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Her kommer sjuende halvbind i ny serie av Årboka. ”Number seven”: 
not nearly heaven – neppe stedet for en kritisk sosiologi – yet flying 
reasonably high, tror vi. 
 
Det har ikke blitt noe masseprodusert resultat det som kommer ut, 
men et meget forskjelligartet et, enda om kvaliteten jevnt over er bra. 
En vert for lærdom og nytenking, kunne vi si, om enn med nøktern 
framgang så langt. Hôte, det franske ordet for vert, kan bety både vert 
og gjest. Det å bidra til vårt årboksarbeid medfører læring og 
bortlæring, både for forfattere, lesere og for redaktører; et lite bidrag 
til det vi kunne kalle kunnskap og nytenknings sirkulasjonsprosess i 
marxistiske termer, men indirekte også til produksjonsprosessen og 
helheten. Derfor fortsetter vertskapet. Med et sitat: ”I love to learn but 
I hate to be taught” (Churchill). Garantert begge deler her hos oss – 
eller det første, men ikke det siste. 
 
En sjølkritikk: Siste bind 1998.2 ble for omfangsrikt (350 s.) om aldri 
så solid i innholdet. Det skal være år-bok, ikke år-verk og slett ikke 
år-murstein (her er kollega Agorà et dårlig eksempel). Mer enn ca. 
250 sider i ett bind er for mye. Så vi skjerper oss denne gang, selv om 
det betyr at 4-5 helt trykkeferdige artikler av til dels meget velkjente 
kolleger må vente enda et par måneder. For vi er jo, som så mange 
periodika, nokså forsinket i år – mye på grunn av lanseringen av en 
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egen skriftserie (se Annonse s. 215), men samtidig veldig innstilt på 
et rykk for å komme i rute igjen. Vi satser derfor på å gi ut 1999s to 
halvbind med få måneders mellomrom. 
 
Men til dette binds innhold: Østerbergs innlegg er fra den sjette i en 
serie akademiske konsumforskningskonferanser og tar for seg 
estetikk og konsum. Jean Baudrillard har også estetikk som tema men 
anvendt på billedkunstfeltet – et barskt og uventet oppgjør med en del 
retninger innen samtidskunsten, den senere Warhol f.eks. ikke 
unntatt. Dant følger på sin måte opp temaet konsum og kritiserer 
særlig dets binding ensidig til kjøp og salg – ’the cash nexus’. 
Baudrillard kritiseres også, men Dants diskusjon ender med en delvis 
tilslutning til den tidlige Baudrillard. Rahmans stort anlagte exposé 
som inngår i en doktoravhandling under avslutning, går grundig 
gjennom samfunnsvitenskapelig tenkning om konsumet med sikte på 
en bedre forståelse av sider ved konsumet i ’utviklingsland’. 
 
Neste hovedbolk tar for seg presse og media. Flatlands artikkel 
bygger på en god mellomfagsoppgave ved UiO, med kildenærhet og 
høy aktualitet som sterke sider. En mer eksplisitt og inngående kritikk 
av medias forflatning tar Allerns artikkel seg av, hans 
prøveforelsening til dr.polit.-graden fra 1997, tidligere bare utgitt som 
arbeidsnotat fra Inst. for medievitenskap. UiB. Kjartan Fløgstad 
trenger ingen presentasjon. ’Ingen sosiolog’, vil kanskje noen si. Til 
disse kan dette essayet tjene som motbevis: sosiolog mer enn god nok 
– også. Det er spennende at han sier han vil komme tilbake til sitt 
sjuende og største ’kontroll’ i en seinere sammenheng - til trøst og 
oppmuntring neste gang vi ’tar Fjernkontrollet i handa’ og zapper oss 
inn på neste ’Propagram’. 
 
De to neste innleggene tar for seg tema fra Østerbergs mye diskuterte 
Arkitektur og sosiologi i Oslo. Elnans artikkel bygger på et 
vekttallsessay ved UiO og demonstrere anvendeligheten av 
Østerbergs begreper som tyngsel og avlastning i en analyse av den 
nye hovedflyplassen på Gardermoen. Otnes’ review essay forsøker å 
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forstå, vurdere og imøtegå kritikken av boka – på engelsk bl.a. som en 
del av arbeidet med å få boka selv gitt ut i engelsk språkdrakt. 
 
Til slutt Padovans kommentarer til italiensk sosiologi de siste 50 år 
(tidligere trykt i ESAs newsletter). Kort kanskje, men vi håper å 
kunne komme tilbake med mer stoff om italiensk samfunnsvitenskap 
og samfunn – ”et laboratorium for sosial og politisk endring” ifølge 
noen, men alt for sjelden seriøst i fokus her hos oss. 
 
Annonsen til slutt gjelder som nenvt vår nye stolthet skriftserien, hvor 
Mjaatvedts doktoravhandling og Østerbergs magisteravhandling 
kommer først, men med flere andre i kjømda. 
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