
Minneord

Vi ser med sorg at to venner av og bidragsytere til Årboka har avgått ved døden i 2007.

Kaj Ilmonenen, professor i sosiologi ved Jyväskylä universitet fra 1994 etter dok-
torgrad 1984, ble bare 63 år, en alt for tidlig død. Han etterlater seg et stort forfat-
terskap, det meste på finsk, mye også på svensk og engelsk. Han ble medlem av
Årbokas redaksjonsråd fra 2003 og vi publiserte hans fagartikkel ’Emotions and
the Appropriation of Rock and Roll in Finland’ i SÅ 2004.1. Et emne som kan virke
uhøytidelig og hvor forfatteren ikke skjuler sin entusiasme for saka. Samtidig er det
en meget solid faglig analyse som analyserer finsk og annen rock med bruk av kon-
sumsosiologiens begreper. Dette var et av Kajs hovedinteressefelter de siste par
tiår, hvor han markerte seg sterkt og publiserte sammen med kolleger som Jukka
Gronow, Pekka Sulkunen og Alan Warde.

Jeg kjente Kaj av omtale før vi møttes første gang. En hovedfagsstudent som
skrev om forbrukskooperasjon, Trond Basso, refererte til banebrytende arbeider
av Ilmonen (1979) og Böök & Ilmonen (1987). Jeg hadde selv nylig avsluttet ana-
lyser av norsk produksjonssamvirke i fiskerisektoren, og forsto godt verdien av
disse verkene, selv om de traff meg for seint til å kunne brukes i mitt eget arbeid
på feltet. Hans interesse for konsumsosiologiske emner var med andre ord med fra
tidlig i løpet.

Slik sett syntes jeg jeg kjente ham litt da vi møttes første gang i Oslo 1988, på
det noen kaller The first international conference on the sociology of consumpti-
on, egentlig Peter Saunders idé, men det traff seg slik at jeg ble vert for denne kon-
feransen. Den ga støtet til to serier av konferanser, begge hvert annet år, en for
sosiologer i ESA-regi (European Sociological Association), den andre åpen også
for konsumstudier fra andre fag som antropologi og etnologi. Slik ble det til at Kaj
og jeg møttes for noen dager hvert annet år i vel 15 år, i Oslo, Helsinki, York,
Amsterdam, Lund, Budapest m.fl. 

Han var ikke bare skarp og solid som kollega, men også meget sympatisk,
vennlig og inkluderende som person, en som mestret både formell og uformell
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omgang. Jeg husker ham best i en lyst gul lindress, formell men alltid passe krøl-
let til å antyde det uformelle. Blondt hår kammet i skill, lys mustasje, blid og
omgjengelig. De som aldri traff ham kan kanskje tenke seg ham som Peter Krøyer
fra maleriet ’Hip, hip, hurra!’

Mitt beste personlige minne er fra en varm høstdag i Helsinki, det må ha vært
i 1993. Kaj tok overaskende på seg å være min personlige kjentmann i byen, og
viste meg steder en fremmed aldri ville funnet fram til på egen hånd. Først en kne-
ipe for ’tvilsomme eksistenser’ – rolig, for det var tidlig på formiddagen. Deretter
Vimmahalli, litt bortgjemt plassert sentralt i Helsinki. En romslig svømmehall i
nærmest historistisk stil, komplett med finsk sauna og gallerier med ’losjer’ for
avslapning etter den varmeste badstu jeg noensinne har vært i, det kjentes som
heten angrep hornhinnene og man måtte holde øynene lukket av og til for å holde
på iallfall litt fuktighet. Men jeg så likevel nok av de andre, heller røslige andre
saunagjestene til å tenke i det stille at dom Bottniska sälarna kanske inte är så
utrotningshotade trots allt. 

Deretter losjeplass over bassenget, hvite badekåper og lettøl, som var det ster-
keste tilgjengelige, utmerket motvekt mot sauna og lett uttørkning.

Så skiltes vi foran statuen av den kjente finske dikteren Eino Leina hvor jeg
lærte at rett finsk uttale er bokstavrett midtnorsk, altså tynn diftong, ei-, ikke ai-.
’He too died in the booze’, sa Kaj litt dystert. Leinas, ikke vårt problem. 

A friendly surprise is twice as nice. En minneverdig dag, og en minneverdig
person. Kajs død er et stort tap, ikke bare for sosiologifaget, men også for alle,
kolleger, studenter og andre som hadde gleden av å møte ham.

Noen eldre referanser:

Böök, S. Å. & K. Ilmonen (1987) Problems of contemporary co-operatives.
Consumer co-operatives in Sweden and Finland 1960-80, Helsinki

Ilmonen, K. (1984) Jäsenet ja jäsenten liike, Acta universitatis Tamperensis, ser.
A, vol. 17. Doktoravhandling, kort engelsk sammendrag til slutt.

Ilmonen, K. (1979) E-kooperationen – handelsföretag och folkrörelse, Göteborg,
Korpen
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Jean Baudrillard døde også i 2007, timelærer, seinere amanuensis i sosiologi
bl.a. ved Nanterre- og Dauphine-universitetene. Han nådde en alder av 77 år, altså
nærmere middel-levealder, og jeg gjetter at det må ha gledet ham i det stille at han
slik sett slo Bourdieu med seks år. Baudrillard (heretter JB) snakket ellers positivt
om Bourdieu, unntatt om skrivestilen hans, og hvem er vel ikke egentlig litt enig
på dette ene punkt? Men det var ikke gjensidig. Lett å forstå, for Baudrillard som
ellers var en dypsindig, komplisert og ironiserende tenker hadde ingen respekt
eller interesse for det tidkrevende og detaljrike empiriske arbeidet som preget de
fleste av Bourdieus verker iallfall fram til Méditations pascaliennes. Så Bourdieu
var ifølge JB naturlig nok ’rasende’ over hans thèse de troisième cycle.

JBs tilknytning til Årboka var langt mindre personlig enn Ilmonens.
Mesteparten av kontakten foregikk per post, men han lot oss altså oversette og
publisere tre av sine kortere tekster. Den første allerede i 1989, i SÅs første serie
b. 5.2, ’I bane, ut av bane’. Det ble oversatt fra en papirversjon, og jeg trodde
lenge det var et originalarbeid, men det var nok en lett bearbeidet utgave av
avsnitt fra Les strategies fatales. Alt dette i forbindelse med hans første besøk i
Oslo, hvor det falt på meg å være en noe maladroit møteleder under seminaret
hans i auditorium 1 på SV. 

Besøket hans skal ha vært etterlengtet av den lokale ’New Age’-bevegelsen
som visstnok var skuffet over hans lite ’demoniske’ utseende. En ganske alminne-
lig rund og blid liten franskmann; han kunne ha vært teppeselger fra Toulon eller
vinbonde fra Alsaçe. Og som det viser seg i fransk Wikipedias artikkel – utmer-
ket for mange detaljer vi ikke har plass til her – har han prøvd seg både som land-
bruksarbeider og som murer før starten på en intellektuell karriere. En som tidlig
synes å ha gått over i posisjonen som ’frittsvevende intellektuell’, eller skal vi si
anti-intellektuell, med utgangspunkt i en eksamen i germanistikk fra Sorbonne.

Årene gikk og interessen for JB og andre som kunne kalles ’postmoderne’ var
lenge økende. Slik var det først i 1999 at Årboka pånytt søkte hans tillatelse til å
oversette og trykke to nye artikler, ’Estetisk desillusjon og illusjon’ SÅ 99. og
’Alteritetens plastiske kirurgi’, SÅ 99.2. Året etter kom han på nytt Oslobesøk, og
for første gang fikk to av våre redaksjonsmedlemmer møte ham uformelt i et mid-
dagsselskap i Morgenbladets regi. En munter og langt fra selvhøytidelig herre.

Sju år etter er det postmoderne kommet mer i skyggen. Med en ufin og mis-
visende metafor kalles det f.eks. ’nyliberalismens glidemiddel’ (Wold og Marsdal
Tredje venstre 2004) i en ellers velment og innflytelsesrik bok. Hvis det stemmer
at JB virkelig kan stå som representant for ’det postmoderne’ – langt fra sikkert,
men hvis vi antar det – så følger her noen motargumenter ut fra hovedlinjer i for-
fatterskapet. 
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Etter episodene i vanlig arbeidsliv og som oversetter av bl.a. Brecht og Marx
begynner han som skal vi si ’normal kritisk sosiolog’ med bøkene Le système des
objets (1968) og La société de consommation (1970), den første en slags tingenes
semiotikk sterkt inspirert av Saussure og Barthes. Den andre holder for så vidt lin-
jen ifht. Bourdieu, altså lite eller intet eget tidkrevende empirisk arbeid, men har
likevel med tallrike referanser til slike arbeider av andre. 

Som medarbeider av Lefevbre ved Nanterre i 1968 og følgende år, utløste begi-
venhetene, ’les événements’ trolig en vending i filosofisk retning, med Pour une cri-
tique de l’économie politique du signe (1972), L’échange symbolique et la mort
(1976) og De la séduction (1979). Tenk på hvor tidlig den førstnevne kom ut; nesten
ingen i Norden hadde hørt om Baudrillard eller det postmoderne før 10–15 år seinere.
Han går i dybden i semiologien, men holder seg fortsatt på overflatene, paradoksalt
nok. Man aner at Warhols ’ikoniserte ikoner’, f.eks. suppeboks-trykkene, var en
inspirasjon, tanken om tegn på tomgang, løsrevet fra materielle og andre referanser. 

Om seduksjonsboka sier Østerberg (SÅ 2003.1) at ’den snur opp-ned på subjekt-
objektforholdet i moderne samfunnsliv’: ’Den almene seduksjon’ (subjektet som gir
etter for, ja nyter, at objektene styrer det) ’er altså ifølge Baudrillards overlagte over-
drivelser nåtidens form for sosial integrasjon, et ondskapsfullt vrengebilde av det
sosial-liberale, halvkorporatistiske samfunnet Parsons ville beskrive’ (s. 15). 

I dette ser noen bare forvrengning, mens andre i overdrivelsen øyner en opp-
fordring til kritikk og refleksjon. Kanskje lever vi mer enn vi vanligvis orker å
innrømme under en slik form for ’integrasjon’?

Nå følger en serie villere, mer outrert overdrivende bøker og pamfletter. Mest
kjent i Norge er de oversatte I skyggen av de tause majoriteter (orig. 1978) og
Amerika (1986). Oublier Foucault (1977) og La gauche divine (1984) gjorde begge
skandale-suksess. En periode lot Baudrillard nå bevisst være å kalle seg sosiolog; I
skyggen... proklamerte jo til avslutning ’La fin du social’ og endog ’L’extase du soci-
alisme’. Dette avviser noen som rent tull og ville overdrivelser. Men tro om ikke noen
tilhengere allerede hadde instituert Foucault og slik tappet ham for kritisk kraft? Og
fransk venstreside kan nok, selv under Mitterand, ha vært like forsteinet, eller forfal-
len, som den norske under Gerhardsen, Bratteli og Brundtland.

Mest forkjetret av alle tekstene fra denne tredje perioden er La guerre du
Golfe n’a pas eu lieu (1991); Golfkrigen (den første) fant ikke sted. En helt uspi-
selig påstand, særlig for invasjonsmakten. Det er selvsagt ingen tvil om at liv gikk
tapt, anriket uran brukt, oljebrønner antent mmm. og Baudrillard benekter det hel-
ler ikke eksplisitt. Hans påstand er en anvendelse av tesen fra Pour une critique...
om tegn på tomgang, tegn uten noen tydelig materiell referanse. Her er det van-
skelig å ikke gi Baudrillards ironiserende analyse en god del rett. Fra den vanlige
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TV-seers synspunkt var krigen mer av en billedrevy, et TV- eller dataspill, med
gjentagen zooming inn på samme bombing med ’surgical precision’ osv., bare
uklart forbundet med krigsdeltakere og ofres fjerne opplevelser på bakken. Briten
Christopher Norris skrev en hel bok, Uncritical theory (1992), for å tilbakevise
tesen. Kritikken faller med få unntak på at det dummeste man kan gjøre med en
ironiker er å ta ham eller henne på fullt, blodig, indignert alvor. Tenk på
Thrasymachus og Sokrates i Platons Staten!

Så følger en fjerde og siste, mer utydelig periode i forfatterskapet. Kanskje ser
vi spor av en viss pessimismen som sniker seg med bak de ironisk smilende ana-
lysene. L’esprit du terrrorisme (2002) følger opp Golfkrigboka bl.a. med en ana-
lyse av angrepet på World Trade Center, en ny skandalesuksess. Av de øvrige skal
her framheves Le crime parfait (1995): Offeret her er intet mindre enn
Virkeligheten, og ingen aner hvem, om noen som er morderen. ’Mer visvas’, vil
nå mange si, mens andre iallfall av og til vil søke å åpne seg for tanken at vi kan-
skje lever skinn-liv i en skinn-virkelighet. Tanken er visst ikke farlig?

Hans siste utgivelser kan synes å bekrefte det pessimistiske. Pourquoi tout n’a-t-
il pas déjà disparu? (2007) påberoper seg Leibniz’ spørsmål i omvending:’hvorfor
fins det noe og ikke snarere intet?’. Samme år kom Sommes nous? – Finnes vi? – som
viser seg å være et kort etterord til en fotobok av gruppa Tendence floue. To passende
sluttord kunne man si. Men pessimismen er langt fra entydig. Han var like til det siste
levende interessert i fotografi, også med egne bilder, riktignok da som ’forsvinnings-
redskap’. Likedan i arkitektur, hvor han uttaler seg forbløffende ’gammel-moderne’,
endog ’samfunnskritisk’, i dialog med den kjente arkitekten Jean Nouvel f.eks. i Les
objets singuliers. Architecture et philosophie (2000).

Filosofen René Scherer skal ha sagt ved begravelsens avslutning: ʻTout ça est
parfaitement normal, l’enterrement de Baudrillard n’a pas eu lieu et c’est tant
mieux, à présent il va vivre’. Alt er helt normalt, Baudrillards begravelse har ikke
funnet sted; så meget desto bedre, det er nå han vil leve. Og større deler av verket
vil nok leve etter mannen. For bak overdrivelsene og ironien skjuler det seg en
skarp samfunnskritikk, bare en som avslår å fortvile eller svartmale, men kanskje
heller låner Rudolf Nilsens slagord, ’møter hver seir, hvert nederlag med det
samme usårlige smil’. Det tar noen som en slags kvietisme (’glidemiddel – det
nytter nok ikke’), mens andre heller vil se et ukuelig smilende opprør. Og selv den
mest innbitte materialist gjør nok klokt i å ha øyne for at det ikke er noen mang-
el på skinnbilder i nåtidas dagligliv.

Per Otnes
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