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Vi skal nå i gang med å redigere et temanummer for Norsk antropologisk 

tidsskrift som setter fokus på Norge i dag gjennom temaet «hjem». I den 

forbindelse har vi funnet det betimelig å synliggjøre antropologen som 

festet nordisk etnografi og «hjemmet» på kartet i 1970- og 80 årene, 

Marianne Gullestad.  

 

2019 er jubileumsår for to av Gullestads publikasjoner; 40-års jubileum 

for Livet i en gammel bydel (1979) og 35-års jubileum for Kitchen Table 

Society (1984). Begge monografiene er rike etnografier som på ulike 

måter tar for seg forestillinger om- og opplevelser av hva som er 

«hjemme» og hvordan hjem og hjemmet etableres. I anledning jubileet og 

at det norske samfunn naturligvis har gjennomgått betydelige sosiale, 

kulturelle, økonomiske og politiske endringer siden 1970- og 80-tallet, 

gjenopplives nå temaet «hjem» i en samtidig norsk kontekst. Gjennom 

temanummeret ønsker vi å feire, men også å gå i kritisk dialog med 

Marianne Gullestad og hennes antropologiske bidrag til norsk og nordisk 

antropologi. 

  

Ved å utfordre ideen om hjem som primære arenaer der mennesker og dyr 

bor, og utfordre ideen om hjem som et fast og trygt sted, skal 

temanummeret synliggjøre noen av endringene som manifesteres i 

nåtidige norske landskap. Vi ønsker artikler som utforsker begrepet hjem 

som et tvetydig, flyktig, sammensatt og komplekst begrep. Dette bør åpne 

for nye perspektiver som kan belyse en rekke dimensjoner ved norsk 

virkelighet (politiske, fysiske, kroppslige, emosjonelle, tradisjonelle, 

materielle, private, offentlige etc), gjennom etnografiske undersøkelser av 

det å skape, bevare, utfordre, forstå og leve i ulike former for hjem/habitat.    

 

 

 

 

 

KRITERIER 

1. Forfatter må gå i dialog 

med Kitchen Table Society 

og minst én annen 

publikasjon fra Gullestad. 

2. Maksimum 7000 ord 

inkludert noter, men 

ekskludert litteraturliste.  

 

HOVEDFRISTER 2019: 

25 februar; call for 

abstracts 

25 mars; frist for 

innsending av abstracts, 

max 500 ord 

29 mars; tilbakemelding på 

abstract/videre prosess 

29 juli; frist for innsending 

av artikkel 

12 august; redaksjonelle 

kommentarer, eventuelt 

direkte til 

fagfellevurdering. 

 

 

 

 

ABSTRAKT OG/ELLER SPM 
SENDES: 

Tuva B. Broch 
t.b.broch@sai.uio 

Tom Bratrud 
tom.bratrud@sai.uio.no 

 

  

Temanummer om 

«Hjem»                    

NAT (2020) 
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Med andre ord vil artiklene utvide Gullestads beskrivelser av hjemmet, 

ved å fokusere på begrepets symbolske, materielle, affektive og 

multivokale sider. Vi søker etter forståelser og opplevelser av hjem som 

er i kontinuerlig eller dynamisk forandring gjennom for eksempel 

naturkriser, flerkulturalitet, (familie)politikk, økonomi etc. Hvilken plass 

og hvilke forståelser av hjem har vi i vår egen tid, omgitt av globale 

omveltninger, koloniseringsdebatter, økt migrasjon, sosial-, politisk- og 

samfunnsretorisk kreativitet. Er det mulig å finne snev av stabilitet knyttet 

til begrepet «hjem» til tross for opplevelsen av vår tids kaotiske tilstand? 

  

Vi er med andre ord interessert i en rekke forskjellige innganger til å forstå 

«hjem» i Norge i dag. Felles for alle er likevel at forfatter må gå i dialog 

med Kitchen Table Society og minst ett av Gullestads øvrige 

publikasjoner.  

 

Vi ønsker en blanding av etablerte forfattere og nye stemmer 

(antropologer med avlagt doktorgrad eller minimum ferdig feltarbeid til 

doktorgraden). Vi håper med dette å få et temanummer med godt spenn 

som reflekterer alder, faglig erfaring og tematikk. 

 

Tidsplan 
  

 

 

 

25 februar   Call for abstracts. 

25 mars 

 
Frist for innsending av abstracts, max 500 ord til  

Tuva B. Broch: t.b.broch@sai.uio.no eller 

Tom Bratrud: tom.bratrud@sai.uio.no 

  

29 mars 
Tilbakemelding: Temanummeret tar form, alle potensielle bidragsytere får beskjed 
om de er med videre eller ikke. 

29 juli Deadline for ferdig artikkel. 

12 august 
Artikler sendes i retur med redaksjonelle kommentarer/forslag til bearbeiding. Andre 
går direkte til fagfellevurdering. 

26 august Bearbeidede artikler til fagfellevurdering. 

Januar 
2020 

Utgivelse 

 

 

 

 

 

 

Beste hilsener fra, 

Tom & Tuva 

 

mailto:t.b.broch@sai.uio.no
mailto:tom.bratrud@sai.uio.no

