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Innledning 
 
 
 
 
Årboka kommer med annet halvbind for 1997, det fjerde så langt i den 
nye serien som startet i 1996.  
 
Innholdet har en første hovedbolk med tre artikler om ulike sider av 
urbanitet, bylivets problemer og muligheter. Peter Marcuse har vi gleden 
av å presentere for første gang på trykk i Norge, kanskje også i Norden. 
Han er opprinnelig jurist men har virket mest som byplanlegger, fra 1975 
professor i emnet ved Columbia, N.Y. Han har vært aktiv i lokalpolitikk 
men er mer kjent for undervisning og forskning - over hundre publiserte 
artikler på engelsk, tysk og fransk, og flere bøker. Den siste heter 
Missing Marx (Monthly review press 1991) og er en rapport fra 
Østtyskland nettopp i omstillingsperioden 1989-90. Og ja, han er sønn av 
Herbert som han ligner svært av utseende. The enclave ... som vi trykker 
er et særdeles sterkt og grundig innlegg i debatten om ghettoer og «the 
underclass». Norske bidrag til samme debatt har bl.a. kommet fra 
Brochmann  og Rogstad - mot Widerberg og særlig Wikan - i Tidsskrift 
for samfunnsforskning  4/96. Marcuse er på et vis mer pessimistisk, som 
når han argumenterer mot seeing in the ghetto the virtues of the enclave 
(s. 49), men han er samtidig for nyansering av begrepene - ghetto, 
enclave, citadel. 
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Tostrup og Pløger legger fram hovedpunkter og reflekjoner ut fra nokså 
ferske doktoravhandlinger. Begge behandler diskurser men artiklene 
kontrasterer kledelig med hensyn til ytringenes kilder, materielle bygg 
og byggprosjekter versus byboernes vaner og holdninger. 
 
Meningsutvekslingen mellom Alan Sokal og Bruno Latour hører til 
etterdønningene etter «Sokal-skandalen» som vakte slik oppsikt for et 
drøyt halvår siden. Sokals ‘scoop’ var å få trykt en artikkel som 
tilsynelatende gir faglig støtte til en god del ‘postmoderne’ bruk av 
vitenskapelig fysikk (som han er professor i), mens han etter trykningen 
avslørte at det hele var en fleip som gjør narr av sider ved nevnte bruk. 
Latour, kjent bl.a. for sine science and technology studies (STS, som vi 
kommer grundigere tilbake til i neste halvbind) tar til motmæle men 
viser seg selv å være blant offrene for Sokals fleip. Les og bedøm selv 
hvem som ler først, sist, mest eller best.   
 
Vi har her som for øvrige bidrag selvsagt forfatternes samtykke til å 
trykke tekstene, og dessuten en ny god erfaring med Internet o.l. som 
rask og effektiv kommunikasjonskanal til gledelig imøtekommende 
kolleger over hele verden. 
 
Det følger en gruppe mer forskjelligartede tekster. Meviks prøve-
forelesning til hovedfag i Bodø tar forsåvidt opp anvendte sider ved den 
deltaker-tilskuer-problematikken Skjervheim gjorde berømt men som 
Otnes nå på mer teoritisk grunnlag kritiserer og foreslår alternativ til. 
Dæhlens store exposé  av Lucács står på egen bein, men er relevant i 
samme sammenheng, samt verdt å huske i forbindelse med vår varslede 
STS-kritikk.  
 
Kupers artikkel er hans Eilert Sundt-forelesning fra i fjor høst. Velkjent 
som britisk antropolog-senior har han et stort forfatterskap bak seg, 
seinest The chosen primate (Harvard Univ press 1996) og et stort antall 
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artikler. Etter å ha hørt debatten 16.10.96 ba vi han skjerpe 
konklusjonene i teksten, noe han bare tildels gjorde. Men han fikk altså 
spørsmål fra salen (Unni Wikan): «Earlier you said ‘scrap culture’!» og 
benektet ikke at han hadde sagt det, men uten å gjenta det nå. Han 
anbefalte istedet å finne mer begrensede, mindre uklare begreper enn 
‘kultur’ i framtidige analyser. Not scrap then but split and revise. 
Artiklen gir ellers en utmerket oversikt over kulturbegrepenes historie i 
ulike land og fag, ikke minst i sosiologi. Den følger også opp Longvas 
artikkel fra siste årbok. 
 
Bourdieu er på nytt vår gjest, denne gang til oppfølging av ‘Vår støtte til 
de kjempende’ fra SÅ 1996.2. ‘Den sosiale bevegelsens 
stenderforsamling’ vil føre videre arbeidet med krav fra den store 
protesten særlig mot reduserte sosiale ytelser i Frankrike i slutten av 
1996. Her er en interessant praktisk overskridelse av sider ved Webers 
‘verdifrihet’. Vi merker oss dessuten at han da «forutsetter (at) forskerne 
... endrer sitt språk og sin tenkemåte generelt» - sterke og vi får tro 
forpliktende ord fra en som ikke nettopp er kjent for enkel uttrykksmåte 
hittil. 
 
Rob Shields har sendt oss en kort anmeldelse av en fersk engelsspråklig 
norsk fagbok. 
 

* 
Og så til slutt vår store sorg, redaksjonsmedlem (mmm.) Arild 
Thomassen som omkom i en bilulykke 25.3.97. Det er hardt å skulle 
klare jobben uten Arilds glade og ustoppelige entusiasme og vi savner 
han enormt. Han var en inkluderende person, en som ga og ikke tok 
energi, en det ikke er mange av, og dessuten en lærd og lovende kollega. 
Emnet for hans bidrag kan virke lite passende men denne teksten ble 
skrevet i 1995-6 og skulle vært på for lenge siden. Nå kommer den, av 
egen tyngde og til minne. 
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Det er forøvrig ikke første gang vår lille årbokredaksjon rammes. Da 
Arild og Per begynte å snakke Årbok for over to år siden, hadde Torodd 
Karlsten også sagt ja til å være med. Det vant han aldri, for han ble offer 
for en bilulykke kort etter.  
 
Vi savner dem begge og prøver å stå på i deres ånd i framtida.  


