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Innledning 
 
 
 
Vi takker forfatter og forlag for tillatelsen til å trykke vårt sammendrag 
pluss et utdrag av den verdenskjente genetikeren professor Jacques 
Ruffiés verk. Vi har fokusert på hans konklusjoner om såk. sosiobiologi, 
en retning som neppe er dominerende blant norske sosiologer. Men om 
de kanskje ikke er så mange, synes det likevel å være en del lokale 
biologer som tror de definitivt har vunnet debatten om denne høyst 
omstridte posisjon. Derfor denne oversikten over de vektige 
motargumentene fra biologenes eget fag, og fra vårt eget. I denne første 
gruppa artikler følges Ruffié av bidrag fra to lokale kolleger, Pål 
Dingstad og Sigurd Skirbekk. Bare tredjemann uttrykker syn som ligger 
langt fra redaksjonens. Vi trykker hans frimodige ytring om 
menneskerettighetene med sikte på å invitere til tilsvar og debatt i 
seinere Årbøker. 
 
Neste gruppe artikler tar for seg konsumet. Campbells tolker sine 
intervjudata dithen at "browsing" – "jeg bare kikker" – utgjør det rom 
som "desire" – (kjøpe)lysten – dannes og utspiller seg i. Fishers analyse 
av ungdommers bruk av spilleautomater ligner Campbells langt på vei 
men prøver mer av en "postmoderne" vri, ved å analysere de unge 
spillernes maktfølelse i liksom-voksen-roller som en illusjon, og det en 
automateierne profitterer på. Poretzkina og Jyrkinen-Pakkasvirtas 
slående kontrast, problemene for de nye middelklassenes konsum i 
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dagens Russland, er ikke bare en ekstrem som kaller på medlidenhet. Det 
er også en påminner om at den totale situasjon for aktørene og deres 
samfunn alltid, om enn oftest diskret, spiller inn når vi handler: 
Shopping is not only shopping, it's part of a total social system. 
 
Tredje gruppe artikler har alle kultursosiologisk preg. Longvas bidrag gir 
oversikt over det noen kaller "scrap culture"-debatten i dagens 
sosialantropologi (jfr. debatten om Wikan SÅ 96.2). Vi finner 
argumentasjonen fascinerende og holdbar et godt stykke på vei, men 
likevel slik at sosiologien kunne ha glede av å overta feltet dersom 
"scrap-culture"-antropologene skulle vinne full seier i sin egen fagdebatt. 
De neste fire artiklene kan illustrere dette. 
 
Sandlie presenterer rockebandet U2s forrige verdensturné. Hans analyse 
av rock som ironi, og rockerne som beslektet med eksistensialistisk eller 
postmoderne filosofi er uvanlig og spennende. Øvergaard ironiserer 
vennlig men treffende mot en ironiker i norsk sosiologi mm., Kjetil 
Rollnes, og kontrasterer nærmest en farlig med en ufarlig ironi. Det bør 
tilføyes at artikkelen er skrevet ca. ett år før Grand Prix-suksessen der 
ironien slo over i sin mindre morsomme motsetning – økonomi; "slik er 
det at naa frem", med en klassisk ikke-ironikers ord. 
 
Kasin tolker bilismen som en realisert ironi, særlig sett i lys av 
Bergsonsk filosofi. Og Sestoft, en yngre dansk litteraturviter, presenterer 
bysosiologiske sider ved en av verdenslitteraturens store samtidige 
ironikere, Georges Perec, hvis store Livet bruksanvisning nå omsider 
fins i norsk oversettelse. Anbefales! 
 
Til sist kommer Otnes debattbidrag med utgangspunkt i kollegene 
Hernes og Rød-Larsens eksponering i presseoppslag om Fideco-
skandalen. Det gir en foreløpig analyse av om teorigrunnlaget til de to 
kan forklare sider ved hendingsforløpet, og om teoriene deres derfor må 
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anses modne for revisjon. Når etterforskningen er avsluttet tar vi sikte på 
å komme tilbake til dette, hva affæren kan lære profesjonen om 
sosiologisk praksis, kritisk eller ukritisk, analyserende, anvendt eller 
aksjonerende. Hernes' 15 år gamle slagord "Tilbake til samfunnet" (TfS 
1982) er kanskje modent for evaluering. Hvor er det plass for kritisk 
sosiologi, der vi kom "tilbake", noen av oss? 
 

__________ 
 
 
Redaksjonens beste takk går fortsatt til alle som har støttet oss, med 
økonomiske, praktiske eller faglige bidrag. Vi kunne sagt "stø kurs" men 
"mål i sikte" er mer dekkende: Forlagsutgivelse burde gå i løpet av 1998 
seinest. Mye avhenger av den kampanjen for abonnementsverving som 
nettopp er sendt ut. Vi trenger minst et par hundretall faste abonnenter 
før målet er nådd. Slutt opp!  
 
Visjoner på litt lengre sikt kan være en "smal" skriftserie ved siden av 
Årboka, med litt lengre kvalitetsskrifter det viser seg vanskelig å få gitt 
ut på vanlige forlag. En venneforening for kolleger som har råd og som 
kan tenke seg å bidra med mer enn et vanlig abonnement er en annen 
mulighet, kanskje nesten en nødvendighet. 
 
En liten skuffelse er det til sist at vår oppfordring om å sende inn 
artikkelutkast som ble distribuert til alle støtteintstitusjoners postkasser 
(Oslo, Horten, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø) resulterte 
hittil i 1 – ett – innsendt bidrag (som kommer i neste bind). Kan vi 
virkelig ikke bedre enn det?  
 
For å konkretisere invitasjonen, som er permanent: I de neste halvbind 
kommer det bolker bl.a. om bysosiologi og arkitektur, om 
sosioteknikken (STS) og dens kritikkere, om de materielle tings 
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sosiologi, om positivisme og samfunnsengasjement, om profesjoner 
mmm. Så kort sagt, opp av skuffene!  
 
 
Redaksjonen 


