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1.0 Innledning
2002 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå ved Sosialantropologisk institutt (SAI). Først og
fremst har virksomheten vært preget av arbeidet med studiereformen.

Med utgangspunkt i det arbeidet som ble utført i 2001 (gjennomgang av hele vårt
undervisningstilbud og oppstart av et nytt mellomfagstilbud), er hele vårt studium blitt
emnifisert. Det betyr at vi har delt opp vårt grunnfag, mellomfag og hovedfag i enkeltemner,
hvor seminarbasert undervisning vektlegges. Emnene legger videre opp til arbeidsformer som
krever aktiv studentforberedelse og deltakelse.

I september ble det avholdt et stabsseminar for alle ansatte ved Sosialantropologisk institutt på
Voksenkollen kurs- og konferansesenter. Tema var studiereformen.

Sosialantropologisk institutt har i løpet av 2002 fått tre nye stipendiater; Thorgeir Storesund
Kolshus, Benedikte Lindskog og Tone Sommerfelt.

Førsteamanuensis Harald Beyer Broch og Arve Sørum fikk i 2002 begge tilkjent
professorkompetanse.

Geir Thomas Hylland Eriksen ble tildelt Norges Forskningsråds formidlingspris.

Aud Talle vant med artikkelen «’But it is mutilation…’: antropologi og vanskelige temaer»,
årets pris for beste artikkel i Norsk antropologisk tidsskrift.

Aud Talle Max Demuth
bestyrer kontorsjef
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2.0 Styringsorganer ved instituttet
Ved Sosialantropologisk institutt finnes det to styringsorganer: Instituttstyret og Forsknings-
og undervisningsutvalget.1

2.1 Styret
Styret har hatt følgende sammensetning:

Gruppen fast vitenskapelig ansatte
Bestyrer Eduardo Archetti
Visebestyrer Marianne Lien
Harald Beyer Broch
Arne Kalland
Christian Krohn-Hansen

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

Gruppen teknisk-administrativt ansatte
Thomas Walle
(Fra 01.09.02 Kristin Fossum Stene)

Vararepresentanter
Helene Smith
Kristin Fossum Stene
Kirsten Ingeborg Greiner
Frank P. Silye (fra 03.10.02)
Hege Handberg (fra 03.10.02)

Gruppen åremålsansatte
Erik Henningsen

Vararepresentanter
Dag Tuastad
Heidi Fjeld
Anne Magnussøn

Gruppen studenter (vår 2002)
Mona Habiba Pettersen
Line Melå

                                                  
1 Fra og med 2003 er Forsknings- og undervisningsutvalget erstattet med Programstyret.
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Vararepresentanter
Lill Schumann
Gun Hafsaas

Gruppen studenter (høst 2002)
Anita Wold
Øystein H. Hansen

Vararepresentanter
Anne-Kristin Aarnes

2.2 Forsknings- og undervisningsutvalget (FoU)
FoUs leder har vært 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. Leder av FOU er medlem av styret.

FOU har bestått av følgende personer:

Fast vitenskapelige ansatte
Leder: Harald Beyer Broch
Grunnfagsleder: Arne Kalland
Mellomfagsleder: Christian Krohn-Hansen
Hovedfagsleder: Arve Sørum
Doktorgradsleder: Aud Talle

Åremåls ansatte
Kathinka Frøystad

Vararepresentanter
Dag Tuastad
Anne Magnussøn

Student (vår 2002)
Ingunn Skjerve

Vararepresentanter
Hanne Cecilie
Andrew McMillian
Gun Hafsaas

Student (høst 2002)
Jon Harald Sande Lie

Vararepresentant
Marte Galtung
Jannicke Olsen

Studiekonsulent Kristin Fossum Stene har vært sekretær for utvalget.



9

3.0 Økonomi 2002
Regnskap 2002 Inntekter Kostnader

Basisvirksomhet
Overført fra 2001      473 000
Fordeling fra SV-fakultetet;
KUF-midler

17 029 000

Andre inntekter    1 182 000
Lønn 13 238 000
Drift   3 899 000
Totalt Basisvirksomhet  18 684 000 17 137 000

Ekstern finansiert virksomhet
Overført fra 2000      33 000
Eksterne inntekter 4 742 000
Lønn 3 217 000
Drift 1 071 000
Totalt ekstern finansiert virksomhet 4 742 000 4 321 000

Overført til 2003
Regnskapsført resultat basisvirksomhet 1 329 000
Regnskapsført resultat eksternt finansiert 421 000
Totalt 1 750 000

SAI hadde et overskudd i forhold til budsjett på kr. 1 750 000.

Innenfor vår basisvirksomhet skyldes dette i hovedsak at vi har hatt høyere inntekter, samt at
instituttet overfører lønnsmidler til to stipendiatstillinger og én postdoktorstilling.

Innenfor den eksternt finansierte virksomheten overfører instituttet et overskudd på kr.
421 000, noe som i hovedsak skyldes at ”Globaliseringsprosjektet” har fått høyere inntekter
enn forventet.
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4.0 Undervisning og forskning ved instituttet
Forsknings- og undervisningsaktivitetene ved instituttet er omfattende og spenner over et vidt
felt, så vel teoretisk som regionalt. Den enkelte ansattes forskning beskrives under punkt 11.
Instituttets kompetansekatalog på instituttets nettsider, www.sai.uio.no , gir en god oversikt
over bredden i forskningsaktivitetene.

4.1 Lavere grads undervisning
Instituttet innførte våren 2001 en ny studieplan for mellomfagstillegget i sosialantropologi.
Målsettingen har blant annet vært å kunne tilby intensivert undervisning, øke mulighetene for
valgfrihet og fordypning, fremme deltakelse i undervisningssituasjonen og bedre skrive-
treningen. Gjennom den nye studieplanen er mellomfaget blitt nærmere knyttet opp mot
aktuell forskning ved instituttet ved at vitenskapelig ansatte definerer pensum og i stor grad
også tematikk for fordypningskurs. Se også punkt 4.1.3.

4.1.1 Studiereformen
Med utgangspunkt i arbeid utført av professor Arne Kalland og universitetslektor Kathinka
Frøystad ble det utarbeidet forslag til ny studiestruktur (herunder opprettelser av emner) for
lavere grads undervisning ved instituttet. Instituttet gjorde i 2001 og 2002 nyttige erfaringer
med den nye studieplanen for mellomfagstillegget i sosialantropologi med henblikk på
arbeidet med studiereformen.

I 2002 ble det utarbeidet studieplaner for de kommende bachelor- og masterprogrammer ved
instituttet, og det ble nedsatt en rekke arbeidsgrupper med henblikk på å lage
emnebeskrivelser og pensum for disse. Det ble opprettet egne bachelor- og
masterprogramskomiteer som har ansvaret for å utarbeide forslag til struktur for
studieprogrammer ved instituttet.

I desember sendte instituttet en beskrivelse av de nye emnene og studieprogrammene til Det
samfunnsvitenskapelige fakultetet. Her beskrev vi den interne programstrukturen semester for
semester på bachelorprogrammet og i masterprogrammet. Videre ble det beskrevet hvilke
emner som er obligatoriske og hvilke emner som er valgfrie i vårt bachelorprogram (80-
gruppen) og definerte en 40-gruppe/støttefag for andre programstudenter som ønsker
sosialantropologi som en del av sin bachelorgrad.

Det ble også tatt stilling til opptakskriterier for søkere til masterprogrammet.

Det videre arbeidet med studiereformen legges til Programstyret som erstatter det gamle FoU.

4.1.2 Grunnfag
I forbindelse med studiereformen utfases grunnfaget i sosialantropologi. Høsten 2002 ble det
for siste gang undervist i 1. semester på grunnfag.

Grunnfagssundervisningen er lagt opp i ulike bolker, hver med en dobbelttimes undervisning
over 6 uker. tre bolker holdes for 1. semesters studenter, og fem bolker for 2. semester. I
tillegg holdes forelesninger i regional etnografi for alle grunnfagsstudentene samlet: ”Norden”
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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 2002 var Professor Arne Kalland.

4.1.3 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'?

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

I vårsemesteret 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.

Tilbakemeldingene fra studentene på det nye mellomfagstilegget har i stor grad vært positive.

1. amanuensis Christian Krohn-Hansen var undervisningsleder for mellomfag våren 2002 og
universitetslektor Knut G. Nustad var undervisningsleder for mellomfag våren 2002.

4.1.4 Semesteremnet Kjønn og samfunn
SAI har ansvaret for det tverrfaglige semesteremnet Kjønn og samfunn. Fra og med 1998 har
instituttet gitt undervisning og eksamen i emnet hvert vårsemester. Professor Elisabeth
L’orange Fürst har hatt det faglige ansvaret, men våren 2002 hadde stipendiat Anne Waldrop
det faglige ansvaret fordi Elisabeth L’orange Fürst var i permisjon. Studiekonsulent Thomas
Michael Walle hadde det administrative ansvaret.

Studiet innledes med undervisning i en fellesdel ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.
Deretter følger studentene undervisning i fakultetsspesifikke tilbud, hvorav Kjønn og samfunn
er ett. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og individuell veiledning.
Eksamen er todelt: studentene prøves i form av en semesteroppgave og en muntlig eksamen
som teller likt i utregning av samlet karakter på emnet.

Våren 2002 meldte 32 studenter seg til eksamen i Kjønn og samfunn, mens 24 gjennomførte
og besto eksamen.
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Erfaringene fra studiet er meget gode; undervisningen er intensiv, studentene har god kontakt
med fagansvarlig og de får stadige tilbakemeldinger underveis i studiet. Studentene formidler
ofte til instituttets administrasjon at de er svært fornøyde med studieopplegget.

Universitetet har opprettet flere 3 og 5 vekttallsemner med kjønn som tema. SAI planla å
hvert høstsemester gi et tilbud i emnet ”Kjønn i antropologien” som kunne inngå i instituttets
regulære tilbud av valgfrie hovedfagskurs. Emnet var 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). Det ble ikke gitt undervisning i ”Kjønn i antropologien” høsten 2002, men en
student gjennomførte og besto eksamen i form av hjemmeoppgave. I forbindelse med
kvalitetsreformen og innføring av ny gradsstruktur ved universitetet høsten 2003, vil man
opprette nye studietilbud innenfor temaet kjønn. Eksamen i ”Kjønn i antropologien” ble
derfor gitt siste gang høsten 2002.

4.2 Høyere grads undervisning: Hovedfag
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 og vi videreførte dette på metodeundervisningen 2002.

Som et ledd i forberedelsene til hovedfagsprosjektet skriver studentene et regionalt essay
parallelt med prosjektbeskrivelsen. Essayet skal demonstrere studentens kunnskap til den
etnografiske litteratur som er relevant for studentens prosjekt. Det skal dekke viktige trekk
ved den etnografiske region eller samfunnskontekst som skal danne empirisk kontekst for
undersøkelsen. Feltarbeidet er normert til 3-6 måneder.

Instituttet tildeler stipendmidler fra SAI studiestipend i høst og vårsemesteret, primært i
forbindelse med feltarbeid. Fakultetet tildeler studentstipend for ikke-europeiske studier i
vårsemesteret. Hovedfagsstudenter ble i år 2002 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
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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.

Høsten 2002 ble det ikke holdt hovedfagsseminar på grunn av få påmeldte studenter.

Parallelt med skrivingen skal studentene følge et valgfritt hovedfagskurs. Følgende kurs ble
gitt våren 2002: ”Urban antropologi (Stipendiat Anne Waldrop), ”Learning Skill and Practical
Knowledge” (Gísli Pálsson) samt valgfritt hovedfagskurs/litteraturseminar ”Natur og
samfunn” (Prof. Arne Kalland). Høsten 2002 gav vi kursene ”Innvandrere, medborgerskap og
velferd” (Prof. Unni Wikan) ”Gaver, penger og sosiale relasjoner” ( Prof. Elisabeth L’orange
Fürst), samt valgfritt hovedfagskurs/litteraturseminar ”Natur og samfunn” (Prof. Arne
Kalland).

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.

Førsteamanuensis Arve Sørum har vært undervisningsleder for hovedfag i år 2002.

4.2.1 Studiereformen
I forbindelse med studiereformen vil hovedfag utfases, og høsten 2002 var siste gang vi tok
opp studenter til hovedfaget i sosialantropologi. Studenter som begynner høsten 2003 vil bli
tatt opp til masterprogrammet som er normert til to års studietid.

SAI utarbeidet i løpet av 2002 en master i sosialantropologi. Sentrale problemstillinger for
dette arbeidet var:

• Hvordan skal vi utforme en mastergrad som både kvalifiserer til videre
forskerutdanning og til andre karrierer i det offentlige og private næringsliv?

• Hvordan skal vi legge bedre til rette for gjennomføring i løpet av normert studietid, og
hva skal være normert studietid?

Faglig ansvarlig var en komité bestående av hovedfagsansvarlig Arve Sørum, professor Signe
Howell, studentrepresentant Gun Hafsaas og kontorsjef Max Demuth (sekretær). Disse
utarbeidet et forslag til opplegg for mastergraden.
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Dette arbeidet er vårsemesteret 2003 blitt fulgt opp av ny komité under ledelse av Geir
Thomas Hylland Eriksen, som har det videre ansvaret for utarbeidelsen av masterprogrammet.

4.3 Høyere grads undervisning: Dr. Polit
I 2002 ble det holdt kurs i nyere antropologisk teori og metodeseminar for dr.polit.studentene.
Videre ble fakultetets felleskurs i vitenskapsteori avholdt.

Ansvarlig for dr.polit.programmet i år 2002 var professor Aud Talle.

4.4 Andre undervisningsaktiviteter
Mars 2002 arrangerte fagutvalget ved Sosialantropologisk institutt Fagkritisk dag. Dagen ble
innledet med en paneldebatt over temaet ”Feltarbeidets plass i framtidas master – deltakende
observasjon eller teoretisk oppgave? ”. Ordstyrer var Eduardo Archetti, og debattanter var: Jo
Helle-Valle, Signe Howell, Harald Beyer Broch, Elisabeth Olsen (Kulturell dialog) og Arild
Naustdal (UDI). Bakgrunnen for debatten var kvalitetsreformen som vil medføre at hovedfag
erstattes med Mastergrad fra høsten 2003. Studieforløpet vil kortes ned til fire semestre (to år)
noe som vil påvirke feltarbeidets stilling innen faget, og få konsekvenser både økonomisk og
faglig for studentene.

Den studentdrevne seminarrekken i Nyere Antropologisk Teori fortsatte i 2002 ledet av
Kjersti Augland og Kathrine Tønnessen. En rekke av instituttets fast ansatte blir invitert til å
forelese over selvvalgte teoretiske perspektiver. I 2002 bidro følgende:

Heidi Fjeld: "Kropp og kroppsliggjøring som metode og teori"
Kjersti Larsen: "Mobilitet, kontinuitet og identitet: Nyere perspektiver på migrasjon og
tilhørighet med eksempel fra pastoralister i det nordlige Sudan".
Elizabeth L'Orange Fürst: ”Mellom varer og gaver, penger og moral: hvordan få endene til å
møtes I dagens Moldova”.
Signe Howell: "Implikasjoner for studiet av slektskap med utgangspunkt i empiri om adopsjon
og slektskap I Norge.

Flere seminarer var planlagt, men på grunn av lite oppmøte på seminarene,
komitémedlemmenes ønske om å slutte og ingen interesse blant andre studenter for å ta over
jobben, ble disse avlyst. Valget stod mellom å legge ned seminarrekken, å tilby fagutvalget å
ta over, eller bruke andre studenter til å ta over. Etter møte med fagutvalget ble det siste
vedtatt.

4.4.1 Undervisning utenfor instituttet
Antropologi støttedisiplin i psykologistudiet
Psykologisk institutt har fra høsten 1994 innført samfunnsvitenskapelig støttedisiplin i
antropologi som en obligatorisk del av profesjonsstudiet i psykologi. Antropologer ved ulike
institusjoner har bidratt med forelesninger ved Psykologisk institutt (10 dobbelttimer hvert
semester).
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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.

4.5 Opptak til lavere og høyere grad
Antallet studenter på lavere grad har vært forholdsvis stabilt i 2002.

Våren 2002 var 265 studenter eksamensoppmeldte til grunnfag, mens det høsten 2002 var
191. Dette er stabilt i forhold til foregående semestre. Til mellomfag var det 80
eksamensoppmeldte i vårsemesteret og 67 i høstsemesteret. Høstsemesterets tall viser en svak
nedgang i forhold til tidligere semestre. Fordi det ikke foretas opptak til lavere grad, brukes
antall eksamensoppmeldte studenter.

4.5.1 Opptak til hovedfag 2002
Fra og med høsten 1999 gjeninnførte instituttet opptak til hovedfag kun i høstsemesteret.
Hovedårsaken til dette var veiledningssituasjonen på hovedfaget, og behovet for å konsentrere
undervisningsressursene.

Ved opptaket stilles det krav til fullført cand.mag. grad, og søkerne rangeres så på grunnlag av
karakteren på (samlet) mellomfag i sosialantropologi. Alle søkere må levere en kortfattet
prosjektskisse sammen med søknaden.

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. Høsten 2002 var opptaksrammen til
hovedfaget 76. Rammen for 2002/2003 ble redusert til 50 etter vedtak i det akademiske
kollegium 7. mai 2002. Samtidig endret man kriteriene for garantert opptak fra samlet
mellomfagskarakter 2,4 eller bedre, til 2,5 eller bedre.

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) ble ikke fylt. Alle kvalifiserte søkere fikk
tilbud om opptak, og 65 studenter totalt startet opp på hovedfag.

Ved opptak til hovedfag i 2002, mottok instituttet 75 søknader. 4 søkere var ikke kvalifiserte
på grunn av for dårlig karakter på samlet mellomfag/mellomfagstillegget, manglende
cand.mag.-grad eller ikke innlevert prosjektskisse. 46 av søkerne hadde karakteren 2,5 eller
bedre på samlet mellomfag og var dermed garantert opptak. 50 søkere med karakteren 2,7
eller bedre på samlet mellomfag ble tatt opp på hovedfaget. Av kvalifiserte søkere var det 5
– alle med 2,7 på samlet mellomfag – som ikke fikk opptak. Tendensen til at antropologi er et
kvinnedominert fag ser ut til å forsterkes. 84% av studentene som ble tilbudt plass på
hovedfag i 2002 var kvinner (mot 75% i 2001).
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4.5.2 Opptak til Dr. Polit
Sosialantropologisk institutt hadde for år 2002 en opptaksramme til dr.polit programmet på 5-
8 studenter. Instituttet hadde nylig utlyst to stipendiatstillinger, og til det ordinære opptaket
gjenstod derfor 3-6 plasser.

Opptakskomiteen til dr.polit programmet har bestått av Aud Talle, Harald Beyer Broch og
Marianne Lien.

For det ordinære opptaket til dr.polit.-programmet år 2002 var det 8 søkere og av disse var det
én søker som ikke ble funnet kvalifisert.

Følgende fem søkere, under forutsetning av finansiering, ble innstilt for opptak til dr.polit
studiet ved Sosialantropologisk institutt:

Heilmann, Mari Rysst
Kolshuus, Thorgeir Storesund
Lindskog, Benedikte Victoria
Treú, Monica
Walle, Thomas Michael

Videre ble én søker, Kelemework Tafere, innstilt under forutsetning av finansiering, og at han
fullfører instituttets overgangsordning for kandidater uten hovedfag i sosialantropologi.

Det ble sendt tilbud om opptak til fire personer:

Mari Rysst Heilmann, med arbeidsplass Etnografisk museum.
Thorgeir Storesund Kolshuus, med arbeidsplass SAI.
Benedikte Victoria Lindskog, med arbeidsplass SAI.
Thomas Michael Walle, med arbeidsplass NOVA.

Pr 31.12.02 var 20 kandidater tilknyttet instituttets doktorgradsprogram.

4.6 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
(51% i 2002 og 55-60% i 2001), trolig fordi mange studenter melder seg til faget uten
intensjoner om å følge studiet eller ta eksamen. Våren 2001 var stryk- og trekksprosenten på
grunnfagseksamen uvanlig høy (30%). Stryk- og trekkprosenten var adskillig lavere i 2002,
med 21% i vårsemesteret og 16% i høstsemesteret. På mellomfag er antall avlagte vekttall i
forhold til eksamensmeldte studenter høyere enn på grunnfag: 73% i vårsemesteret 2002 og
63% i høstsemesteret. I 2002 var stryk- og trekkprosenten på mellomfagseksamen på 15%
(19% i våsemesteret og 9% i høstsemesteret).

På hovedfaget 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
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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 2002 viser totalt 48 uteksaminerte
hovedfagsstudenter, hvorav 26 ble ferdige i vårsemesteret og 22 i høstsemesteret. Flere av
vårsemesterets 26 kandidater gikk opp til avsluttende muntlig eksamen i august 2002.

Gammel hovedfagsordning (opptak før høsten 1996) ble avviklet i 2002. I 2001 sendte
instituttet ut informasjonsbrev om dette til samtlige studenter registrert på gammel ordning.
Fristen for å gå opp etter gammel ordning var i august 2002. Flere studenter har kontaktet
instituttet og bedt om å bli overført til ny ordning. 10 studenter benyttet anledningen til å
ferdigstille hovedfagsoppgaven og gå opp etter gammel ordning i 2002.

Dr. polit
I løpet av 2002 disputerte seks kandidater. Gjennomstrømmingen for våre
doktorgradskandidater er god.

Antall studenter (tall fra Felles Studieadministrativt system):

Antall emnemeldte:
H
02

V
02

H
01

V
01

H
00

V
00

H
99

V
99

H
98

V
98

H
97

V
97

H
96

V
96

Grunnfag 516 518 516 527 501 474 506 515 509 527 519 484 473 533
Mellomfag 78 80 96 101 106 117 95 99 112 134 100 112 107 158
Hovedfag 315 298 327 306 321 297 320 292 288 281 250 220 242 217
Til sammen 904 898 936 934 928 888 921 906 909 942 869 816 822 908

Antall eksamensmeldte:
Eksamen H

02
V
02

H
01

V
01

H
00

V
00

H
99

V
99

H
98

V
98

H
97

V
97

H
96

V
96

Grunnfag 191 265 198 246 186 235 205 247 148 247 195 179 206 208
Mellomfag 67 80 75 77 89 90 84 87 92 118 74 88 67 124
Hovedfag,
Innføring

59 13 64 10 67 8 58 44 67 50 31 28 21 59

Hovedfag
avsluttende

22 26 22 24 15 22 27 19 16 17 8 21 6 15
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5.0 Doktorgrader i 2002
I løpet av 2002 disputerte 6 kandidater.

5.1 Anne Hambro Alnæs
Disputerte over avhandlingen MINDING MATTER. Organ Donation & Medical Modernity’s
Difficult Decisions

Prøveforelesninger
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus (SV-bygget), Blindern
Dato/Tid: Torsdag 24. januar.
Klokken 18.15 Selvvalgt tema: “Methodological challenges of acquiring, handling and
writing about ”sensitive data".
Klokken 19.15 Oppgitt tema: “The Economics of Organ Transplantation: Are There Limits to
Medical Rescue?”

Disputas
Sted: Aud 1 Georg Sverdrups hus.
Dato/Tid: Fredag 25. januar, kl. 10.15

Ordinære opponenter
1. opponent: Professor Donald Joralemon, Smith College, USA.
2. opponent: Professor Kirsten Hastrup, Københavns universitet.
3. opponent: Professor Mads Gilbert, Regionssykehuset i Tromsø.
Koordinator: Professor Sarah Lund, Sosialantropologisk institutt, UiO.

Disputasen ble ledet av: Settedekan professor Eduardo Archetti, Det samfunnsvitenskapelige
fakultet.

Sammendrag av avhandlingen
Tema for sosialantropolog Anne Hambro Alnæs’ doktorgradsavhandling er de kulturelt
betingende premissene som påvirker utfallet i organdonasjonssituasjoner. Det empiriske
grunnlaget for Hambro Alnæs ’ avhandling er et to-årig feltarbeid 1996–98 ved Haukeland
sykehus, der hun observerte samhandling mellom helsepersonell og pårørende når en hardt
skadet slektning fraktes til sykehuset og donasjon etterhvert anses som en mulighet. Som en
konsekvens av intensivmedisinsk teknologi, er de tidligere utvetydige grensene mellom liv og
død blitt relative og må nå tolkes av eksperter. Slike situasjoner fremtvinger en type
beslutningsprosess som de færreste pårørende er forberedt på. Hambro Alnæs viser hvordan
leger og sykepleiere tilrettelegger disse eksistensielt vanskelige møtene, hvordan de pårørende
forholder seg til de (for dem) nye hjernedødskriteriene og sist men ikke minst, hvordan
sykehusprestenes tradisjonelle rolle utfordres i det som kan forstås som et annerledes og nytt
overgangsrituale mellom liv og død.

Hambro Alnæs har undersøkt de kommunikasjonsproblemene som oppstår når mennesker
med ulik kunnskapsbakgrunn kommuniserer med hverandre om hjernedød, og når spørsmålet
om å ”bruke” deler av den nylig avdødes kropp, oppstår. Noen pårørende opplever at tilvante
forestillinger om hvordan man skal behandle og ære den døde kroppen er uforenlige med
kirurgisk fjerning av organer etter døden. For andre innebærer organdonasjon derimot en
verdig måte å fullføre den dødes liv på. For de fleste leger representerer organdonasjon en



22

anledning til å redde eller sterkt forbedre andre pasienters helse.

I Norge behøver ikke leger innhente pårørendes donasjonssamtykke, ettersom
Transplantasjonsloven (1973) er basert på antatt samtykke. I praksis spør imidlertid legene så
godt som alltid om de pårørendes tillatelse. Deres erfaringer med helsepersonellets håndtering
av donasjonsspørsmålet har Hambro Alnæs fått innsikt i ved å høre nærmere 100
familiemedlemmers beretninger om deres tid på sykehuset. Noen pårørende opplever at de har
gitt en gave, men manglende tilbakemelding om resultatet gjør at de ikke vet om gaven er
nådd frem. Andre erfarer organdonasjon som en form for skjult medisinsk beskatning. En
forståelse av pårørendes holdninger er, ifølge Hambro Alnæs, avgjørende for å vite om, og i
hvilken grad, mennesker anser at de har forpliktelser vis-à-vis den Andre, også etter døden.

Hambro Alnæs utførte sin forskning med NFR stipendium og har vært tilknyttet Institutt for
Allmennmedisin og Samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Oslo. Hun tok mag.art
eksamen i 1994 og har siden bidradd med innlegg ved en rekke seminarer og kongresser i
inn– og utlandet.

5.2 Kristin Hanssen
Disputerte over avhandlingen SEEDS IN MOTION. Thoughts, Feelings and the Significance
of Social Ties as Invoked by a Family of Vaishnava Mendicant Renouncers in Bengal.

Prøveforelesninger
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus.
Dato/Tid: Torsdag 2. mai, kl. 16.15-18
Kl. 16.15 Selvvalgt emne: “Hindu-Muslim Relations: Amity and Conflict”
Kl. 17.15 Oppgitt emne: “The Category of Religion and Religious Practice in Recent
Anthropological Research”

Disputas
Ragnar Frisch’ Auditorium (Ullevål Kino)
Dato/Tid: Fredag 3. mai, kl. 10.15

Ordinære opponenter
1. opponent: Professor Ann Grodzins Gold, Syracuse University.
2. opponent: Professor Harald Thambs-Lyche, Université de Picardie – Jules Verne.
Komiteens koordinator: Førsteamanuensis Harald Beyer Broch, Sosialantropologisk institutt,
UiO.

Disputasen ble ledet av: Settedekan professor Signe Howell, Det samfunnsvitenskapelige
fakultet.

Sammendrag av avhandlingen
Avhandlingen gjør rede for en gruppe hellige menn og kvinner kjent som ”vaishnava baul,”
bosatt i delstaten Vest Bengal i India. I motsetning til tidligere studier, vektlegges
betydningen av sosiale relasjoner. Plikten til å tigge utføres ved at vaishnava bauler synger for
andre mennesker, og det er gjennom denne virksomheten at sosiale bånd skapes og
vedlikeholdes. Melodiene oppfattes som å være gjennomsyret av en kvinnelig kraft. Kraften
inneholder tanker og følelser, hvilket vil si at når vaishnava bauler synger blir de også fysisk
og psykisk svekket. Balansen gjenopprettes ved å innta substanser som anses for å være
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styrkende. Utvekslingen av ulike substanser som livskraft, mat og penger og hvordan disse
henger sammen er derfor en sentral del av analysen.

En tilsvarende studie har, så vidt kandidaten vet, ikke blitt utført tidligere. Forfattere har i
stedet belyst generelle aspekter ved hellige tiggeres tro og praksis uten at disse er tilstrekkelig
kontekstualisert. For å rette opp dette forholdet er prosjektet individorientert. Dette for å
belyse i hvilke sammenhenger ytringer om sosiale bånd og livskraft kommer til uttrykk. For å
forklare hva som motiverer noen til å bli vaishnava bauler, anvendes nyere antropologisk
kognitiv teori, samt psykoanalytisk teori. Undersøkelsen er komparativ, der paralleller trekkes
til annen forskning innen regionen.

Kristin Hanssen er født i Oslo, 1960. Hun tok cand. polit. graden i 1994. Arbeidet med
avhandlingen til dr. polit. graden ble utført ved Sosialantropologisk institutt, Universitet i
Oslo.

5.3 Ida Hydle
Disputerte over avhandlingen Murder without motive. An Anthropological study of a criminal
case

Prøveforelesninger
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus.
Dato/Tid: Torsdag 25. april
Kl. 16.15 Selvvalgt emne: “An anthropological study of Norwegian restorative justice –
revisiting the Manchester School”
Kl. 17.15 Oppgitt emne: “Anthropological Perspectives on Immigration and Citizenship: the
Case of Scandinavian Polities”

Disputas
Sted: Ragnar Frisch’ Auditorium (Ullevål Kino)
Dato/Tid: Fredag 26. april, kl. 10.15
1. opponent: Professor Veena Das, Johns Hopkins University.
2. opponent: Professor Reidar Grønhaug, Universitetet i Bergen.
Komiteens koordinator: 1. amanuensis Christian Krohn-Hansen, Sosialantropologisk institutt,
UiO.

Disputasen ble ledet av: Settedekan professor Eduardo Archetti, Det samfunnsvitenskapelige
fakultet.

Sammendrag av avhandlingen
Det senmoderne norske samfunnet blir studert gjennom strafferettens skarpe linse i
avhandlingen til Ida Hydle. En omfattende studie av en strafferettssak utgjør et sentralt
perspektiv på norsk moral og selvforståelse i en globaliserende verden. ”Lov”, ”bevis”,
”sannhet” og ”faktum” utgjør et usammenhengende mangfold for rettssalens mange
profesjonelle og ikke-profesjonelle aktører - før, under og etter rettssaken.

Det antropologiske feltarbeidet er utført i et ungdomsmiljø i en drabantby der en ung mann
ble skutt og drept. Feltarbeidet omfattet strafferettsprosessene med påfølgende dybdesamtaler
med aktørene i rettssalen.
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Arbeidet viser hvorledes det eksisterer kulturvariasjon i voldsbegreper og medisinsk og
rettslig forståelse og håndtering av vold i Norge. Journalister og rettspsykiaterne spiller
viktige roller i norsk strafferettsprosess og i det å skape norsk selvforståelse. Den norske
offentlige konflikthåndteringsprosessen i en rettssal kan ses som et dramatisk ritual og
sammenliknes med en annen type konflikthåndtering, hekseriprosesser, i dagens Afrika, der
“seere” kan sies å ha en tilsvarende rolle som våre rettspsykiatere. Her er modernisering et
viktig analytisk utgangspunkt. Antropologiske teorier om vold og konflikthåndtering
sammenfattes i en krysskulturell forståelse. Dette innebærer også analyse av medisinsk og
juridisk anvendelse av voldsbegreper og en sammenlignende medisinsk-antropologisk analyse
av rettspsykiatriens rolle i en norsk strafferettsprosess

Idéer om vold og moral studeres innenfor rammene av et konfliktfylt møte mellom mennesker
i et frivillig fellesskap i ett byrom, et kjøpesenter – og håndtering av konflikten innenfor et
tvunget fellesskap i et annet byrom, rettssalen.

Metodisk er arbeidet utført i tradisjonen fra Manchester-skolen (Max Gluckman, Victor
Turner, Axel Sommerfelt) innen rettsantropologi, og utvidet med vitenskapsteoretiske
perspektiver fra Michel Foucault og Bruno Latour.

Ida Hydle er født i Oslo. Hun ble cand.med. i 1975, dr.med i 1991 og cand mag.
(sosialantropologi) i 1992. Arbeidet med avhandlingen er utført ved sosialantropologisk
institutt, Universitetet i Oslo, og ved institutt for helsefag, Høgskolen i Agder med 2 års
forskerstipend fra NFR., Program for Kulturstudier.

5.4 Ellen Elisabeth Kristvik
Disputerte over avhandlingen Nepali Sex Workers: Narratives of Violence and Agency.

Prøveforelesninger
Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus.
Tid: Torsdag 7. november
Kl. 16.15 Selvvalgt tema: ”The prostitute as a category. Reflections on the world's oldest
profession”
Kl. 17.15 Oppgitt tema: ”An assessment of the major developments in the recent
anthropology of Nepal”

Disputas
Sted: Ragnar Frisch’ auditorium (Ullevål kino).
Dato/Tid: Fredag 8. november, kl. 13.15

Ordinære opponenter:
1. opponent: Dr. Sophie Day, Goldsmiths University, London
2. opponent: Dr. Tone Bleie, Christian Michelsens institutt, Bergen
Komiteens koordinator: Dr. Arve Sørum, Sosialantropologisk institutt, UiO.
Disputasen ble ledet av: Settedekan Dr. Harald Beyer Broch, Sosialantropologisk institutt,
UiO.
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Sammendrag av avhandlingen
Avhandlingen dreier seg om selvforståelse og indentitetshåndtering blant sexarbeidere i to
nepalesiske byer, basert på deres egne fortellinger, samlet i løpet av ti mndrs. feltarbeid,
fordelt på tre opphold. Prostitusjon i Nepal har hovedsaklig vært assosiert med "trafficking"
til indiske redlight-distrikter, eller tradisjonelle former som tempelprostituerte og den spesielle
prostitusjonskasten badi. Denne avhandlingen omfatter kvinner med ulik kastetilhørighet, som
selger seksuelle tjenester på det lokale markedet. Dette er en mindre kjent gruppe nepalesiske
prostituerte, som blir sosialt isolert og utsatt for forfølgelse av politiet, til tross for at
prostitusjon ikke er forbudt ifølge nepalesisk lovverk. Utover begrensede
kartleggingsundersøkelser i tilknytning til spesifikke helsespørsmål, forligger det ingen
studier om denne kategorien av nepalesiske kvinner.
Avhandlingen tar for seg kulturelle forestillinger og praksiser som kan belyse noe av
bakgrunnen for måten disse kvinnene blir behandlet på. Den undersøker kvinnenes respons til
dette, deres egne fortellinger om prosessene som har ført dem til sexmarkedet, og deres egne
drømmer, prioriteringer og anliggender, med omfattende utdrag av intervjuer og
gruppediskusjoner.

Relevant indisk materiale er trukket inn på ulike steder i avhandlingen. De nepalesiske
kvinnenes fortellinger blir stilt opp imot beretninger fra sexarbeidernes bevegelse i India, og
blir diskutert i lys av dikotomiseringen mellom et offer- og aktør- perspektiv som har vært et
gjennomgående tema i den internasjonale prostitusjonsdebatten. Selv om handlingsrommet er
begrenset og de lever under en konstant trussel om vold, argumenterer avhandlingen for at
disse kvinnene er involvert i intense forsøk på å oppnå en større innflytelse over sine liv.
Kampen for verdighet gjennomsyrer svært mye av det de sier og gjør, selv om denne kampen
til tider driver dem ut i handlinger som sementerer en kriminell identitet og forsterker politiets
grep om dem, eller gjennomføringen av regelrette angrep på egne kropper. For disse kvinnene
er politisk aktivisme en fjern mulighet, men en artikulering av egne prioriteringer og
perspektiver er en første betingelse for etableringen av en felles plattform.

5.5 Simon Rye
Disputerte over avhandlingen Circumcision in Urban Ethiopia: Practices, Discourses and
Contexts.

Prøveforelesninger
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus.
Tid: Fredag 28. juni, kl. 9.15-11
Kl. 09.15 Selvvalgt emne: Fieldwork among the poor: methodological and ethical reflections.
Kl. 10.15 Oppgitt emne: Social change and gender rituals: The process for change in female
circumcision practices in Africa.

Disputas
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus.
Dato/Tid: Fredag 28. juni, kl. 13:15

Ordinære opponenter
1. opponent: Professor Ellen Gruenbaum, California State University at Fresno.
2. opponent: Professor Leif Manger, Universitetet i Bergen.
Komiteens koordinator: Professor Eduardo Archetti, Sosialantropologisk institutt, UiO.
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Disputasen ble ledet av: Settedekan professor Axel Sommerfelt, Det samfunnsvitenskapelige
fakultet.

Sammendrag av avhandlingen
Avhandlingen omhandler i hovedsak kvinnelig omskjæring, og er basert på antropologisk
feltarbeid i Addis Ababa i Etiopia. Studien viser at omskjæring av jenter ikke kun er et
landsbygd-fenomen i Etiopia, men at det er en utbredt praksis i fattige lokalsamfunn i byen.
Studien viser også at omskjæring av jenter er forankret i en folkelig tradisjon i etiopisk
ortodoks kristendom, og i konstruksjonen av kjønn og seksualitet. I avhandlingen
argumenteres det for at kvinnelig og mannlig omskjæring må forstås som komplementære
praksiser. Det redegjøres også for hvordan omskjæring er et tema i diskusjoner om modernitet
og sosial differensiering i Etiopia. I studien anvendes perspektiver fra kritisk medisinsk
antropologi. Den avdekker sammenhenger mellom fattigdom og omskjæring som en
helseskadelig praksis, og argumenterer for at arbeidet for avskaffelse av omskjæring må
forankres i en bred forståelse av menneskenes sosiale kår.

5.6 Anne Kristine Waldrop
Disputerte over avhandlingen  A ROOM WITH ONE'S OWN. Educated Elite People in New
Delhi and Relations of Class

Prøveforelesninger
Aud 2, ES. Torsdag 20. juni, kl. 17.15-19
Kl. 17.15 Selvvalgt emne: " Dalit politics, anthropology and changing meanings of caste."
Kl. 18.15 Oppgitt emne: " Elites, Globalisation and Cultural Distinction."

Disputas
Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket).
Dato/Tid: Fredag 21. juni, kl. 10.15

Ordinære opponenter
1. opponent: Professor Patricia Jeffery, University of Edinburgh.
2. opponent: Professor Bruce Kapferer, Universitetet i Bergen.
Komiteens koordinator: Professor Odd Are Berkaak, Sosialantropologisk institutt, UiO.

Disputasen ble ledet av: Settedekan professor Tom G. Svensson, Det samfunnsvitenskapelige
fakultet.

Sammendrag av avhandlingen
Tema for Anne K. Waldrop’s avhandling er hvordan den utdannete eliten i New Delhi, India
avgrenser seg fra folk fra lavere klasser og former for identitet slik avgrensning baseres på.
Klasse og kaste problematikk står sentralt.

I India er kaste tilhørighet ansett å være medfødt og har tradisjonelt vært avgjørende for
hvordan folk forholder seg til hverandre. I byene i India har det lenge vært flere forhold som
har undergravd kastesystemets betydning for relasjoner mellom folk, men kaste og klasse
tilhørighet har av historiske årsaker vært forholdsvis sammenfallende. I løpet av 1990 tallet
har det skjedd en del endringer i India som har fått konsekvenser for kaste- og klasse-
relasjoner mellom folk. Blant annet har lavkastene mobilisert seg politisk i mye bredere
omfang enn tidligere og en ny middelklasse som har lavkaste tilhørighet har vokst fram. I
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New Delhi og andre storbyer ser man også en økende kriminalitet som kan tolkes som et
uttrykk for økende misnøye blant folk fra lavere sosiale lag.

Den utdannete eliten defineres ved at de tilhører høykastene, og at de klassemessig ansees
som del av det dominerende segmentet i India. Denne etablerte elitens avgrensning fra folk fra
lavere sosiale lag dreier seg både om hvordan man inkluderer folk som ansees å være like og
hvordan man ekskluderer folk som anses å være ulike en selv. Gjennom å fokusere på noen få
sosiale arenaer så som familie, hjem, klubber, og offentlige områder beskriver og analyserer
doktoranden de forskjellige mekanismene for avgrensning som aktualiseres i forskjellige
kontekster. Når det gjelder familien legges det for eksempel fortsatt stor vekt på sosial nærhet
og dette defineres av eliten ikke bare i form av klasse og lik smak, men også i form av
forestillinger om delte substanser. Når det gjelder nabolag derimot blir eksklusjon av de som
ikke hører til viktig og dette utrykkes blant annet gjennom fysisk avgrensning og økt kontroll.
Fordi eliten har tjenere boende i tjenerboliger på baksiden av husene sine, kan tjenerne best
beskrives som utenforstående på innsiden og relasjonen til tjenerne blir preget av økt
ambivalens.

I en siste del, løftes fokuset fra familier og hverdagsliv til å analysere skolesystemets rolle for
reproduksjon av elite posisjon. Avslutningsvis diskuterer doktoranden endringene i
klasserelasjoner i forhold til demokrati, likhet og inklusjon. Det antydes at endringene peker
mot to parallelle samfunnsprosesser med på den ene siden mer åpenhet og sosial utjevning og
på den annen side sterkere elitisme.
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6.0 Internasjonalt samarbeid og aktiviteter
Internasjonalt samarbeid har vært, og er, viktig for instituttet. I forbindelse med innføringen
av studiereformen har instituttet økt sitt aktivitetsnivå med henblikk på å etablere avtaler for
utreisende programstudenter.

UiO, ved Seksjon for internasjonale programmer (SIP), arrangerte 2002 to delegasjonsbesøk
til henholdsvis Australia og Canada. Formålet med delegasjonsbesøkene var å opprette/utvide
studentutvekslingsavtaler. Det har vært viktig å finne institusjoner som kan anbefales for
studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi (i henhold til studiereformen plikter vi å
gi et tilbud til utenlandsopphold som del av vårt studieprogram).

Instituttet var representert ved henholdsvis studiekonsulent Thomas Walle (Australia) og
Kristin Fossum Stene (Canada).

I Australia besøkte Thomas Walle fire universiteter, og vi tar sikte på å etablere avtaler med
La Trobe University, Melbourne, The University of Melbourne, Melbourne, Australian
National University, Canberra.

I Canada ble følgende ble flere universiteter besøkt. Ut fra den faglige profilen på de
universitetene som Kristin Fossum Stene besøkte, samt det generelle inntrykket fra
universitetene og omgivelsene, har Sosialantropologisk institutt formidlet til SIP at vi ønsker
studieutvekslingsavtaler med McGill University, Montreal, og Simon Fraser University,
Vancouver. Dersom vi får mulighet til avtale med et tredje universitet går vi også inn for å
etablere en avtale med University of British Columbia, Vancouver.

6.1 Internasjonalt samarbeid: University College
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.

6.2 Gjesteforskere

Michael Gibson, Ph.D.-student ved University College, London, har vært tilknyttet instituttet
som gjesteforsker fra januar til begynnelsen av oktober 2002.

Miodrag Kojadinovic, Gay and Lesbian Studies Initiative, Belgrad, har vært tilknyttet
instituttet som gjesteforsker fra januar til medio oktober 2002.

Irina Casado, Ph.D.-student fra Universidad Autónoma de Barcelona, har vært tilknyttet
instituttet som gjesteforsker fra januar til mars 2002.
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Fahrad Maghsoudi, Universitetet i Bergen, har vært tilknyttet instituttet som gjesteforsker i
hele 2002.

6.3 Gjesteforelesninger
• Gjesteforelesning, 4. februar 2002:
Elena Khlinovskaya, Rockhill, Cambridge Univerisity
Tema: The institutionalisations of children in Russia: persistence of Soviet values.

• Gjesteforelesning, 18.mars 2002:
Peter Harries-Jones, York University, Canada.
Tema: Resilience and socio-ecological systems.

• Gjesteforelesning 30. september 2002:
Joel S. Migdal, University of Washington
Tema: The State in Society Approach.

• Gjesteforelesning 8. november 2002:
Nathal Dessing, International Instiutte for the Study of Islam in the Moedern World, Leiden,
The Netherlands
Tema: Marriage among Muslims in the Netherlands: Ritual Diversity and Attrition.

• Gjesteforelesning 14. november 2002
Charis Thompson, Harvard University
Tema: Ethnography of Kinship in Biomedicine: Connecting Fieldwork and Theory.

6.4 Instituttseminaret
Professor Signe Howell og Kathinka Frøystad var faglig ansvarlig for instituttseminaret i
2002, mens Kirsten I. Greiner og Hege Handberg hadde det administrative ansvaret.

6.4.1 Våren 2002
• Instituttseminaret, 6.februar 2002:
James Scott, Yale University
Tema: State Projects of Legibility, or, how the world got permanent patronyms.

•Instituttseminaret, 13. februar 2002:
Fredrik Barth, Boston University
Tema: Om fruktbarheten av et kunnskapsantropologisk perspektiv.

• Seminar, 15. mars 2002:
Enrique del Acebo Ibáñez, Universidad del Salvador, Argentina
Tema: Representations of the Environment and the Antarctica in young people aged 15-25,
inhabitants of the City of Buenos Aires.

• Instituttseminaret, 22. mars 2002:
Ruben Oliven, Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil.
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Tema: The Vindication of the Chicago school of Sociology: the Gaucho Traditionalist
Movement in Brazil.

• Instituttseminaret, 10. april 2002:
Gísli Pálsson, University of Iceland.
Tema: The Changing Role of Kinship in the Age of Biotechnology.

• Instituttseminaret, 17. april 2002:
Charles Stewart, University College London.
Tema: Dreams of Treasure: Archaeology, History and the Unconscious.

• Instituttseminaret, 23.april 2002:
Henrietta Moore, London School of Economics and Political Science
Tema: Secrets and Lies.

• Instituttseminaret, 25. april 2002
Veena Das, John Hopkins University, USA
Tema: How the body speaks: Symptoms and diagnosis in the life world of the urban poor in
Delhi.

•Instituttseminaret, 15. mai 2002
Gudrun Dahl, Stockholms universitet.
Tema: Om språkets moralisering i vetenskap och biståndsdiskurs.

6.4.2 Høsten 2002
• Instituttseminaret, 27. august 2002:
Santiago Alvarez, National Universtiy of San Martin, Buenos Aires.
Tema: Burying patriarchs, heroes, suicide victims and traitors: Solidarity and ostracism in the
funeral rites of a peasant community of the Colombian Andes.

• Instituttseminaret, 25. september 2002:
Akhil Gupta, Stanford University
Tema: Global Movements of Crops Since the 'Age of Discovery' and Changing Culinary
Cultures.

• Instituttseminaret, 27. september 2002:
Dame Anne Salmond, University of Auckland
Tema: Tupaia's Ship: A Polynesian Navigator on Captain Cook's First Voyage.

• Instituttseminaret, 9. oktober 2002:
Galina Lindquist, Stockholms Universitet.
Tema: Charismatic legitimacy and the efficacy of healing.

• Instituttseminaret, 23. oktober 2002:
Penelope Harvey, University of Manchester.
Tema (In)Appropriate Citizenship and the Passions of Public Bodies: A Critical Look at
Technologies of Communication as Panacea for the Modern Nation-state.   
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• Instituttseminaret, 6. november 2002:
Stephen Gudeman, University of Minnesota
Tema: An Anthropologist's View of Economy.   

•Instituttseminaret 4. desember 2002
Christina Garsten, Stockholm Center for Organizational Research
The Politics of Transparency: Examples from the Corporate World.

•Instituttseminaret 11. desember 2002
Jeanette Edwards, Universtiy of Manchester
Incorporating Incest
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7.0 Publikasjoner støttet av SAI

7.1 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 har Astrid Anderson og Marit Melhuus sittet.
Kari-Anne Ulfsnes har vært redaksjonssekretær.

7.2 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.

7.3 Hovedfagstudentenes Årbok
Hovedfagsstudentenes Årbok publiserer artikler produsert av hovedfagsstudenter fra alle
universitetene i landet. Første utgivelse av Årboka 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 2002, som er 13.ende årgang, består av i
alt 15 artikler skrevet av hovedfagsstudenter i sosialantropologi ved universitetene i Bergen (4
bidrag), Tromsø (1 bidrag) og Oslo (10 bidrag). Boken ble lansert på Kandidatfesten i august
2002.

Redaksjonen for Årboka 2002 besto av Ellen Hestnes, Ingvild Solvang, Kathrine Tønnessen,.
Fra høsten 2002 bestod redaksjonen av Kjersti Lillebø og Cecilie Skjærdal. Alle er
hovedfagsstudenter ved SAI.

7.4 Social Anthropology (SA)
Social Anthropology er European Association of Social Anthropologists tidsskrift, og utgis av
Cambridge University Press. Tidsskriftet publiserer 3 hefter i året. Tidsskriftet er et forum for
teoretiske, komparative og historiske spørsmål med aktuell interesse for de som er
profesjonelt engasjert i antropologi. Tidsskriftet og foreningen har som hensikt å fremme
kommunikasjon på tvers av geografiske grenser og disipliner. Redaktør i 2002 for Social
Anthropology har vært professor Eduardo Archetti.
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8.0 Fagutvalget (FU)
Fagutvalget er bindeleddet mellom studentene og de ansatte på instituttet. Fagutvalget ha
representert studentene i instituttstyret og Forsknings- og undervisningsutvalget. På
fakultetsnivå er sosialantropologistudentene representert i SVSU (Studentutvalget ved
samfunnsvitenskaplig fakultet).

8.1 FU vårsemesteret 2002
Representanter i FU for vårsemesteret ble valgt på allmøte tirsdag 5. februar bestod av:
Lill A. Schumann
Hanne Cecilie Geirbo (Leder, 2. vare FoU)
Gunn Hafsaas
Ingunn Skjerve (Økonomiansvarlig)
Andrew MacMillion
Ellen Marie Forsberg
Mona Habiba Pettersen (Instituttstyret)
Line Melå (Nestleder, Instituttstyret)

8.2 FU høstsemesteret 2002
Anita Wold (Leder, Instituttstyret)
John Harald Sande Lie (Nestleder, FOU)
Marthe Galtung (FOU)
Øystein Hagland Hansen (økonomiansvarlig)
Janicke Olsen (Instituttstyret)
Geir Golden Sæther

Vi har i utgangspunktet hatt møter hver uke.

8.3 Aktuelle saker i 2002
I 2002 har FU arbeidet med en rekke saker.

8.3.1 Studiereformen
FU har arbeidet mye med den nye reformen angående strukturering og organisering både på
laver og høyere grad.  Gjennom møtene i Forsknings- og Undervisingsutvalget (FoU) og
Instituttstyret har FU deltatt i denne prosessen. Gun Hafsaas har sittet i
mastergradenskomiteen.

8.3.2 Stabsmøte
I mai og september deltok FU-representanter på instituttets stabsmøte der arbeidet med
gradreformen ble gjennomgått og diskutert.



36

8.3.3 Skriveplasser
Instituttet ønsket å skjære ned på skriveplassene for hovedfag. Vi gikk inn for at man skal
vente med dette til MA begynner, og vurdere antall plasser etter antall studenter da. Hvis man
skal kutte ned på antall, vil vi at plassene skal bli større i stedet, og at det skal være mer luft
mellom plassene, mer slik det er i fjerde etasje.

8.3.4 Kontakt mellom studenter og ansatte
Høsten 2001 skrev vi brev til instituttet der vi oppfordret de vitenskapelig ansatte til å ta i mot
studenter som kommer i treffetiden deres på en god måte. Dette gjorde vi etter at studenter har
kommet til FU og sagt at de har hatt ubehagelige opplever i forbindelse med at de har tatt
kontakt med ansatte i treffetiden deres. Dette semesteret fikk vi også klager på dette. Vi skrev
en klage, og hadde et møte med dem det gjaldt. Begge parter fikk komme med sitt syn, og vi
ble enige om at det er viktig å være ekstra nøye med hvordan man forholder seg til studenter
som tar kontakt siden dette kan være en stor barriere for mange.

8.3.5 Klager på forelesning på grunnfag
Våren 2002 var noen grunnfagsstudenter var misfornøyde med hvordan noen av
forelesningsrekkene ble lagt opp. Vi snakket med studiekonsulenten om dette. Vi ønsker at
nye forelesere skal veiledes konkret i måter å legge opp en forelesning på, slik at
forelesningene blir best mulig. FU tok kontakt med en av foreleserne per mail og ba om at
forelesningen ble lagt opp på en annen måte.

8.3.6 Gjenoppstart av Festforeningen EF
Høsten 2002 var det ingen medlemmer i EF og fagutvalget synes at det var veldig synd at det
ikke var noen til å arrangere fester til å bidra til det sosiale miljøet på faget. Dermed tok vi
initiativet til å starte opp festforeningen igjen.

8.3.7 Hyttetur for hovedfagstudenter
Det ble høsten 2002 arrangert hyttetur primært for de nye studentene på hovedfag.

8.3.8 Kandidatmiddag
FU arrangerte kandidatmiddag i vårsemesteret og i høstsemesteret.

8.3.9 Fagkritisk dag
Fagkritisk dag ble arrangert 20. mars. Vi arrangerte debatt med tema ”Feltarbeidets plass i
framtidas master – deltakende observasjon eller teoretisk oppgave?”.

Debattantene var: Jo Helle-Valle, Signe Howell, Harald Beyer-Broch, Elisabeth Olsen
(kunnskapsfirmaet Kulturell Dialog) og Arild Naustdal (UDI).
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8.3.10 Ordens- og rom komiteen (ORK)
FU har samarbeidet med ORK om fordeling av plasser i en overgangsperiode fase mellom
nytt og gammelt ORK.

8.4 Annet

8.4.1 Årboka
Årbokredaksjonen ga ut Årboka 2002.

8.4.2 Seminar i nyere antropologisk teori
Kjersti Augland og Kathrine Tønnesen har arrangert seminar i nyere antropologisk teori, men
ga seg høsten 2002, men det ble tatt opp igjen av Christian Sørhaug.

8.4.3 Nasjonalt Fagråd
Lill Schumann var FU sin representant på Nasjonalt Fagråd i Trondheim våren 2002. Temaet
var gradsreformen.
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9.0 Forsknings- og satsningsområder

Sosialantropologisk institutt har i 2002 hatt to tematiske forskningsområder (NFR-finansierte
"Transnational flows of concepts and substances" og ”Natur og samfunn”).

9.1 ”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 presserende 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 i 2002
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. Anne Magnussøn som i 2001 ble ansatt som dr.grads-stipendiat på programmet,
gjorde våren 2002 feltarbeid i Svolvær. Deretter gikk hun ut i barselpermisjon. Benedicte
Lindskog som ble ansatt som stipendiat i 2002, har vært tilknyttet programmet og har tatt ut
deler av pliktarbeidet sitt med oppgaver i direkte tilknytning til satsningsområdet. Hun holdt
sammen med Arne Kalland kurset ”Natur og samfunn” høsten 2002.
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Anne-Katrine Brun Nordby har i 2002 vært vitenskapelig assistent på programmet og har vært
med å utvikle kursene SOSANT 2510 (”Natur og samfunn”) og SOSANT 2520 (”Bærekraftig
utvikling”). Kursene forventes å stimulere rekrutteringen av MA studenter til å satse nå
natur/kultur relevante forskningsoppgaver Hun har også ledet litteraturseminaret som også har
vært godkjent som hovedfagskurs. Våren 2002 gikk vi gjennom samfunnsgeografers
perspektiver på forholdet mellom mennesker og dyr, med utgangspunkt i to antologier:
Animal spaces, beastly places (red. Chris Philo & Chris Wilbert) og Animal Geographies:
Place, politics, and identity in the nature-culture borderlands (red. Jennifer Wolch & Jody
Emel). På seminaret høsten 2002 tok vi for oss begrepet “indigenous knowledge” på grunnlag
av : Indigenous Environmental. Knowledge and its Transformations. Critical Anthropological
Perspectives (red. Roy Ellen, et al.) og A Yupiaq Worldview av A. Kawagley.

Gisli Palsson ble i 2002 ansatt som Prof. II ved instituttet, og han brukes også som en viktig
ressursperson innen satsningen. Våren 2002 holdt han et hovedfagskurs over tema ”Learning,
skill, and practical knowledge”.

Fem hovedfagsstudenter med tema innenfor satsningsområdet påbegynte sine feltarbeid i
løpet av 2002. En av disse har senere gått over til globaliseringsprogrammet.

9.2 "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 seks tilknyttede faste forskere, og en stipendiat:  professor Signe
Howell, professor Marit Melhuus, professor Thomas Hylland Eriksen, professor Sarah Lund,
1. amanuensis Christian Krohn-Hansen og 1. amanuensis Marianne Lien, samt stipendiat Erik
Henningsen. Alle bidrar 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 klassifikasjonssystem.
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 i det 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 i alt syv ulike delprosjekt, (hver med spesifikt fokus på
bestemte gjenstander, mennesker eller begreper i bevegelse), vil programmet muliggjøre en
komparativ analyse, der nettopp forskjeller og likheter mellom ulike typer av substanser og
begreper står sentralt. Sentrale spørsmål er bl.a. knyttet til betydningen av ulike substansers
materielle karakter, hvordan moralske vurderinger regulerer flyten av ulike substanser, og
hvordan ideer transformeres ved å implementeres i vidt forskjellige samfunn.
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Programmet har hittil utdelt 14 hovedfagsstipender, samt mindre stipend til tre lavere grads
språkstudenter. Fra og med 2003 vil det ikke bli utdelt flere stipender. 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.

• Anne Brekke: “Movements in transition: Forholdet mellom kropp og sinn i et
transnasjonalt perspektiv.”

• 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.

• Knut E. Kvale: En studie av et organsiasjonsendringsprosjekt ved luftforsvarets
hovedflystasjon i Bodø.

• 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.
• Maria Myrvoll: Lokale fortolkninger av globale ideer om naturvern i en marin

nasjonalpark på Seyschellene.
• Kristin Opsahl: Det internasjonale migrasjonen fra det sørlige høylandet i Ecuador-

konsekvenser i avsendersamfunnet. Tilknyttet Christian Krohn-Hansens prosjekt.
• Audhild Roel: Til barnets beste; er dette en ide som angår virkelige barn?
• Inger Lise Schwab: ”Det snakkes bare i Norge”. Linguistic Practices and Social

Organization in Norwegian Business Life.
• Geir G. Sæther: “How many different conceptions of time affect cross-cultural

communication focusing especially on the conflict between maintaining human relations
and keeping schedules.”

Tre språkstudenter fra Øst-Asiatisk institutt ved Historisk Filosofisk fakultet er tilknyttet
Signe Howells prosjekt, og har gjort feltarbeid på barnehjem i henholdsvis Kina og Korea.
Alle tre er studenter i kinesisk ved Øst-Asiatisk Institutt:

• Tone Helene Aarvik Wikse
• Daniel Barth
• Sissel Thune Hammerstrøm

Monica Sydgård Berntsen leverte i 2002, som første hovedfagsstudent tilknyttet prosjektet,
sin hovedoppgave med tittelen: “ATTAC Norway - An Anthropological Study of the
Norwegian Branch of a Transnational Social Movement.”

Programmet inkluderer også et gjesteforskerprogram der følgende personer har vært involver
som gjesteforskere eller gjesteforelesere:

• Keith Hart, Professor ved University of Aberdeen (2001)
• Richard Wilk, Professor ved Indiana University, Bloomington (2001)
• Simone Abram, Forsker ved University of Sheffield (2001)
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• Akhil Gupta, Professor ved University of California, Stanford (2001)
• James Scott, Eugene Meyer Profesor, Political Science, University of Yale (2002)
• Christina Garsten, Direktør ved SCORE og 1.amanuensis ved Stockholm Universitet

(2002)

Programmet arrangerer en lukket seminarrekke annenhver tirsdag med fokus på deltageres
eget feltmateriale, eller teoretiske tekster med relevans for temaet transnasjonal flyt.
Seminaret er et tiltak for å styrke forskningsgruppens kompetanse på feltet gjennom teoretisk
oppdatering og debatt.

For stipendiat-studentene arrangeres tilsvarende seminarrekke med fokus på studentenes egne
arbeider.

I tillegg arrangeres hvert semester instituttseminarer i regi av programmet.

I 2002 har fire av forskningsmedarbeiderne gjennomført feltarbeid på seks måneder hver. Det
gjelder Marianne Lien (lakseproduksjon på Tasmania, V-02), Christian Krohn-Hansen
(Dominikanske innvandrere i New York, H-02), Sarah Lund (norsk-amerikanere i Midt-
Vesten H-02) samt stipendiat Erik Henningsen (konsulentfirmaer i Oslo-området). Ytterligere
informasjon om prosjektene finnes på http://www.sai.uio.no/forskning/global/research-
projects.html
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10.0 Priser til instituttets ansatte

10.1 Norges Forskningsråds formidlingspris til Geir Thomas Hylland Eriksen
I NFRs begrunnelse for tildelingen legges det vekt på at han er en særlig aktiv formidler av
sitt fag og sin kunnskap, et forbilledlig eksempel på at forskning, og til dels komplisert
fagstoff, kan formidles i et forståelig og klart språk. Han utnytter et mangfold av medier og
kanaler, fra sine mange bøker og tidsskriftsartikler, til deltakelse i offentlig mediedebatt og
presentasjoner på egen hjemmeside.

10.2 Pris for beste artikkel i Norsk antropologisk tidsskrift til Aud Talle
Aud Talle vant med artikkelen «’But it is mutilation…’: antropologi og vanskelige temaer»,
årets pris for beste artikkel i Norsk antropologisk tidsskrift.

Begrunnelsen for tildelingen av prisen er at artikkelen beskriver og analyserer på en svært
tankevekkende måte utvalgte trekk ved kvinnelig omskjæring basert på feltarbeider i
Tanzania, Somalia og England. Arbeidet behandler et tema som er klassisk, vanskelig,
dagsaktuelt og brennbart. Artikkelen relaterer det individuelle til det samfunnsmessige, og det
lokale til det globale; og den gir leseren et interessant perspektiv på endring over tid. Framfor
alt argumenterer dette arbeidet for det følgende: Nettopp fordi omskjæring i den grad er en
kroppslig og individuell erfaring kan en antropologisk analyse som bare bygger på tolkning av
representasjoner blir lite troverdig. Antropologen må også skrive slik leseren får innsyn i det
som oppleves som en ekstrem situasjon – en situasjon preget, ikke bare av transformasjon,
men også av engstelse, smerte og vold.
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11.0 Ansattes aktiviteter

11.1 Fast vitenskapelig ansatte

11.1.1 EDUARDO P. ARCHETTI (Professor)

Publikasjonsoversikt

Futures Lost:Nostalgia and Identity among Italian Immigrants. -- Schneider, A. (ed.): Journal
of Latin American Studies. 2002; 34 : 742-744

Games, Sport and Cultures. -- Dyck, N. (ed.): Ethnos. 2002; 67 (266-7)

Homogeneidad y nación con un estudio de caso: Argentina, Siglos XIX y XX -- Quijada,
M.N.; Bernand, C.; Schneider, A. (ed.): The Journal of the Royal Anthropological Institute.
2002; 8,3 : 577-578

Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina del
siglo XIX. -- Bertoni, L.A. (ed.): European Revew of Latin American and carribbean Studies.
2002; 73 : 136-138

Argentina kan være på randen av diktatur -- Dagsavisen Oslo. 2002-01

 Dagsnytt 18 -- NRK Marienlyst. 2002-11-02

 Falklandsøyene 20 år etter. -- Dagsavisen Oslo. 2002-04-07

Vil ha mer tango! -- Dagbladet Oslo. 2002-06-12

Egne forskningsprosjekter

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
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Desmond McNeill og Hans-Jørgen Christiansen, Center for Development and the
Environment, UiO.

Creation, Adoption, Negation, Distortion of Ideas in Development: The Candid-project
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

Internasjonale konferanser:
23rd Conference of the Association of Brazilian Anthropologists, Gramado, Brazil, 16.-
19.juni. Paper: The problem of defining center and peripheries in anthropology.

3rd Congress of European Latinomaericanists, Amsterdam, 3—6.juli. Paper: Rethinking
masculinities. IX Congress of Spanish Anthropologists, Barcelona, 4.-7. Paper: How many
center and peripheries in the history of anthropology? A critical perspective.

Bedømmelsesarbeid

Doktorgradsbedømmelser:
1 (Universitetet i Oslo)

Stillingsbedømmelser:
1 (professorat ved Stockholms universitet)

Refereevirksomhet:
The Journal of Latin American Anthropology (2); Social Anthropology (editor:55); Cultural
Anthropoology (1); Ethnos (1).

Andre bedømmelser:
Bøker: Routledge (1); Berg Publishers (1); Cambridge University Press (1)

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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Editorial Committee Member of Publication Series of the Sociedad Argentina de
Antropologia

Deltakelse i massemedier:
NRK (10 ganger), Dagbladet (5), Bergens Tidende (2).

Verv

Norge:
UiO. Bestyrer ved SAI.

11.1.2 ODD ARE BERKAAK (Professor)

Forskningsprosjekter i samarbeid med andre

Cultural constructions of place: Community Documentation of Cultural and Environmental
Heritage in KwaZulu Natal.

Påbegynt 01.01.03 avsluttes 31.12.05. Prosjektet undersøker den lokale kunnskapen og
praksisene omkring natur og miljø, og kontrasterer denne med den ideologien som ligger bak
etableringen av nasjonalparkene. Samarbeid med University of Natal, Durban.

 Bedømmelsesarbeide

Doktorgradsbedømmelser:
Universitetet i Lund, Etnologi
Universitetet i Oslo

Stillingsbedømmelser:
Høyskolen i Telemark
Universitetet i Trondheim

Refereevirksomhet:
Norsk Antropologisk Tidsskrift
Kunnskapsforlaget
Pax
Universitetsforlaget
Forskningsrådet

Konsulentoppdrag:
Norsk kulturråd, evalueringer
Norsk forening for fartøyvern
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11.1.3 HARALD BEYER BROCH (Førsteamanuensis)

Publikasjonsoversikt

Jangan Lupa. An experiment in cross cultural understanding -- (ISBN 82-7099-350-6)
Novous forlag. 2002 : 253

Egne forskningsprosjekter

Konkurranseidrett for barn(håndball)

Arbeidet tar sikte på å analysere empiriske funn fra barneidrettsmiljøet. Det fokuseres på
kjønnsroller/interaksjonsmønstre mellom barn, barn og trenere. Foreldrene som tilskuere, barn
og kropp/klær(embodied håndball og deres selvforståelse samt selvprestasjon fokuseres også.

Forventet status pr. 31.12.02.
Analyse og utskriving av et manus vil være ferdig i løpet av 2003.

Forkningsprosjekter i samarbeide med andre

Bokprosjekt ledet av Kay Milton.
”The cultural expression and social impacts of emotions”

Konferansedeltakelse

Nasjonale konferanser:
Norsk Antropologisk Forenings konferanse og Årsmøte i Trondheim (m. innlegg)
Fylkesmannen i Møre og Romsdal v. landsbruksavd.
Nasjonal konferanse i Geiranger 11.13 juni: Norges natur og kulturlandskap: felles arv felles
ansvar.

Internasjonale konferanser:
EASA- konferanse I København 14.-17 august m.innlegg.
AAA- årsmøte i New Orleans.

Bedømmelsesarbeide

Doktorgradsbedømmelser:
1. bedømmelse-koordinator for/i kommisjon.

Stillingsbedømmelser:
Bedømmelseskommisjon for universitetslektorstilling i antropologi ved Universitetet i
København.

Refereevirksomhet:
Gyldendal – utkast til bokmanus.
Norsk antropologisk tidsskrift – 2 artikler.
Ethos – en artikkel
Asian Anthropology – en artikkel.
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Andre bedømmelser:
Bedømmelse/vurdering av post-doc stilling ved Universitetet i Stockholm.
Prosjektvurdering og eksamener ved Høyskolen i Finnmark-Alta.
Prosjektvurdering NFR- Miljø og utvikling. 1.stk.
Reise/forsknings-stipend kommisjon for Institutt for sammenlignende kulturforskning. Ca 20
søknader.

Mediaprofil

Deltakelse i tidsskiftsredaksjon:
Bokomtale red. Norsk antropologisk tidsskrift.

Deltagelse i massemedier:
Deltatt i program arrangert av Radio Nova – om redsel.
Deltatt i program NRK – om risikosamfunnet og
Konsulent for Aftenpostens artikkel om begrepet unskyld.

Verv

Fullmaktskom. SV-fak.
Implementeringskom. For BA og MA-gradene ved UiO – fakultetet.
Institutt for sammenlignende kulturforskning – stipendkomitéen.

Andre kommentarer

Benyttet vitas. I arbeidet med utvikling av pensum og opplegg for nytt BA/MA kurs(5-6 sem)
Erfaringene med slik assistanse er meget god.

11.1.4 THOMAS HYLLAND ERIKSEN (Professor)

Publikasjonsoversikt

Alt annet enn ønsketenkning -- Dagens Bøker. 2002

C.W. Watson: Multiculturalism (book review) -- Anthropos. 2002

Confessions of a useful idiot -- LBC Newsletter. 2002-09-15; 1 (3) : 16-19 [R]

Demokrati och datateknologi -- Svenska Dagbladet. 2002-06

Die Tyrannei des Augenblicks -- (ISBN 3-451-27773-5) Herder Verlag. 2002-03-15 : 237

Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives, 2nd edition -- Anthropology,
Culture & Society
Pluto Press. 2002 : 200

Forord -- Umberto Eco: Kunsten å skrive en akademisk oppgave Idem, Oslo. 2002-08-31 : 9-
18
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Innledning, til Lévi-Strauss: Den ville tanke -- Claude Lévi-Strauss: Den ville tanke
Spartacus, Oslo. 2002-10 : 9-18

Karer med hår på brystet -- Eide, E.; Ottosen, R. (ed.): Krigens retorikk Cappelen, Oslo.
2002-09 : 20

Kulturella öar -- Res Publica. 2002 (55) : 26-42

Një vend i largët dhe i fthothtë, pothuajse pa njerëz -- (ISBN 82-00-42574-6) Rilindja, Tirana.
2002-04

Nyliberalismen og minoritetene -- Amnesty-Nytt. 2002-09

Ordets makt. The power of Word? -- Slaatta, T. (ed.): Digital makt Gyldendal Akademisk
Forlag.
             2002 : 174-191

Paranoja globalizacije: Islam i svijet poslije 11. septembra -- Sejtarija. 2002-10-31 : 177

Raymond Firth, 1901-2002 -- Dagens Forskning. 2002-03

Retten til å bli hørt -- Kontur. 2002-06; 2 (1) : 5

Snodige saker (bokomtale) -- Morgenbladet. 2002-05

The colonial and the post-colonial: A view from Scandinavia on Italian minority issues. --
Grillo, R.; Pratt, J. (ed.): The Politics of Recognizing Difference: Multiculturalism Italian-
style Aldgate. 2002 : 219-236

The sexual life of nations: Notes on gender and nationhood -- Kvinner, køn og forskning.
2002 (2) : 52-65

Tu dimunn pu vin kreol: The Mauritian creole and the concept of creolization -- Revi kiltirel
kreol. 2002-12; 1 (1) : 74-82
Two modes of creativity -- Crossings crossings.tcd.ie. 2002-03; 2 (1) : 20

Udbrændthedens vekst -- SALT. 2002-12 : 18-20

Ulla-Britt Lilleaas og Karin Widerberg: Trøtthetens tid (bokanmeldelse) -- Sosiologi i dag.
2002

Vanærens mark (omtale av Midttun: Veien til vestfronten) -- PROSA. 2002 : 3

Velkommen til globaliseringens paranoide fase -- Information. 2002-01-02

Til verdens ende og tilbake: Antropologiens historie -- Fagbokforlaget. 2002 : 300

Egne forskningsprosjekter
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1. Fleksibilitet: Teoretisk, komparativt prosjekt. Igangsatt 010102, foreløpig er en
internasjonal workshop arrangert (mars 2002), og en bok er under utarbeidelse på bakgrunn
av denne. Målet er å undersøke fleksibilitetsbegrepets relevans i tilknytning til
evolusjonsteori, handlingsteori og teknologi, med utgangspunkt i systemteoretisk/kybernetisk
litteratur og nyere forskning. Mål: Avslutning i 2004

2. Globalisering av menneskerettigheter: Igangsatt (del av Transnational Flows). Studie av
forholdet mellom universelle menneskerettigheter og lokale forhold. Skal avsluttes i løpet av
2004.

3. Menneskets natur. En tverrfaglig dialog mellom systemtenkning og økologi, hermeneutikk
og handlingsteori, evolusjonsteori og evolusjonspsykologi. Mål: Bokutgivelse i løpet av 2005.

Forskningsprosjekter i samarbeid med andre

1. Antropologiens historie (sammen med Finn Sivert Nielsen) Avsluttet med bokutgivelse på
norsk høsten 2002. (Engelsk utgave 2001)

2. Fleksibilitet, kompleksitet og kontroll. I samarbeid med Ingunn Moser, Lars Risan, Beate
Elvebakk og Kristin Asdal ved TIK-senteret. Søknad sendes Forskningsrådet januar 2003. Se
også prosjekt a1.

Konferansedeltakelse

Nasjonale konferanser:
Den nasjonale renovasjonskonferansen. Tromsø juni 2002
Rikdommens utfordringer. Oslo september 2002
SMED (Senter for etnisk diskriminering), Oslo oktober 2002

Nordiske konferanser:
IMER, Norrköping november 2002

Internasjonale konferanser:
Creolisation. University College London juni 2002
A World of Cultures. Max-Planck-Institut für ethnologischer Forschung, juli 2002
European Association of Social Anthropologists. København august 2002.
11 September and transnational audiences. Open University, London september 2002.
Third Space. Lunds Universitet/Malmö Högskola, november/desember 2002.

Bedømmelsesarbeid

Stillingsbedømmelse:
Doktorgradsstipend, TIK-senteret

Refereevirksomhet:
Ethnos, Routledge, ca. 6
Nations and nationalism, CUP, ca. 4
Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, ca. 4
Social Anthropology, CUP, ca. 3
Andre, ca. 5
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Andre bedømmelser:
Konsulentuttalelser for akademiske og ikke-akademiske forlag. Ca. 12 til sammen.

Konsulentoppdrag:
Ca. 10 foredrag for næringsliv og offentlig sektor.

Medieprofil

Ethnos, Associate Editor
Ethnicities, redaksjonsmedlem
Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, redaksjonsmedlem

Deltagelse i massemedier:
Intervjuer i radio og fjernsyn, aviskronikker og spalter (fast i Information, Dagens Nyheter og
Morgenbladet).

Verv
Styremedlem Antirasistisk Senter
Styremedlem Stiftelsen Taurus

Konferansedeltakelse
Gjesteforeleser fra SAI til andre institusjoner i Norge.
14 ganger.

Gjesteforelesninger fra SAI til andre institusjoner i utlandet.
6 ganger hvorav 4 i Norden og 2 i Sentral- og Øst-Europa.

Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger
35 ganger.

Vitenskapelige og populærvitenskapelige priser

Forskningsrådets pris for forskningsformidling.
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11.1.5 ELISABETH L’ORANGE FÜRST (Professor)

Publikasjonsoversikt

Aktør, subjekt og kropp - et epistemologisk tilbakeblikk -- Isaksen, L.W. (ed.):
Kvinneforskning (ISSN 0806-6256) Kilden, Oslo. 2002 : 27-38

Det tvetydige Moldova -- Nordisk Øst-forum NUPI. 2002-08

Egne forskningsprosjekter

”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 tjuvende århundrets Europa og vår samtid.

Feltarbeidet er avsluttet og skrivefasen innledet. En artikkel er publisert i 2002, en annen
artikkel er antatt til publisering i 2003, en tredje er under skriving. En ukes reise for noen siste
oppdateringer planlegges høsten 2003.

Forskningsprosjekter i samarbeid med andre

Tittel: Feminisme og kritikk. En studentundersøkelse ved Universitetet i Oslo. Samarbeid med
Beatrice Halsaa ,  Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitet i Oslo
Forventet status pr. 31.12.02 (planlagt, igangsatt, avsluttet etc.). Hvis prosjektet er miljømessig
motivert så spesifiser.

Prosjektet er igangsatt.

Matvaner og hverdagsliv – komparativt fokus på Russland og Moldova. Samarbeid med
Marianne Pipping Elström, Institutt for husholdsvetenskap, Universitetet i Göteborg.

Konferansedeltakelse

Nasjonale konferanser:
SAIs instituttseminar om studiereformen på Soria Moria 2. september.

Nordiske konferanser:
Karin Westman-Berg förelesningar 8. mars: Makt, myter, moderskap och män. Centrum för
kvinnoforskning. Universitetet i Uppsala. Invitert foredrag: ”Moderskap som virksomhet og
erfaring”.

Internasjonale konferanser:
Gendering globalisation in eastern and east-Central Europe in East-Europe – flows, borders,
integration, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen, 14.-16. Mars.
Presenterte paperet ”The traffic in women”
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EASA Biennial Conference i København 14. - 17. August. Presenterte to papers: ”The traffic
in women - coping with life in Moldova” og ”Blat – economical and moral borderlands in
post-Soviet Moldova”

BEEGs Third Annual Conference ”Changes? Masculinity, femininitiy and the construction of
gender in the new Eastern Europe, Södertörns Högskola i Stockholm  4. - 5. oktober

Bedømmelsesarbeide

Stillingsbedømmelser:
Leder for bedømmelseskomitéen ved ansettelse i stipendiatstilling ved Senter for kvinne- og
kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Andre bedømmelser:
Sensor på hovedfagseksamen i Multicultural and International Education, Høgskolen i Oslo

Konsulentoppdrag
Foredrag om Moldova i Utlendingsnemda 13.februar og 21.november og i
Utlendingsdirektoratet 30. mai

Medieprofil

Deltagelse i massemedier:
Intervjuet av Christian Duelund Græm til artikkelen ”Er mennesket intetkjønn?” i
Samfunnsviter’n  nr. 2.02.
Intervjuet 8. Mars av Mimmi Palm for det svenske tidsskriftet Genus.
Intervjuet 24. September av Silje Berggrav til artikkel om mat som publiseres i ukebladet
Henne
Intervjuet 26. november av Tone Rønning til artikkelen ”De harde trettiåra” i Dagbladets
Magasinet

Verv

-Styremedlem i Vitenskapsteori-seminaret ved Filosofisk institutt, Universitetet i Oslo.
-Styremedlem i komiteen for det nye tverrfakultære Bachelor studiet i kvinne- og
kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Andre kommentarer

Permisjon i perioden 1.1 – 31.6.
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11.1.6 SIGNE HOWELL (Professor)

Publikasjonsoversikt

"We People belong in the Forest" -- Benjamin, G.; Howell S L (ed.): Tribal Communities in
Malay World Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. 2002 : 254-271

Community beyond place: Adoptive families in Norway -- Realizing Community Routledge,
London and New York. 2002 : 84-105

Nesting, eclipsing and hierarchy. Processes of gendered values among Lio -- Archetti, E.;
Dawson, A.; Donnan, H.; Iteanu, A.; Kubica-Heller, G.; Kurti, L. (ed.): Social Anthropology
Cambridge University Press. 2002; 10 (2)

Howell, S.L.; Ulfsnes, K.A.
Hvem er adoptivsøkerne, slik de presenterer seg i adopsjonssøknader? -- Verdens Barn. 2002;
14 (1) : 7-11

Egne forskningsprosjekter

1)Public Understanding of Genetics EU finansiert prosjekt med deltagere fra
syv europeiske land. Formålet er å foreta en antropologisk komparativ studie
av forståelse av genetikk i hvert land og på basis av dette undersøke noen
konsekvenser slik forståelse får for praksis.
2) Movement of Persons and Concepts: transnational adoption in a global
perspective. Delprosjekt innen for NFR finansiert prosjekt Transnational Flow
of Concepts and Substances. En studie I globalisering av rasjonalitet og
moralitet satt I et perspektiv på transanasjonal adopsjon.

Forskningsprosjekter i samarbeid med andre

”Transnational flow of genetic substances”
Planlagt

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

PUG løper ut 2004.
Transnational Flow of Conceps and Substances løper ut 2004.
Seks måneders forskningfri i regi av dette prosjektet er planlagt ved
University of California, Berkeley våren 2003, Planlegger arbeid på
bokmansukript.

Konferansedeltakelse

Nasjonale konferanser:
Norsk antropologisk forening årskonferanse. Med invitert innlegg
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Internasjonale konferanser:
1) European Association of Social Anthropolgists, Bi-annual conference.
København. Med 2 inviterte innlegg.
2) International Conference of Hunters and Gatherers, Edinburgh. Med
invitert innlegg.
3) Public Understanding of Genetics. 3 workshops: Manchester, Vilnius og Oslo.
Alle med innlegg.
4) Fourth International Conference on Child Adoption, New Delhi

Bedømmelsesarbeide

Doktorgradsbedømmelser:
Australian National University, Canberra.

Stilllingsbedømmelser:
Postdoc. Stilling ved UiO

Refereevirksomhet:
Journal of the Royal Anthropolgical Institute
Social Anthropology
Routledge

Medieprofil

Deltakelse tidsskriftredaksjon:

Redaktør, Norsk antropolgisk tidsskrift
Editorial board:  Social Analsysis

Deltakelse i massemedier:

Kronikk i Aftenposte (med Marit Melhuus).
Flere intervjuer til nasjonal presse i forbindlese med
utenlandsadopsjonsprosjektet.

Verv

Styremedlem Oxford Committee, Norsk senter for menneskerettigheter
Redaktør, Norsk antropologsk tidsskrift

Nasjonalt og internasjonalt samarbeide i 2002

Nasjonalt:
4 ganger som gjesteforeleser.

Internsjonalt:
Vest-Europa. 2 forelesninger
Sentral og Øst-Europa. 2 forelesninger
Nord-Amerika. 1 forelesning.
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Latin-Amerika. 1 forelesning.

Populærvitenskaplige foredrag/gjesteforelesninger

3 stk.

11.1.7 ARNE KALLAND (Professor)

Publikasjonsoversikt

Anmeldelse av Arne Røkkum: "Goddesses, priestesses, and states: Mind, gender, and power
in the monarchic tradition of the Ryukyus" og av Susan S. Sered: "Women of the sacred
groves. Divine priestesses of Okinawa" -- Norsk antropologisk tidsskrift (ISSN 0802-7285).
2002; 13 (3) : 173-176

Culture in Japanese nature -- Foltz, R.C. (ed.): Worldviews, Religion, and the Environment.
A Global Anthology (ISBN 0-534-59607-X) Wadsworth, Belmont CA. 2002 : 260-267.

Holism and sustainability: Lessons from Japan -- Worldviews: Environment, Culture,
Religion. 2002; 6 (2) : 145-158

Hvalfangst- en miljøsak? -- Kalland A; Kalland A (ed.): Miljø og menneske - kritiske innspill
(ISBN 82-05-30509-9) Gyldendal Norske Forlag. 2002 : 17-32

The History of Ama in Chikuzen Province, Japan -- The First World Jamnyeology
Conference: Values of Divers and their Cultural Heritage Cheju Island, South Korea. 2002-06

Whale politics and green legitimacy: A critique of the anti-whaling campaign -- Benthall, J.
(ed.): The Best of Anthropology Today (ISBN 0-415-26256-9) Routledge, London. 2002 :
207-219

Egne forskningsprosjekter

“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.
Fortløpende. Miljømessig relatert.

“Unveiling the whale: Discourses on whales and whaling”. Dette analyserer ”hvalsaken” som
en diskurs og bygger på materiale fra fangstsamfunn så vel som fra miljøbevegelsen.. Et par
kapitler ennå ikke fullført. Forventes avsluttet i 2003. Norsk versjon vurderes. Miljømessig
relatert.

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

“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
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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 Marine
Mammals in Northern Cultures (skrevet sammen med Harald Beyer Broch, Frank Sejersen
[København] og Mats Ris [Göteborg]) og er antatt til publisering. Betydelige endringer i
manuskriptet ble gjennomført i 2002. Utgis i 2003.  Miljømessig relatert.

“Nature across culture”. Et bokprosjekt ledet av Helaine Selim hvor jeg har blitt trukket inn som
assisterende redaktør. Manuskriptene ble fullført i 2002 og er nå sendt til forlaget (Kluwer).
Forventes avsluttet i 2003. Miljømessig relatert.

Konferansedeltakelse

Internasjonale konferanser:
First World Jamnyeology Conference, Cheju, South-Korea, 8-12 juni 2002

Bedømmelsesarbeide

Stillingsbedømmelser:
University of Alberta, Edmonton (professorat)
Queens University, Belfast (opprykk til professor)

Refereevirksomhet:
Journal of Agricultural and Environmental Ethics (en)

Andre bedømmelser:
Hovedfagskomiteer ved UiO (en)
Sensor for Japan-kurs ved NTNU
Søknad til NFR (en, post-doc nivå)
Sitter i stipendkomiteen for Chunichi-Inadomi fondet (norsk-japansk utveksling)

Medieprofil

Deltakelse tidsskriftredaksjon (tidskrift, posisjon):
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:
Intervju i Radio 1.
Lesebrev i Aftenposten (en)

Verv
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SAIs styre og FoU.
Undervisningsleder for grunnfag, SAI
Medlem av styringsgruppen for Stillehavsasia-nettverket
Komite-medlem i Chunichi-Inadomi fondet
Leder for tverrfaglig BA- komité for ”utvikling og miljø”, UiO.
Medlem av tverrfaglig komité/programstyre for BA/MA i afrikanske og asiatiske studier,
UiO.

Andre kommentarer
Redaktør for bokserien “Man and Nature in Asia” ved NIAS/Curzon Press.

11.1.8 CHRISTIAN KROHN-HANSEN (Førsteamanuensis)

Publikasjonsoversikt

Den hegemoniske norske tenkningen om "oss" og "de andre". En lesning av to bøker fra
Maktutredningen -- Agora: journal for metafysisk spekulasjon (ISBN 82-03-19904-6) H.
Aschehoug & Co, Oslo. 2002-12 (3/4) : 176-192

Review of Nation Dance: Religion, Identity, and Cultural Difference in the Caribbean, edited
by Patrick Taylor, Bloomington: Indiana University Press, 2001. -- American Ethnologist
(ISSN 0094-0496) American Anthropological Association, Arlington, VA, USA. 2002-08; 29
(3) : 744-746

Review of Peasants and Religion. A Socio-economic Study of Dios Olivorio and the Palma
Sola Movement in the Dominican Republic, edited by Jan Lundius and Mats Lundahl, London
and New York: Routledge, 2000. -- Development and Change (ISSN 0012-155X) Institute of
Social Studies, The Hague, The Netherlands. 2002-01; 33 (1) : 160-161

The Dominican State: Anthropological Perspectives -- Explorations of the State:
Considerations from Critical Anthropology and Ethnography University of Oslo, Department
of Social Anthropology. 2002-10-26 : 10

Egne forskningsprosjekter

1. Prosjektet ’Dominican Immigrants and Small Business in New York City’ (arbeidstittel).
Dette prosjektet utgjør et delprosjekt under instituttets fireårige program Transnational Flows
of Concepts and Substances (se nedenfor). Prosjektet innebærer en studie i økonomiske
strategier, etnisitet og politikk blant dominikanske innvandrere i New York City. Det arbeider
med å forstå en sentral prosess: internasjonal migrasjon fra fattige land til nordamerikanske og
europeiske metropoler.

Det følgende skisserer prosjektet i større detalj på engelsk:

The Project ’Dominican Immigrants and Small Business in New York City’ focuses on
Dominican immigrants and small bnusiness on northern Manhattan. It seeks to document



60

important aspects of the changing economic, political and cultural nature of life in New York
City and the Dominican Republic.

The Project focuses on questions such as these: What is the history of Dominican American
cab operations, groceries, independent supermarkets, restaurants and travel agencies? How are
Dominican small business in New York City organized today? What is the history of
Dominican and Hispanic small business organizations? What are the activities of these
associations today? What are the links between immigration, small business, ethnicity, and
politics?

The focus on commercial history is a means – a strategy. This investigation is not about
businesses per se; nor is this exploration about the things or services the businesses sell.
Through the research on commercial history, the Project seeks to work on the following
general issues: (1) How does the management of capital and labour articulate with kinship in a
context of international migration? (2) How can we analyze social classification – or
discourses on race/ethnicity, class, and nationality – in the Dominican diaspora in New York
City? (3) How do the organization of small business and the making of classification systems
in the Dominican diaspora interact with political life? And (4) How can we combine
“grounded” ethnography of social networks and cultural imaginaries on Manhattan with work
on history and political economy?

Fieldwork in New York City was carried out from June 15, 2002, to December 15, 2002.
Status pr. 31.12.02: Igangsatt.

2. Prosjektet ’The Negotiation of Authoritarian Rule’ (arbeidstittel).
Dette prosjektet 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 1996. Det studerer autoritært politisk liv ’nedenfra’. Videre kombinerer det etnografiske
data og historisk materiale. Størstedelen av manuskriptet er skrevet. Status pr. 31.12.02:
Igangsatt.

Forskningsprosjekter i samarbeid med andre

1. 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) er et delprosjekt
under dette bredere programmet. Våren 2002 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,
kalt The Anthropology of Transnational Flows. Methodological Issues, utkommer på Pluto
Press i 2003. Fra 15. juni 2002 til 15. desember 2002 utførte jeg feltarbeid i New York City. I
den samme perioden var jeg tilknyttet Department of Anthropology ved Queens College, City
University of New York, som Research Associate. Ved denne institusjonen samarbeidet jeg
med professor Roger Sanjek. Status pr. 31.12.02: Igangsatt.

2. Sammen med Knut Nustad har jeg igangsatt et bokprosjekt. Prosjektet har arbeidstittelen
’The Anthropology of the State in a Globalized World’. Målet er å lage en redigert samling på



61

engelsk om antropologiske studier av staten. Bokprosjektet springer ut av en internasjonal
konferanse som Nustad og jeg arrangerte (se nedenfor). Status pr. 31.12.02: Planlagt.

Konferansedeltagelse

Internasjonale konferanser:
Sammen med Knut Nustad arrangerte jeg konferansen ’Explorations of the State:
Considerations from Critical Anthropology and Etnography’. Konferansen ble holdt i Oslo
den 25. og 26. oktober 2002, samlet 20 deltakere fra ulike land, og var støttet økonomisk av
Universitetet i Oslo. Jeg deltok selv med et paper: ’The Dominican State: Anthropological
Perspectives’.

Bedømmelsesarbeid

Doktorgradsbedømmelser:
Jeg var medlem av komiteen som bedømte Ida Hydles avhandling ’Murder Without Motive.
An Anthropological Study Of A Criminal Case’, innlevert ved Universitetet i Oslo.

Refereevirksomhet:
Tidsskriftet Social Anthropology, Cambridge University Press: 1 uttalelse.
Tidskriftet Ethnos, Routledge: 1 uttalelse.

Andre bedømmelser:
Våren 2002 ledet og koordinerte jeg komiteen som fant fram til beste bidrag i 2001-årgangen
av Norsk Antropologisk Tidsskrift. NAT-prisen ble utdelt på Norsk Antropologisk Forenings
årskonferanse i Trondheim 10-12. mai 2002.

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.

Deltakelse i massemedier:
Intervjuet av redaktør Gunn Kvalsvik, publisert som intervju i Samfunnsviteren, mars 2002.

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.

Eksterne i Norge:
Jeg satt i styret i Norsk Antropologisk Forening (NAF), og var foreningens nestleder.
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Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Annet internasjonalt samarbeid:
Jeg var i perioden fra 15. juni 2002 til 15. desember 2002 tilknyttet Department of
Anthropology ved Queens College, City University of New York, som Research Associate. I
denne perioden samarbeidet jeg med professor Roger Sanjek, en spesialist på studier av
former for globalisering og New Yorks historie.

28. mai 2002 var jeg ’discussant’ på forskerseminaret ’Local Politics and Democratisation in
Developing Countries’. Paper av James C. Scott, ’Hill and Valley in Southeast Asia or Why
Civilizations Can’t Climb Hills’. Sted: Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo.

11.1.9 MARIANNE LIEN (Førsteamanuensis)

Publikasjonsoversikt

Changing Food Habits: Case Studies from Africa, South America and Europe -- Amercian
Ethnologist. 2002; 29 (4)

Egne forskningsprosjekter

a) Transnational Flows in food production: The Case of Tasmanian Salmon

Abstract:
The project draws attention to the transnational flows involved in food production, with a
focus on farmed Atlantic salmon. Salmon farming involves transnational flows, not only of
the commodity itself, but also of knowhow, technology, feed, and, in some cases, biological
material and financial capital. At the same time, the flow 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 fresh
salmon. Restrictions of the movement of fresh salmon are highly contested in transnational
political arenas such as the WTO.

Australian salmon accounts for a relatively small part of global production. Almost all
Australian salmon production is located in Tasmania, where a salmon farming industry has
been developed since the mid-eighties. Focusing on Tasmania as a case example, the project
seeks to explore the interconnections between various kinds of transnational flows that are
brought about by, or represent conditions for Atlantic salmon farming in Tasmania. In this
context, the history of Atlantic salmon, and the first attempts to introduce it in Tasmania in
the late 19th century are of interest as well.  The project draws attention to changes in
Australian/Tasmanian nature conceptions from the colonial era to the present, focusing
especially on the contemporary emphasis on the distinction between ‘native’ and ‘introduced’.

I 2002 har jeg i vårsemesteret gjennomført 6 mnd. feltarbeid på Tasmania (8.1-1.7).
Feltarbeidet er finansiert over programmet ’Transnational Flows of Concepts and Substances’
(se nedenfor) gjennom ’frikjøp’.  Høstsemesteret har jeg benyttet meg av opptjent
forskningstermin, og har jobbet med analyse og publisering. (En artikkel er sendt til et
anerkjent tidskrift).
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Forskningsprosjekter i samarbeid med andre

Transnational Flows:
Jeg deltar aktivt i forskningsprogrammet ’Transnational Flows of Concepts and Substances’,et
samarbeidsprosjekt med deltagerne på instituttet. I 2002 har jeg ikke vært koordinator (pga
felatarbeid of forskningstermin).

Abstract:
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.

Politics of food:
I forbindelse med en invitasjon fra EASA til å lede en workshop over temaet ‘Politics of
Food’ ved EASA konferansen i København august 2002 (se nedenfor),  har jeg i samarbeid
med medarrangør Brigitte Nerlich utarbeidet planer for bokutgivelse på Berghahn. Vi har i
løpet av høsten gjort avtaler med bidragsytere, kommentert paperuktast, og utarbeidet en
’New Book Outline’ etter avtale med forlaget som i utgangspunkt har uttrykt interesse for
prosjektet. Jeg er i ferd med å skrive introduksjon og et av kapitlene til denne boka, og har
benyttet noe av forskningsterminen høsten 2002 til dette arbeidet.

Diverse:
I tillegg til ovennevnte har jeg i løpet av 2002 ferdigstilt  fire ’papere’ som skal inngå som
kapitler i ulike bøker (Abstrakt forlag, Stanford University Press, Berg og Pluto Press) og som
alle er planlagt utgitt i 2003. I tillegg har jeg ferdigstilt tekstbidrag om Marianne Gullestad og
Daniel Miller til et verk om antropologer redigert av Vered Amit (Routledge 2003) og
utarbeidet en bokanmeldelse til American Ethnologist (2002).

Konferansedeltakelse

Nasjonale konferanser:
11.november deltok jeg med invitert innlegg over temaet ’Mat og Helse som
Kompetanseområde’  ved startseminaret for Kompetanseberetningen i regi av Utdannings- og
Forskningsdepartmentet.

Internasjonale konferanser:
14.-17. EASA (European Association of Social Anthropologists) konferanse i København.
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Leder (i samarbeid med Brigitte Nerlich) av EASA-initiert workshop over temaet ’Politics of
Food’.

Bedømmelsesarbeid

Refereevirksomhet:
Norsk Antropologisk Tidsskrift, (Universitetsforlaget) 1 uttalelse
Consumption, Markets and Culture (ukjent forlag) 1 uttalelse
Journal of Consumer Culture (Sage) 1 uttalelse

Medieprofil

Deltakelse i massemedier:
Intervjuer:
Dagbladet, desember om betydning av innvandring for det norske samfunn
Dagens Næringsliv, desember om julefeiring og kulturelle tradisjoner

Verv

Medlem i Statens Råd for Ernæring og Fysisk Aktivitet (SEF) 1999-2003.
Koordinator for Forum for Nordisk Etnografi (1996-)

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Fra SAI til andre institusjoner i Norge. 1.forelesning.
Fra SAI til institusjoner i utlandet. 6 mnd, 2 forelesninger i Austalia.

Annet internajonalt samarbeide:
Løpende samarbeid med Christina Garsten, Stockholm Universitet (kapittelbidrag i hennes
bok, samarbeid om ’expression of interest’ for EU’s 6. rammeprogram).

Samarbeid med Brigitte Nerlich, University of Nottingham om redigering av boka Politics of
Food.

Løpende og uformelt samarbeid med Adrian Franklin, University of Tasmania i forbindelse
med analyse av materiale fra Tasmania.

Løpende samarbeid med Keith Hart, i forbindelse med forskningsprogrammet
              ’Transnational Flows’.

Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger
2
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11.1.10 SARAH LUND (Professor)

Egne forskningsprosjekter

Peruvian Identity Papers: Archival Fragments and Unifying Lives.
Final draft manuscript (312 pages) submitted to Berghahn Books on Dec. 31.
The study based on several years research in Peru, explores the role of the state in constructing
the identity of its citizens. Though expressed in an ideology of universalism, identity documents
actually describe particular individuals within specific contexts and for diverse purposes. Thus
identity documents reveal the multiplicity of all identities and demonstrate the highly personal,
even intimate, aspects of individual-state interaction. Identity documents serve as an excellent
example of the direct ways individuals can experience the state as acting in their lives.

Forskningsprosjekter i samarbeid med andre

Under the Globaliserings Programme at SAI:
Six month fieldwork period from August 2002 through Jan. 2003. Topic: Aspects of Norwegian
American ”Community”  in the upper mid-west USA.
Partially in collaboration with Prof. Odd Lovoll, St. Olaf College, Northfield, Minnesota.
The current research investigates cultural continuity and change in a rural area of western
Minnesota. Particular focus will be placed on church life and the local emphasis on maintaining
as separate entities the numerous Norwegian Lutheran Churches in the area. The wider context
of global agriculture will be a significant backdrop to the area study as will the role of
benefactors in American community life.

Konferansedeltakelse

Nasjonale konferanser:
Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse, Trondheim, mai 2002. Med innlegg om tids
aspektet i feltarbeid. ”Å bestige Andesfjellene”: fem og tjue års klatring mot en ”opplyst”
utsikt

Internasjonale konferanser:
Northern Great Plains Conference, October 2002. Dennis Gimmelstad’s Workshop of
Preservation of Our Built Heritage
My Paper: ”Preservation as Commemoration: Shared Efforts Between Norway and the Upper
Midwest.”

Bedømmelsesarbeide

Doktorgradsbedømmelser:
Koordinator for Anne Hambros komité

Medieprofil

Deltakelse i massemedier:
-Med Bev Ahlquist Lokal Radio KDJS, Willmar Minnesota. November 2002
-Innslag i et program på Minnesota Public Radio ”Norway from a Cafe”. Med Tim Post. Dec.
9, 2002
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-Artikkel, Associated Press med Carolyn Lange based on a full length interview held at
Norway Lake, November, 2002.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeide

Et semester ved NAHA(USA)
Et semester ved St. Olaf.(USA) 1 forelesning.

Populærvitenskaplige forelesninger/gjesteforelesninger

4 stk.
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11.1.11 MARIT MELHUUS (Professor)

Publikasjonsoversikte

A house that lacks a man, lacks respect -- Asse, T. (ed.): Tourmaments of Power. Honor and
Revenge in the Contemorary World. Ashgate Publishing. 2002

Issues of relevance: anthropology and the challenges of cross-cultural comparison. --
Gingrich, A.; Fox, R. (ed.): Anthropology, by Comparison Routledge, London. 2002

Egne forskningsprosjekter

( i samarbeid med Signe Howell, innenfor PUG, se nedenfor)

1. The workpackage “Transnational flow of genetic substances”  will investigate
contemporary constructions about natural and (so called) unnatural processes of reproduction.
It will explore the transnational flow of genetic substances, ranging from ova and sperm,  to
children adopted transnationally with the aim of delineating that which facilitates and that
which restricts the free movement of such substances. Among the themes to be explored
ethnographically are: the significance attributed to boundaries (e.g. bodily, national, ethnic,
racial, family, ethical) as these relay notions of inclusion and exclusion; the social
constructions of sameness and difference and perceptions of right and wrong; concepts of 'the
best interests of the child' with respect to how this concept is transmitted, discussed,
incorporated, and understood by the various parties concerned.

Prosjektet er igangsatt; meste av materialet er innsamlet og bearbeidningsprosessen er i gang.
2. ”Setting things in motion:  human substances and their exchangeability. The case of ova and
sperm in Noway” (innenfor ”Transnational flow of concepts and substances” se nedenfor)
The project focuses on the transnatinal flow of genetic substances, more specifically ova and
sperm.  The aim is to delineate both that which facilitates and that which restricts free
movement of such substances.  This involves a specific focus on the properties (innate and
potential) of the substances, as these are perceived by various actors and implicated parties. It
also involves a focus on the notion of exchange, the notions of property and property relations
as well as the forces of governmentality.  Empiericially, the project is located to Norway
(where sperm is imported from Denmark and those needing eggs are advised to travel
abroad).   The specificities of the circulation of bodily substances make them particularly
interesting in the context of globalisation as the substances are invariably endowed with moral
connotations.  Thus, they may represent a significant contrast to other substances and
concepts which ”travel light”.

Prosjektet er igangsatt; materiale er innsamlet og bearbeidelsen er i gang.

Forskningsprosjekter i samarbeid med andre

Jeg har del prosjekt innefor to større prosjekter. De er:

1.Public Understanding of Genetics, finansiert av EU, under ledelse av Professor Jeanette
Edwards, University of Manchester; syv samarbeidende land
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Prosjektet er gått i gang, planlagt avsluttet 2004.

The project Public Understanding of Genetics (PUG) is  to investigate the way in which
different publics across Europe identify the social implications of new genetic technologies. It
focuses on a range  of sites in which the public understanding of genetics is produced and
mobilised: for example, the media, the clinic, community settings, parliamentary and legal
debate, and within campaigning and 'self-help' groups. A series of case studies in seven
European countries (Britain, Spain, Italy, France,  Lithuania, Norway and Hungary) will
provide new empirical data on the way in which a variety of 'publics' mobilise, or not,
genetics. Findings from the case studies will inform an investigation of the relationship
between genetics and kinship, genetics and race, and genetics and governance.

2. The Transnational Flow of Concepts and Substances, finansiert av NFR, under ledelse av 1.
amanuensis Marianne Lien, SAI, UiO.

Gjennom en systematisk komparativ og empirisk tilnærming søker programmet å gi et
antropologisk bidrag til samfunnsvitenskapelig forståelse av globalt samspill og transnasjonal
flyt. Globalisering innebærer ulike former for transnasjonal bytte og flyt. Noe av det som
beveger seg er materielle fenomen som gjenstander, biologisk materiale, eller mennesker,
mens andre er av immateriell karakter som begreper eller klassikasjonssystem.Vi foreslår to
analytiske begreper som kan belyse disse to formene for transnasjonal utveksling, og samtidig
muliggjøre    komparasjon og samspill; nemlig substanser ('substances') og begreper
('concepts'). Med denne analytiske tilnærming retter programmet fokus mot fenomener som
'reiser', og mot de endringer som skjer idet ulike 'substanser' og 'begreper' beveger seg på tvers
av nasjonale grenser (territorielle, juridiske, kulturelle). Programmet er forankret innenfor en
antropologisk, fortolkende tradisjon, der sammenligning og solid empirisk materiale er
vesentlig. På basis av syv ulike delprosjekt, (hver med spesifikt fokus på bestemte
gjenstander, mennesker eller begreper i bevegelse), vil programmet muliggjøre en komparativ
analyse, der nettopp forskjeller    og likheter mellom ulike typer av substanser og begreper
står sentralt. Sentrale spørsmål er bl.a. knyttet til betydningen av ulike substansers materielle
karakter, hvordan moralske vurderinger regulerer flyten av ulike substanser, og hvordan ideer
transformeres ved å implementeres i vidt forskjellige samfunn.

Konferansedeltakelse

Nasjonale konferanser:
Mai 2002, Asker.  Idrett, samfunn og frivillige organisasjoner. NFR finansiert. Invitert
kommentator til et av innleggene.
Oktober 2002, Oslo. ”Explorations of the State: Considerations from critical anthropology”
med innlegg ”Politicians, policies and legislative processes: the making of a moral state?”

Internasjonale konferanser:
Juli 2002. Amsterdam, CEISAL, 3rd European Latin American Conference; invitert
”discussant” til panel organisert av Dr. Lorriane Nencel ”Transgressing, transforming and
fixing boundaries:  A state of the art sympoisum on research on gener in Latin America”
August 2002.  København.  EASA’s 7. konferanse ”Engaging the World”, deltakelse uten
papir.

Seminarer:
Nasjonalt:
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-Janaur,Oslo. Heldagsseminar med alle bestyrere innen SV fag I Norge. Om gradsreformen.
-Februar.  Leder for delegasjon av SV fakultetets ledelse (bestyrere mm) til University of
Edinbrugh og Brunel Universiyt, London.
-November.  Forum for nordisk etnografi. Invitert foredragsholder med innelgget ”Hva Tine
Kjær og Anne Holt avslører.  Slektskap I skjæringsfeltet mellom privat og offentlige
anliggender”

Internasjonalt:
-Januar. University of Manchester. PUG seminar.
-Juni. University of Vilnius.  PUG seminar ”Kinship, personhood, and the public
understanding of genetics” med innlegg: ”Kinship, new reproductive technologies and the
public understanding of genetics.  The Norwegian experience”.
-Desember.  University of Oslo. PUG seminar on Race, Ethnicity, Nation and Genetics in
Europe” med innlegg ”The status of the foreign in contemporary Norway” (skrevet med Signe
Howell).

Konsulentoppdrag
Søknadsvurdering for NFR, ekstern konsulent.

Medieprofil

Norsk antropologisk tidsskrift (redaksjonsråd)
Iberoamericana (redaksjonsråd)

Verv

Dekan, SV fakultet UiO frem til juli 2002

Vår semesteret 2002:
Ordfører for Nasjonalt fakultetsmøte.
Medlem av ”omdømme prosjektet”, UiO.
Medlem av Forskningskomitéen UiO.

Høstsemesteret 2002 . Koordinator for programmet ”The transnational flow of concepts and
substances”.

Annet internasjonalt samarbeid
Fra SAI til andre institusjoner i utlandet.
1 forelesning i Norden.

POPULÆRVITENSKAPLIGE  FORELESNINGER/GJESTEFORELESNINGER
2 forelesninger.

Bokanmeldelser I internasjonale tidsskrift: 1; I nasjonale : 1
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11.1.12 ARVE SØRUM (Førsteamanuensis)

Egne forskningsprosjekter

”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”. 
Et studium av vennskapets plass i det sosiale liv i Melanesia. I samarbeid med Edvard
Hviding, Universitetet i Bergen. Avsluttes 2003

Konferansedeltakelse

Internasjonale konferanser:
Deltakelse på årsmøtet i American Anthropological Association i New Orleans Nov. 20-24

Bedømmelsesarbeid

Doktorgradsbedømmelser:
Koordinator i bedømmelseskomite: 1

Stillingsbedømmelser:
Medlem i bedømmelsekomite for stipendiatstillinger ved SAI, UiO 1

Andre bedømmelser:
SAI studentstipend
Innstillingskomite for opptak til doktorgraden ved SAI, UiO  1
Bedømmelseskomite for prosjektbeskrivelser hovedfag ved SAI, UiO 2
Eksamenskommisjoner for hovedfag og mellomfag ved SAI, UiO
Eksamenskommisjoner for hovedfag ved UiB  2

Verv

Interne:
Hovedfagsleder, SAI
Medlem FOU, SAI
1. varamann til Styret, SAI
Leder av komite for utarbeiding av rammeverk for mastergraden ved SAI, UiO
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Eksterne:
Medlem av komite for utarbeidelse av kriterier for karaktersetting ved sosialantropologi  på
nasjonalt nivå.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Fra SAI til andre institusjoner i Norge: 1 uke med 6 forelesninger.

Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger: 1 forelesning.

Andre kommentarer

Opplegg, ledelse og forelesninger for doktorgradsseminar ved Det samfunnsvitenskapelig
fakultet ved Universitetet i Tromsø, Okt. 21 – 24.

11.1.13 AUD TALLE (Professor)

Publikasjonsoversikt

Kvinner og utvikling-tjue år seinere -- Kaarhus, R.; Nustad, G.N. (ed.): Norsk antropologisk
tidsskrift (ISSN 0802-7285) Universitetsforlaget, Oslo. 2002-05 (1-2) : 34-47

Egne forskningsprosjekter

1. ’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.
 
2. ’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

1. ‘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.

2. 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 kroppslige praksiser (finansiert av Norad). Avsluttet 2002.

Konferansedeltakelse
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Nordiske konferanser:
1. Third Nordic Workshop in Medical Anthropology 20-23 mars 2002
University of Joensuu, Finland (plenumsforelesning: Women, Violence and the Political
Body)
2. Discussant AIDS-seminar, Nordiska afrikainstitutet, Uppsala. 30.mai 2002.

Internasjonale konferanser:
1. Årsmøte NUFU-programmet, “Health systems research and health promotion in relation

to reproductive health in Tanzania”, 18-20. november.
2. EASA-konferansen i København, august 2002.

Bedømmelsesarbeid

Doktorgradsbedømmelser:
1. Opponent Dr. grad i antropologi, Sociologiska Institutionen, Lunds Universitet.
2. Komitémedlem Dr. grad i internasjonal helse, Karolinska institutet, Stockholm.

Stillingsbedømmelser:
Forskerstilling, Senter for utvikling og miljø, UiO
To stipendiatstillinger, SAI,. UiO

Andre bedømmelser:
1. Hovedfag Bergen 2, 12. mars 2002
2. Mastereksamen  i Visuell antropologi, Tromsø, 3, 11-12. april 2002
3. Mastereksamen, Seksjonen for med. ant, Ullevål sykehus, UiO, 4. april 2002.
4. Blackwells publishers (boksynopsis i Medical anthropology)
5. Søknader til programmet ’Huimaniora, kultur och utbildning’ (SIDA, 60 søknader)

Konsulentoppdrag

1. Gjennomgang av rapporten om ‘Traditional Harmful Practices in Ethipia’
NCTPE/NORAD, Addis Abeba.

2. Norad, kommentarer til Handlingsplanen mot kvinnelig omskjæring

Medieprofil

Deltakelse i massemedier:
Artikkelen min ’But it is mutilation – antropologi og vanskelige temaer’ (NAT) brukt i en
kommentarartikkel i VG.

Intervjuet i Berlingske Tidende, 15. november 2002.

Verv

Styremedlem. Institutt for sammenlignende kulturforskning
Styremedlem SIDAs Forskningsnämnd
Leder av SIDAs referansegruppe for forskningssøknader ’Humaniora, Kultur och Utbildning’

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
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Fra SAI til andre institusjoner i utlandet: 1 gjesteforelesning i Norden og 1 i Vest-Europa.

Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger: 3.

11.1.14 UNNI WIKAN (Professor)

Publikasjonsoversikt

Mange stemmer må slippe til -- Aftenposten Oslo. 2002-08-04

Rettergang til ettertanke -- Dagbladet Oslo. 2002-09-11

Burqa - et studium verd. -- Wikan U (ed.): Syn og Segn Samlaget, Oslo. 2002

Citizenship on Trial -- Shweder, R.A.; Minow, M.; Markus, H.R. (ed.): Engaging cultural
differences (ISBN 0-87154-791-0) Russel Saga Foundation, New York. 2002 : 128-145

For ærens skyld -- Aftenposten Oslo. 2002-01-27

Generous Betrayal: Politics of Culture in the New Europe. -- Univ.of Chicago Press. 2002

Min sønn - en terrorist? Han var slik en snill gutt. -- Lie, T. (ed.): Morgenbladet Oslo. 2002;
37 : 13-19

Primitiv og naiv -- Dagbladet Oslo. 2002-06-06

Rettergang til ettertanke -- Aftenposten Oslo. 2002-03-23

The Case for Citizenship as Social Contract: A Tale of Two Girls. -- Friedman, J. (ed.):
Globalization, the State, and Violence Altamira Press, New York. 2002

Zabita w imie honoru. -- Forum Forum Lutego. 2002

Egne forskningsprosjekter

Ære og æresdrap
Siste år har vært viet arbeid med dette prosjektet. Grunnlagsmateriale ble innsamlet og
analysen fullført. Boken For ærens skyld: Fadime tilettertanke utkom på Universitetsforlaget
20. januar 2003.

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
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
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observasjoner fra reiser og opphold noen andre steder. Manus under bearbeidelse. Forventes
sluttført høsten 2003.

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. Arbeidet er midlertidig lagt på is på
grunn av andre, mer presserende, oppgaver.

Forskningsprosjekter i samarbeid med andre

Ethnic Custom, American Law, and Assimilation.
Tverrfaglig arbeidsgruppe/forskernettverk nedsatt av Social Science Research Council, USA,
med finansiering fra 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 er to publikasjoner: et temanummer av Dædalus (American
Academy of Arts and Sciences), kalt "The End of Tolerance: Engaging Cultural Differences"
(2000) og en bok Engaging Cultural Differences: The Multicultural Challenge in Liberal
Democracies (Russell Sage, 2002). Gruppen fortsetter, med noe utskiftning av deltakere, i tre
nye år, denne gang med fokus på : Law and Culture

Bhutan: Kultur og samfunn
Viser til punkt under Egne forskningsprosjekter. Et samarbeid er også inngått med Center for
Bhutanese Studies i Bhutan. Samarbeidet innebærer både veiledning av bhutanesiske yngre
forskere tilknyttet senteret, og forskningssamarbeid med seniorforskere.

Konferanser

Nasjonale konferanser:
Tim Greves symposium - Tanker i tiden. Refsnes Gods, 9-10/3
Oslo kommune: "Kvinner, kultur og kommunikasjon, 29/5 (med foredrag)
Menighetsfakultetet: "Kvinnesyn og familiemønster i islam",     14/10 (med forelesning)
Ullevål Universitetssykehus; "Alvorlig syke og døende: Hvordan  kommunisere
med pasienter og pårørende fra andre kulturer?" 15/10 (med forelesning).
Segerstedtseminaret, Voksenåsen, 18/10 (med foredrag).

Internasjonale konferanser:
Social Science Research Council, "Law and Culture", Florida, 11-13 January (med paper).
European Conference on Successful Integration on the Labour Market. Copenhagen 4-5 July
(med paper).  .
American Anthropological Association´s Annual Meeting, New Orleans, 20-24 November

Bedømmelser

Refereevirksomhet:
Blackwell Publisher (2 bokprospekt)
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration,
Danmark (et filmprospekt)
Current Anthropology (1)
Theory and Practice (1)
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Andre bedømmelser:
2 hovedfagskommisjoner, SAI, UiO
grunnfagsbesvarelser
2 tenure positions, USA, Univ. of Rochester og Drexel Univ

Konsulentoppdrag:
Sakkyndig vitne, Fylkesnemda for sosiale saker, Oppland og Hedmark

Mediaprofil

Deltakelse tidsskriftredaksjon:
Editorial Board, Suomen Antropologi (Journal of the Finnish Anthropological Society)

Deltakelse i massemedier:
Aviser:
Aftenposten, 2 kronikker, 1 invitert artikkel og 1 leserinnlegg
Dagbladet, 2 kronikker
Morgenbladet, 1 artikkel
Portrettert i Dagbladet og Aftenposten
Mange intervjuer i diverse aviser og magasiner

TV:
Holmgang, TV2, (3 ganger)
Tabloid, TV2 (1)
Standpunkt, NRK1 (1)
TV2 Nyheter (2)
Radio:
Dagsnytt 18 (flere ganger); Sånn er livet; P4; Her og Nå

Verv
Internt:
Medlem av Childwatch International, UiO

Utenfor Norge:
Medlem, Conseil scientifique de la Maison René Ginouvès, Archéologie
& Ethnologie, Université Paris, Nanterre.
Medlem, forskernettverk nedsatt av Social Science Research Council, USA. ("Law and
Culture").

Avholdte forelesninger/foredrag

Gjesteforelser fra SAI til andre institusjoner i Norge (6):
Forsvarets høgskole, 29/1
Fondet for dansk-norsk samarbejde, 26/8 (forelesning for danske journaliststudenter)
Menighetsfakultetet UiO, 14/10.
Ullevål Universitetssykehus, 15/10.
Tromsø Universitet, 1/11.

Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger (23):
Den Polytekniske forening: Forum for samfunnsdebatt 5/2
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Rotary, Holmenkollen, 12/2
Oslo Kinematografer: Filmport, 21/2
Lillehammer filmfestival, 22/2
Stovner skole, 27/2
Canadian Alumni Club, 28/2
Norsk faglitterær forfatterforening, 17/3
Gnist Akademika Oslo: Akademisk friminutt 30/4
Oslo kommune: Konf. om kvinner, kultur og kommunikasjon, 29/5
Utlendingsnemda 20/8
Morgenbladet og Fritt Ord: Om islam og terror, 6/9
Bergen internasjonale kultursenter, 9/9
Rotary Sentrum, 10/9
Studentersamfunnet Oslo, 11/9
Statens utdanningskontor og FN-sambandet, 24/9
Deichmann Bibliotek, 1/10
Rotary Ljan, 8/10
Forum for kultur, vitenskap og livssyn, 14/10
Ullevål Universitetssykehus, 15/10
Pensjonistuniversitetet - Oslo, 17/10
Segerstedtseminaret, Voksenåsen, 18/10
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening, 31/10
Landskonf. for LOs familie- og likestillingspol.utvalg. 7/11

Andre kommentarer
2 ukers feltarb, Bhutan, juni.

Jeg hadde forskningspermisjon vårsemesteret 2002.

11.2 Midlertidig vitenskapelig ansatte

11.2.1 ASTRID ANDERSON (Stipendiat)

Egne forskningsprosjekter

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

Forventet status pr. 31.12.02
Doktoravhandlingen er så godt som ferdig og leveres i slutten av januar 2003.
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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. På sikt er målet å
publisere og tilbakeføre dette materialet til Wogeo.

Konferansedeltakelse

Nasjonale konferanser:
Norsk Antropologisk Forenings årsmøte i Trondheim, mai 2002.

Medieprofil

I redaksjonsrådet til Norsk Antropologisk Tidsskrift.

11.2.2 HEIDI FJELL (Stipendiat)

Egne forskningsprosjekter

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 pr. 31.12.02:
Fullført obligatoriske dr.polit kurs, gjennomført 7 måneders feltarbeid i Tibet/Nepal, 1 ukes
bibliotekstudier i India, samt et semesters opphold ved University of Oxford for generell
skolering innenfor tibetologi.

Konferansedeltakelse

Nasjonale konferanser:
NAF 2002, invitert til å holde innlegg på en av hovedsesjonene, med tittel ’Språk og
antropologi’.

Medieprofil

Deltakelse i massemedier:
1 artikler i tidsskrifter (Verdens Tak)

Annet internasjonalt samarbeide

Forskningssamarbeide med Pema Tsho, en tibetansk antropolog i Lhasa.
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11.2.3 KATHINKA FRØYSTAD (Universitetslektor)

Publikasjonsoversikt

Forestillingen om det “ordentlige” feltarbeid -- Norsk Antropologisk Forening Trondheim.
2002-05-11

From Muslims to Dalits: Hindu nationalism seen from below, 1992-1997 -- Uppsala
Universitet. 2002-01-10

Reading newspapers in India -- European Association for Social Anthropologists København.
2002-08-15

Volatile violence: On Hindu-Muslim riots in India -- Violence: Practices and ideologies Wien.
2002-09-02

Konferansedeltakelse

Nasjonale konferanser:
Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse i Trondheim, 10.–12. mai. Innlegg:  “Myten
om ‘det ordentlige feltarbeid”.

Nordiske konferanser:
Redaksjonskonferanse for Journal of Peace Research i Uppsala, 10.-13. januar.

Internasjonale konferanser:
-Socrates Intensive Programme on “Violence: Practises and Ideologies”,  Vienna, 28 Aug–6
Sept. Paper:  “Hindu-Muslim riots and the ‘thermostat effect’ of political violence”.
-7th Biennial Conference of European Association of Social Anthropologists (EASA),
Copenhagen, Denmark, 14-17 August. Paper: “Reading newspapers in India”.

Bedømmelsesarbeide

Refereevirksomhet:
Oppgi navn på tidskrift og forlag og antall uttaleleser.
Journal of Peace Research, Sage Publications, 7-8 uttalelser.
Social Anthropology, Camebridge University Press, 1 uttalelse

Medieprofil

Deltakelse tidsskriftredaksjon:
Journal of Peace Research, medlem av redaksjonskomitéen.

Deltakelse i massemedier:
Et par radiointervjuer, NRK P2.

Verv

Ved UiO: FoU.
I Norge: Styremedlem i Norsk forum for Sør-Asia
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I Norden: Varamedlem i styret for Nordic Association for South Asia

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
Fra SAI til andre institusjoner i utlandet: 1 gjesteforelesning i Vest-Europa.

Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger: 1.

11.2.4 MARÍA A. GUZMÁN GALLEGOS (Stipendiat)

Egne forskningsprosjekter

Tittel: ”Transnasjonale forvandlinger av Amazonas landskap: oljeutvinning og bistand”

Sammendrag.
Prosjektet gjennomføres i tre quichua-lokalsamfunn i Pastaza-provinsen i det ecuadorianske
Amazonas. Det søkes å utredde hvordan Amazonas-landskapet konstitueres og forvandles
gjennom dynamikker der transnasjonale og lokale aktører møtes og konfronteres. Det
fokuseres på ulike arenaer knyttet til oljeutvinning og utviklingsprosjekter igangsatt av to
NGOer.  Teoretisk sett søkes å belyse forholdet mellom konstituering av landskapet og
konstituering av subjektet. Dette gjøres blant annet ved å fokusere på forholdet mellom natur
og menneske, og mellom produsent og produkt.

Forventet status pr. 31.12.02:
Feltarbeid 2. del, planlagt og igangsatt.

Konferansedeltakelse

Internasjonale konferanser:
Konferansen organisert av Latinamerican Studies Association, section Ecuador 18 – 20. juli
2002 i Quito – Ecuador.
Jeg var ansvarlig for en workshop ”Movimientos y participación social de mujeres” som var
under Track Género, Familia y Sexualidad ledet av Blanca Muratorio.

Bedømmelsesarbeide

Andre bedømmelser:
Tre masterdegree bedømmelser ved Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales hvor jeg
er gjesteforsker.

11.2.5 KRISTIN HANSSEN (Stipendiat)

Egne forskningsprosjekter

Tittel:” 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
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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.

Kristin  Hanssen disputerte for dr. polit graden i mai 2002.

11.2.6 ERIK HENNINGSEN (Stipendiat)

Egne forskningsprosjekter

Tittel:” Managed Culture. Transnational Flow of Concepts of Organisational Change”.

Over the last few decades the western world has witnessed the growing popularity of expert
knowledge and forms of interventions that seek to reform formal organisations by way of
employees' self, culture or informal group dynamics, rather than by way of "rational"
bureaucratic systems. Expert consultants operating within this field seek to promote an
enterprise culture in organisations. They seek to promote creativity and entrepreneurial
qualities among their members, and the optimal balancing and functioning of teams. In many
cases the concepts of management or organisational change relied upon by the experts,
demand active responses by participants, for instance by engaging them in practical activities
of a spectacular nature. The claims made on behalf of these concepts is that they contribute to
the emancipation of employees, by overcoming conflicts or personal barriers and by making
work more interesting, and serve as means to enhance organisational efficiency. On this
subject I find the analytical perspective provided by Rose to be of particular relevance, due to
its emphasis on the ways in which personal capacities and interpersonal affiliations (that
traditionally have been perceived as a threat to the ordered functioning of organisations) are
transformed into governable phenomena, through the workings of expert knowledge.
The guiding assumption of this project is that these concepts of organisational change and the
practices they engender undergo significant changes as they travel from one cultural context
to another. On the basis of fieldwork conducted in Norway and the US, this project will
compare the uses the concepts are subjected to in different cultural contexts, and illuminate
questions concerning their contribution to globalisation processes. By focusing upon the
actual encounters between the consultants and members of organisations, the project seeks to
describe and analyse the social and symbolic processes that unfold in the events of seminars,
courses, teambuilding etc. How do the consultants establish their authority as experts in
relation to members of organisations? In which ways, and to what extent, are the modes of
understanding and practical techniques implied in these concepts of organisational change
given a specific local shape by consultants? What kinds of reactions do the concepts provoke
in different organisational settings? The project particularly takes interest in the ways in
which members of different types of organisations (both private and public sector) respond to
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the conceptions of work, self and organisation they are presented with on these occasions. In
order to produce detailed analyses of the social and symbolic processes that are generated
through these forms of expert intervention, the exploration of these events through participant
observation is to be supplemented by prolonged studies of a limited number of organisations.

Forventet status pr. 31.12.02
Det korte feltarbeidet i USA evt Storbritania er utsatt til våren 2003, ellers går prosjektet som
planlagt. Prosjektet er en del av globaliseringsprogrammet på SAI.

Konferansedeltakelse

Internasjonale konferanser:
EASA 15-17 august 2002 København, arrangerte workshop og bidro med paper.

Verv
SAI.s styre.

11.2.7 BENEDICTE VICTORIA LINDSKOG (Stipendiat)

Egne forskningsprosjekter

Tittel: “Moral Landscapes, a study of nature, values and belonging among Halh nomads of
the Hangai people, Mongolia”.

Forventet status pr. 31.12.02:
Igangsatt f.o.m (full stilling) 01.07.02.

Konferansedeltakelse

Nasjonale konferanser:
NAF-konferansen i Trondheim 2002.

Internasjonale konferanser:
Nature & Society workshop, Hønefoss 2002(del av forskningsprosjektet Nature& Society)

11.2.8 ESBEN LEIFSEN (Stipendiat)

Egne forskningsprosjekter

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 lærling- og fosterpraksiser, barnearbeid, og illegale og legale former for
adopsjon. Et sentralt analytisk spørsmål er hvordan objektivisering og potensiell
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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.

Andre kommentarer

Feltarbeide/permisjon i 2002.

11.2.9 ANNE MAGNUSSØN (Stipendiat)

Egne forskningsprosjekter

Tittel:” Natural artefacts – The Salomon seen as an ambigious zone of intersection and
interference between artificiality and nature”.

Prosjektet er planlagt.

Hvis prosjektet er miljømessig motivert, spesifiser:

Når jeg spør i hvilken sammenhenger laksen utgjør en part, er en av disse en miljømessig
sammenheng der rømt oppdrettslaks som trussel mot vill-laksbestanden, forbruk av fór,
medisinering og areale konflikter er en del av den diskurs oppdrettslaksen er en del av.

Andre kommentarer

Innlevering av avhandling: 12.2005 (prosjektet er forsinket pga. Svangerskaps perm.)

11.2.10 YAEL NILSEN (Stipendiat)

Egne forskningsprosjekter

Tittel:” Another Place – The Social Construction of Tel Aviv and Contemporary Conflicts and
Discourses in Israel”.

Prosjektet sikter på å analysere konflikter og kulturelle diskurser i dagens Israel. Studien
fokuserer på den aktuelle konflikten mellom sekulære og religiøse, slik det uttrykkes og
reproduseres i de sekulæres sosiale konstruksjon av byen Tel Aviv. Undersøkelsen av hvordan
de ”sekulære” daglig forfekter og kommuniserer deres visjon av Israel som en moderne,
sekulær stat i, og i relasjon til, Tel Aviv, åpner for en analyse av konfliktens uttrykk, lokale,
kulturelle og globale dimensjoner, samt dens implikasjoner for Israels
nasjonsbyggingsprosjekt. Således tjener fokuset på den sosiale konstruksjonen av sted som en
innfallsvinkel til en analyse av omfattende prosesser tilknyttet nasjonalisme, modernitet og
globalisering.

Den sekulære/religiøse konflikten er i dag det mest alvorlige interns uromoment i det israelske
jødiske samfunn. Det handler ikke kun om religiøsitet, men også om politisk makt, nasjonale
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visjoner og individuell frihet. Konflikten inngår i den større selvdefineringsprosess Israel
gjennomgår i dag, i forbindelse med fredsprosessen og globale endringer.
I sosiale diskurser er konflikten symbolsk representert i forestillingen om byene Tel Aviv og
Jerusalem, som manifestasjoner av to "prototyper" israelske erfaringer, fremtidsvisjoner og
levemåter. Noe forenkelt er dette en konflikt mellom det moderne/sekulære samfunn og et
tradisjonelt/religiøst. Konflikten er manifestert i byenes fysiske og sosiale landskap.
Prosjektet vil metodisk fokusere på hvordan de ”sekulære” produserer Tel Aviv som "Et
Annet Sted", gjennom daglig praksis, mediediskurs og deltagelse i/unngåelse av offentlige
nasjonale begivenheter. Således veksler analysen mellom ulike nivåer av diskurs, praksis og
erfaring.

En synliggjøring av denne interne  konflikten, og en analyse av dens implikasjoner for Israels
nasjonsbyggingsprosjektet, utgjør et viktig bidrag til antropologiske teorier om nasjonalisme,
og om de lokale uttrykk av modernitet og globale ideologier. Prosjektet svarer også på en
etnografisk mangel, da det komplekse, moderne og urbane Israel er fraværende i litteraturen.
Videre, en nyansert forståelse av interne nasjonale konflikter  grunnlaget for fredsarbeidet i
regionen.

Pr. 31.12.2002 er prosjektet godt i gang. Hele år  2002 gikk til feltarbeidet i Tel Aviv.
Feltarbeidet er nesten avsluttet, og i neste omgang (deretter) vil arbeidet i stor grad dreie seg
om analyse av den innsamlede data, og om skriving av avhandlingen.

Andre kommentarer
På grunn av krigen i Israel, var feltarbeidet noe endret i henhold til den originale planen. Her
følger en kort oppsummering og kommentar om de viktigste endringer. Jeg er usikker på om
hvorvidt disse er relevante opplysninger for rapporten – dette får være til deres vurdering...

Faglig framgang

Feltarbeidet-
År 2001 i sitt helhet ble innviet feltarbeid i Tel Aviv. I løpet av denne tiden har jeg holdt på
med kartlegging av byens sosiale og kulturelle struktur, i samsvar med delformålene som er
definerte i prosjektbeskrivelsen. Spesielt har jeg lagt vekt på bydelene som fungerte som
”markerte steder” i henhold til Tel Avivs image i den større israelske sosiale diskurs.
I tillegg til den daglige kontakten med den snevre informantkretsen, har jeg utført en serie
intervjuer med bi-informanter som bor eller har bodd i Tel Aviv. Intervjuene bekreftet noen
av prosjektets grunnantagelser. Den metodiske betydningen av å foreta slike intervjuer ligger i
den relative store avstand mellom intevjusubjektene og feltarbeideren: siden disse personene
ikke har inngående kjennskap til feltarbeideren og til prosjektet, var det mindre fare for at
deres beretninger om livet i Tel Aviv kunne bli ’farget’ av antropologens egne ideer og
tanker.

På grunn av den nye politiske situasjonen i Israel, som hadde utviklet seg etter at prosjektet
ble definert, har jeg måttet ta meg av nye tema som ikke var nevnt i den originale
prosjektbeskrivelsen. Selv om disse syntes å innebære relative store tematiske endringer,
ønsker jeg å poengtere at disse endringene ikke påvirker prosjektets hovedproblemstilling i en
så stor grad, at det gir mening å snakke om endring i prosjektets faglige ramme.

De nye temaene, eller endringer, gjelder spesielt to diskursive områder, nemlig: en formulert
nasjonal visjon, og noe som jeg velger å kalle ”terror landskapet”.
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Den nye desillusjonert stemningen i landet påvirker den sosiale diskurs i en så stor grad, at det
er pr. i dag vanskelig å finne noen klare formulerte uttrykk for den alternative nasjonal
visjonen, som jeg definerte som et av hovedtemaene i prosjektbeskrivelsen.

Når jeg allikevel påstår at dette ikke medfører signifikante endringer, henger dette sammen
med prosjektets metodikk, som i utgangspunkt tar sikte på å gjennomskue de åpenbare sosiale
diskurser, ved å tilnærme disse temaene via dagliglivets ”bakdør”, og gjennom en analyse av
stedsrelaterte prosesser.

I så måte, vil jeg til og med foreslå at den tilsynelatende manglende tro på fremtiden,
medfører en slags vitalisering av den teoretiske diskusjon om sted og lokalitet, og på denne
måten faktisk bidrar til realiseringen av prosjektets teoretiske formål, slik de ble opprinnelig
definert i prosjektbeskrivelsen.

Når det gjelder det andre nye temaet – terrorens landskap, kommer dette poenget enda klarere
frem. Det har utviklet seg et interessant spenningspunkt mellom Tel Avivs ønske om å
etablere seg som en kosmopolitisk fornøyelsesby, fritt fra sin nasjonale forankring, og mellom
virkeligheten som definerer byen, og især byens fornøyelsessteder, som formål for
terroraksjoner. Denne spenningen, som er nevnt i prosjektbeskrivelsen, har nådd nye høyder i
den nåværende situasjonen. Det har dukket opp en ny diskurs om ’trygge’ og ’farlige’ steder
med et elaborert språk som er spesifikk for denne diskurs, samt et helt nytt bevegelsesmønster
i byen og i landet for øvrig. Alt dette gir fascinerende muligheter til datainnsamling, helt i tråd
med prosjektets opptatthet av relasjonen mellom spørsmålet om sted, lokalitet og nasjonal
identitet.

Selv om feltarbeidet formelt sett ble avsluttet den 8.januar, med begynnelsen av
fødselspermisjonen, så fortsetter jeg selvsagt å samle data frem til utreisen fra Israel.
De kommende valg til nasjonalforsamlingen er en unik mulighet til å kartlegge
høydepunktene i konflikten mellom det sekulære og det religiøse, ettersom dette er en av
valgkampens heteste tema.

Den faglige framgangen, hva feltarbeidet angår, er således som planlagt, og i tillegg med
uforutsette ’bonuser’.

11.2.11 KNUT NUSTAD (Universitetslektor)

Publikasjonsoversikt

Nustad, K.; Kaaehus, R.
Om antropologi og utvikling -- Howell, S. (ed.): Norsk antropologisk tidsskrift
Universitetsforlaget, Oslo. 2002 (1-2)

Nustad, K.G.; Kaarhus, R.
Introduksjon: Om antropologi og utvikling. -- Howell, S. (ed.): Norsk antropologisk tidsskrift
Universitetsforlaget, Oslo. 2002; 13 (1-2)

Explorations of the state: considerations from critical anthropology/ethnography, University
of Oslo, 25-26 October, 2002 -- EASA newsletter. 2002 (34) : 3-4
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Femti år med bistand - hvorfor vi må tenke nytt -- Temakveld Renseriet kafe og restuarant.
2002-04-30

Internasjonal politikk og utenrikspolitikk i Afrika sør for Sahara (review) -- Internasjonal
Politikk. 2002 (3)

Lang lunsj -- NRK NRK Østlandssendingen. 2002-04-08

Perception of politics: a South African case -- Africa-Europe Group for Interdisiplinary
Studies (AEGIS) Lisbon, Portugal. 2002-09-25

Review: The myth of development (de Rivero) / The Illusion of Progress (Gillespie) --
Development in Practice Carfax. 2002; 12 (2) : 232-234

States and giants and as effects -- Explorations of the State: Considerations from critical
anthropology/ethnography Oslo. 2002-10-25

Subjected citizens and democratic development in South Africa -- Actors and approaches in
local politics (LPD conference) Oslo. 2002-10-19

 Konferansedeltakelse

Internasjonale konferanser:
Explorations of the state: Considerations from critical anthropology/ethnography, Oslo
(arrangør)
Actors and approaches in local politics (LPD conference), Oslo
AEGIS conference, Lisbon

Bedømmelsesarbeide

Refereevirksomhet:
Ethnos, 1
Forum for development studies, 2
Norsk antropologisk tidsskrift, 1

Andre bedømmelser:
Sensor på hovedfagsoppgave UiB

Medieprofil

Gjesteredaktør Norsk Antropologisk Tidsskrift (1-2)
Redaktør Internasjonal Politikk

Deltakelse i massemedier:
NRK Østlandssendingen, Lang lunsj, 8/4-2002

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Fra SAI til andre institusjoner i utlandet
gjesteforelesninger over 1 uke i Afrika.
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Populærvitenskapelige foredrag/gjesteforelesninger: 1 forelesning

Andre kommentarer

Arrangerte, sammen med Christian Krohn-Hansen, en workshop om antropologiske
perspektiver på staten med internasjonal deltagelse.

11.2.12 TONE SOMMERFELT (Stipendiat)

Publikasjonsoversikt

Caractéristiques, définitions, et conditions de résidence des enfants et de l'enfance en
domesticité à Haïti -- Sommerfelt, T. (ed.): Les fondements de la pratique de la domesticité
des enfants en Haïti Republique d'Haiti/Ministère des Affaires Sociales et du Travail; PNUD;
UNICEF; OIT/IPEC; Save the Children Canada; Save the Children UK; Fafo, Port-au-Prince.
2002-12 : 24-36

Gambia -- Media i Afrika - Afrika i Media: Fellesrådets Afrika-årbok 2002-2003 (ISBN 82-
91916-07-1) Solidaritet Forlag, Oslo. 2002-11 : 288-289

Introduction -- Sommerfelt, T. (ed.): Les fondements de la pratique de la domesticité des
enfants en Haïti Republique d'Haiti/Ministère des Affaires Sociales et du Travail; PNUD;
UNICEF; OIT/IPEC; Save the Children Canada; Save the Children UK; Fafo, Port-au-Prince.
2002-12 : 10-23

Sommerfelt, T. (ed)
Les fondements de la pratique de la domesticité des enfants en Haïti -- Republique
d'Haiti/Ministère des Affaires Sociales et du Travail; PNUD; UNICEF; OIT/IPEC; Save the
Children Canada; Save the Children UK; Fafo. 2002-12 : 107

Sommerfelt, T.; Hatløy, A.; Pedersen, J.
Conditions de vie et de travail des enfants domestiques -- Sommerfelt, T. (ed.): Les
fondements de la pratique de la domesticité des enfants en Haïti Republique d'Haiti/Ministère
des Affaires Sociales et du Travail; PNUD; UNICEF; OIT/IPEC; Save the Children Canada;
Save the Children UK; Fafo, Port-au-Prince. 2002-12 : 50-69

Sommerfelt, T.; Pedersen, J.; Hatløy, A.
Contexte social: foyers, parenté et inégalité sociale -- Sommerfelt, T. (ed.): Les fondements
de la pratique de la domesticité des enfants en Haïti Republique d'Haiti/Ministère des Affaires
Sociales et du Travail; PNUD; UNICEF; OIT/IPEC; Save the Children Canada; Save the
Children UK; Fafo, Port-au-Prince. 2002-12 : 70-96

Sommerfelt, T.; Pedersen, J.
Explications, interprétations et recommandations -- Sommerfelt, T. (ed.): Les fondements de
la pratique de la domesticité des enfants en Haïti Republique d'Haiti/Ministère des Affaires
Sociales et du Travail; PNUD; UNICEF; OIT/IPEC; Save the Children Canada; Save the
Children UK; Fafo, Port-au-Prince. 2002-12 : 97-100.
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Egne forskningsprosjekter

Tittel: “Health, Power, Personhood and Social Differentiation: A study of health and illness
in a Gambian village setting”.

Sammendrag:
 Prosjektet har som målsetting å analysere praksiser og forestillinger knyttet til helse, sykdom,
diagnostisering og helbredelse i et komplekst landsbymiljø i Gambia. Det fokuseres på
prinsipper og mønstre i prosesser i diagnostisering og helbredelse, og hvordan disse er knyttet
til videre sosiale og kulturelle kontekster.

Forventet status pr. 31.12.02:
Prosjektet inngår som del av Dr. Polit. Programmet ved instituttet, og ble igangsatt høsten
2002.

11.2.13 DAG TUASTAD (Stipendiat)

Publikasjonsoversikt

Ap og palestinske flyktninger -- Dagsavisen. 2002-05-24

Bakgrunnen for Palestina-konflikten -- Sjøkrigsskolen Håkonsvern, Bergen. 2002-01-28

Boligfond til flyktninger? -- Dagbladet. 2002-04-23

Etnisitet, nasjonalisme og globalisering -- Sjøkrigsskolen Håkonsvern, Bergen. 2002-01-28

Israels 'terrorsiktelse' mot Azmi Bishara -- Ny Tid. 2002-04-09

Israelske palestinere og saken mot Azmi Bishara -- Søndagsavisa, P2, NRK. 2002-06-16

THE NEW BARBARISM THESIS -- Explorations of the state University of Oslo. 2002-10-25

The Social Capital of Palestinian Refugees. -- Zureik, E. (ed.): The Palestinians: From
Refugees to Citizens. Their Current and Future Status. Paper submitted for the Second
Mediterranean Social and Political Research Meeting, 20 – 24 March 2002, at the European
University Institute in Florence, Italy. Florence, Italy. 2002-03-21 : 25

Egne forskningsprosjekter

Tittel: ”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.
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Feltarbeid gjennomført i Gaza og inne i Israel sommer og høst. Feltarbeid avsluttet bortsett fra
planlagt deltagelse ved lokalvalg inne i Israel, og i de palestinske områdene. Det er usikkert
om når sistnevnte valg blir holdt på grunn av krigssituasjonen i de okkuperte områdene.

Konferansedeltakelse

Nasjonale konferanser:
’NEW BARBARISM THESIS’, foredrag ved konferansen ‘Explorations of the state’
University of Oslo. 2002-10-25.

Internasjonale konferanser:
The Social Capital of Palestinian Refugees. -- Zureik, E. (ed.): The Palestinians: From
Refugees to Citizens. Their Current and Future Status. Paper submitted for the Second
Mediterranean Social and Political Research Meeting, 20 – 24 March 2002, at the European
University Institute in Florence, Italy. Florence, Italy. 2002-03-21 : 25

Bedømmelsesarbeide

Refereevirksomhet:
Norsk Antropologisk Tidsskrift. 1.

Medieprofil

Deltakelse i massemedier:
Ap og palestinske flyktninger -- Dagsavisen. 2002-05-24
Boligfond til flyktninger? -- Dagbladet. 2002-04-23

11.2.14 KARI-ANNE ULFSNES (Vit.ass.)

Forskningsprosjekter
Hele 2002 vit.ass. ved 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

Nasjonale konferanser:
Norsk antropologisk forenings årskonferanse, mai 2002, Trondheim

Andre kommentarer

Høst 2002 -: Medarr. av seminarer i regi av Forum for nordisk etnografi

Workshopdeltakelse (internasj.):
Public Understanding of Genetics, workshop 1, jan., Univ. of Manchester
Explorations of the state, okt, UiO (vit.ass./praktisk medarr.)
Public Understanding of Genetics, workshop 3, des., UiO (vit.ass./praktisk medarr.)
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11.2.15 ANNE KRISTINE WALDROP (Universitetslektor)

Egne forskningsprosjekter

Tittel:”Husholdsstrategier for  vedlikehold av klasseposisjon: Den indiske urbane eliten som
case.”

På bakgrunn av feltarbeid blant folk tilhørende den utdannete eliten i New Delhi fokuserer
avhandlingen på hvordan eliten opprettholder og reproduserer sin høye klasseposisjon i en
situasjon der det indiske samfunn gjennomgår store endringer. To  store endringer som skjer i
India er den såkalte demokratiske revolusjon der folk fra lav-kaster har organisert seg politisk,
og den økonomiske liberaliseringen som har ført til større import av konsumvarer fra utlandet.
Parallelt med disse endringene har den indiske middelklassen vokst i antall personer i løpet av
90-tallet, og det er en vekst som har kommet nedenfra; fra folk tilhørende lav-kaster. Den
urbane eliten i New Delhi er i liten grad påvirket av endringene blant lav-kaster, og analysen
søker å vise hvordan deres hverdagsliv primært foregår i lukkete sosiale rom blant folk av
samme sosiale kategori. Ekteskapsinngåelser, familieliv, sosiale sammenkomster og nettverk,
og utdanningsinstitusjoner blir analysert i forskjellige kapitler.

Disputerte for dr. polit graden i juni 2002.

Konferansedeltakelse

Nasjonale konferanser:
Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse i Trondheim, mai 2002

Internasjonale konferanser:
AAA i New Orleans i november 2002

Bedømmelsesarbeide

Refereevirksomhet:
Sosiologi I Dag, Novus Forlag. 1 uttalelse
Internasjonal Politikk, 1 uttalelse

Verv

Director i Nordic Centre in India (NCI) siden 1/1-02, styremedlem i NCI siden September
2002.


