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Innledning 

 
 
 
 
 
Her kommer 8. halvbind i den nye serien av Årboka. At vi på dette 
tidspunktet kaller det nummer 2/99 kan kanskje oppfattes som 
ignorant overfor det nye tusenåret. Dette er ikke tilsiktet, og skyldes 
langt mer prosaiske forhold i og rundt redaksjonsarbeidet enn 
eventuelle forsinkelser i forhold til (den uteblitte) år 2000-
problematikken, protester mot tidsregningen eller lignende. Vi har rett 
og slett jobbet noe seint, og må derfor se oss forbigått av dette 
tidsskillet.  
 
Til innholdet i dette nummeret: Første bolk tar opp temaer knyttet til 
rom- og stedsforståelse, og i relasjon til dette, en behandling av tema 
knyttet til annethet. Forskjellige rom. Heterotopier eller steder som 
snur hverdagen på hodet av Foucault, er en oversettelse av et 
foredrag han holdt for Cercle d´etudes architecturales i Paris 1967, 
men som forble upublisert fram til 1984 (da under tittelen Des 
espauces autres). Det er “de andre rommene” som her fokuseres, de 
rommene som velter om på alminnelige forestillinger. Det dreier seg 
om utopiene eller rommene som ikke har noen plassering i 
virkeligheten, og om rommene som fungerer som motplasseringer – 
hellige eller forbudte steder – i primitive samfunn, brudd eller avviks-
heterotopier – som psykiatriske sykehus og fengsler – i moderne 
samfunn. Alteritetens plastiske kirurgi av Baudrillard tar opp hvordan 
alteritet og annethet går tapt i moderniteten. Den Andre produseres 
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som en projeksjon av seg selv, mannen produserer kvinnen ved å 
projisjere sin egen femininitet inn i henne og skaper dermed kvinnen 
etter eget ideal. Rasisme behandles som et annet eksempel på den 
kunstig konstruerte Annen. Man forholder seg til sine egne 
prosjeksjoner snarere enn til den andres radikale annethet. Markeng 
Holm spør i sin Baudrillard-inspirerte artikkel etter de “uønskedes 
funksjon” i den urbane kulturen, bl.a. gjennom en behandling av 
Disney-konsernets innsats i rehabiliteringen av det beryktede 42nd 
street, fortolket som en utradering av annethet i rehabiliteringen av et 
byområdet.  
 
Anniken Greve utforsker i sin artikkel Fellesskapets sted samspillet 
mellom mennesker og deres fysiske omgivelser. Utgangspunktet er en 
kritikk av tanken om at stedet først og fremst er et sosialt rom, og tanken 
om at steder kan forstås uavhengig av det sosiale livet der. Augestads 
artikkel kan leses som en fortsettes av denne tematikken. Her behandles 
gymnastikksalen som en materiell realitet utformet under bestemte 
sosiale og pedagogiske målsettinger – disiplinering av elevens kropp og 
sinn, og hvordan denne materialiteten kan fortolkes som en fomidler av 
tankefigurer som ligger langt fra dagens kroppsøvingsfag. 
 
De to neste bidragene drøfter på hver sin måte hvordan teorier om 
språklig og medial konstruksjon og formidling av virkelighet kan 
bidra til forståelse av konkrete sosiale fenomener. I artikkelen Hvis vi 
hadde prosjektuert som mennesker (som opprinnelig ble levert som 
mellomfagsoppgave i kultursosiologi) drøfter Hole om ulike grupper, 
gjennom refortolkninger og egen situering av massemediale produkter, 
kan motvirke fremmedgjørende tendenser i mediekulturen. Halvar Vike 
bruker i sin artikkel feltarbeid fra lokalpolitikken i industristedet Ulefoss 
i midt-Telemark og fra Skien til å vise at semantisk teori, og særlig 
teorien om semantisk utvidelse, kan anvendes for å forstå lokal-
politiske prosesser. 
 
Helge Skirbekks artikkel er et forsøk på å forklare Sicilias 
økonomiske underutvikling, med særlig vekt på hvordan mafiaen 
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oppsto og oppretholdes. Spesielt legges det vekt på hvordan 
familieforhold blir et bærende element for tillit under skiftende 
styresmakter, vedvarende undertrykkelse av lokalbefolkning og 
fravær av et troverdig rettsvesen. Otnes diskuterer i sin artikkel 
hvordan subkultur-begrepet kan knyttes an til Kierkegaards begrep 
om ”fortvilelse”. Her diskuteres også hvilke endringer som har funnet 
sted i forståelsen av subkultur og ulike subkulturelle fenomener. 
Spesielt ved utviklingen innen feltet mener han er forståelsen av 
subkultur som åpne grupper (spesielt ungdomsgrupper) som lever 
gjennom medieoppmerksomhet. Dette bidrar bl.a. til at subkulturer får 
noe passivt ved seg. 
 
I siste bolk av denne utgaven har vi tatt med to bidrag som tematiserer 
musikkens rolle og betydning i relasjon til kultur og kulturell endring. 
Einarsen vurderer musikkens betydning i relasjon mellom ulike 
kulturer, og forsøker å fortolke dette som avspeilinger av generelle 
trender i tenkningen omkring det flerkulturelle samfunn. Frith 
etablerer i sitt bidrag sosiologiske forklaringer av musikk som estetisk 
og politisk ytring, og derigjennom musikk som mulighet til å krysse 
og endre kulturelle grenser og kulturell identitet. 
 
Hel til slutt har vi tatt med en nekrolog om Per Bakke, skrevet av 
Sigurd Skirbekk. Bakke har bl.a. skrevet doktorgradsavhandlingen 
Fra varesamfunn til informasjonssamfunn. 
 
Til vår annonse vedrørende skriftserien vil vi også nevne at det nå 
arbeides med utgivelse av Arild Thomassens avhandling ”Endring 
gjennom ritualer”. 
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