888 921 906 909 942 869 816 822 908 829

Antall eksamensmeldte
Eksamen H01 V01 H00 V00 H99 V99 H98 V98 H97 V97 H96 V96 H95

Grunnfag 198 246 186 235 205 247 148 247 195 179 206 208 230

Mellomfag* 75 77 89 90 84 87 92 118 74 88 67 124  21

Hovedfag,
innføring

64 10 67 8 58 44 67 50 31 28 21 59  57

Hovedfag,
avsluttende

22 24 15 22 27 19 16 17 8 21 6 15   3

(inkl. mag.art.)

*Ny mellomfagsordning innført våren 2001. Overgangsordning for gammel ordning t.o.m høsten
2001. Tall viser total på mellomfag

2.2. Dr. Polit-programmet

2.2.1. Opptak

 For det ordinære opptaket til dr.polit.-programmet år 2001 var det 11 søkere og av disse var det
1 søker som ble funnet ikke kvalifisert. Det ble sendt tilbud om opptak til 5 studenter, og 5 ble
plassert på venteliste.    Harold Langford Wilhite Jr. fikk opptak på programmet med ansettelse ved
Senter for utvikling og miljø.    Heidi Fjeld   og    Yael Nilsen   ble ansatt ved instituttet som
stipendiater med NFR-finansiering.    María Antonieta Guzmán-Gallegos   ble ansatt som
universitetsstipendiaet ved instituttet, i konkurranse med 15 søkere. Videre ble det utlyst en
stilling som universitetsstipendiat innen satsningsområdet ’natur og samfunn’. Det var 5 søkere
til stillingen, og    Anne Magnussøn   ble tilsatt. Videre var det 4 søkere til stillingen som
stipendiat innenfor det NFR-finansierte forskningsprogrammet ”Transnational flows of concepts
and substances”.    Erik Henningsen   ble tilsatt som stipendiat.

 . Pr 31.12.01 var 26 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 2001 var professor Aud Talle, med Thomas Hylland
Eriksen som vikar i Talles forskninsgtermin høsten 2000 og våren 2001.

 

2.2.2. Doktorgrader i 2001

 Benedicte Brøgger

 Disputerte over avhandlingen Occasions and Connections. The Chinese Clan Associations as
Part of Civil Society in Singapore,

 Prøveforelesninger

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus (SV-bygget), Blindern
Tid: Fredag 6. april 2001
Klokken 16.15 Selvvalgt tema: "What can anthropology contribute to the elaboration of the concept of civil
society?"
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Klokken 17.15 Oppgitt tema: "How could anthropology contribute to the study of recent developments of
ethnicity and nationalism in Southeast Asia?"

 Disputas

Sted: Ragnar Frisch Auditorium (gamle Ullevål Kino),Blindern
Tid: Lørdag 7. april 2001, kl. 10.15
Ordinære opponenter:
Dr. Frank N. Pieke, University of Oxford (1. opponent)
Dr. Tong Chee Kiong, National University of Singapore (2. opponent)
Komitéens koordinator: 1. amanuensis Marianne Lien, Sosialantropologisk institutt, UiO
Disputasens leder: dekan Marit Melhuus

 Sammendrag av avhandlingen:

Hvilken rolle de tradisjonsrike kinesiske klanene spiller i Singapore i dag er tema i avhandlingen til Benedicte
Brøgger. Hun har studert klanenes rolle som mellomledd mellom statsapparatet og den kinesiske
majoritetsdelen av befolkningen.
Doktoranden beskriver hvilken roller klanene spilte i Kina, og hvordan immigrantkineserne tok med seg denne
organisasjonsmodellen og tilpasset den de nye rammebetingelse de møtte under det britiske kolonistyret i den
tiden Malaya. Britenes selvstyremodell gjorde at klanene i realitetene fungerte som politisk beslutningssystem
for kineserne. De hadde også ansvaret for organiseringen av religions-, velferds- og utdannelsestilbud, og var
samtidig viktige noder i foretningsnettverkene i regionen. Dermed fungerte de som totale institusjoner. Etter
Singapores selvstendighet i 1965 tok myndighetene over de fleste av klanenes funksjoner, og man forventet at
de ville dø ut som organisasjonsform. Det skjedde ikke, og de siste ti årene har det også vært en svak økning i
antall klaner. Avhandlinger forsøker å identifisere årsakene til klanenes levedyktighet.
Materialet studien bygger på, er kvalitativt og baserer seg på 18 måneder feltarbeid i Singapore. Det består dels
av intervjuer med 50 klaner, av totalt 350, dels i data fra deltagende observasjon i 15 av klanene.
Hovedpoenget i avhandlingen er at de kinesiske klanene i Singapore har bestått nettopp fordi de er og har vært
sivilsamfunnsinstitusjoner. Gjennom å presentere de kinesiske klanene i et historisk perspektiv kommer det
frem at klanene har bestått og spilt en offentlig rolle under en rekke ulike politiske regimer. Avhandlingen
argumenterer med at det har vært mulig nettopp fordi klanene fungerer som mellominstitusjoner mellom
statsapparatene og den kinesiske delen av Singapores befolkning. De har fortsatt å gjøre det også under dagens
regime. Dette er politisk problematisk og er derfor ikke del av den offisielle diskursen, men skjer som del av en
godt institusjonaliserte om enn uformelle praksiser. Doktoranden forsøker også å supplere analyseverktøyet noe,
og trekker på bakgrunn av studien noen analytiske følger for forståelsen av begrepet det sivile samfunn.
Benedicte Brøgger er født i Oslo i 1962. Hun tok mag.art.-graden i 1989. Arbeidet med avhandlingen er utført
ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

 Ada Engebrigtsen

Disputerte over avhandlingen Exploring gypsiness: power, exchange and interdependence in a Transylvanian
village.

 Prøveforelesninger

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus (SV-bygget), Blindern
Tid: Onsdag 09. mai 2001
Kl. 17.15 Selvvalgt emne: "Their heart is not warm unless they steal" - Anthropological approaches to theft
and stealing.
Kl. 18.15 Oppgitt emne: "The musical imagination of Gypsiness: traditions, forms and performances"

 Disputas

Sted: Gamle festsal, sentrum
Tid: Torsdag 10. mai kl. 10.15
Ordinære opponenter:
Dr. Michael Stewart, University College London (1. opponent)
Prof. Olivia Harris, Goldsmiths University (2. opponent)
Komitéens koordinator: Prof. Odd Are Berkaak, Sosialantropologisk institutt, UiO
Disputasens leder: dekan Marit Melhuus

 Sammendrag av avhandlingen:
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Tema for avhandlingen er forholdet mellom rom sigøynere og rumenere i en landsby i Transylvania. Det
sentrale teoretiske argumentet for avhandlingen er at sigøynere bør studeres i relasjon til de ikke-sigøynske
samfunn de er en del av og at "sigøynskhet (gypsiness) bør forstås som en spesifikk sosial form skapt av den
gjensidige avhengigheten mellom kategoriene sigøynere/ikke sigøynere.
Avhandlingen er basert på 12 mnd. feltarbeid i en landsby i Transylvania bestående av rumensk? og
ungarsktalende småbønder og rom sigøynere. På landsbygda i Romania inngår rom sigøynere og rumenske
landsbyfolk i hva kandidaten analyserer som mer eller mindre symbiotiske forhold der bytter av varer og
tjenester knytter dem sammen i gjensidig avhengighet, materielt og kulturelt. Sigøynerne er nesten fullstendig
økonomisk avhengig av bøndene, mens de strever for å opprettholde kulturelt og politisk autonomi.
Bøndene betrakter gjerne sigøynerne som parasitter, og underkommuniserer derved sin avhengighet av dem.
Avhandlingen består av tre deler, del 1 fokuserer rom sigøynersamfunnet i denne landsbyen. Del 2 diskuterer
rom sigøynere som landsbyfolk med vekt på bytterelasjonene som både understreker forskjeller mellom etniske
gruppene og knytter dem sammen. Del 3 fokuserer på de historiske relasjonene mellom de etniske kategoriene
som en bakgrunn' for forståelsen av den spesifikke sosiale formen for etno?politiske relasjoner i Romania.
Kandidaten hevder at det mangetydige og ambivalente forholdet mellom rom sigøynere og rumenske
landsbyfolk har utviklet seg gjennom samvær og bytterelasjoner i århundrer og utfordrer vante forestillinger om
sigøynere som marginale og som maktesløse offer for etniske overgrep. Bildet er mer komplisert og sammensatt
og maktrelasjonene er dynamiske, flertydige og i forandring. For å forstå sigøynernes vanskelige posisjon i det
rumenske samfunnet og det stigma som lett gjør dem til offer for overgrep, må man forstå denne gjensidige
avhengigheten som konstituerer sigøynere og rumenere på landsbygda i Romania.
Ada Engebrigtsen er født i Oslo i 1948. Hun tok mag. art graden i 1989. Arbeidet med avhandlingen er utført
ved Sosialantropologisk institutt i Oslo.

 

 Axel Kristian Strøm

Disputerte over avhandlingen Continuity, adaptation and innovation: Tibetan monastic colleges in India

 Prøveforelesninger

Sted: Auditorium 5, Eilert Sundts hus
Tid: Tirsdag 2. oktober 2001
Kl. 17.15 Selvvalgt emne: 'Reflections on the Concept of Tradition'
Kl. 18.15 Oppgitt emne: 'Conflicting Ideals? Monastic communities and hermits in Buddhism in the light of
social theory'

 Disputas

Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups hus
Tid: Onsdag 3. oktober 2001, kl. 10.15
1. opponent: Charles Ramble, The Faculty of Oriental Studies, Universitetet i Oxford
2. opponent: Per Kværne, Institutt for Kulturstudier, Universitetet i Oslo
Koordinator: Signe Howell, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
Disputasens leder: Aud Talle

 Sammendrag av avhandlingen:

Avhandlingen er en komparativ studie av ulike klosterhøyskoler etablert av tibetanske flyktninger i India etter
1970. Disse høyskolene er fortsatt de viktigste institusjoner for høyere utdanning i det tibetanske samfunn, og
har siden 1980-tallet rekrutterert et stort antall studenter fra Tibet. De fleste av institusjonene er 'reinkarnasjoner'
av klostre i Tibet, i den forstand at de bærer det samme navn, viderefører de samme rituelle og
kunnskapsmessige tradisjoner og er organisert mer eller mindre på samme måte som de opprinnelige
institusjoner var i Tibet. Andre er, i større eller mindre grad, omorganisert og tilpasset den nye situasjon, mens
noen få er 'unnfanget' i eksil .
Avhandlingens fokus er institusjonell kontinuitet og endring. Høyskolenes nåværende form og situasjon i India
vurderes på bakgrunn av klostervesenets historie, organisering og sosiale rolle i Tibet, slik dette utledes av
sekundært og primært kildemateriale. Med utgangspunkt i analyse av institusjonenes respektive sosiale
organisasjon, kultur og rekrutteringmønster søker avhandlingen å identifisere og forklare kontinuitets- og
endringsprosesser. Et vesentlig aspekt ved klostrenes situasjon er den økende globale utbredelse av tibetansk
buddhisme, som delvis har sitt utspring i klostrene i India. Denne prosessens innvirkning på høyskolenes
kultur og sosiale organisasjon står derfor sentralt i analysen. Relaterte temaer som også belyses er forholdet
mellom religiøs og verdslig utdanning i det tibetanske samfunn, og klosterhøyskolenes rolle i dette samfunnet i
dag.
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Avhandlingen er hovedsakelig basert på kvalitative intervjuer og samtaler med lærere og studenter ved
høyskolene.
Axel Strøm er født i 1957. Han fullførte Cand.polit. graden med hovedfag i sosialantropologi i 1989. Arbeidet
med avhandlingen er utført ved Etnografisk museum og Sosialantropologisk institutt i Oslo.

 Rune Flikke

Disputerte over avhandlingen Curing the Ills of History. From Colonial Public Health to Hygiene and Healing
in Contemporary South African Independent Churches

 Prøveforelesninger

Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts hus
Tid: Torsdag 18. oktober 2001
Kl. 17.15 Selvvalgt emne: "Culture and health: 'Culture' in discourses on African health in Union and
apartheid South Africa"
Kl. 18.15 Oppgitt emne: "How can accounts of historical processes form an integral part of ethnographic
analysis?"

 Disputas

Sted: Ragnar Frisch Auditorium (Ullevål kino)
Tid: Fredag 19. oktober 2001, kl. 12.15
1. opponent: Prof. Jean Comaroff, Universitetet i Chicago
2. opponent: Prof. Bruce Kapferer, Universitetet i Bergen
Administrator: Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
Disputasens leder av Prof. Eduardo Archetti.

 Sammendrag av avhandlingen

Rune Flikkes avhandling er basert på tre års feltarbeid i Durban, Sør-Afrika i sionistbevegelsen, en gren av de
afrikanske uavhengighetskirkene. Med utgangspunkt i samtidens helbredelsespraksiser argumenterer Flikke for
at praksisene er historisk knyttet til den koloniale vektleggingen av hygiene, innført gjennom offentlig
helseforskrifter. I studien framstår den koloniale helsepolitikken som direkte knyttet til viktorianske ideer om
det rene og urene. I koloniene ble disse diskursene i særdeleshet knyttet til ideer om rase. Den sorte
befolkningen ble klassifisert som møkkete og derfor en helsefare. Slik spores ideene om rasemessig segregasjon
tilbake til hippokratiske og galeniske ideer om helse.
Gjennom flere historiske kapitler argumenteres det for at disse diskursene deler en grunnleggende forståelse for
helse og velvære med de afrikanske modellene. Slik blir deler av de kolonialistiske ideene om offentlig
helsepolitikk, som sidestilte “gudfryktighet med renslighet”, appropriert i afrikanske religiøse
helbredelsesprosesser. Helsebegrepet som vokste fram fra disse praksisene knyttes direkte til afrikansk
forbruksmønster av hygieniske artikler og valg i bruken av offentlige og private helsetjenester.
I de avsluttende kapitlene argumenteres det for at vektleggingen og den praktiske gjennomføring av helsetiltak
har vært en viktig brikke i opprettelsen og implementering av kolonistyre. Gjennom referanser til deltakende
observasjoner og intervjuer argumenterer Flikke for at den eksplosjonsartede bruken av sionisthelbredere er
knyttet til den politiske historien og må forståes som former for motstand mot et kolonistyre som i særdeleshet
rettet oppmerksomhet mot den afrikanske huden i forsøk på å styre det sorte flertallet.
Rune Flikke er født i 1961. Han fullførte Cand.polit graden med hovedfag i sosialantropologi i 1994. Arbeidet
med avhandlingen er utført ved Sosialantropologisk institutt, UiO, og Harvard University.

 Jan-Kåre Breivik

Disputerte over avhandlingen Deaf Identities in the Making – Narratives and Metaphors in Translocal Lives

 Prøveforelesninger

Aud 2, ES. Tors. 13.12.2001
Kl. 17.15 Selvvalgt emne: "Doing Transnational Fieldwork: Methodological Challenges"
Kl. 18.15 Oppgitt emne: "Ethical dilemmas in the production of anthropological texts "
 

 Disputas

Sted: Auditorium 1 Eilert Sundts hus
Tidspunkt: Fredag 14.12.2001, kl. 10.151. opponent: Prof. Judith Okely, Hull University
2. opponent: Forsker Marianne Gullestad, Institutt for Samfunnsforsking
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Koordinator: 1.am. Arve Sørum, UiO.
Disputasens leder Prof. Odd Are Berkaak

 Sammendrag av avhandlingen

Avhandlingen er et bidrag til studiet av senmoderne døv identiet og identitetsformasjon - hvor livshistorier,
identitetsmetaforer og translokal prakis står sentralt. Gjennom forskjellige livshistorier fra tegnspråklige døve i
Norge viser Breivik hvordan selvforståelser, narrative ressurser og metaforer brukes kreativt for å skape identitet.
Dette er identifikasjonsuttrykk som ofte står i kontrast til den norske, hørende og bofaste kulturelle forståelsen
som omkranser dem.
Selvforståelsen og den narrative konstruksjonen av egen identitet - som norsk - er dermed temmelig
underordnet. Og det er et sentralt argument i Breivik's avhandling at døve må forstås utover og bortenfor et
nasjonalt-territorielt rammeverk. De translokale og transnasjonale trekkene ved døvt liv er godt underbygd
gjennom de livshistoriene som avhandlingen bygger på - som også tydeliggjør konsekvensene av de særegne
demografiske forholdene i døvepopulasjonen (ca. 90% har hørende foreldre). Det translokale trekket blir
ytterliger underbygd gjennom den observerte praksisen som mange døve inngår i, med blant annet en
høyfrekvent deltakelse på translokale og transnasjonale døve-arrangementer og begivenheter. At døve i tillegg er
hyppige brukere av cyberspace og elektronisk kommunikasjonsteknologi svekker ikke dette aspektet - heller
tvert i mot. Døve er dermed, argumenterer Breivik, både potensielt og reelt "medlemmer" av en transnasjonal
bevegelse som ofte (og situasjonelt) har en sterkere identitetsmessig betydning enn hva de lokale, familiære og
nasjonale bånd og lojaliteter, som døve i tillegg innehar, måtte bety. Det vil dermed være ufullstendig å forstå
norske døve som medlemmer i en nasjonal subkultur.
Det vil også være ufullstendig å forstå døve som funksjonshemmede. Selv om døve ofte må forholde seg til
denne merkelappen, og av og til omslutter den, vil de fleste døve allikevel ikke forstå seg selv (eller bli
betraktet) som handikappet. Gjennom deltakelse i tegnspråklige fellesskap blir mange døve medlemmer av en
språklig minoritet som oppleves som en berikelse, noe som gjør det "etniske" trekket ved døvefellesskapene
tydeligere. Dette er også en dimensjon som har blitt forsterket av transnasjonal døvebevissthet og kamp - for
anerkjennelse av nettopp dette: Tegnspråk som fullverdig språk, og døve som språklig minoritet.
Men det er ingen selvfølge at døve individer omsluttes av et inkluderende døvefellesskap. Interne
identifikasjonsprosesser og en "etnifisert" identitetspolitikk presser også aktuelle og potensielle medlemmer inn
i posisjoner hvor lojalitet og identitetspolitisk (r)enhet skal demonstereres. Dette medfører problemer for flere,
blant annet de som har en uklar eller blandet posisjon. Å bli døv, i kulturelle termer, er dermed en
identifikasjonsprosess eller en identitets-sti som også produserer og er omkranset av ambivalens, refleksivitet og
farer. Det er også slik p.g.a. det kontinuerlige normaliseringspresset som kommer fra et fonosentrisk
(lydsenterert) og hørende kulturelt regime. Døveidentitetene er følgelig utsatt for diskusjon og disputt (både
utenfra og innad) og den aktuelle utformingen varierer kraftig. Variasjonen kan være knyttet til individuelle
forhold, hvordan adgangen til tegnspråklig praksis er og hvordan konkurrerende identitetsdiskurser og -narrativer
skifter i styrke.
Breivik's avhandling beskriver denne variasjonen, men også noen av de likhetene som allikevel er fremtredende.
I tillegg avslutter han avhandlingen med å sammenligne døvebevegelsen med andre identitetsbevegelser som
heller ikke har vært entydig territorielt forankret (særlig homse/lesbe-bevegelsen), bl.a. for å få fram hvordan vi
kan tenke nytt rundt alternative identitetskonfigurasjoner i flerkulturelle samfunn. Dette er også knyttet til en
forståelse av at identiet - i flerkulturelle og senmoderne samfunn - ikke kan analyseres med gårdagens
identitetsmodeller og forankringsmetaforer. Identitet dreier seg ikke bare om å "høre hjemme".

 Hülya Demirdirek

Disputerte over avhandlingen (Re)making of a place and nation: Gagauzia in Moldova

 Prøveforelesninger

Aud 2, ES. Fredag 14.12.2001
Kl. 17.15 Selvvalgt emne: "Beliefs to live and die by: Martyrdom and politics"
Kl. 18.15 Oppgitt emne: "Nationalism and Postsocialist Change: Comparative Perspectives"

 Disputas

Sted: Auditorium 1 Eilert Sundts hus
Tidspunkt: Lørdag 15. desember, kl. 10.15
1. opponent: Dr. Sharon Macdonald, Senior Lecturer ved University of Sheffield
2. opponent: Dr. Ruth Mandel, Lecturer ved University College London
Koordinator: Dr. Christian Krohn-Hansen, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, UiO
Disputasens leder dekan Marit Melhuus
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Den sørlige delen av republikken Moldova, tradisjonelt kalt Budjak, huser majoriteten av Gagauserne.
Gagauserne er en tyrkiskspråklig kristen ortodoks gruppe som utgjør 3,5 % av befolkningen i Moldova.
Gagausia/Gagauz Yeri er det nye navnet på et "sted i tilblivelse" - ("a place in the making").
Gagausia fikk offisiell status som et selvstendig territorium i 1995 etter fem år med aktiv politisk kamp og
dekker det meste av Budjak-området. Avhandlingen tar for seg den gagausiske nasjonsbyggingsprosessen og
prosessen med å skape et sted ("the making of a place") både før og etter at den offisielle territorialstatusen var
oppnådd.
Etnografien er et produkt av ett års feltarbeid utført på flere steder i det sørlige Moldova med en gagausisk
landsby som base. Det første feltarbeidet ble fulgt opp med et månedslangt opphold to år seinere. Aktivitetene
og narrativene til gagausiske kulturpersonligheter og politikere kombineres med observasjoner av dagliglivet for
på denne måten å skape en dynamisk fortelling om den gagausiske nasjonsbyggingsprosessen. Ved å se
nærmere på hvordan livet på den gagausiske landsbygda oppleves, får en innsikt i følelsen av tilhørighet på
lokalnivå og i hvordan "gagausiskhet" (re)produseres på en mindre politisert arena. Etnografien som omhandler
landsbylivet illustrerer ikke bare fra hvilken bakgrunnen de gagausiske aktivistene kommer, - den etablerer også
fruktbare sammenhenger for å forstå hvordan den nasjonale diskursen virker.
Hovedmålet med avhandlingen er å undersøke de bestemte måtene som ideen om et gagausisk fellesskap blir
(re)produsert på, å etterspore hvordan ideen om en gagausisk nasjon som en overnasjonal enhet ved et bestemt
historisk krysningspunkt er blitt utformet og å undersøke betingelsene som rådet da politisk mobilisering førte
til framveksten av et "nytt sted" ved navn Gagausia. Studiet tar for seg en prosess, nemlig omformingen av
gagausisk identitetspolitikk fra Sovjetpatriotisme til gagausisk nasjonalkonstruksjon fremdeles innenfor arven
fra Sovjettiden.
Ideen om en gagausisk nasjonal enhet ble initiert av en relativt liten gruppe intellektuelle og aktivister som etter
hvert er blitt nasjonsbyggere. Deres rolle blir undersøkt i lys av de ideologiene som skapte deres visjoner. Det
argumenteres for at disse nasjonsbyggerne forberedte grunnen for en nasjonal enhet ved hjelp av sovjetiske
klassifikasjonssystemer. Imidlertid viser analysen som er gjort på flere nivåer hvordan ideen om Gagausia også
dyrkes og omsettes i praksis av "vanlige folk" ut fra nokså ulik motivasjon. De ulike områdene nasjonen blir
reprodusert på, drøftes som nasjonale forhandlingsarenaer ("arenas of national brokerage").

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 2001 var Grethe Moen Johansen, Kirkens Nødhjelp. Antropologer ved ulike
institusjoner har bidratt med forelesninger ved Psykologisk institutt (10 dobbelttimer hvert
semester).

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

• Robbins Burling, Professor (Emeritus) ved University of Michigan, var tilknyttet instituttet som
gjesteforsker i perioden januar - desember 2001.

• Adrian Franklin, University of Tasmania, Australia, var ansatt som gjesteprofessor i perioden juli -
desember 2001.

• Michael Gibson, Ph.D.-student ved University College London, har vært tilknyttet instituttet som
gjesteforsker siden februar 2001.

• Keith Hart, Professor ved University of Aberdeen, var tilknyttet instituttet som gjesteforsker i 1
måned, september 2001.

• John McNeish, Ph.D.-student ved Goldsmiths College, University of London, var tilknyttet instituttet
som gjesteforsker til november 2001
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• Gro Ween, Ph.D.-student ved University of Oxford var tilknyttet instituttet som gjesteforsker fra
februar 2001 og ut året.

• Richard Wilk, Professor ved Indiana University, Bloomington, var tilknyttet instituttet som
gjesteforsker 1 uke i november 2001.

Gjesteforelesninger og instituttseminarer

 Professor Odd Are Berkaak var faglig ansvarlig for gjesteforelesnings- og instituttseminar-
programmet i 2001, mens Kirsten I. Greiner hadde det administrative ansvaret.
Instituttseminarene går over to forelesningstimer og avholdes 4-8 ganger per semester. I 2001
holdt følgende personer gjesteforelesninger og instituttseminarer ved Sosialantropologisk
institutt:

 

Våren 2001

• Instituttseminar 31. januar 2001:
Stener Ekern, Norwegian Institute of Human Rights.
Tema: Doing Government. Building Mayan Communities.

• Instituttseminaret, 28. februar 2001:
Jennifer Schirmer, PRIO.
Tema: Understanding the Guatemalan Military: What's Anthropology Got to Do with It?

• Instituttseminaret, 14. mars 2001:
Anh Nga Longva, Universitetet i Bergen.
Tema: The Apostasy Law in the Middle East; Illiberal Otherness or Commonality of Dilemmas?

• Instituttseminaret, 28. mars 2001:
Keith Hart, University of Aberdeen.
Tema: Movement, identity and trans-local society in the communications revolution.

• Instituttseminaret, 4. april 2001:
Bruce Kapferer, Universitetet i Bergen.
Tema: Sorcery, Consciousness and Self: Some Philosophical Implications of Sinhala Sorcery Ritual.

• Gjesteforelesning, 6. april 2001:
Tong Chee Kiong, National University of Singapore.
Tema: Alternative Identities: The Chinese of Contemporary Thailand.

• Instituttseminaret, 25. april 2001:
Anne Waldrop, Sosialantropologisk institutt, UiO.
Tema: Doors Wide Shut: Elite Lives in New Delhi's Social Spaces.

• Gjesteforelesning, 6. juni 2001:
Michel-Rolph Trouillot, University of Chicago.
Tema: I AM SORRY - DOT.COM. Rituals of Repentance in the Age of Globalization.

Høsten 2001

• Instituttseminaret, 29. august 2001:
Rosana Guber, Universidade San Martin, Buenos Aires.
Tema: From "chicos" to "veteranos". Liminality, the Malvinas-Falklands War and the Argentines sorrow.

• Instituttseminaret, 5. september 2001:
Thomas Csordas, Case Western Reserve University, Cleveland.
Tema: Healing and the Human Condition: Scenes from the present Moment in Navajoland.

• Instituttseminaret, 12. september 2001:
Steven Feld, New York University.
Tema: Guitars in the Rainforest: the birth of "country music" in New Guinea.
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• Instituttseminaret, 19. september 2001:
Keith Hart, University of Aberdeen.
Tema: Money in an unequal world.

• Instituttseminaret, 10. oktober 2001:
Adrian Franklin, gjesteprofessor , Sosialantropologisk institutt, UiO.
Tema: Nation, Nature and Naturalisation: the Case of Australia.

• Instituttseminaret, 17. oktober 2001:
Adrian Franklin, gjesteprofessor , Sosialantropologisk institutt, UiO.
Tema: Dropping boughs and bucking Brumbies: a posthumanist account of nation, nature and naturalisation in
Australia.

• Instituttseminaret, 24. oktober 2001:
Julie Cruikshank, University of Bristish Columbia.
Tema: Uses and abuses of "Traditional knowledge": Perspectives from the Yukon Territory, Canada.

• Instituttseminaret, 14. november 2001:
Richard Wilk, Indiana University, Bloomington.
Tema: Food and Creolization in Belize: From Buccaneers to Frozen Pizza.

2.4.2. Internasjonalt samarbeid

 Insituttet har i flere år hatt en studentutvekslingsavtale med University College London innenfor
Erasmus-programmet. Omleggingen av mellomfagstillegget til et studie med større element av
valgfrihet, har gjort studentutveksling på lavere grad enklere. Høsten 2001 sendte instituttet en
student til UCL for å ta kurs tilsvarende mellomfagstillegget i sosialantropologi.

 Universitet i Oslo inngikk i 1998 en samarbeidsavtale med San Carlos Universitet, Guatemala.
Fra universitetet i Oslo deltok SUM med et forskningsprosjekt, mens Sosialantropologisk
institutt deltok med et undervisningsprosjektet. Undervisningsdelen innbar at man startet opp et
master program i Guatemala, hvor flere av våre spansktalende lærer var engasjert.
Masterprogrammet ble startet opp våren 1999, og instituttets innsats i prosjektet ble avsluttet
våren 2001. Prosjektet har hatt stor suksess med det første studentkullet! Faglig ansvarlig har
vært professor Eduardo Archetti.

2.5. Publikasjoner støttet av SAI

2.5.1. Norsk Antropologisk Tidsskrift (NAT)

 Norsk Antropologisk Tidsskrift er Norsk antropologisk forenings tidsskrift, og 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 Signe Howell ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i
Oslo. I redaksjonsrådet sitter Astrid Anderson og Marit Melhuus 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 2001
ble AntropologNytt permanent lagt om til et nettbasert blad. Samtidig med omleggingen fikk
bladet ny redaktør, Nina E. Tveter fra NTNU.
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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. Årboka 2001 består i alt av 16 artikler skrevet av
hovedfagsstudenter i sosialantropologi ved universitetene i Bergen, Tromsø og Oslo.

 Årbokredaksjonen 2001 inviterte i april alle ansatte og studenter ved SAI til Bokslippfest.
Temaet for debatten var: ”Kan alle typer felt og tema studeres med antropologisk metode?”.
Innleder var hovedfagsstudent Hilde Haualand, Marit Melhuus var ordstyrer, og debattanter var
professor Signe Howell og universitetetslektor Kathinka Frøystad.

 Redaksjonen for årboka 2001 besto av Line Oppjordsmoen, Eirik Hjort Kirkerud, Gjertrud Lian,
Karianne Mørch og Trond Heitman, alle hovedfagstudenter ved SAI.

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 ikke ut noen nummer.

2.5.5. Social Anthropology (SA)

 Social Anthropology er European Association of Social Anthropologists tidskrift, og er utgitt av
Cambridge University Press. Tidskriftet publiserer 3 hefter i året. Tidskriftet er et forum for
teoretiske, komparative og historiske spørsmål med aktuell interesse for de som er profesjonelt
engasjert i antropologi. Tidskriftet og foreningen har som hensikt å fremme kommunikasjon på
tvers av geografiske grenser og disipliner. Redaktør for Social Anthropology er professor Eduardo
Archetti ved Instituttet.

 

2.6. Årsrapport for Fagutvalget 2001
 FU ble valgt på Allmøtet 12. februar 2001 for vårsemesteret, og bestod av:

• Heidi Elisabeth Sandnes

• Matthew Whiting

• Malisa Saldo

• Silje Heitmann

• Bengt Andersson

• Ellen Marie Forsberg

• Marit Bergstrøm

 FU for høstsemesteret ble valgt i løpte av september 2001 og bestod av:

• Hanne Cecilie Geirbo (leder, representant i instituttstyret)

• Line Melå (nestleder, representant i instituttstyret)

• Gun Hafsaas (sekretær, representant i FOU)

• Ingunn Skjerve (økonomiansvarlig, vara i FOU)

• Iselin Børresen (vara i instituttstyret)

• Lill Annie Schumann (mail- og webansvarlig)

• Ellen Marie Forsberg (2. vara i FOU)
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 Vi har i utgangspunktet hatt møter annen hver uke, men det har i perioder blitt hver uke.

 Saker vi har jobbet med:

 Gradsreformen

 FU har spesielt vært opptatt av å ha mer praktisk metodeopplæring i BA enn det er i det
nåværende mellomfaget. Vi har foreslått minifeltarbeid på BA. Vi har også jobbet for at deler av
pensum på lavere grad skal presenteres som leselister der studentene skal velge ut noen titler etter
egne interesser og behov. Dette tror vi kan bedre studentenes evne til å ha et aktivt og kritisk
forhold til pensum, og det er en evne som studentene trenger på MA. Vi vil også ha mer
skrivetrening på lavere grad. MA-graden har i liten grad blitt diskutert formelt på instituttet. FU
har allikevel argumentert for at MA-graden skal inneholde feltarbeid.

 Kontakt mellom vitenskapelig ansatte og studenter

 Vi har tatt opp med instituttet at mange studenter opplever at det som vanskelig å ta kontakt med
de vitenskapelig ansatte. Vi blir oppfordret til å ta kontakt med de ansatte i treffetiden, men
mange føler seg avvist når de gjør dette. Vi skrev et brev om dette, og det ble tatt opp på et av
instituttets møter.

 Samarbeid mellom studentorganene

 FU ønsker at alle studentorganene (FU, Årboka og EF) skal ha et godt samarbeid. Et bedre
samarbeid mellom disse organene vil gjøre studentmiljøet på instituttet bedre. Vi vil også ha god
kontakt med ORK. Vi arrangerte et samarbeidsmøte der FU, Årboka og ORK deltok.

 Kandidatmiddag

 FU arrangerte kandidatmiddag i vårsemesteret og i høstsemesteret.

 Fagkritisk dag

 FU arrangerte Fagkritisk dag vinteren 2001 og begynte å planlegge ny fagkritisk dag om høsten.

 Infobrosjyre

 Vi har diskutert å lage en informasjonsbrosjyre om hva sosialantropologi er og hva man kan
bruke antropologi til. Denne brosjyren skal være rettet mot bedrifter, organisasjoner og andre
mulige arbeidsgivere utenfor universitetssystemet. Vi har foreløpig tatt kontakt med FU på
statsvitenskap som har laget en slik brosjyre.

 Klager på fordeling av plasser

 FU har i samarbeid med ORK snakket med instituttet om rutinene for fordeling av plasser. Fra
2002 av skal klagesaker behandles av kontorsjefen og ikke av ORK. At klagesaker ikke lenger
skal behandles innenfor studentmiljøet bør gi mindre uro omkring fordelingen.

 Annet:

 Årboka

 Årbokredaksjonen ga ut Årboka.

 Seminar i nyere antropologisk teori

 FU har arrangert forelesninger i nyere antropologisk teori.

 Nasjonalt Fagråd

 Heidi Sandnes var FUs representant på Nasjonalt Fagråd våren 2001.

 Hanne Cecilie Geirbo var FUs representant på Nasjonalt fagråd høsten 2001.

 FU-seminar

 Deler av FU deltok på et seminar arrangert av SU for fagutvalgene på SV.

 FU-arrangement på Chateau Neuf

 Deler av FU deltok på et arrangement for studenttillitsvalgte fra hele universitetet på Chateau
Neuf.
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2.7. Større forskningprosjekter:

2.7.1. ”Natur og samfunn”

Området "natur og samfunn" er et satsingsområde for SAI og kan deles inn i fire temaer:

1) menneskenes tilpasninger til deres naturlige omgivelser;
2) folks natursyn;
3) oppfatninger og holdninger til de naturlige omgivelsene
4) forvaltning av naturressursene miljøvern og miljødiskurser

Av disse har det første lenge vært et viktig tema for antropologer, og kompetansen er god til tross for at det har
vært en tendens til at temaet har fått mindre oppmerksomhet i de siste årene. Det samme kan til en viss grad
sies mht. natursyn i ikke-industrialiserte samfunn. Det finnes imidlertid få norske antropologiske studier av
natursyn i industrisamfunn, inkludert vårt eget. Ressursforvaltning og miljøvern er nyere felt for antropologisk
oppmerksomhet, noe som gjelder samfunnsvitenskapene generelt. Både innen offentlig forvaltning og i
befolkningen generelt er det en vanlig oppfatning at ressursforvaltning og miljøvern er et fagfelt for biologi og
andre naturvitenskaper. Slik glemmes det ofte at ressursforvaltning er mer et spørsmål om relasjoner  mellom
mennesker enn mellom mennesker og natur. Det er derfor nødvendig at samfunnsvitere tar en mer aktiv rolle når
slike problemstillinger diskuteres. NFR har tatt initiativet til en serie konferanser under tittelen
"Naturforvaltning og samfunnsfag", men det er symptomatisk for situasjonen at konferansene ble organisert av
Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Østlandsforskning, og ingen av disse institusjonene er
spesielt tunge innen samfunnsfagene.

En bedre samfunnsvitenskapelig forståelse av ressursforvaltning og miljøvern er preserende i dagens samfunn
men er også teoretisk utfordrende i seg selv. Det er bl.a. viktig å bedre vår kunnskap om forvaltningsregimer og
hvordan de virker, om hvordan stadig nye grupper definerer seg som "stakeholders" og dermed søker å tilegne
seg rettigheter til naturen (ofte ved hjelp av globale diskurser som "vår felles arv" o.l.), om samspillet mellom
miljømessige og sosiale endringer, om sammenhengen mellom folks natursyn og deres praksis i naturen, om
hvordan folk oppfatter endringer som naturgitte eller menneskeskapte, om folks oppfatninger av risiko, om
hvorfor noen saker blir "miljøsaker" mens andre minst like viktige saker forblir glemt.

SAIs egen satsing
På denne bakgrunn ønsker SAI å bygge opp kompetansen ikke bare ved eget institutt men på sikt også i
samfunnet forøvrig. En viktig oppgave blir å rekruttere hovedfagsstudenter til området. Instituttet har subsidiert
feltarbeid for hovedfagsstudenter som har arbeidet innenfor det relevante området. Videre ble et dr.grads-stipend
øremerket satsningsområdet og Anne Magnussøn ansatt i 2001. Magnussøn har tatt ut deler av pliktarbeidet sitt
med oppgaver i direkte tilknytning til satsningsområdet.

I anledning omleggingen av mellomfag har SAIs FoU såvel som Styre gått inn for en serie valgfrie kurs, hvorav
et er om natur og samfunn. Dette vil bli et fast tilbud til studentene og gå hvert år. Her vil vi legge vekt på
natursyn, forvaltning og miljødiskurs. Kurset ble holdt første gang høsten 2001 med Kalland og Magnussøn
som kursholdere. Dette opplegget vil videreføres innenfor rammene av den nye BA og MA strukturen som
innføres ved Universitetet fra 2003. Opplegget forventes å stimulere rekrutteringen av MA studenter til å satse
nå natur/kultur relevante forskningsoppgaver.

Instituttet inviterte med egene midler Dr. Adrian Franklin ved Tasmania University til Oslo som gjesteforsker
for høstsemesteret 2001. Han gjennomførte et hovedfagsseminar basert på sin egen nyutkomne bok: Nature and
Social Theory. Franklin er spesielt opptatt av det moderne menneskets forhold til dyr, og han er forfatter av
boken Animals & modern culture. A sociology of human-animals in modernity (London: Sage 1999).

Høsten 2001 ble det arrangert en workshop on nature & society på Hønefoss. Adrian Franklin, Kay Milton og
Svein Jentoft var inviterte hovedinnledere. Workshopen samlet 30 deltakere. Det var 16 innlegg, temaene for
innleggene varierte fra etnografisk empiriske presentasjoner og litteratur-analyser til mer teoretisk orienterte
bidrag.

Høsten 2001 ble det også gjennomført et seminar der hovedfagstudenter med interesse for prosjektområdet
presenterte idéer og rapporterte fra sine feltarbeid.

I tiden fremover blir det viktig å opprettholde fokus på satsningsområdets problemstillinger. Arbeidet med nye
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2.7.2. "Transnational flows of concepts and substances"

"Transnational flows of concepts and substances" er et fireårig prosjekt som finansieres av Norges
Forskningsråd, som en del av et større prosjekt av studier av globalisering og internasjonalisering innen
samfunnsvitenskaplige og humanistiske fag.

Forskningsprosjektet har syv tilknyttede forskere, professor Signe Howell, professor Marit Melhuus, professor
Thomas Hylland Eriksen, professor sarah Lund, 1. amanuensis Christian Krohn-Hansen og 1. amanuensis
Marianne Lienmed. Alle med hvert sitt individuelle forskningsprosjekt, som alle er basert på transnasjonale
etnografiske sammenhenger;

Gjennom en systematisk komparativ og empirisk tilnærming søker prosjektet 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.
Prosjektgruppen foreslår to analytiske begreper som kan belyse disse to formene for transnasjonal utveksling, og
samtidig muliggjøre komparasjon og samspill; nemlig substanser og  begreper.  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 seks 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
 

I mars 2001 ble Erik Henningsen ansatt som Dr.grads stipendiat på prosjektet, med tittel på sitt individuelle
prosjekt: ”Managed Culture”, Transnational flow of concepts of  Organisational Change.

Programmet har hittil utdelt 9 hovedfagsstipender. De tilknyttede hovedfagsprosjektene er listet nedenfor:
• Bente E. Aster: Ethnic Revitalisation in a Globalised World: The Case of Pop Musicians in Abidjan,

the Ivory Coast.
• Monica Sydgård Berntsen: ATTAC- Et antropologisk studie av en transnasjonal sosial bevegelse.
• Kjersti Berre: Transnational Flow of Development Concepts and their Local Appropriation in a Rural

Development Project in Highland Ethiopia
• Olav Eggebø: Reintegration of Exiled Nicaraguans in Nicaragua: Social and Moral Implications of the

Return of Exiles in a Local Community
• Anders Høgmoen: "Marpin - A Small Fish in a Big Media Flow": Et studie av en nasjonal TV-kanal I

en internasjonal mediavirkelighet.
• Jon Harald Sande Lie: Formelle idealister og uformelle realister. Lokal utforming av formelle

retningslinjer i et donor/mottager forhold.
• Anne Charlotte Lindblom: ”Sons of Norway”. Tilknyttet Sarah Lunds prosjekt.
• Kristin Opsahl: Det internasjonale migrasjonen fra det sørlige høylandet i Ecuador- konsekvenser i

avsendersamfunnet. Tilknyttet Christian Krohn-Hansens prosjekt.
• Inger Lise Schwab: ”Det snakkes bare i Norge”. Linguistic Practices and Social Organization in

Norwegian Business Life.
 

På gjesteforskerprogrammet til prosjektet hatt følgende personer på besøk:

• Keith Hart, Professor ved University of Aberdeen, var tilknyttet instituttet som gjesteforsker i 1
måned, september 2001.

• Richard Wilk, Professor ved Indiana University, Bloomington, var tilknyttet instituttet som
gjesteforsker 1 uke i november

Annehver tirsdag i vårsemesteret 2001 har programmet arrangert et litteraturseminar med fokus på tekster med
relevans for temaet transnasjonal flyt. Seminaret er et tiltak for å styrke forskningsgruppens kompetanse på feltet
gjennom teoretisk oppdatering og debatt.
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Den planlagte internasjonal konferansen, "Globalization Studies": Epistemological and methodological
considerations from anthropology, ble gjennomført 7 og 8 juni 2001.

2.8. H.M. Kongens gullmedalje til Kathinka Frøystad
 Dr.polit Kathinka Frøystad ble tildelt H.M.Kongens gullmedalje etter følgende forslag fra
Sosialantropologisk institutt og Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

 Dr.polit Kathinka Frøystad, født 15.01.1966, disputerte 8.desember 2000 over avhandlingen
Beneath Hindu Nationalism: Caste, Class and Shifting Faces of 'Hinduness' in a North Indian
City.

 Forskningen om sør-Asia, og spesielt India, er meget omfangsrik, og de siste ti årene har
politiske endringer (spesielt fremveksten av hindu-nasjonalismen) vært viet svært stor
oppmerksomhet, både av akademikere og andre i og utenfor India. Når Frøystads avhandling
viser seg å være et originalbidrag som beriker denne forskningen  med nye perspektiver, er det
derfor ingen liten bragd. Vi vil peke på tre aspekter ved hennes arbeid som er av særlig høy
kvalitet.

 (i) Det etnografiske materialet er omfattende og unikt. Frøystad  har gjort feltarbeid i Kanpur
gjennom flere perioder siden tidlig på 1990-tallet, og har dermed førstehåndsobservasjoner av
endringer i politisk orientering hos høykastehinduer (som har dannet fokus for feltarbeidet).
Hennes insistering på å gjøre rede for livsverdener slik de fremtrer innenfra, er naturligvis ingen
uvanlig ting i antropologi, men nærlesningen av lokale forhold gjør henne i stand til å supplere
annen forskning om hindu-nasjonalisme på viktige måter.

 (ii) Håndteringen av teoretiske perspektiver på etnisitet og nasjonalisme er forbilledlig.
Avhandlingen viser under hvilke betingelser ulike former for gruppeidentifikasjon svekkes og
styrkes - et hovedargument er at kasteidentitet er kommet i forgrunnen på bekostning av en mer
omfattende (pan-indisk/nasjonal) hindu-identitet utover på 1990-tallet, og det påvises også
hvordan denne formen for identifikasjon er forankret i praktiske samhandlingssituasjoner. I den
omfangsrike litteraturen om nasjonalisme har det sjelden vært beskrevet hvordan nasjonale
identiteter styrkes og svekkes på mikroplanet.

 (iii) Avhandlingen utdyper og beriker eksisterende forståelser av hindu-nasjonalismen og dens
eksistensbetingelser. Den viser at denne ideologien er uhyre sårbar på grunn av svak forankring i
dagliglivet, og at kaste er og forblir den dominerende sosiale distinksjonen.

 Samlende er Frøystads doktoravhandling både et vektig og originalt bidrag til studiet av hindu-
nasjonalisme og et interessant innspill i debatten om nasjonalisme. Den er et modent og svært
kompetent forskningsarbeid med betydelig tverrfaglig relevans.
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3. INDIVIDUELLE FAGLIGE AKTIVITETER AJ

3.1. Fast ansatte

3.1.1.   EDUARDO P. ARCHETTI (Professor)

 
Publikasjonsoversikt
 ”El potrero,la piesta y el ring. Las patris del deporte argentino.”—Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires. 2001 : 127

 Anmeldelse av Saouter, Anne “Être rugby: jeux du masculin et du féminin”—The Journal of the
Royal Anthropological Institute Blachwell. 2001; 7 (3) : 618-619.

 Anne Saouter, Etre Rugby—The Journal of the Royal Anthropological Institute. 2001; 7 (3) :
618-619.

 El potrero, la pista y el ring. Las patrias del deporte argentino—Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires. 2001.

 Federico Garza Carvajal, VIR. Perceptions of Manliness in Andalucia and Mexico—European
Review Of Latin American and Caribbean Studies. 2001 (70) : 132-3.

 Nationalism, Football and Polo: Tradition and Creolization in the Making of Modern
Argentina—Liep, J. (ed.): Locating Cultural Creativity Pluto Press, London. 2001.

 Nationalism,Football and Polo—Archetti E (ed.): Locating Cultural Creativity (ISBN 0-7453-
1702-2) Pluto Press,London. 2001 : 93-106.

 The spectacle of a heroic Life: The case of Diego Maradona—Andrews, D.L.; Jackson, S. (ed.):
Sport Stars Routledge:London. 2001.

 The Spectacle of a Heroic Life: The Case of Diego Maradona—Andrews, D.L.; Jackson, S.J.
(ed.): Sport Stars. The Cultural Politics of Sporting Celebrity Routledge, London. 2001.

 “VIR. Perceptions of Manliness in Andalucía and México 1561-1699”—Caravajal, F.G. (ed.):
European Review of latin American and Caribbean Studies. 2001; 70 : 132-133. “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

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 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 Argentinean National Academy of History
and a paper to be presented 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 and 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,  Bergen (med paper)

 Internasjonale konferanser:

Seminar on the World Bank Poverty Report, Mai, Oslo (med paper)

Sport and doping,  Mai, Oslo.

American Anthropological Association Annual Meeting, November/Desember, Washington (med
to papers)

Agency, Power and Knowledge in Development Studies, Wageningen, Holland, Desember
(discussant)

Bedømmelsesarbeid
 Stillingsbedømmelser:

Professorat, Uppsala Universitet

Professorat, Stockholms Universitet

 Refereevirksomhet:

Social Anthropology, 32

Journal of Latin American Studies, 1

Journal of Latin American Anthropology, 2

Cultural Anthropology, 1

Raices, 1

Etnos, 1

 Andre bedømmelser:

 Bok, Berg Publishers

 Danish Research Council, Migrasjon prosjekter (12)

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’
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 Deltakelse i massemedier:

 NRK, Radio og TV, fem ganger.

Verv
 Norge:

UiO. Bestyrer av SAI
 

 Eksterne i Norge:

Leder av Norsk Antropologisk Forening (til mai)
Styremedlem i forskningsprogreammet ’Idrett, samfunn og frivillig organisering’, NFR

 Utenfor Norge:

Styremedlem i European Association of Social Anthropologists

Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger
 Unesco, Norge,”The African Roots of Tango”

 UD aspirantkurs, om Latin Amerika.

 UDI, intern seminar om kultur og endring.

 

3.1.2.   ODD ARE BERKAAK (Professor)

 
Publikasjonsliste
 ”Seriøs og beskyttet : en evaluering av Norsk musikkinformasjon”.—Notat / Norsk kulturråd.
(ISBN 82-7081-092-4) Norsk kulturråd. 2001; 42 : 85.

Forskningsprosjekter
 Egne:

 Revolveroppgjøret ved OK Corral. Tolkninger, fortellinger og virkninger. En undersøkelse av
myter og sagn idet moderne mediemarkedet. De ulike versjonene av sagnet analyseres og tolkes i
et diskursanalytisk perspektiv. I skrivefasen.

 Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:

 Nalikwanda. The Vessel of Kingship in Bulozi. En undersøkelse av historiske, symbolske og
politiske aspekter ved det seremonielle skipet Nalikwanda  hos Lozi, Zambia. I samarbeid med
professor Arne Emil Christensen, UKM/Vikingskipshuset, Oslo. I skrivefasen.

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 Boudieus relevans i kulturpolitikkforskningen, Bø

 Internasjonale konferanser:

 Visiting Arts, Oslo

 Ethnographic Film Festival, Sardinia, Italia

 Postcolonial flows and the music market, Bergen

Bedømmelsesarbeide
 Doktorgradsbedømmelser:

 Ada Engebretsen.

 Andre bedømmelser:

 Professoropprykk Halvard Vike, Høgskolen i Telemark
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 Konsulentoppdrag:

 Norsk kulturråd:

 Evaluering av Open Scene, Det Norske Teatret Norsk forening for fartøyvern:

 Utarbeidelse av plan til høgskolestudium i maritimt kulturminnevern

 Plan for utredning om det maritime kulturvern i Norge

Deltakelse i massemedier
 Flere uttalelser/intervjuer i aviser, radio, TV

 

3.1.3. HARALD BEYER BROCH (Førsteamanuensis)

 
Publikasjonsliste
 The Villagers´ Reactions Towards Craziness: An Indonesian Example.—Kirmayer, L.J. (ed.):
Transcultural Psychiatry (ISSN 1363-4615) McGill University, Montréal. 2001-09; 38 (3) : 275-
305

Forskningsprosjekter
Egne:
Jangan Lupa. Et antropologisk, etnografisk arbeid med stor vekt på emosjonshåndtering, emosjonstolkning og
krysskulturell kommunikasjon. Indonesia. Avsluttet – hovedpublikasjon utkommer våren 202.

Antropologiske innfallsvinkler til barneidrett (håndball). Artikkel under avsluttende redigering (Embodied play
and gender identities in competitive handball for children in Norway).
Bearbeiding av materiale samlet over ca ti år gjenstår. Utskriving i bokform planlagt våren 203.

Antropologisk forskning innen området natur, kultur, samfunn – psykologisk-antropologiske innfallsvinkler.
Innlesing av litteratur samt planlegging av feltarbeid – foreløpig lokalitet ikke klarlagt.
Dette prosjektet blir profilert mot betydningen av kontinuitet og forandringer i både natur og kultur miljø.

Konferansedeltakelse
Nasjonale konferanser:
 Norsk Antropologisk Forenings konferanse og Årsmøte i Bergen

 Internasjonale konferanser:

 Seventh Biennial Meeting of the Society for Psychological Anthropology, Atlanta.

 Workshop on Nature and Society, Hønefoss 15-16 november.

Bedømmelsesarbeide
 Stillingsbedømmelser:

 Høgskolelektorat/amanuensis ved Høgskolen i Harstad

Andre bedømmelser.
 Doktorgradsstipendiater x2 + Natur og samf.

 Forskningsstøtte søknader ved inst.for sammenlignende kulturforskning.

 Sensurering av eksamen + prosjektrapporter for ”Natur, samfunn of miljø” studiet, Høgskolen i
Finmark, Alta.

Mediaprofil
 Deltakelse i massemedier:

 NRK verd å vite – om vann.
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3.1.4. THOMAS HYLLAND ERIKSEN (Professor)

 
Publikasjonsoversikt
 A History of Anthropology—Anthropology, culture and society Pluto Press. 2001 : 207

 All makt åt glokalsamhället! -- Dalman, E. (ed.): Tänk: 21 inlägg om framtidens stad
Stockholm: Ordfront. 2001 : 47-52

 Antropologien er død - leve antropologien.—Norsk antropologisk tidsskrift (ISSN 0802-7285)
Universitetsforlaget, Oslo. 2001 : 137-145

 Bak fiendebildet: Islam og verden etter 11. september—Cappelen. 2001-12 : 180

 Between universalism and relativism: A critique of the UNESCO concept of culture—Cowan, J.;
Dembour, M.B.N.D.; Wilson, R. (ed.): Culture and Rights: Anthropological Perspectives
Cambridge University Press, Cambridge. 2001 : 127-148

 Ethnic identity, national identity and intergroup conflict: The significance of personal
experiences—Ashmore, R.D.; Jussim, L.; Wilder, D. (ed.): Social identity, intergroup conflict,
and conflict reduction Oxford: Oxford University Press’. 2001 : 42-70

 Flerkulturell forståelse, 2. utgave -- (ISBN 82-15-00049-5) Universitetsforlaget. 2001 : 271

 Globaliseringens paranoide fase—SK-Nytt Aschehoug, Oslo. 2001-12

 Kulturell urenhet og innvandrerdebatten—Molnar, V. (ed.): Vetenskapssocieteten i Lunds
Årsbok 2001 Vetenskapssocieteten, Lund. 2001-12 : 7-18

 Kültür Terörizmi—Avesta, Istanbul. 2001-05-17 : 90

 Mind the gaps! -- LA 21 Lokal Agenda 21. 2001-04 : 4

 Seremonienes mening—Humanist. 2001-04 : 15

 Tyranny of the Moment: Fast and slow time in the information age -- (ISBN 0-7453-1774-X)
Pluto Press. 2001 : 180

 Velkommen til RIMI-samfunnet! -- Nicolaisen, T. (ed.): Something rotten in the state of Norway
UKS, Oslo. 2001-08-20 : 8

 Ögonblickets tyranni.—Nya Doxa. 2001-06-01 : 230

 Øyeblikkets tyranni: Rask og langsom tid i informasjonssamfunnet—Aschehoug. 2001 : 200

 Leder, anmeldelse, kronikk

 Angrepet på Manhattan—VG. 2001-09-14

 Migrasjonsforståelse: Flytteprosesser, rasisme og globalisering.—Norsk tidsskrift for
migrasjonsforståelse Fagbokforlaget. 2001 (2) : 85-86

 Morten A. Strøksnes: Hellig grunn—PROSA. 2001-04 (2)

 Den viktorianske Marx—Morgenbladet. 2001-01-05

 Ja til et mindre effektivt samfunn—Osloposten. 2001-09-05

 Livet med hjertet i halsen—Morgenbladet. 2001-10-15

 Nettverkskrigen ingen kan vinne—Dagbladet. 2001-09-21

 RIMI-samfunnet—Dagbladet. 2001-06-30

Forskningsprosjekter
Egne:
 Globalisation and human rights: Påbegynt. Krysskulturell sammenligning av menneskerettigheter
i lokal/globalt perspektiv. Knyttet til SAIs globaliseringsprosjekt.

 Sociocultural implications of information technology: Igangsatt (en bok og noen artikler er
publisert). Vil etter hvert involvere empiriske studier av SMS, e-post og UMTS (den nye
generasjonen av mobiltelefoner)
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 Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:

 Antropologiens historie/History of anthropology: Avsluttet pr. 31/12-01, sammen med Finn
Sivert Nielsen (København). Bok utgitt på engelsk, norsk utgave underveis.

 Flexibility: An interdisciplinary exploration: Påbegynt. Konferanse arrangeres (av meg) i mars
2002, og vil forhåpentligvis føre til en bok i første omgang. Utgangspunktet er en
antipositivistisk epistemologi som betoner det ikke-kausale/ikke-funksjonelle i systemiske
prosesser, og prosjektet er et forsøk på å undersøke anvendelsen av fleksibilitetsbegrepet
komparativt i mange fag, inkludert biologi, arbeidslivsforskning, sosiologi og religion

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 Heritage and Identity, Heyerdahl-senteret, Sandefjord august 2001

 Internasjonale konferanser:

ASA (Association of Social Anthropologists), Brighton april 2001
Malaysian Masculinities, Kuala Lumpur november 2001
Konferanse om oversettelse, London (Norske ambassade) november 2001
 
Bedømmelsesarbeid
Doktorgradsbedømmelser:
Stockholm (1)
Oslo (1)

 Stillingsbedømmelser:

Universitetslektorater (2), SAI
Professorat, Handelshøyskolen i København
Stipendiatstilling, TIK

 Refereevirksomhet:

Ethnos – 4
Nations and nationalism – 3
Journal of ethnic and migration studies – 1
Ethnic and Racial Studies – 3

 Andre bedømmelser:

 Konsulentarbeid for Aschehoug forlag og Universitetsforlaget (til sammen ca. 15 bokmanus)

Konsulentoppdrag
 Internettfirmaet never.no: Noe rådgivning.

Tidsskriftarbeid
Ethnicities, redaksjonsmedlem
Ethnos, associate editor
Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, redaksjonsmedlem

Deltagelse i massemedier
 TV, radio, aviser, blader. Omfattende.

Verv
NFR: Komiteen for kultur og samfunn, komitémedlem
Antirasistisk senter: Styremedlem
Stiftelsen Taurus: Styremedlem
 
 
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 Gjesteforeleser fra SAI til andre institusjoner i Norge 6 ganger
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 Gjesteforelesninger fra SAI til andre institusjoner i utlandet 7 ganger hvorav 5 i Norden og 2 i
Asia

 
Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger
 60 ganger.

Andre kommentarer
 Jeg har 50% permisjon i 2001-2002 for å fungere i 50% stilling ved TIK-senteret.

 

3.1.5. SIGNE HOWELL (Professor)

Publikasjonsoversikt
 Feltarbeid i vår egen bakgård: noen refleksjoner rundt nye tendenser i norsk antropologi. Norsk
antropologisk tidsskrift, Vol. 12 nr. 1-2, 2001.—Norsk antropologisk tidsskrift. 2001; 12 (1-2)

 “Creative responses to alien forces: ‘religion’, ‘governement’, ‘tradition’ co-existing modes of
sociality among the Northern Lio of Indonesia”.—Liep, J. (ed.): Locating cultural creativity
(ISBN 0-7453-1703-0) Pluto Press, London. 2001

 ”En vanlig familie”: Utenlandsadosjon i Norge, et stadig voksende fenomen—Howell, S.M.M.
(ed.): Blod - tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i Norge Fagbokforlaget. 2001

 Blod - tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i dagens Norge—Howell, S.M.M. (ed.):
Fagbokforlaget. 2001

 Issues about gender arising out of Lio kinship system—Alés, C.B.C.C. (ed.): Sexe relatif ou
sexe absolu? De la distinction de sexe dans les societés Editions de la Masison des sciences de
l’homme. Paris. 2001

Recontextualizing Tradition—Locating Cultural Creativity (ISBN 07-45-31702-2) Pluto Press, London. 2001
Self-consciou kinship: some contested values in Norwegian transnatioal adoption—Relative values: New
directions in kinship studies Duke University press. 2001.

Forskningsprosjekter
”Movement of persons and concepts: Transnatioanl adoption in a global perspective.”
Seeks to elucidate values and practices un various donor countries in connection with transnational adoption.
Wll also examiane attitutdes of donor countries to the introduction of Western values in the form of
international conventions and treaties that circumscribe the practice.  Igangsatt. Del av SUP Prosjektet
”Transnational flows of concepts and substances”
 

 ”Conitnuity and change amongst a hunting-gathering people of Malaysia” Viderføring av prosjekt
som startet i 1977.

 
 
 Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:

”Transnational flow og genetic substances”

 Deltager i EUs IV Rammeprogram (Quality of Life and Manangement of Living Resources):
”Public Understandings of Genetics: A cross-cultural and ethnographic study of the ’the new
genetics’ and social identity”. Adminsistrert fra University of  Manchester

Konferansedeltagelse
 Nasjonale konferanser:

 Norsk antropologisk forening, årsmøte i Bergen.

 Nordiske konferanser:

 Globalisering og Sted. Universitetet i Trondheim. Bidrag: ”Virtuelt forestilt felleskap? Noen
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 Internasjonale konferanser:

Globalisation Studies: Epistemological and epistemological considerations from anthropolgy  Oslo. Bidrag:
”The diffusion of moral ideas in a global perspective”

Children in their Places. Brunel University. Bidrag:  ”I’m Korean on the outside and Norwegian on the inside”
Some attitutudes towards identyt of transnatioanblly adopted people in Norway”

35 Years of Intercountry Adoption.  Gøteborg Universitet. Bidrag: The significance attributed to place of origin
and ”rots” amongst adoption ”experts” and transnatioanlly adoted people”

Biodiversity and Culture.  University of Malaya.

Anthropolgy in the 21st Century. University College, London. Bidrag: ”Some methodological challenges to
doing fieldwork ”at home”

Bedømmelsesarbeide
Doktorgradsbedømmelser
National University of Australia
 

 Refereevirksomhet:

Journal of the Royal Anthropologal Institute,  (2)
Ethnos  (1)
Social Anthropology (1)
Norsk antropolgisk tidsskrift  (12)

Medieprofil
Redaktør: Norsk antropologisk tidsskrift
Editorial Board:  Ethnos
Social Analysis
Journal of Childhood

 Deltakelse i massemedier:

 Radiointervjuer.

Verv
Egenevaluering av Universitetet i Oslo. medleme av gruppen som evaluerte UiO som forskningsisntitusjon
Styremedlem, Institutt for menneskerettigheter
Styremedlem, Oxford – Wadham Committee
Non-UK advisor  to the 2001 Research Assessment Excercise (RAE)
 Anthropology panel

Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger
 4

Andre kommentarer
Feltarbeid  hos Chewong, Malaysia i mars i forbindelse med prosjekt 2.
Feltarbeid i Etiopia i desember i forbindelse med prosjekt 1.

3.1.6.   ARNE KALLAND (Professor)

Publikasjonsoversikt
Miljøkonflikter-om bruk og vern av naturresurser -- (ISBN 82-7477-074-9) Unipub forlag. 2001 : 240
Innledning—Kalland, A.; Rønnow, T. (ed.): Miljøkonflikter - om bruk og vern av naturressurser (ISBN 82-
7477-074-9) Unipub, Oslo. 2001 : 7-15
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Fiendebilder i hvalfangstdebatten—Kalland, A.; Rønnow, T. (ed.): Miljøkonflikter: om bruk og vern av
naturressurser. Unipub, Oslo. 2001 : 183-200

Forskningsprosjekter
Egne:
 “Japanese perceptions of nature”. Prosjektet tar sikte på å undersøke forholdet mellom japanske
forestillinger og holdninger til naturen og folks adferd i/bruk av naturen.

 “The whaling issue”. Dette analyserer ”hvalsaken” som en diskurs og bygger på materiale fra
fangstsamfunn så vel som fra miljøbevegelsen.. Et par kapitler gjenstår i en monografi. Forventes
avsluttet i 2002. Norsk versjon vurderes.

 “Maritim ressursforvaltning”. Overlapper delvis med de to ovenfornevnte, men fokuserer spesielt
på fiskeriforvaltning i Japan. Fortløpende.

 “Shingu in the 1820s”. Dette prosjektet vil være et narrativ om fiskerlandsbyen Shingu (Kyushu,
Japan) med 1820-årene som etnografisk presens, men hvor tråder vil bli trukket både bakover og
fremover i tid. Meningen er å la samtidige dokumenter i størst mulig grad komme til orde.
Dokumentene er samlet inn og grovlest, men oversettelser i publiserbar form gjenstår.
Dødsregister (1685-1900) er overført til database. Utkast til fire kapitler foreligger. Forventes
avsluttet 2003.

 

 Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:

 “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 avsluttet med
monografi og litteraturbase i 2001. Prosjektet fokuserer på utnyttelsen av sel og hval i det
nordlige Atlanterhavet og innebærer en systematisk sammenligning av sel- og hvalfangst samt av
urbefolkninger (inuitter) og andre (newfoundlendere, skandinavere). Monografien (skrevet
sammen med Harald Beyer Broch, Frank Sejersen [København] og Mats Ris [Göteborg]) er sendt
til vurdering. Litteraturbasen er tilgjengelig på WEB og vil jevnlig bli oppdatert.

 

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 NAFs årsmøte i Bergen, mai 2001. Convenor for panelet ”Natur og samfunn” med innlegg
(”Holism and environmentalism: lessons from Japan”).

”Nature and society”. Arrangert av SAI. Med internasjonal deltagelse. Convenor

Nordiske konferanser:
6th Nordic Symposium on Japanese and Korean Studies, Oslo 30/8-1/9-2001. Discussant.

Internasjonale konferanser:
6th Nordic Symposium on Japanese and Korean Studies, Oslo 30/8-1/9-2001. Discussant.

Bedømmelsesarbeide
 Stillingsbedømmelser:

Stipendiatstilling ved SAI, UiO (en)
Gjesteforskerstilling ved University of Alberta, Edmonton (en)

 Refereevirksomhet:

Norsk Antropologisk Tidsskrift (en art)
Mammal Review (en  art)
Oxford University Press (en bok)
Curzon Press/NIAS (to bøker)

 Andre bedømmelser:

Hovedfagskomiteer ved UiO (to)
Sensor i antropologi (speciale) ved Århus Universitet (to)
Sensor for Japan-kurs ved NTNU
A å d k d til NFR ( t d i å)
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Angående søknad til National Science Foundation, USA (en)
Sitter i stipendkomiteen 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).

Konsulentoppdrag
 Medlem av en internasjonal gruppe som i 2001 evaluerte det ”Humanistiske Center for Menneske
og Natur”, Odense, for det danske forskningsråd (SHF).

Medieprofil
Deltakelse tidsskriftredaksjon.
Journal of Japanese Studies (Advisory Board)
Copenhagen Papers in East and Southeast Asian Studies (Editorial Board)
Journal of International Wildlife Law and Policy (Editorial Board).

 Deltakelse i massemedier:

Deltatt i TV2’s Lørdagsdokumentar (om dyrs rettigheter)
Kronikk i Aftenposten (en)
Leserbrev i Aftenposten (fire)
Leserbrev i Aftenposten Aften (ett)

Verv
SAIs styre og FoU
Undervisningsleder for grunnfag, SAI
Medlem av styringsgruppen for Stillehavsasia-nettverket
Komite-medlem i Chunichi-Inadomi fondet

Annet internasjonalt samarbeid
 Koordinator for det nordiske prosjektet ”Hunting of marine mammals. Cultural aspects of
resource management in the circumpolar region”

 Editorial adviser for Helaine Selin, redactør av  boken “Nature across cultures” som skal utgis av
Kluwer Academic Publisher.

 

3.1.7.   CHRISTIAN KROHN-HANSEN (Førsteamanuensis)

Publikasjonsoversikt
 A tomb for Colombus in Santo Domingo. Political cosmology,population and racial
frontiers.—Social Anthropology (ISSN 0964-0282) Cambridge University Press. 2001-06; 9 :
165-193

Det vanskelige voldsbegrepet -- (ISBN 82-530-2294-8) Pax Forlag A/S. 2001-05 : 192
 Political Life in the Era of Globalization—Globalization Studies: Epistemological and
Methodological Considerations from Anthropology Oslo. 2001-06-07

Forskningsprosjekter
 Egne:

Buscando mejor vida / In search of a better life: Manhattan’s Dominican Bodegas (arbeidstittel). Dette
prosjektet er i forberedelsesfasen. Det utgjør et delprosjekt under instituttets fireårige program Transnational
Flows of Concepts and Substances (se nedenfor). Jeg planlegger å utføre feltarbeid blant dominikanere som har
migrert til og lever i bydelen Washington Heights nord på Manhattan i New York City. Det anslås at omkring
1,5 millioner dominikanere er bosatt i New York-området. Svært mange av disse lever i Washington Heights.
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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 utføre seks måneders
sammenhengende feltarbeid i Washington Heights fra juni 2002 til slutten av desember 2002, og deretter vende
tilbake til feltet for korte opphold i den grad det anses som nødvendig. De økonomiske og sosiale sporene etter
den enorme dominikanske innvandringen er svært tydelige i den ”etniske” bydelen Washington Heights. En
studie av Washington Heights anslo at det fantes mellom 1500 og 2000 dominikansk eide foretak i området på
begynnelsen av 1990-tallet. På den tiden ble dominikanere antatt å kontrollere omkring 70 prosent av alle
bodegas (små kolonialforretninger) i New York eid av Hispanics. Feltarbeidet og forskningen vil undersøke
historier, aktiviteter, forestillinger og identiteter blant dominikanere som eier og driver bodegas – eller familie-
baserte små kolonialforretninger – i Washington Heights. Status pr. 31.12.01: Igangsatt.

The Negotiation of Authoritarian Rule (arbeidstittel). Dette prosjektet har vært under veis lenge. Prosjektet har
røtter i doktorarbeidet mitt. Det innebærer skriving av et bokmanuskript på engelsk for 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 1920 til 1992. Det studerer autoritært politisk liv ”nedenfra”.
Videre kombinerer det etnografiske data og historisk materiale. Manuskriptet vil ferdigstilles og sendes forlag
for vurdering i mai 2002. Status pr. 31.12.01: Igangsatt.

Det vanskelige voldsbegrepet. Politisk liv i Den dominikanske republikk og andre steder (boktittel). Jeg utga i
mai 2001 en fagbok på norsk på Pax Forlag med denne tittelen. 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. Status pr. 31.12.01: Avsluttet.

 Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:

Sammen med seks andre av de ansatte ved instituttet deltar jeg i instituttets forskningsprogram Transnational
Flows of Concepts and Substances (2001–2004) – 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 og høsten 2001 deltok jeg i felles programaktiviteter: en
rekke felles seminarer, og felles planlegging. Programgruppen arbeider med en bok – en antologi – på engelsk,
der jeg vil bidra med et kapittel. Redaktør er Thomas Hylland Eriksen, og boken planlegges utgitt høsten 2002
eller våren 2003. Status pr. 31.12.01: Igangsatt.

Jeg planlegger sammen med Knut Nustad å arrangere en internasjonal workshop om antropologiske og
etnografiske studier av staten. En ”Call for papers” er skrevet og vil bli utsendt tidlig i 2002. Arbeidstittel for
workshopen er: Explorations of the state: Considerations from critical anthropology/ethnography. Status pr.
31.12.01: Planlagt.

Konferansedeltagelse
 Internasjonale konferanser:

 Sammen med Sarah Lund arrangerte jeg konferansen Globalization Studies: Epistemological and
Methodological Considerations from Anthropology. Konferansen var en del av aktiviteten under
programmet Transnational Flows of Concepts and Substances. Den ble holdt i Oslo den 7. og 8.
juni 2001, og samlet 25 deltakere fra USA, England, Danmark og Norge. Jeg deltok selv med et
paper: ”Political Life in the Era of Globalization”.

Bedømmelsesarbeid
 Jeg var medlem av komiteen som bedømte Hulya Demirdireks avhandling ”(Re)making of a
place and nation: Gagauzia in Moldova”, innlevert ved Universitetet i Oslo i juli 2001.

 Våren 2000 satt jeg i en eksamenskommisjon for grunnfag ved Sosialantropologisk institutt,
UIO.

 Høsten 2000 satt jeg i en eksamenskommisjon for grunnfag ved Sosialantropologisk institutt,
UIO.

 

 Refereevirksomhet:

 Tidsskriftet Internasjonal politikk: 1 uttalelse
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Andre bedømmelser
 Faglig vurdering av prosjektsøknader for Norges Forskningsråd: 2 uttalelser.

 Sensurarbeid på hovedfag, mellomfag og grunnfag ved Sosialantropologisk institutt, UIO.

Medieprofil
 Deltakelse tidsskriftredaksjon:

 Ethnos: Journal of Anthropology. Member of the International Advisory Board.

 Internasjonal Politikk. Medlem av redaksjonsrådet

Verv
 Ved UIO:

Jeg var mellomfagsleder ved Sosialantropologisk institutt.
Jeg satt som medlem av Forsknings- og undervisningsutvalget (FOU) ved Sosialantropologisk institutt.
Jeg satt som medlem av styret ved Sosialantropologisk institutt.
 

 b) Eksterne i Norge:

 Jeg satt i styret av Norsk Antropologisk Forening (NAF)

 

Andre kommentarer
 3 måneders fødselspermisjon fra 01.01.2000-01.04.2000.

 

 

3.1.8.   MARIANNE LIEN (Førsteamanuensis)

Publikasjonsoversikt
 ”Latter og troverdighet”:om antropologi i hjemlige egne—Hviding, E. (ed.): Norsk
antropologisk tidsskrift (ISSN 0802-7285) Universitetsforlaget, Oslo. 2001 : 68-76

Likhetens paradokser. Antropolgiske undersøkelser i det moderne Norge. -- (ISBN 82-15-00052-5)
Universitetsforlaget, Oslo. 2001 : 209

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. 2000-
02

Leder, anmeldelse, kronikk
Den store skjelven—Dagbladet Oslo. 2001-03-10
Se torsken—Dagbladet Oslo. 2001-02-03
Vår nye underklasse—Dagbladet-Magasinet Oslo. 2001-04-21

Forskningsprosjekter
 Egne:

 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 år 2000 tok jeg igjen
opp forskning i Båtsfjord.

 I 2001 har jeg publisert en artikkel på bakgrunn av dette feltarbeidet, ’Likhet og verdighet,
Gavebytter og integrrasjon i Båtsfjord’ i boka Likhetens Paradokser, en antologi jeg har redigert i
samarbeid med H. Vike og H. Liden.

 Jeg har også skrevet et engelsk paper om aspekter ved transnasjonal flyt og skiftende grenser i
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Flows of Concepts and Substances’ i juni 2001. Paperet er bearbeidet og levert i ny versjon, for
publisering i en antologi redigert av T.H. Eriksen.

 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.

 ’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.
Et engelsk artikkelutkast foreligger men er ikke blitt bearbeidet i løpet av året.  Derimot har jeg
vært prosjektleder for en ny survey om holdninger til kjøtt – en gjentagelse av en survey fra 1997
– gjennomført i oktober 2000.  Resultatene av denne undersøkelsen ble publisert i mai 2001, i
form av en forskningsrapport der jeg er delforfatter. Jeg ser stadig muligheter i å bearbeide dette
materiale for internasjonal publisering, men har ikke vært istand til det i 2001 som følge av
uventet mye arbeid med forskningsprogrammet ’Transnational flows..’ og foreberedelse til
feltarbeid 2002 (se nedenfor)

 Transnational flows in food production; The case of Tasmanian salmon

 Som ledd i forskningsprogrammet ’Transnational flows of concepts and substances’ vil jeg
gjennomføre et forskningsprosjekt knyttet til transnasjonale aspekter ved Tasmansk lakseindustri.
Prosjektet har vært under forberedelse i hele 2001. I oktober-november gjorde jeg et første
feltbesøk for å etablere kontakter og undersøke muligheter for tilgang til bransjen. Dette var
vellykket, og jeg reiser derfor på seks måneders feltopphold i januar 2002. Prosjektplaner har
vært lagt fram i forskningsgruppa ’Transnational flows’ og inngår i dete bredere samarbeidet
innenfor programmet (se nedenunder).

 Abstract er som følger:  The project draws attention to the transnational movement of food, with
a focus on farmed Atlantic salmon. Atlantic salmon exemplifies a substance for which the
processes of production involve a transformation of the substance from living species (fish)
through ’raw material’ and into edible substance which may be purchased in a market. Salmon
farming involves transnational flows, not only of the commodity itself, but also of knowhow,
technology, feed, and, in some cases,  biological material. Atlantic salmon farming require
significant investements, and the growth of a variety of related industries (feed, techological
equipment). This involves flows of capital investment which are to a major extent, transnational.
In adddition, business merging and purchases contribute in making up a business which
increasingly appear to operate across great distances and across national borders. Consequently,
salmon farming involves transnational flows of capital on a massive scale. On the other hand, the
transnational flows of biological material (fresh salmon, eggs and smolt) is highly restricted,
mainly in order to prevent the spread of certain diseases. These restrictions also affect commodity
flows, as they restrain the movement of  e.g. fresh salmon. Restrictions of the movement of fresh
salmon is therefore highly contested in transnational political arenas such as the WTO.

 Australian salmon farming accounts for a relatively small part of global production. Almost all
Australian salmon production is located in Tasmania, in which a salmon farming industry has
been developed since the mid-eighties. Focusing on Tasmania as a case example, the project
seeks to explore the complex interconntections between the various kinds of transnational flows
that are brought about by, or represent conditions for Atlantic salmon farming.   In this particular
case, the possible transformation of salmon – occuring through the movement of salmon (as a
genetic species) from the North Atlantic to Tasmania, and later from Tasmania and later to Asian
markets will be of interest

 In the light of M. Liens regional specialisation in the anthropology of the Norway and of the
North-Norwegian coast, Tasmania represent a promising locality for comparison.  Like Norway
(and the Norther Norwegian coastline), Tasmania is a state located at the geographical periphery
of economically strong units (Norway and Australia respectively). Like in Northern Norway, the
Tasmanian production of fish is highly oriented towards international markets. Both localities are
thus strongly involved in, and seek to maintain, transnational linkages and networks.  To some
extent, they even share – or compete in the same markets (e.g. Japan, South East Asia). In
addition, the Southern coast of Tasmania and the Northern coast of Norway are coastlines that
face – and are associated with – the cold climate and pristine ocean of the Antarctic and the Arctic
respectively. Tasmanian marketing of salmon resembles the marketing of white fish and salmon
in Northern Norway in the sense that both apply images of ’cold and clean waters’ in the
marketing narratives as a competitive advantage. Salmon industries are established in both
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 Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:

 Transnational fows of concepts and substances  (research program)

 Jeg har i løpet av året fungert koordinator for ovennevnte forskningsprogram over temaet
globalisering. Programmet har nå gått i overkant av et år, og mye tid har gått med til å etablere
gode rutinger 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 så vel som internasjonalt faglig samarbeid.

 Sammendrag: 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 accout 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.

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 Norsk Antropologisk forening, Nasjonal årskonferanse i Bergen, 11.-13. mai. (uten paper)

 ’Globalisation studies; Epistemological and methodological considerations from anthropology’
Oslo, 7.-8. juni. (Under forskningsprogrammet ’Transnational flows of concepts and substances,
SAI, UiO). (med paper)

 ’Across boundaries’ Methodological challenges in studies of globalisation, Stockholm 8.-11.
november. (I regi av Norges Forskningsråd, for forskningsmiljø med midler innenfor satsingen
’Globalisering og Internasjonalisering). (med paper)

 ’De nye matspørsmålene: Mat mellom natur og kultur.’ Sanner, 26.-27. november. (I regi av
Statens Institutt for Forbruksforskning) (med paper)

 

Bedømmelsesarbeid
Stillingsbedømmelser:
Postdoktorstipend-utlysning øremerket kvinner. Samfunnsvitenskapelig fakultet, Unviersitetet i Bergen.
Stipendiatstilling utlyst ved SAI innen programmet ’Transnational flows of concepts and substances’
Dr. polit. opptak ved SAI. Høst 2001
Refereevirksomhet
Norsk Antropologisk Tidsskrift, - to uttalelelser.

 Refereevirksomhet:

Norsk Antropologisk Tidsskrift, - en uttalelelse
Journal of Consumer Culture – en uttalelse
American Ethnologist – en uttalelse

 Andre bedømmelser:

 Norges Forskningsråd; Kultur og Samfunn, to bedømmelser

Medieprofil
D l k l id k if d k j



Årsrapport for sosialantropologisk institutt 2001

 Medlem i redaksjonsrådet i Tidsskrift for Samfunnsforskning

 Deltakelse i massemedier:

 Fast skribent for Magasinet (Dagbladet) i spalten Spor, med levering hver 6. uke januar – juni
2001.

 Intervjuer i forbindelse med lansering av boka ’Likhetens Paradokser’ (NRK radio ’Sånn er
Livet’)

Verv
 Medlem i Statens råd for Ernæring og Fysisk Aktivitet (1999-2003)

 Medlem i SEFs arbeidsgruppe for forebygging av rakitt (2000-2001)

 Koordinator for Forum for Nordisk Etnografi (1996-)

 Medlem i styret for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved SV-faultetet (1999-)

Annet internasjonalt samarbeid
 Samarbeid med Christina Garsten ved Stockholms Universitet, SCORE,

 Besøk av Keith Hart og Richard Wilk i forbindelse med ’Transnational Flows’
gjesteforskerprogram.

Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger
 3

Andre kommentarer
 Mye arbeidstid i løpet av 2001 er gått til å koordinere, faglig og administrativt
forskningsprogrammet ’Transnational Flows’. Dette har innebåret betydelig kontakt med forskere
internasjonalt, ikke i form av reiser ut, men ved at de har kommet hit.

 

 

3.1.9.   SARAH LUND (Professor)

Publikasjonsliste
 Bequeathing and quest. Processing personal identification papers in bureaucratic spaces
(Cuzco, Peru). In: Archetti E, editor. Social Anthropology European Association of Social
Anthropologists. 2001;9(1):3-24

 
Forskningsprosjekter
 Egne:

Peruvian Identity Papers; Archival Fragments and Unifying Selves.
Bokprosjekt. Currently under review at University of Texas Press, Austin.
Består av 8 kapitler (ferdigstilt) og konklusjon (ennå uskrevet). Innholdet er ikke blitt publisert før.
 This ethnographic study is an attempt to explore methodological issues concerned with the
potential of anthropology for contributing to research on the state.  I have chosen to approach a
study of the state and its interactive role in the lives of individual citizens by taking individual
identity papers as my point of departure.  While anthropology may have an unique role in
addressing such large issues, I believe it does so best by a carefully delimited micro approach
that gives access to the complexity of the encompassing field through a continuing return to a
well-defined empirical reality.  Identity documents offer such a lens.  They constitute a one-to-
one link between individual citizens and the socio-political institution we call the state.  Through
their acquisition, maintenance, and use in many desperate situations, identity papers provide
direct experience of what it is to be a member of a state.  While in an official sense, identity
papers describe individuals in equal objective terms based on a physical reality, their seemingly
unquestionable content is always open to interpretation and negotiation.

 Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:
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A Two-Way Mirror: Buildings and the con/divergence of Norway and Norwegian America:
Under the Program “Transnational Flows”. A two part study incorporating ethnography from a Heritage Project
on emigration in Nord Hordaland with local donor communities in the Upper Mid-West. Buildings and
landscape are the point of departure for discussing new constructions of transnational socialities. Time and
Space compression is one of several initial perspectives for considering this material as illustrative of
globalization.  The contrasting case from Norway Lake (Minnesota) and environs is the inverse case of Nord
Hordaland.  Here buildings stay put as local farm communities resist the rationalization of their community by
fighting church mergers. Historical perpectives provide necessary background for appreciating the various
factional infighting in this rural Norwegian-community but only the current crisis of family farming in
corporate agriculture can explain the urgency of mission the resistance seems to take on.  Fieldwork begun in
several different localities including Norway Lake, Brampton N.Dak., Minot North Dakota, Sletta, Nord
Hordaland.

Further academic cooperation is underway between myself and the historian Odd Lovoll’s project, “A Study of
Norwegian-American Small-Town America”. This emerging cooperation is based in Northfield Minnesota at St.
Olaf College and with Norwegian American Historical Association of which I am an active member.
 
 - ”Hjemmekos; Iscenesettelse av norsk familiesamvær.”   Mitt bidrag for prosjektet ledet av An
Nga Longva.   Foreign anthropologists living in Norway are looking at their Norwegian
experience with anthropological eyes. Can their insight from private lives in Norway be
considered sound anthropology. What is the epistemological status of their experience? After two
work sessions this year, this joint effort will result in a anthology probably published as a
special number in Norsk Antropologisk Tidskrift. Projected completion: Fall 2002.

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 Dags seminar ”Globale Steder” i Trondheim: 27nde september med Karin Fog Orwig og Solrun
Williksen. Med innlegg ”Pionér hus som spor tilbake til utvandrer-Norge: et minnesmerke
prosjekt”

”Solli” Seminar Transnational Flows of Concepts and Substances. 17.9.01 med innlegg

Internasjonale:
 Crossings: Norwegian-American Lutheranism as a Transatlantic Tradition. 3-4 April, 2000.
Luther Seminary, Globalisation studies; epistemological and methodological considerations from
anthropology. Oslo 7-8 juni. Co-organizer. Also presented a paper.

 Culture, Difference, Inequality. The Canadian ‘Anthropology Society/American Ethnological
Society conference in Montreal 3-6 mai, 2001. Paper in session on The Politics of Heritage.

Bedømmelsesarbeid
 Doktorgradsbedømmelser:

 Hanne Weber. Kvinder, mænd og magt i regnskoven. Institut for Antropologi, Københavns
Universitet, 2. opponent. 9.3.01

 Administrator for Anne Alnæs komité over avhandlingen, Minding Matter; Organ Donation and
Medical Modernity’s Difficult Decisions

 

 Refereevirksomhet:

Social Anthropology – 1
Current Anthropology - 1

 Andre bedømmelser:

 SAI Studiestipend

Verv
 Styremedlem  Senter for Utvikling og Miljø

A t i t j lt b id
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 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
 Her kan du gi opplysninger du mener er av betydning for årsrapporten, men som ikke kommer
fram i spørreskjemaet.

 Ekstra Forelesninger Utenom kursvirksomhet:

Original forelesning med tittel Et Utvidet Fellesskap? Fortellinger om Norge i en Global Sammenheng.
Seminar i Nyere Antropologiske teori for hovedfagstudent,SAI, 29.11.01
Innlegg for Erik Henningsens seminar om Globalisering. For Hovedfag Stipendiatene.Gitt 16.11.01
Deltagelse i et lukket seminarserie i forbindelse med Transnational Flows of Substances and Concepts
Programmet. Eget innlegg 11.9.01 med tittel: A Two-Way Mirror: Buildings and the Con/divergence of
Norway and Norwegian-America
 
Populærvitenskaplige foredrag
 2

 

3.1.10. MARIT MELHUUS (Professor)

Publikasjonsliste
 ”Kan skinnet bedra? Noen meninger om assistert befruktning.”—Howell, S.; Melhuus, M.
(ed.): Blod, tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i Norge. (ISBN 82-7674-555-5)
Fagbokforlaget, Bergen. 2001

 Hvilken skam uten ære? Eller finnes den skamløse æren—Wyller, T. (ed.): Skam (ISBN 82-
7674-719-1) Fagbokforlaget, Bergen. 2001 : 141-165

The Kin in the Gene—Current Anthropology (ISSN 0011-3204). 2001-04; 42 (2) : 253-254
The power of penetration - the value of virginity:male and female in mexican heterosexual and homosexual
relations.—Melhuus M; Melhuus M (ed.): Sexe relatif ou sexe absolu? Éditions de la Maison des sciences de
l’homme, Paris. 2001

Forskningsprosjekter
 Egne:

 Setting things in motion: human substances and their exchangeability. The case of ova and
sperm in Norway. Igangsatt

 Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:

Prosjektet er et delprosjekt innenfor programmet:  The transnational flow of concepts and substances, ledet av 1.
Amanunensis Marianne Lien. (finansiert av NFR, globalisering)
 
 Egne:

 “Transnational flow of genetic substances” Prosjektet  inngår i et EU prosjekt ledet av Jeanette
Edwards, University of Manchester:  The Public Understanding of Geneteics: a cross-cultural
study of the relationship between the ”new genetics” and social identity.

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 November 2001, Stockholm.  ”Across bondaries. Methodological approaches to the study of
concepts and identities”; innlegg:  ”Begreper og substanser.  Feltarbeid og metodene”

 Nordiske konferanser:

 Juni, 2001.  Konferanse om globaliering, deltakelse uten paper.

Bedømmelsesarbeide
Doktorgradsbedømmelser:
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 Opponent på dr. grad. Rosklide Universitet, Graduate School of International Developmetn
Studies.

Refereevirksomhet
1 artikkel for Bulletin  of  Latin American Research
1 artikkel for NAT

Medieprofil
Deltakelse i tidsskriftsredaksjon
Ethnos, editorial board.
Deltakelse i massemedier
Deltakelse i WOK, NRK
Kronikk i Aftenposten  (sammen  med Signe Howell)

Verv
Det samfunnsvitenskapelig fakultet, UiO.
Medlem av kollegierådet, UiO.
Medlem av nasjonale fakultetsmøte (i kraft av vervet som Dekan)

Annet internasjonalt samarbeid
 Dr. grads kurs ved CIESAS, Guadalajara, Mexico..

 Jeg har  eksaminert  kandidater på MA program ved Universidad  de San Carlos, Guatemale; ca
en uke.

Andre kommentarer
 Vet ikke om bokanmeldesler er registret noe sted.  Jeg har hatt to:  en for Norsk Teologisk
tidsskrift

 En for  Ethnos, (Routledge)

 

 

3.1.11. ARVE SØRUM (Førsteamanuensis)

 
Publikasjonsoversikt
 Replikk til professor dr. juris Kai Krüger: berettiget frykt i Finanger-dommen—Jussens venner
Universitetsforlaget, Oslo. 2001; 2001 (3) : 199-201

Forskningsprosjekter
 Egne:

 Den kultiverte tilværelse. Et kritisk blikk på forholdet mellom kunnskapssosiologisk teori og
kulturanalyse.  Pågående

 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 pactice 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.

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:
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Deltakelse med innlegg på konferanse om ”Natur og Samfunn”
Hønefoss 15.16/11 - 2001

Bedømmelsesarbeid
 Doktorgradsbedømmelser:

 Koordianator i bedømmelseskomite 1

 

 Refereevirksomhet:

 Tidsskrift:  Social Anthropology     1

Verv
 Ved UiO:

Hovedfagsleder, SAI
Medlem FOU, SAI
I.varamann til Styret, SAI

3.1.12. AUD TALLE (Professor)

 
Publikasjonsoversikt
 ‘Female genital mutilation’—National Encyclopedia for Social and Behavioural Sciences
Elsevier Science,Oxford. 2001

 ”But it its multilation..”:antropologi og vanskelig temaer—Hviding, E. (ed.): Norsk
antropologisk tidsskrift Universitetsforlaget, Oslo. 2001 (1-2) : 25-34

Forskningsprosjekter
 Egne:

’Women at a loss – twenty years after’, oppfølging av tidligere studier (1979-81)  blant maasaifolket i Kenya.
Prosjektets tematisk fokus er på kontinuitet og endring, kjønnsrelasjoner og modernisering. Prosjektet har fått
økonomisk støtte fra Institutt for sammenlignende kulturforskning (kortere feltarbeid er utført i april-mai, og
inovember 2001). Utforming av et større prosjekt pågår.

’Female circumcision in exil’, studie blant eksilsomalier i London. Prosjektet forsøker forstå hvordan kvinnelig
omskjæring som kulturelle praksis får sin utforming i eksilkonteksten. Feltarbeid (kortere opphold i januar
2001) og utskriving av materialet pågår.

Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:
 ‘Health systems research and health promotion in relation to reproductive health in Tanzania’,
NUFU samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen (Senter for internasjonal helse),
Universitetet i Oslo (Institutt for ernæringsfysiologi), og Universitetet i Dar es Salaam
(Muhimbili University College of Health Sciences). Prosjektet er en community analyse av ett
lokalområde i Tanzania med spesiell vekt på reproduktiv helse blant ungdommer og på
intervensjonstiltak for å gruppens helsestatus.

 Samarbeid med National Committee on Traditional Practices in Ethiopia (NCTPE), Addis Abeba
omkring utarbeiding av bok basert på en nasjonal survey om omskjæring og andre tradisjonelle
skadelige praksiser (finansiert av Norad).

Konferansedeltakelse
Nasjonale konferanser:
 NAF: Globale  nettverk – lokale  virkeligheter, Bergen 11-13.05.01,

 “Globalisation studies”: Epistemological and methodological considerations  from anthropology,
Oslo, 7– 8. Juni,

 ‘From Experience to Representation’, Csordas seminar, Seksjonen for medisinsk antropologi, 4.
September
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 Nordiske konferanser:

 Svensk antropologkonferens (SANT), Falun, 3. mars – 1. april

 Summer Workshop in Anthropology (The Living Beyond Conflict

 Seminar) Uppsala/Stockholm, 19-20. juni (med Liisa Mallki & James Ferguson)

Bedømmelsesarbeid
 Doktorgradsbedømmelser:

 Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala (opponent ved avhandlingen: ’Silence:
Disputes on the Ground and in the Mind among the Iraqw in Karatu district, Tanzania’).

 Stillingsbedømmelser:

 Professor II og forskerlederstilling ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universiteet i Oslo

 Refereevirksomhet:

 American anthropologist (1), Medical  anthropology (1), Ethnos (1).

 Andre bedømmelser:

 Prosjektsøknader SIDA/SAREC (55), og Norges Forskningsråd (10)

Populærvitenskaplige foredrag
Soroptomisten, Tønsberg,  8. mars, om kvinnelig omskjæring
Vitenskapsakademiet, 15. mars, Maasaienes  kultur
Paneldebatt om Kvinnelig omskjæring, Norad 13. desember

3.1.13. UNNI WIKAN (Professor)

 
Publikasjonsoversikt
 Leder, anmeldelse, kronikk

 Burga - et studium verd, -- Dagbladet Oslo. 2001-11-17

 Er menneskeretighetene universelle? -- Adresseavisen Trondheim. 2001-03-05

 Liv og død i Islam.—Dagbladet Oslo. 2001-03-20

 

Forskningsprosjekter
 Egne:

 Bhutan: Kultur og samfunn: Prosjektet bygger på 20 mnds 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
2003. For å bringe prosjektet up to date er det nødvendig med en feltreise til Bhutan i 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 under bearbeidelse,
og forventes sluttført høsten 2002.

 Islam - mulighetenes religion. I kjølvannet av 11. september har jeg gjenopptatt min forskning
på Islam, og er igang med et bokprosjekt som skal være avsluttet våren 2002. Fokus er på islam
som levet religion, islam i praksis. Enhet og mangfold i forhold til menneskerettigheter,
demokrati, individualitet, kjønn, sosialisering m.m.

 Beyond the Words: The Power of Resonance. Etter avtale med University of Chicago Press
arbeider jeg med en artikkelsamling basert på publiserte arbeider samt nye bidrag. Fokus på
metode. Gjenstår ca. 1 mnds arbeid.

F k i j k i b id d d
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 Ethnic Custom, American Law, and Assimilation. Tverrfaglig arbeidsgruppe i regi av Social
Science Research Council, USA og Russell Sage Foundation. Tyve deltakere med bakgrunn i
jus, statsvitenskap, sosialpsykologi og antropologi. Gruppen har vært i funksjon i fire år, og hatt
to konferanser i året. Resultatet av første fasen er to publikasjoner: et  temanummer av   Dædalus  
(utgis av The American Academy of Arts and Sciences), kalt “The End of Tolerance: Engaging
Cultural Differences” (2000) og en bok “Engagning Cultural Differences: The Multicultural
Challenge in Liberal Democracies” (Russell Sage: 2002). Gruppen fortsetter, med noe utskiftning
av deltakere, i en fase to over tre nye år, finansiert av Russell Sage Foundation. Fokus her er:
Law and Culture

 South Asian Life Histories. Prosjektet bygger på min tidligere forskning i Indonesia og studerer
kontinuitet og endring i kultur og samfunn med utgangspunkt på enkeltmenneskers liv.
Hensikten er å få et grep om globalisering og transnasjonalisme slik de nedfeller seg på lokalplan
og 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, Singaraja Bali, og lærerinne og dr. gradsstudent Subeidah Isham, Jakarta.
Arbeidet forventes avsluttet om ca. tre år.

 

Konferanser
 Nasjonale konferanser:

Tim Greves symposium - Tanker i tiden. Refsnes Gods, 9.- 10. mars.
Bydel Gamle Oslo: Utfordringer i integreringsarbeid (med innlegg)
Norskopplæring for voksne minoritetsspråklige: Integrering, drømmer og dilemmaer. Oslo:
Voksenopplæringsinstituttet (med innlegg)

Internasjonale konferanser:
Tolerance and Identity. George Washington Univ., Washington D.C., 23-24. mars (med paper).
Translation and Mediation. Univ. of Warwick, England, 6-8. juli (keynote)
Childhood in Cross-Cultural Perspective. European Sociological Association, Helsinki, Finland (2 plenary
lectures).
Multiculturalism and Tolerance in Europe: A Mission Impossible? Foundation Europe of Cultures & The
Danish Cultural Institute, 25-26 okt. (plenary)

Bedømmelser
 Doktorgradsbedømmelser:

 University of Basel, Dept. of Anthropology (1)

 Refereevirksomhet:

Current Anthropology (1 art)
Transcultural Psychiatry (2 art)

 Andre bedømmelser:

Tre hovedfagskommisjoner, SAI, UiO
Hovedfagskommisjon, SAI, UiB
To besvarelser, kjønn og samfunn, UiO
NFR, to post.doc.søknader

Deltakelse i massemedier
To kronikker i Dagbladet
En kronikk i Adresseavisen
Radiodebatter: Dagsnytt 18; Her og Nå.
Intervjuer i flere aviser ang. innvandringstema

Verv
Eksterne i Norge
Ungdom mot Vold, styreleder

 Utenfor Norge:

 Medlem av Conseil scientifique de la Maison René Ginouvès. Archéologie & Ethnologie,



Årsrapport for sosialantropologisk institutt 2001

Internasjonale konferanser
George Washington Univ., Washington  DC
Univ. of Warwick, England,  (keynote)
European Sociological Association, biannual meeting Finland (2 plenary lectures).
Foundation Europe of Cultures & The Danish Cultural Institute, 25-26 okt. (plenary)

Avholdte forelesninger/foredrag
Forsvarets høgskole
Ex. fac. SV, UiO (2 timer)
Pakistansk studentforening
ISFIT (International Student Festival in Trondheim).
Teologisk Fakultet
Fagkritisk dag, SAI
Nordisk Folkehøyskole, Gøteborg (2 ganger a 2 timer)
Oslo Folkeuniversitet
Etterutdanningsrådet for dommere, Oslo Tinghus (3 timer)
Pensjonistuniversitetet, Kongsvinger
Gimle Rotary
Folkeuniversitetet, Harstad
Harstad Pensjonistforening
Tannhelseetaten, Oslo kommune (3 timer)
Bydel Gamle Oslo (3 timer)
Etterutdanning for leger (Godkjent kurs av NOrsk Legeforening), Sande (3 timer).

Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger
 Jeg antar at 6 av forelesningene i kategorien ovenfor er å regne som sådanne (Harstad
Pensjonistforening og Folkeuniv., Harstad; Gimle Rotary; Pensjonistuniv., Kongsvinger; Oslo
Folkeuniv, Bydel Gamle Oslo.)

3.2. Åremålansatte

3.2.1. ASTRID ANDERSON (Stipendiat)

Publikasjonsoversikt
 Adopsjon og tilhørighet på Wogeo, Papua Ny-Guinea—Norsk Antropologisk Tidsskrift (ISSN
0802-7285). 2001 (3)

 Kropp og tabuer på Wogeo, Papua Ny-Guinea—Norsk Antropologisk Forenings årsmøte, 2001
Bergen. 2001-05 : 18

Forskningsprosjekter
 Egne:

 Tittel: 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 ideene 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
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Forventet status pr. 31.12.01
 Arbeidet med doktoravhandlingen er noe forsinket, og jeg har fått fire måneders
fullføringsstipend ved SAII tillegg vil jeg søke ekstra midler fra Høyesterettsadvokat Per Ryghs
legat (UNIFOR). Jeg regner med å være ferdig med avhandlingen i løpet av sommeren 2002.

 Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:

 Doktorgradsprosjektet omfatter et samarbeid med Oseania-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.

 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, og jeg reger med å få tilgang
på det innen årets utløp.

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 Norsk Antropologisk Forenings årsmøte på Bergen, mai 2001 med innlegget: Kropp og tabuer
på Wogeo, Papua Ny-Guinea.

Mediaprofil
 I redaksjonsrådet til  Norsk Antropologisk Tidsskrift.

Verv
 Midlertidig ansattes representant i FoU ved SAI

 

3.2.2. HEIDI FJELD (Stipendiat)

Forskningsprosjekter
 Egne:

 Tittel: “Knowledge,Body and Value. A Study of Hereditary Social Divisions in Rural Tibet”

 Prosjektet fokuserer på sosial organisasjon i Lhasadalen i Tibet, og forankres i nyere
antropologisk teorier om kroppsliggjort kunnskap,kropp og slektskap. Sentrale temaer i
prosjektet er hvordan kunskapsoverføring gjøres relevant for sosial klassifikasjon,hvordan en
persons sosiale tilhørighet formes i løpet av fødsel og oppvekst, samt muligheter for sosial
mobilitet. Konseptualisering av kunnskap og kunnskapsoverføring,av kropp, person og verdi
belyses spesielt i relasjon med ideer om medfødte sosial status.

 Forventet status: Fullført obligatoriske dr.polit kurs, gjennomført 3 måneders initierende
feltarbeid i Tibet/Nepal, samt 1 ukes bibliotekstudier i India.

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 NAF 2001, med presentasjon av paper.

Bedømmelsesarbeide
 Refreevirksomhet:

 NAT, Universitetsforlaget, 1 uttalelse.

Medieprofil



Årsrapport for sosialantropologisk institutt 2001

 2 artikler i tidsskrifter (Dyade, Verdens Tak)

Annet internasjonalt samarbeide
 Forskningssamarbeide med Pema Tsho, en tibetansk antropolog i Lhasa.

Populærvitenskaplige fordrag
 2

3.2.3. 

3.2.4. 3.2.3. KATHINKA FRØYSTAD (Universitetslektor) (frem til 15/07/01)

Publikasjonsoversikt
 Class and closure in public arenas—The Meaning of the Local: Revisiting the Urban
Neighbourhood in India London School of Economics. 2001-05-24

 Kropp og klasse i Kanpur—en meditasjon over kroppens teoretiske mangetydighet—Norsk
Antropologisk Tidsskrift (ISSN 0802-7285) Universitetsforlaget, Oslo. 2001-11; 12 (3) : 161-
174

 Kropp, klær og klasse i en nord-indisk storby—Norsk antropologisk forenings årskonferanse
Bergen. 2001-05-13

 

Forskningsprosjekter
 Egne:

 “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.

 Status pr. 31.12.00: Nettopp avsluttet.

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 Norsk antropologisk forenings årskonferanse, Bergen, 11.-13. mai: Deltok med innlegget ”Class
and closure in public arenas”.

 

 Internasjonale konferanser:

 The Meaning of the Local: Revisiting the Urban Neighbourhood in India, London School of
Economics, 24 mai. Deltok med innlegget ”Kropp, klær og klasse i en nord-indisk storby”.

Bedømmelsesarbeide
 Refereevirksomhet:

Journal of Peace Research, 6–7 uttalelser
Internasjonal politikk, 1 uttalelse
Social Anthropology, 1 uttalelse

Medieprofil
 Deltakelse tidsskriftredaksjon:

 Journal of Peace Research, medlem av redaksjonskomitéen
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Verv
Norsk forum for Sør-Asia: Styremedlem
Nettverk for Asiastudier: Varamedlem i styret
Nordic Association for South Asia: Varamedlem i styret
 

Vitenskaplige priser
 HM Kongens gullmedalje.

Andre kommentarer
 Var i 2001 kun ansatt ved SAI fram til 15. juli.

3.2.5.   MARÍA A. GUZMÁN GALLEGOS (Stipendiat)

 
Forskningsprosjekter
 Egne:

 Transnasjonale forvandlinger av Amazonas-landskap, Europeisk bistand og Quichua
indianernes integrering i markedet.

 Prosjektet tar utgangspunkt i quichua-indianere fra tre lokalsamfunn i det ecuadorianske
Amazonas, nærmere bestemt i Pastaza-provinsen. Prosjektet omfatter disse lokalsamfunnenes
samarbeid med en bistandsorganisasjon som støttes av den sveitsiske og italienske staten. I det
området lokalsamfunnenne ligger, blir produksjon for eget konsum (hagebruk, noe jakt og fiske)
kombinert med intensiv dyrkning av frukten naranjilla som selges på markedet. Naranjilla er en
cash crop som har skapt alvorlige avskogings-, og erosjons- og forurensingsproblemer i området.
Den europeiske NGO-en støtter quichua produsenter slik at de både kan opprettholde tradisjonelle
dyrkingsformer , legge om til en mindre miljøskadelig produksjon av naranjilla, og starte med
fiskeoppdrett og viltoppdrett.

 Prosjektet søker å belyse quichua-indianerenes integrering i en markedsøkonomi, og
transnasjonaliseringen av deres samfunn. Dette gjøres ved å kombinere to ulike teoretiske
perspektiver. Det ene er knyttet til konstituering av person, og det andre til relasjonen natur-
menneske. Begge kobles til utformingen av landskapet. I forholdet til konstituering av person vil
jeg drøfte oppfatninger til selvet, arbeid og produkt ved å innta en fenemeonologisk tilnærming
der fokus er på menneskers ulike livsverdener. Videre vil jeg ta utgangspunkt i den antropologske
diskusjonen rundt relasjonen natur-mennesker. En viktig kritikk her retter seg mot oppfattningen
avnaturen som en objektiv virkelighet, atskilt fra subjektet. Diskusjonen om ”natur” er mitt
utgangspunkt for å belyse det interaktive rommet der lokale og transnasjonale aktører møtes, dvs.
det rommet der deres kunnskap, forestillinger og praksiser knyttet til konstituering av person,
arbeid, produkt og landskap kommer i samspill og eventuelt konflikt.

 Prosjektet har en komparativ karakter, ved at det omfatter tre ulike lokalsamfunn. Dette gir et
bredt grunnlag for sammenligning, både når det gjelder likheter/forskjeller lokalsamfunnene
imellom og mellom forskjellige måter å konstituere det interaktive rommet disse ulike
samfunnene og NGO-en deltar i.

Forventet status pr. 31.12.01.
Gjennomføringen av det obligatoriske kurset om nyere antropologiske teori.
Ferdigstillingen av essayet knyttet til dette kurset.
Gjennomføringen av den første delen av feltarbeidet.
 

 

3.2.6. KRISTIN HANSSEN (Stipendiat)

Publikasjonsoversikt
Garden in the Wild -- Nature and Society Department of Anthropology, University of Oslo. 2001-11-15

Forskningsprosjekter
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 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.

 Avhandlingen ble levert 6. november.

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 ”Nature and society”. Arrangert av SAI. 15-16 November.

 

3.2.7. ERIK HENNINGSEN (Stipendiat)

Publikasjonsoversikt
Fotballspilleren: motsigelse og mening. ”Sosiologi i dag”. - 31(2001)nr 1. 2001. S. 49-69.
Selvforvaltningens dilemmaer – Idrettshelten og fellesskapet i ”Likhetens paradokser: antropologiske
undersøkelser i det moderne Norge”, Oslo: Universitetsforlaget, 2001.

Forskningsprosjekter
Egne:
Managed Culture: Transnational Flow of Concepts of Organisational Change
Prosjektet er igangsatt. For tiden driver jeg med feltarbeid. Det ser ut til at prosjektet kan avsluttes til forventet tid
våren 2005. Prosjektet inngår i forskningsprogrammet ”Transnational Flow of Concepts and substances”

Konferansedeltakelse
Nasjonale konferanser:
NAT 2001

3.2.8. PETER HERVIK (Universitetslektor) 15.08.01.

Publikasjonsoversikt
 Analyzing the Emergence of New Racism in Europe. -- . Anthropology News. 2001; 42(9) (13)

 2001 Mayaere og danskere i den kognitive antropologi: metodiske og epistemologiske
reflektioner.—Institute of Anthropology, University of Copenhagen. Copenhagen. 2001-10-08

 Anti-Islamic Reactions Within the European Union after the recent acts of terror against the
USA.—Raxen National Focal Points European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia,
Vienna. 2001

 Danish Denials of Racism.“Initiating Trans-Atlantic Dialogues on Race and Culture in
Europe“—Presidential session of The American Anthropological Association,99th Annual
Meetings Washington, D.C.,. 2001

 Forskning i etnisk ligestilling.—“Foreningen Akademikere for Etnisk Ligestilling”. 2001-03-01
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 Hvad er racisme, hvad er diskrimination? -- FN-forbundet. 2001-02-17

 Inter-nordiske kulturforskelle. Hvad skal vi med dem? -- K-finans,, Annual meeting of sales
personel. Sanner Hotel, Norway. 2001-02-09

 Likhetens diskrimination.—Mennesker&Rettigheter. 2001 (2)

 Limits of Tolerance and Limited Tolerance: How Tolerant are the Danes? -- “Racism in
Metropolitan Areas”, Gent University. 2001-12-15

 Mellem døde og levende mayaer. -- . I Rejsen til majsmenneskenes land Dansk-/religionshæfte.
Operation Dagsværk. 2001 : 15-17

 Narrations of Shifting Maya Identities—Bulletin of Latin American Research Page Bros Ltd,
Norwich. 2001-07; 20 (3)

 Nationalist Myths and Ethnic Identities. Indigenous Intellectuals and the Mexican State. -- .
Nations and Nationalism. University of Nebraska Press, Lincoln and London. 2001; 7 (3) : 411-
412

 Nye og udeblevne antropologiske perspektiver på etnicitet og racisme.—Department of
Anthropology, University of Oslo. 2001

 The Annoying Difference and the Evading Discrimination. On New Racism in Scandinavia. -- .
Paper presented as guest lecture at the University of Bergen, the University of Tromsø and the
Institute of Social Science/NOVA Bergen,Tromsø og Oslo. 2001

 “Danish Denials.”—at “Contested Realities: An International Workshop on Epistemological
Issues in Qualitative Research about Visible Minorities in Occidental Urban Settings.” IMER,
Bergen. 2001-09-06

Leder, anmeldelse, kronikk
På jagt efter danskheden.—Kristelig Dagblad. 2001-11-05.
 
Konferanser 2001
 Nordiske konferanser:

 Medierne, minoriteterne og det multikulturelle samfund. International workshop. Magleås,
Danmark 30. april – 1. maj.

 Internasjonale konferanser:

 Racism in Metropolitan Areas in the 21st century. Conference held in Gent. Dec. 16-18.

 Contested Realities: An international workshop on Epistemological issues in Qualitataive
Research about Visible Minorities in Occidental Urban Settings. IME, Bergen, Sept. 6-8.

 100th Annual Meeting of the American Anthropological Association, Washington, D.C., Nov. 27
– Dec. 2.

Bedømmelsesarbeide
 Refereevirksomhet:

 Social Anthropology, Norsk Antropolgisk Tidsskrift, Journal of Latin American Anthropology
2.

Andre bedømmelser
Teaching award, Laurie Kroshus Medina, Michigan State University
External evaluation for tenure, Laurie Kroshus Medina, Michigan State University
Endowed professorship. Dorothy Holland, University of North Carolina, Chapel HIll

Medieprofil:
Deltakelse tidsskriftredaksjon
Editorial board Journal of Latin American Anthropology

Deltakelse i massemedier
 Diverse.
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3.2.9. ESBEN LEIFSEN (Stipendiat)

Forskningsprosjekter
 Egne:

 Tittel: 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.

Konferansedeltakelse
 Internasjonale konferanser:

 Children in their places, avholdt 21.06 – 23.06 2001 ved Brunell University, London

Andre kommentarer
 Jeg har lite å rapportere i år siden jeg gikk ut i pappa-permisjon fra 2.4. 2001, og var i denne
fram til 5.12 2001. Jeg har akkurat igangsatt feltarbeid. De første månedene av år 2001 gikk med
til å undervise ved SAI, forberede et essay i vitenskapsteori og metode, og forberede feltarbeid i
Ecuador.

 

 

3.2.10. ANNE MAGNUSSØN (Stipendiat)

Publikasjonsliste:

Bruk eller Vern? Natursyn som innfallsvinkel til å forstå konflikter over forvaltningen av fornybare ressurser --
SUM Dissertations & Theses. (ISSN 0806-475X) Centre for Utvikling og Miljø. 2001; 2

Et spørsmål om bosettingsgrunnlag. -- Kalland, A.; Rønnow, T. (ed.): Miljøkonflikter:om bruk og vern av
naturressurser (ISBN 82-7477-074-9) Unipub forlag. 2001 : 47-67

Forskningsprosjekter
Egne:
Natural artefacts – The Salomon seen as an ambigious zone of intersection and interference between artificiality
and nature. Prosjektet er planlagt.

Konferansedeltakelse
Nasjonale konferanser:
”Det marine eventyret”. Fiskerikonferanse, Oslo september 2001.

Internasjonale konferanser:
“Nature and Society”, Hønefoss, 15-16 nov. 2001.
Dr.gradskurs. “Consumtion, everyday life and sustainability,”Lanchester, 1.juli 2001.

Internasjonalt samarbeide:
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3.2.11. YAEL NILSEN (Stipendiat)

Forskningsprosjekter
Egne:
Doktorgradsprosjekt:  ”Another Place – The Social Construction of Tel Aviv and Contemporary Discourses and
Conflicts in Israel” -  Prosjektet tar utgangspunkt i folks daglige omgang med, konstituering av og forestillinger om
byen Tel Aviv, som et innfallsvinkel til analyse av interne kulturelle-politiske diskurs i Israel og aspekter ved
israelsk nasjonalidentitet. Et sentralt tema er undersøkelse av forestillingen om fremveksten av to separate jødiske
nasjonale ’enheter’ – en religiøs (tradisjonell) og en sekulær (moderne) – med hvert sitt respektivt ’hovedstad’.
Fokuset på forestillinger og praksiser som er knyttet til sted tjener to hoved formål: det første er etablering av et
analytisk perspektiv fra hvilket komplekse sosio-kulturelle endringsprosesser kan skues og analyseres. Sted fungerer
i denne henseende som materialisering, konkretisering og symbolisering av sosiale diskurser, konflikter og
praksiser. For det andre tjener dette som utgangspunkt for en kritisk teoretisk diskusjon av selve begrepene ’sted’ og
’lokalitet’ – begge er sentrale for antropologisk teoretiske diskusjoner om nasjonalisme, identitet og modernitet.
Feltarbeidet var påbegynt den 11.09.2001 og skal vare ut 2002. Prosjektet skal være avsluttet i desember 2004.

Konferansedeltakelse
Nasjonale konferanser:
NAF årskonferanse i Bergen, uten paper.

Bedømmelsesarbeider
Sensurarbeide – Grunfag, skriftlig eksamen. Våren 2001.

Annet:
”Another Place – The Social Construction of Tel Aviv and Contemporary Discourses and Conflicts in Israel”
--  Foredrag ved NUPIs internt seminar: presentasjonen av doktorgradsprosjektet for NUPIs forskere Oslo. 2001

3.2.12. KNUT NUSTAD (Universitetslektor) (frem til 15/07/01)

Publikasjonsoversikt
Development: the devil we know? -- Third World Quarterly (ISSN 0143-6597). 2001
 Considering global/local relations: beyond dualism—Globalisation studies, Epistemological
and methodological considerations from anthropology Oslo. 2001-06-07

 Utvikling som diskursivt rom: makt, fattigdom og aktører—Sosiologi i dag. 2001; 31 (4) : 73-88

Forskningsprosjekter
 Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:

 Vært assosiert til CANDID prosjektet på SUM. En bok fra prosjektet, hvor jeg bidrar med et
kapittel, kommer ut neste år.

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 Considering global/local relations: beyond dualism. Paper presented at the conference:
Globalisation studies, Epistemological and methodological considerations from anthropology,
Oslo 7-8 June.

 Ledet en sesjon om Antropologi og Utvikling sammen med Randi Kaarhus, på Norsk
Antropologisk Forenings årsmøte i Bergen.

Bedømmelsesarbeide
 Andre bedømmelser:

1 h df k i j
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Medieprofil
Deltakelse tidsskriftredaksjon
Redaktør Internasjonal Politikk

Deltakelse i massemedier
 Intervjuet i Tredje verdensmagasin X

Verv
 Representerte SAI i fakultetets arbeid med å utarbeide et masterprogram i utviklingsstudier.

Andre kommentarer
 Utarbeidet en rapport om bruk av IKT i undervisningen.

 

 

3.2.13. DAG TUASTAD (Stipendiat)

Publikasjonsliste
 Israels sak mot Azmi Bishara—Palestina Oslo. 2001-12

 Midtøsten: Det palestinske opprøret—Windheim, I. (ed.): Hvor hender det? (ISSN 0801-9509)
NUPI. 2001-05-07

 Settes uavhengighet opp mot tilbakevending? -- Palestina Oslo. 2001-06

Forskningsprosjekter
 Egne:

 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.

 Det opprinnelige feltarbeid var planlagt fra oktober 00 til februar 2001. På grunn av vanskelig
sikkerhetssituasjon i Gaza ble avreise utsatt til januar 2001. Feltarbeidet ble gjort mens norske statsborgere ble
frarådet å være i området Feltarbeidet lot seg gjennomføre men varte tre måneder kortere enn planlagt.. Skyss ut
av Gaza var med bil fra den norske ambassaden da utlendinger ble evakuert, en uke før flyavgang.
 Jeg avventer situasjonen i Gaza før neste feltarbeid. Arbeidsforholdene inne i leiren er greie, til tross for at
leirene i midten av Gaza var avstengt av israelsk blokade. Det som er ubehagelig er dersom Israel likviderer
noen inne i leiren, dette kan skape en svært utrygg sikkerhetssituasjon. Det er en avveining å vente på en
forbedret sikkerhetssituasjon i forhold til faren for å bli forsinket med prosjektet.

 Jeg ønsker primært en bedre sikkerhetssituasjon enn forrige gang før feltarbeidet i Gaza.
 Den komparative biten med feltarbeid i en palestinsk landsby inne i Israel vil bli gjennomført i slutten av
vårsemesteret, og representerer ikke noe problem sikkerhetsmessig.

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 Årskonferanse Norsk antropologisk forening i Bergen.

Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger
Flyktningespørsmålet og det palestinske opprøret—Nansenskolen, Lillehammer. 2001-11-01
Palestina-spørsmålet: Status og mulige utsikter—SVs Internasjonale utvalg, Oslo. 2001-11

Medieprofil
• Deltakelse tidsskriftredaksjon
• Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Palestina

D lt k l i di
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 Verden i dag—Dagsnytt, NRK Oslo. 2001-12-17

 

 

3.2.14. KARI-ANNE ULFSNES (Vit.ass.)

Publikasjonsoversikt
"Contradiction is the stuff of life": Håndteringer av partikulære og universelle moralske imperativer - et
eksempel fra Romania. -- Øst-Europa Workshop Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. 2001-10

Tilknyttet prosjektet
"Transnational flow of genetic substances", et delprosjekt, ledet av Marit Melhuus og Signe Howell, innen
forskningsprogrammet Public Understanding of Genetics: a cross-cultural and ethnographic study of the 'new
genetics' and social identity (PUG)

Konferansedeltakelse
Nordiske konferanser:
" Økonomi, identitet og mening: Øst-Europa som empirisk felt for antropologiske problemstillinger og
teoriutviklinger " Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, 4.-5. oktober 2001.

Mediaprofil
 Deltakelse tidsskriftredaksjon:
 Redaksjonssekretær, Norsk antropologisk tidsskrift (lønnet av Universitetsforlaget)
 
Andre kommentarer
 Medarrangør av konferansen " Økonomi, identitet og mening: Øst-Europa som empirisk felt for
antropologiske problemstillinger og teoriutviklinger ". Sosialantropologisk institutt,
Universitetet i Oslo, 4.-5. oktober 2001

 
 Jeg var frem til sommeren 2001 var vit.ass. for forskn.programmet "Transnational flow of concepts and
substances"
 

3.2.15. ANNE KRISTINE WALDROP (Stipendiat)

 
Publikasjonsoversikt
From Subjects to Citizens? Lower Class Mobilization and Democratic Development in Delhi. -- Norsk
Antropologisk Forenings Årskonferanse Bergen. 2001-05

Hjemme/t i Verden: Elite-liv i New Delhis Sosiale Rom. -- Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse i
Bergen, mai 2001. 2001
 

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
h d d h d li i t f å i l kk t i l bl t f lk i l
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kategori. Ekteskapsinngåelser, familieliv, sosiale sammenkomster og nettverk, og
utdanningsinstitusjoner blir analysert i forskjellige kapitler.

 Prosjektet er finansiert fram til 28. August 2001. Jeg håper å kunne avslutte arbeidet innen
fristen, eller i hvertfall innen utgangen av år 2001.

Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse i Bergen, mai 2001.

Verv
 Styremedlem i NoFSA (Norsk Forum for Sør Asia) som er underlagt SUM, UiO.

 

 

3.3. Kjønn og samfunn

3.3.1. ELISABETH L’ORANGE FÜRST (Professor)

 
Publikasjonsoversikt
The Gendered Division of Cooking -- Kjærnes, U. (ed.): Eating Patterns. A Day in the Lives of Nordic Peoples
Statens institutt for forbruksforskning, Lysaker. 2001. 2001

Fettfobi og kvinnekropp - om å lese kulturens kjønn gjennom avisoppslag. -- Kvinneforskning (ISSN 0806-
6256) Kilden, Oslo. 2001 (1) : 92-103

Women in Post-Soviet Moldova: Generational Life Histories and Everyday Experiences in Interplay --
Haukanes, H. (ed.): Women after Communism. Ideal images & real lives Senter for kvinneforskning,
Universitetet i Bergen. 2001

Leder, anmeldelse, kronikk
Europas usynlige land. -- Aftenposten Oslo. 2001-10-18

Forskningsprosjekter
 Egne:
Fire generasjoner kvinner – livshistorier og hverdagsliv i post-Sovjetisk Moldova.
Denne studien er basert på deltakende observasjon og intervjuer i en  firegenerasjons
russisktalende storfamilie (med tildels jødisk, tildels ukrainsk bakgrunn) som bor i
 Moldovas hovedstad Chisinau. Innsikt i de fire generasjoner kvinnenes liv  reflekterer viktige
sider ved den ideologiske og politiske historie i det tyvende århundrets Europa.

 Prosjektet er i avslutningsfasen. Det fjerde og siste feltoppholdet var i høst. Skrivefasen er nå
startet. En ukes reise for  noen siste oppdateringer planlegges våren 2002.

 Forskningsprosjekter i samarbeide med andre:

 * Mat, kjønn og modernitet. Dette er en videreføring av det nordiske samarbeidsprosjektet “En
matdag i Norden - en komparativ studie av hverdagslivets matvaner”.

 Et kapittel ”Cooking and the gendered division of labour” er skrevet i samarbeid med Marianne
Ekström og publisert i forskningsrapporten ”Eating Patterns. A Day in the Lives of Nordic
Peoples”, utgitt av Statens institutt for forbruksforskning.

 * Planlegging av komparativt forskningssamarbeid ang. matkultur og matvaner i Moldova
(Chisinau) og Russland (Novgorod) med Marianne Ekstrøm, Universitetet i Göteborg.

 * Feminisme som kritikk. En studentundersøkelse ved UIO. Dette er et prosjekt jeg deltar i
under ledelse av Beatrice Halsaa ved senter for kvinneforskning.
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Konferansedeltakelse
 Nasjonale konferanser:

 Norsk antropologiforenings årskonferanse i Bergen 11.-13. mai. Presenterte paperet  ”Kropp og
smertefulle erfaringer. En moldovsk kvinnes fortelling om Sovjetsamveldets sammenbrudd”

Paneldeltakelse på seminaret ”Kroppen – et kunsthåndverk?” ved Norsk Folkemuseeum, søndag 11. februar
Det faglige seminaret ved SAI ”Visjoner og stemmer” Del III, Lysebu 8. mai

Grenseland mellom varer og gaver i post-sovjetisk Moldova -- Øst-Europa Workshop Sosialantropologisk
institutt, Universitetet i Oslo. 2001-10-04

Nordiske konferanser:
Invitert foredrag på Kvinne- og kjønnsforsknings konferanse på Vatnahalsen 18.september: Aktør, subjekt og
kropp – mellom fenomenologi og poststrukturalisme -- Kjønn, subjekt og aktør i feministisk teori og forskning,
forskerkurs, Universitetssentrene for kvinne - og kjønnsforskning. Vatnahalsen , Myrdal. 2001-09-17

Bedømmelsesarbeide
 Refereevirksomhet:

 Oppgi navn på tidskrift og forlag og antall uttaleleser

 Norsk antropologisk tidsskrift, Universitetsforlaget, en uttalelse.

 
 Andre bedømmelser:
 Deltakelse i en bedømmelseskomite for pensum til examen facultatum, fellesdelen
Vitenskap og rasjonalitet ved Avd. For examen philosophicum v. Professor Olav Asheim

 
Medieprofil
 Deltagelse i massemedier:

 Deltakelse i NRK Dagsnytt 18 om Moldova, med Kai Sibbern og Wilhelm Steinfeldt 26.februar

 Intervju med Astrid Brækken, NRK P2: Sånn er livet. Om feministklassikeren Betty Friedan, 7.
mai

 Kronikk i Aftenposten ”Europas usynlige land” 18 okt.

 Intervjuet av NRK Sogn og Fjordane  lokalradio v. Gøril Grov Sørdal om postordrebruder og
ØstEuropeiske kvinner, 28. Nov.

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

Andre kommentarer
 Tok initiativ til og ledet en nordisk Øst-Europa Workshop ved SAI 4.-5. oktober i samarbeid
med antropologene Ada Engebrigtsen, Kari-Anne Ulfsnes og Ingunn Vangsnes
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Vedlegg 1: Ansatte ved sosialantropologisk institutt

Ansatte i vitenskapelige stillinger:
Archetti, Eduardo Professor
Berkaak, Odd Are Professor
Beyer-Broch, Harald Førsteamanuensis
Eriksen, Geir Thomas Hylland Professor
Franklin, Adrian Forsker
Frøystad, Hanne Kathinka Universitetslektor
Fuglerud, Øivind Førsteamanuensis
Fürst, Elisabeth Lorange Professor
Helle-Valle, Jo Førsteamanuensis
Hervik, Peter Universitetslektor
Howell, Signe Professor
Kalland, Arne Professor
Krohn-Hansen, Christian Førsteamanuensis
Lien, Marianne Førsteamanuensis
Lund, Sarah Professor
Melhuus, Marit Professor
Nustad, Knut Universitetslektor
Simonsen, Jan Universitetslektor
Sørum, Arve Førsteamanuensis
Talle, Aud Professor
Tuastad, Dag Stipendiat
Ulfsnes, Kari Anne Vit.assistent
Vike, Halvard Førsteamanuensis
Wikan, Unni Professor

Administrativt ansatte:
Fossum, Kristin Førstekonsulent
Grace, Roger IT-ansvarlig
Greiner, Kirsten Ingeborg Førstesekretær
Jensen, Alf Førstesekretær
Paulsen, Johannes Falk Kontorsjef
Smith, Helene Førstekonsulent
Vang, Liv-Hilde Personalkonsulent
Walle, Thomas Førstekonsulent

Stipendiater:
Andersson, Astrid Stipendiat
Breivik, Jan Kåre Stipendiat
Fjeld, Heidi Stipendiat
Guzman Gallegos, Maria A. Stipendiat
Hanssen, Kristin Stipendiat
Henningsen, Erik Stipendiat
Leifsen, Esben Stipendiat
Magnussøn, Anne Stipendiat
Nilsen, Yael Izhaki Stipendiat
Waldrop, Anne Stipendiat
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Vedlegg 2: Hovedfagsoppgaver

 Andersen, Bengt: The Quest for Community A Study of Kentlands

 Benjnouh, Lára Samira: Å bære eller ikke bære Forhold til hijab, tro og tradisjon blant unge
muslimske kvinner i Frankrike

 Berg, Elin: Jeg har fortalt En studie av interaksjon mellom klienter med innvandrerbakgrunn og
ansatte i rusmiddelomsorgen

 Bertinussen, Gudrun: Dignity and Agency: Palestinian Women in Israeli Border Industries

 Borg, Eva: Completely Different But Exactly The Same En studie av selvet med utgangspunkt i
en gruppe kristne kinesere i en luthersk menighet i Taipei, Taiwan

 Bostad, Runa Rannov: Myter og mangfold Et studie av turgåing og turgåere på selvbetjente
hytter i norske fjell

 Bratli, Siw Anita: Her - et bortkastet sted Erfaring av marginalitet blant unge voksne i Tirana,
Albania

 Dehlin, Per: Opplevelsesnær tro En analyse av religionsutøvelse og modernitet i Seattle
Vineyard, USA.

 Fagerlid, Cicilie: Beyond Ethnic Boundaries? British Asian Cosmopolitans

 Francke, Henrik Wilhelm: Klub Alterna Kultur og klasse blant stamgjester på en pub i Brno,
Tsjekkia

 Gallavara, Gunn: "Det tok vi oss bare til..." - et lokalsamfunnsstudie av ei gruppeinnbyggeres
persepsjon og mening knytta til Glomma

 Gilen, Signe Guro: Kjønnsbilledlighet og endringsprosesser i Palestina - et okkupert land

 Grødal, Unni: Fra det hellige - til det urene Rus og misbruk i et norsk samtidsmiljø

 Gundersen, Tore: "I utlandet, men ikke abroad" Eastleigh - tradisjon og mobilitet i en somalisk
bydel i Nairobi

 Hammarstrøm, Jørn: Konsum Et antropologisk case-studie av forholdet mellom forbruk og
sosiale relasjoner i middelklasse USA

 Hamran, Trine: Open places - hidden rooms Civiltà, performativity and resistance among gay
men in contemporary Rome

 Hansen, Birgit Pihl: Kikokushijo: The Category of Japanese Returnee Children

 Hansen, Camilla: Fortellinger om annerledeshet Et studie av barn med funksjonshemninger i
Sør-Afrika

 Haualand, Hilde Maria: I endringens tegn Diskurser i døvebevegelsen

 Heidem, Katarina Øi: The Quest for Healing A study of some chronically ill people in Norway

 Hellum, Nina: Kvinnestillinger - en studie av seksualitet og økonomi blant kvinner i
Arkhangelsk, Nordvest Russland

 Jensen, Kristin Ellen: Longing for Belonging in narratives of place. Images of Jerusalem
presented by Two Generations of Israeli Jews

 Kampe, Line: "Et moderne Arktis" Et studie av kvinner og kjønnsutforming i Longyearbyen,
Svalbard

 Kjeldstadli, Elin: Etnopolitiske strategier blant bribri i Costa Rica

 Klingen, Margit Brekke: "Trimming av en bedrift er bra!" En studie av endringsprosesser i en
norsk bedrift

 Korbi, Hilde: Endelig hjemme? Et studie av tilbakevending til Sarajevo

 Krane, Linn May: Kroppen i forestillingen og forestillinger om kroppen Et studie av likheter og
forskjeller i en flerkulturell teateroppsetning
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 Lien, Jørn Henning: Crear una Ilusión Barça - The logics of a Real Illusion

 Magnussøn, Anne: Bruk eller vern? Natursyn som innfallsvinkel til å forstå konflikter over
forvaltningen av fornybare ressurser

 Moen, Ingrid Weider: Berbias døtre Det kvinnelige identitetsprosjektet i den berbiske diaspora i
Paris

 Mugaas, Anne: Historien om et kvinnekooperativ Nicaragua

 Neumann, Iver B.: Diplomati som historisk og sosial praksis

 Norbye, Anne-Katrine Brun: Forpliktelser og følelser Om betydninger av slekt og familie i gamle
norske familiebedrifter.

 Nørholm, Ann-Margot: Kvinner i Betlehem En analyse av identitet, kropp og grenser i det
okkuperte Palestina

 Olsen, Trine: Worn and Adorn A Study of Amsterdammers Relation to Bicycles

 Opjordsmoen, Line: "Her finnes ingenting, men alt kan skaffes likevel" Nettverk og erverv i en
kubansk landkommune

 Palma, Lene Lothe Gomez: Indigenous Resistance and the Construction of Autonomy: Power,
Land and Territory in Two Regions of Chiapas, Mexico

 Patel, Anita: Transnasjonale migranter En studie blant asiater i Kampala

 Smette, Ingrid: Managing Hearts, Bodies and Beauty Young Dakar women's construction of
selves

 Storaas, Kari: Samhold i grenseland

 Syversen, Kari Lothe: Opprinnelsens relevans i byens rom

 Treimo, Hans Henrik: Aberdeen Angus The Construction and Maintenance of a Beef Cattle Breed
in Scotland

 Weltzien, Åsmund: Morality and Modernity Changing morals in Martinique

 Wilson, Anne Karine P.: En la tierra de uno - returnerte flyktninger og identitet i La Quetzal,
Guatemala

 Øde, Jostein: Laukpauk og burgere: Matvaner i et bysamfunn på Java

 Østby, Ingvild: Avdeling stjernen: en studie av barn med ulik kulturell bakgrunn i en norsk
kommunal barnehage


