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Innledning 

 

Norsk Antropologisk Forening er en medlemsforening som arbeider for å gi et interessant 

og godt fagrelatert tilbud til medlemmene. Foreningen etterstreber, og er godt fornøyd med 

å ha en heterogen medlemsmasse med hensyn til aldersfordeling og yrkestilpassinger. Dette 

innebærer noen utfordringer i arbeidet med å gjøre tilbudene relevante for flest mulig 

medlemmer. Gjennom kjerneaktivitetene Norsk Antropologisk Tidsskrift og Årskonferansen 

er målet å skape en arena for faglig utveksling og påfyll for antropologer uansett deres 

virkeområde. Foreningen skal også bidra til vedlikehold og utvikling av antropologisk 

fagspråk på norsk. Styret har inneværende periode bestått av:  

 

Leder:   Astrid Anderson (UiO) (2015-2018) 

Nestleder:  Ragnhild Elise Johansen (2014-2017) 

Økonomi: Eilin Torgersen (stipendiat) (2016-2019) 

Styremedlem: Jon Henrik Z. Remme (UiO) (repr. til WCAA) (2015-2018) 

Styremedlem: Anne K. Bjelland (UiB) (2016-2019) 

Styremedlem: Jon Schackt (UiT) (2015-2018) 

Styremedlem: Martin Thomassen (NTNU) (2015-2018) 

Styremedlem: Britt Helland Pedersen (2014-2017) 

 

  

Norsk Antropologisk Tidsskrift ble redigert av Kjersti Larsen, (KHM, UiO) og Jan Ketil 

Simonsen (NTNU) fra 2016.  

Det er en del aktivitet på foreningens nettside. Flere miljøer har meldt om ledige stillinger 

som er lagt ut, i tillegg til ulike konferanser, antropologprofiler, mm. Det er ønskelig å få vite 

om flere bokutgivelser og flere aktuelle opplysninger. Også Facebook er benyttet som 

informasjonskanal og har våren 2017 nærmere 500 følgere.  

 

Styret ser behovet for aktiviteter som Antronettkonferanse og andre opplegg rettet mot 

spesielle grupper av medlemmer. Foreningens økonomi er imidlertid så presset at vi ikke kan 

sponse eller finansiere verken slike eller nye tiltak i inneværende periode.  
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Økonomi 

Økonomien er styrt av organisasjonssekretæren med Eilin Torgersen som styrets 

økonomiansvarlig. Regnskapet er ført etter oppsett utarbeidet i 2015. Harald Aspen fra 

NTNU er revisor. Fakturering og utbetalinger er utført i henhold til rutiner.  

 

Den økonomiske situasjonen viser fremdeles til røde tall for 2016. Likevel har styret klart å 

holde reiseutgifter betraktelig lave gjennom å ha to styremøter på Skype og det tredje i Oslo 

hvor de fleste har kort reisevei. Da NAF ikke var fornøyd med Universitetsforlagets jobb med 

betalingsrutiner og purringer av medlemsavgiftene, valgte vi å overta arbeidet av dette selv. 

Oppgaven ble solgt videre til organisasjonssekretæren for en lavere pris. Det innebærer også 

at fakturaene kommer på e-post. I tillegg er det mulighet for å bruke Vipps for å betale 

medlemskontingent, noe flere medlemmer har benyttet seg av. Styret fortsetter arbeidet 

med å verve flere medlemmer. Pr. 29. mars 2017 er det 27 livstidsmedlemmer, 208 

betalende medlemmer eksklusive 7 innbetalte medlemsavgifter uten kjent navn eller 

fakturanummer. 59 medlemmer har meldt seg ut og 149 personer som var medlem i fjor har 

ikke betalt (ennå?) i år. Heretter vil vårt nye faktureringssystem automatisk legge til 

purregebyr etter statens takster ved purringer. Da kostnader ved å få NAT med åpen tilgang 

ikke er bestemt enda (mars 2017), står dette åpent i revidert budsjett for 2017 og i forslag 

budsjett 2018. Det kan synes om at NAF vil gå med et betydelig overskudd som skal benyttes 

blant annet til ulike medlemsfordeler. Se vedlegg.  

 

Årsregnskapet. Foreningens egenkapital var ved årsskiftet 2016/2017 kr. 140 027,65. Til 

sammenligning var egenkapitalen ved årsskiftet 2015/2016 kr. 165.327,62 (se regnskap 

2016).  

 

Medlemsinntektene i 2016 var på kr 105.891 mot 95.750 i 2015. Økningen skyldes først og 

fremst overtagelse av registrering av masterstudenter som får gratis abonnement av 

universitetene (UiO, UiB og NTNU). Denne jobben lå tidligere hos Universitetsforlaget. 

November 2016 var det registrert 412 medlemmer, en økning på kun fem medlemmer. Det 

ble ingen økning i antall medlemmer som forventet fordi Årskonferansen ble holdt i Oslo. På 

grunn av blant annet et uheldig tidspunkt for konferansen i forhold til konfirmasjonssøndag 

og helligdager, deltok det ikke så mange som forventet på konferansen, og det ble dermed 
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heller ikke flere medlemmer som følge av dette. Sett sammen med den økonomiske 

situasjonen understreker dette foreningens behov for å sikre medlemsmassen og jobbe for 

rekruttering. Foreningens faste inntekter er instituttstøtten på til sammen kr. 120 000 (fra 

UiT, NTNU, UiB og UiO), samt medlemsinntekter. De samlede inntektene til foreningen 

utgjør kr. 225.891. De totale utgiftene var kr. 259 566. Regnskap for 2016 går dermed  

kr. 33 089 i underskudd. Dette er ca. kr. 15 000 mer enn i fjor. Dette skyldes dobbel 

fakturering for arbeid med medlemslister og utsendelse av medlemsavgiften fordi 

Universitetsforlaget fakturerte etterskuddsvis. Selv om dette er et negativt resultat har altså 

foreningen lykkes med å kutte utgiftene og vil med stor sannsynlighet ikke gå i minus neste 

år. Med utgangspunkt i dette fastslår styret at økonomien fortsatt er skjør, med behov for 

økte inntekter, men også at det er mulig å gå for balansert budsjett i 2017. Dette kan ses 

som en positiv utvikling sammenlignet med de foregående årene. Inntektene får også 

drahjelp fra medlemsinntekter og reduserte utgifter til NAT som nå utgis med åpen tilgang 

for alle.  

 

Budsjett 2018. Styret foreslår budsjett som i stor grad bygger på revidert budsjett for 2017. 

Det blir lagt frem på Årsmøtet. Styret tar sikte på å videreføre mål om balansert budsjett.  

Flere av arbeidsoppgavene og driftsutgiftene i NAF er omstrukturert og rasjonalisert i løpet 

av de siste to årene. Utgiften for publisering av NAT på nettet er fremdeles ikke klarlagt. Det 

er få muligheter til ekstra inntekter utover medlemsavgiften.  

 

Arbeid gjennomført 

Styremøter. I inneværende periode er det avholdt tre styremøter: ett ved UiO og to via 

Skype. Skypemøtene ble innført i håp om at flere styremedlemmer kunne delta og for å 

kutte i reiseutgiftene. Det er fortsatt vanskelig å få fulltallig fremmøte, men styret har alltid 

vært beslutningsdyktig og møtene nyttige. Det synes å være enighet om at det er viktig og 

ønskelig med minst ett møte der styremedlemmene møtes fysisk. Fortrinnsvis høstmøtet når 

det nye styret konstitueres. E-post supplerer styremøtene når det dukker opp hastesaker 

eller oppfølging av ideer, som fremkommer på møtene. Det har vært månedlig møte mellom 

styrets leder og organisasjonssekretæren.  

 

Rekruttering og medlemskontakt.  
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Arbeidet med å forbedre medlemskontakten er videreført i inneværende periode og det er 

vårt inntrykk at kontakten mellom styret og medlemmene er bedret. Styret og 

organisasjonssekretæren blir sporadisk kontaktet av medlemmer (og andre) via e-post og 

kontaktskjema på nettsiden.  

 

World Council for Anthropological Associations. NAF er medlem i WCAA og informasjon 

herifra videreformidles til NAFs medlemmer via våre nettsider. NAF styret har ikke deltatt på 

WCAA «biannual meetings» grunnet foreningens økonomiske situasjon. WCAA har gjerne 

møter i forbindelse med de store internasjonale konferansene til AAA og EASA, og håpet er 

at vi alltid kan være representert på disse møtene.  

Styret anser medlemskapet i WCAA som interessant og nyttig, og ser dets fremtidige 

potensiale. Derfor har vi øremerket kontakten til spesielt ett styremedlem.  

 

Nettsidene. Det har vært et kontinuerlig arbeid med fornying og økt aktivitet på nettsidene. 

Faste spalter som antropologportrettet og nye bøker er videreført. Her er det ønskelig med 

flere bokmeldinger. Videre formidles ledige stillinger, nyheter fra WCAA, stipender, kåringer 

og relevante arrangementer. Det er utviklet en høyere aktivitet på distribusjon av 

informasjons og foreningen har det siste året blitt kontaktet av antropologer med innspill og 

tips til nettsidene. Nettsidene er sentrale i promotering av foreningen utad, for å stimulere 

til økt rekruttering og i arbeidet med å gjøre foreningen mest mulig relevant og tilgjengelig 

for medlemmer, interessenter og potensielle mye medlemmer. Nåværende styre mener 

potensialet her fortsatt er stort og at det bør være et fokus på dette også fremover. Også 

Facebook benyttes regelmessig for spredning av informasjon.  

 

Faghistorieprosjektet. Arbeidet med faghistorieprosjektet går videre. Flere nye intervjuer er 

planlagt og de gjennomføres og transkriberes etter fast avtale. Transkriberingen inngår i 

organisasjonssekretærens arbeid og legges til ellers rolige perioder. I løpet av 

høstsemesteret ble tre intervjuer gjennomført og to til er fastsatt for vårsemesteret. NAF 

takker alle partene og spesielt intervjuerne for velviljen og viktig jobb!  

 

Norsk Antropologisk Tidsskrift. Norsk Antropologisk Tidsskrift redigeres av Kjersti Larsen 

(KHM, UiO) og Jan Ketil Simonsen (NTNU). Randi Kaarhus (Nord universitet) er redaktør for 
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bokanmeldelser. Noen av tallene avviker fra tallene gitt av de forrige redaktørene i fjorårets 

rapport. Det kan skyldes overlappende roller høsten 2015.  

 

I 2016-årgangen ble det publisert 9 forskningsartikler, 1 minneartikkel, 11 bokanmeldelser, 

ett faghistorieintervju, samt NAT-debatten fra NAF-konferansen i Trondheim 2015. 

Redaksjonen har mottatt 16 manuskripter, hvorav 3 var overført fra den forrige redaksjonen 

sammen med NAT-debatten fra 2015 og faghistorieintervjuet. Utgifter til reiser, opptak og 

transkriberingen av NAT-debatten ble finansiert av NFR ISP-prosjektene ved UiO og UiB, som 

ble avviklet ved årsskiftet. Av innsendte manuskripter ble 4 avvist, og ett manuskript ble 

trukket av forfatteren. Dette utgjør en refusjonsprosent på 25 % (som i de tre foregående 

årgangene har ligget mellom 13,5 og 38 %). I 2016 har redaksjonen også arbeidet sammen 

med styret i NAF og utgiveren, Universitetsforlaget, med omlegging av tidsskriftet til «open 

access» som nå er en forutsetning for å få tildelt publiseringsstøtte fra NFR.  

 

Nedlastningsstatistikk fra Universitetsforlaget viser at det er en stor interesse for artiklene 

og bokanmeldelsene som publiseres i NAT. Til tross for dette har det vært en relativt laber 

tilstrømming av manuskripter, spesielt fra seniorantropologer. Det er et ønske fra 

redaksjonens side at flere seniorantropologer sender inn manuskripter til tidsskriftet. De 

fleste manuskriptene vi mottar har blitt lagt fram på Norsk Antropologisk Forenings 

årskonferanse. For å genere flere manuskripter til tidsskriftet er det viktig at de lokale 

arrangørene og arbeidsgruppelederne satser enda sterkere på paperpresentasjoner på 

konferansen. 

 

NAT publiseres på norsk, dansk og svensk, men redaksjonen mottar relativt få manuskripter 

fra kollegaer i Danmark og Sverige.  

 

NAT nr.3-4 2016 er det siste nummeret som kom i papirformat og det kom i posten i slutten 

av mars 2017. I løpet av 2017 var det 9 medlemmer som oppga den sene leveringen av NAT 

som årsak til at de ikke lenger ønsker å være medlem i NAF. Dette synes styret er beklagelig 

og ønsker de utmeldte medlemmene velkommen tilbake ved en senere anledning.   
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Norsk Antropologisk forenings årskonferanse 2016 ble arrangert av Sosialantropologisk 

institutt ved UiO i Oslo. Konferansen ville belyse antropologisk arbeid i en samtid preget av 

kriser. Arrangørene ønsket å presentere forskning innen globale kriser og utfordringer. 

Videre ønsket de å gi mulighet for erfarings- og kunnskapsutveksling for antropologer i 

Norge. 

Konferansen fant sted 6. mai. 2016 - 8. mai. 2016, på Thon Hotel Vika Atrium, samt 

Litteraturhuset i Oslo. Æresforeleser var Gunnar Sørbø, tidligere leder av Chr. Michelsens 

institutt og en sentral, ledende skikkelse i norsk utviklingsforskning. I forelesningen «Kriser 

og kriger — er det bruk for oss nå?» satte Sørbø dagens situasjon i Sudan inn i et historisk 

perspektiv og kartla endringer og nye muligheter for antropologers bidrag til å påvirke den 

globale utviklingen. 

Andre hovedtalere var Henrik Vigh (Københavns Universitet), Ada Engebrigtsen (HiOA) og 

Harold Wilhite (SUM, UiO). Til sammen representerte de en bred kompetanse på 

antropologien i møte med globale økologiske, humanitære og økonomiske kriser. Det var et 

sterkt fokus på antropologiens bidrag innen tverrfaglig forskning med fokus på praktisk 

arbeid og nytten av antropologisk metode så vel som så vel som teoriutvikling. 

I tillegg til felles-sesjonene ble det arrangert 9 arbeidsgrupper, med temaer om alt fra 

kunnskapsutvikling for et kultursensitivt barnevern, til domestisering og klimaendringenes 

påvirkning i utsatte øysamfunn i Stillehavet. Sistnevnte gruppe hadde visning av en film 

produsert av en forskergruppe tilknyttet sosialantropologisk institutt ved UiB. For fullstendig 

program henvises det til konferansens nettsider: 

http://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser-

seminarer/2016/naf/ 

Konferansen inneholdt også debatt, filmvisning av Trond Waages (UiT) nyeste film om Boko 

Haram, fotoutstilling og karrierekurs. To fullbookede kurs om antropologiens relevans innen 

dagens arbeidsmarked ble holdt av Petter Berg (Human Assets Consulting). Debatten 

«Kulturrelativisme er ikke nok! Antropologiens ansvar i møte med globale kriser er å ivareta 

universelle verdier» på Litteraturhuset ble streamet live, og vil også bli bearbeidet og trykket 

i Norsk antropologisk tidsskrift. 

http://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser-seminarer/2016/naf/
http://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser-seminarer/2016/naf/
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Konferansen hadde 122 deltagere fra hele landet, og fra både universiteter, høyskoler, 

forskningsinstitutter og andre arbeidsplasser. Dette var færre enn forventet og kan skyldes 

blant annet tidspunktet og kollisjonen med «langhelg». Det var et mål å inkludere yngre 

forskere og masterstudenter, noe arrangørene syntes de lyktes med. Flere hadde innlegg i 

arbeidsgruppene, ledet arbeidsgrupper, og har i ettertid utviklet ideene videre i PhD 

søknader og forberedelse til mulig publikasjon i foreningens tidsskrift.  

Signe Lise Howells feltarbeidsstipend. Stipendet som er på kr 20 000,- ble utlyst på 

foreningens nettside senhøstes 2016. Stipendet tildeles fremgangsrike masterstudenter som 

planlegger å utføre klassiske antropologiske feltarbeid utenfor den «vestlige» verden. Det 

var til sammen 5 kandidater fra UiO og NTNU. Årets vinner er Sophie Arntsen, masterstudent 

ved UiO for hennes prosjekt om vannets sosiale rolle på Kapp Verde.  Tildelingskomiteen, 

nedsatt av styret i NAF, besto av Jon Henrik Remme, Britt H. Pedersen og Signe Howell. 

Begrunnelsen kan leses på http://antropologi.org/.  

Betwixt&Between. Årlig kåres «årets artikkel» i masterstudentenes årbok Betwixt & 

Between. Tildelingskomiteen, nedsatt av styret i NAF, besto av Eilin Torgersen (UiB), R. Elise 

Johansen og Martin Thomassen. Vinneren for 2015 var Kristin Kvadsheim med artikkelen 

«Kampen om tilværelsen i en palestinsk flyktningeleir i Jordan». Premien er hjelp til 

publisering i NAT. Tildelingskomiteen skriver: «I årets nummer var det flere svært gode 

artikler i den forstand at de hadde gode etnografiske eksempler i tillegg til interessante 

analyser. Likevel var komiteen enstemmig enig om at Kvadsheims artikkel er en verdig 

vinner. Kvadheim skriver om hvordan hverdagslivet til flyktningene var preget av fattigdom 

og derfor dreide seg om å finne strategier for å overleve. Hun viser hvordan flyktningene er 

en heterogen gruppe med ulike interesser og politiske agendaer. Familiene i flyktningeleiren 

må forholde seg til en annen virkelighet enn den som fremkommer i en internasjonal politisk 

diskurs. Empirien er preget av variasjon, sammenligninger og at Kvadsheim bodde hjemme 

hos en av de fattige flyktningfamiliene under feltarbeidet. Hun har fått god innsikt i ulike 

lokale hverdagsliv og dette presenteres og analyseres uten å være partisk. Sist, men ikke 

minst: Teksten er velformulert og lettfattelig og svarer på om det er de menneskene som 

studeres som omtaler sin livsverden som en krise eller om det er andre som tilskriver dem 

den situasjonen (se redaksjonen, B&B:6). 

http://antropologi.org/
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NAT – Prisen 2015. Bedømmelseskomiteen kåret årets tidsskriftartikkel 2015. Utmerkelsen 

gikk til Bjørn Bjerkli for artikkelen «Tradisjonell kunnskap» i rettssalen. 

Artikkelen inngår i NATs temanummer «Samiske studier», med Sidsel Saugestad og Jorun 

Bræck Ramstad som gjesteredaktører. Artikkelen har sitt utspring i et seminar til ære for 

Trond Thuen høsten 2010. Seminaret ga en anledning til å gjøre opp status og gi en 

vurdering av forskningen om etniske relasjoner i Nord-Norge ved UiT, med særlig fokus på 

samer som urfolk i nasjonalstaten Norge, utfordringer i forvaltningen, og rettssystemet 

lokalt og i et komparativt perspektiv. Bjerklis artikkel omhandler bruks- og eiendomsrett til 

utmark, og skriver seg slik inn i en tematikk som er brennaktuell globalt, i og med 

overgangen til individuell, kontraktfestet eiendomsrett til jord bl.a. i Afrika og Melanesia. 

Bjerkli tar utgangspunkt i forskjellige definisjoner av indigenous knowledge og traditional 

ecological knowledge, og går deretter videre til en empirisk analyse av saken mellom staten 

og innbyggerne i Manndalen vedrørende sedvanerett til bruk av naturressurser i utmark. 

Saken ble behandlet i to rettsinstanser, Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms (dom 

1998) og Høyesterett (dom 2001). Utfallet i rettsinstansene var forskjellige. Den lavere 

instansen tilkjente lokalbefolkningen begrensede bruksrettigheter, mens Høyesterett 

tilkjente lokalbefolkningen kollektiv eiendomsrett. Artikkelen sannsynliggjør at det her er 

snakk om en dreining i den juridiske argumentasjon fra et mer dualistisk perspektiv til et mer 

monistisk perspektiv fra den lavere til den høyere rettsinstansen. En konklusjon er at vi ikke 

uten videre kan ta for gitt at en vestlig institusjon som rettsapparatet styres av dualistisk 

tenkning når det kommer til forståelse av menneske-natur relasjoner. Artikkelen med sitt 

empiriske og historiske blikk lykkes på en forbilledlig måte med å rette et interessant og 

originalt søkelys mot rettslige aspekter ved politisering av identitet og hva de kan innebære 

for individer, lokalsamfunn og rettsstaten. Artikkelen forholder seg til aktuelle teoretiske 

debatter, viser hvordan antropologi kan være viktig for jussen, og er et fremragende 

eksempel på den unike faglige kompetansen som er utviklet i Tromsø-miljøet.  

I bedømmelseskomiteen for NAT-prisen 2016 sitter Anne Karen Bjelland (UiB), Liv Haram og 

Jon Henrik Z Remme (UiO). 

En del av prisen var at artikkelen ble oversatt til engelsk og publisert i WCAAs årlige utgivelse 

Déjà lu: https://www.wcaanet.org/dejalu/. 

https://www.wcaanet.org/dejalu/
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Styret har vedtatt å fortsette med tilrettelegging for publisering av vinnerartikkelen i Déjà lu 

som en del av NAT-prisen.  

 

Veien fremover 

1) Økonomi: Arbeidet med strategier for å styrke foreningens økonomi fortsetter.  

2) Rekruttering: NAFs rekruttering bør og kan bli bedre. Nettsidene er ett tiltak i så 

måte, direkte kontakt og anbefaling av foreningen fra vitenskapelig ansatte til 

studenter er noe alle medlemmer kan bidra med. Når foreningen mister mange 

medlemmer og ikke klarer å fange opp flere antropologer som har sitt virke utenfor 

universitets, høyskole og senter sektorene skyldes dette flere ting; blant annet at 

NAT er åpent tilgjengelig for alle og interesse. Styret vil fortsette med å utarbeide 

fristende medlemsfordeler. Forslag kan sendes til naf@antropologi.org.  

3) NAFs synlighet utad: Fortsatt arbeid med nettsiden og Facebook for å gjøre de til en 

interessant møteplass for medlemmer.  

4) NAT: For å drive et godt og engasjerende tidsskrift er det nødvendig å ha en jevn 

tilstrømming av artikler. I denne forbindelse var det interessant at tidsskriftet har 

mottatt noen bidrag fra antropologer i Danmark og Sverige, som anser NAT som en 

attraktiv publiseringskanal. Kan utviklingen av et skandinavisk antropologisk tidsskrift 

bidra til økt interessen for å publisere antropologiske tekster på norsk? Den 

artikkeltørken de nye redaktørene beskriver viser at det bør tenkes kreativt rundt 

dette. At tidsskriftet fra 2017 er åpent tilgjengelig for alle, åpner for nye lesere og et 

bredere publikum, og dette gir oss nye muligheter. Kravet om at alle artikler skal 

være på et skandinavisk språk bør med utgangspunkt i dette også diskuteres på nytt.  

Redaksjonen anbefaler derfor årsmøtet, som tidsskriftets eier, om å gjøre NAT 

flerspråklig, dvs. publisere forskningsartikler på de skandinaviske søsterspråkene og 

engelsk. NAT mottar også manuskripter fra juniorantropologer forfattet på engelsk, 

som ønsker å nå ut til en større lesekrets.  

 

5) Årskonferansen - karusellen går videre til Tromsø 2018.  

 

mailto:naf@antropologi.org

