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Innledning 

 
 
 
 

 
Så har vi kommet til sjette halvbind i ny serie. Regner vi med de åtte 
årgangene fra første serie 1985-92 har vi altså godt og vel passert et 
ti-årgangs-jubileum. Det har vi latt være å markere. Feiringen får 
vente til vi begynner på femte årgang i ny serie i det rundeste av 
årstall, år 2000 – samtidig femten år etter den første starten. En liten 
monografi- og antologi-serie – ekstratilbud utenom abonnement – er 
derimot rett rundt hjørnet. 
 
Først i dette bind står Lebarons innlegg fra et seminar i november 
1998 om fransk-norsk forskningssamarbeid. Innlegget gir bud om den 
sterke stillingen til Bourdieus tilnærming i dagens franske sosiologi. 
Mer overraskende er kanskje den økende oppmerksomheten omkring 
økonomisk sosiologi. Lars Mjøsets tilsvarende presentasjon av norsk 
sosiologi fra samme seminar er desverre ikke tilgjengelig for trykken. 
 
Neste gruppe artikler tar hver på sin måte for seg de ”tunge” 
teoretikerne Habermas og Luhmann. Sirnes tar for seg skillet til 
Habermas (og Kant m.fl.) mellom den kognitive, normative og 
estetiske sfære og påviser meget skarpsindig – bl.a. med setningen 
”Eg innrømmer at eg avskyr Det norske Arbeidarpartiet” som 
eksempel – at skillet leder til motsigelser og derfor er uholdbart. 
Viktige konsekvenser for kritisk miljøpolitikk (genteknologi mm.) 
påpekes. Hagens doktoropposisjon til Jan Ove Tangen kritiserer 
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sistnevntes Luhmann-inspirererte analyse av idretten som koder og 
reduksjon av kompleksitet (”Jeg er dyktig – kanskje dyktigere enn 
deg?”), bl.a. med at idrettens kollektive sider (såsom lagidrett) da 
faller på siden, og at den moderne masseidrett kanskje like mye er en 
del av medias system som selvstendig. Sammenligning med Fürst og 
Egelands artikler om amatørfotball og –entusiaster (s. 289 og 313) er 
instruktiv. 
 
Rasmussens refleksjoner omkring McLuhan plasserer seg til dels også 
i forhold til Luhmann, men emnet skifter til media helt allment. Kan 
vi snakke om en ”cosmic awareness”? Engens emne er også media, 
mer spesifikt det mye omtalte Internett. En kritisk anvendelse av den 
unge Habermas’ teorier leder til nærmest motsatt resultat av 
Rasmussen: Internett har i seinere år forfalt etter et mønster som 
ligner det berømmelige forfallet til den borgerlige offentlighet over 
hundre år tidligere. 
 
Hegna og Hougen har begge bysosiologiske bidrag, det første en bl.a. 
Foucault-inspirert analyse av hygiene-diskursen i ’boligsaken’ i Oslo 
kommune ca. 1910-20, med det nybygde Ullevål hageby som et 
prototypisk resultat, en politisk styrt prosess. Hougen tar for seg noen 
av 1990åras spontane endringsprosesser i et eldre, privat 
boligområde, Grünerløkka. En slags kontrast styring–spontanitet 
altså. 
 
Det følger to artikler om et helt annet emne, to tilsynelatende svært 
forskjellige former for musikk, vestlig rock og tyrkisk arabeskmusikk. 
Men det fins likhetstrekk, så å si i omvending: Fornäs viser hvordan 
den spontane, ”rocka” musikken etterhvert må slite for å holde på et 
image av opposisjon, mens Tekelioglu viser hvordan forsøkene på 
politisk styring av en stats musikkliv til slutt må resignere overfor den 
spontant oppståtte offisielt uønskede musikkformen arabesk. Det 
kommer flere musikksosiologiske o.l. bidrag i neste halvbind av 
Årboka, bl.a. har Simon Frith lovet oss et bidrag om ”The politics of 
music and the music of politics”. 
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De neste to artiklene er litteratursosiologiske. Skarpenes’ analyse av 
Becketts Sluttspill påviser en litterær teksts kritiske rolle i 
samfunnsdebatten, mens Berg kartlegger en litterær debatts rolle i 
samfunnets media, med kontroversen om Blooms ”litterære kanon” 
som faktabasis, analysert med Bourdieus feltanalyse som et 
hovedmønster. 
 
De to siste fagartiklene tar opp fotballspillets rolle i litteratur og 
samfunn, Fürst blant praktikere – fotball som et eksempel på 
’negasjon av det kvinnelige’, et problem som kanskje kan overvinnes 
på veien mot etisk åpenhet og likestilling. Egeland gir et bilde av 
fotball-entusiastenes sterke hverdagsopplevelser og analyserer det ut 
fra Habermas, Hargreaves, Baudrillard og Bourdieu: Forfall eller 
utfoldelse? Artiklene kontrasterer instruktivt slik at Fürsts hovedsak, 
kjønn- eller gender-perspektiv, er nokså fraværende hos Egeland. 
 
Til slutt Nils Christies minneord over Yngvar Løchen, et velkjent 
medlem av norsk sosiologis pionergenerasjon. Han er dypt savnet. 
Løchens siste bok, Det gjenstridige livet, bygger på hans egne  
sykdomserfaringer – en vakker og innsiktsfull tekst om et trist emne; 
et verdig minnesmerke over en som var sosiolog til det siste. Anbefalt 
lesning for alle! 


