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Med dette gir vi ut tiende halvbind av Sosiologisk årbok i ny serie. Vi 

tangerer rekorden fra den første serien som kom med ialt ti bind fra 

1985-92 - ett per år unntatt i 1989 og 1991, begge med to. Til 

forskjell fra den forrige har vi på ingen måte planer om å legge opp. 

Tvert imot legger vi planer om å trappe opp virksomheten.  

 

Kritisk teori, sosiologisk og annen, er ikke populær i ledende kretser. 

Det fins liketil dem som propagerer "konstruktiv" teori istedenfor den 

kritiske; man vil unngå et så "negativt" ord. Vi lar tipset gå videre til 

filosofen Kant - det hadde unektelig vært mindre anstøtelig om han 

hadde kalt sine bøker "Konstruksjon av den rene fornuft" osv. På 

gresk betød krísis å velge (ut), beslutte, dømme - Kriton betyr den 

utvalgte. Latin con-struo derimot betød nærmest å dynge på 

hverandre, med eller uten orden. 

 

Upopulær i toneangivende kretser  er kritisk teori dessmer viktig for 

de "ustemte" bredere lag og deres talspersoner. Her gjelder det å finne 

tonen, en annen tone og å gi den form og kraft. I denne sammenheng 

er vår årbok bare en liten partner, men dog del av en bevegelse som 

langsomt synes å ha framgang på verdensbasis idag. 

 



Innledning 

iv 

Hobsbawms og Johansens artikler har tilsynelatende forskjellig emne 

- den første en makrohistorisk sammenfatning av det 20. århundre, 

den andre en bokomtale. Men begge tar for seg makt i den store og 

langsiktige sammenheng, med "hovedmotsigelsen" for å si det med 

dialektikken, Johansen i Norge, Hobsbawm i "det korte 20. århundre".  

 

Litt kritikk: Hobsbawm forsøker et overbevisende svar på det 

retoriske spørsmålet om forskjellen på Hitler og Stalin, og lykkes - 

nesten. For det er vanskelig å si seg enig i at vi trenger forskjellige 

begreper for å betegne det å eliminere et folk bare fordi de er et folk, 

og det å eliminere mulige politiske motstandere. Skjer det i stor nok 

stil, må vel begge kalles folkemord. Og å unnskylde Stalins leire med 

at de måtte til for å rekruttere arbeidskraft til arktiske strøk er bare 

ikke holdbart for oss som vet om Kirkenes og Longyearbyen. 

 

Hobsbawm minner om Westfalerfreden etter vilken vi bl.a. fikk en 

samlet stormakt "i øst" - "fra Polen til Stillehavet".  340-50 år seinere 

er denne makten pulverisert og det rår uvisshet om hva 

konsekvensene vil bli. Her bør vel også Frankrikes rolle i 

trettiårskrigen nevnes. Richelieus intriger tok sikte på å splitte det 

tysk-habsburgske keiserdømmet, og skapte kaos, en ødemark, et 

wasteland  i øst, noe det tok to-tre hundre år å overvinne. Uten dette 

var "solkongen" Louis XIV bare blitt "månekonge".  

 

Resultat av bevisste intriger eller ikke, idag er det nesten som en ny 

skult eller glemt trettiårskrig fortsatt raser og gjør sitt ytterste for å 

svekke, splitte, fjerne - bare en mer østlig østmakt denne gang. 

Resultatet er usikkerhet, nye spilleregler, en ny verdens-(u)orden - og 

Hobsbawm anfører gode grunner for at USAs økonomiske og 

kulturelle hegemoni neppe kan vare lenge.  

 

Johansens gjennomgang av endrede norske maktforhold i perioden 

mellom de to maktutredningene (kalt MU og M&D) hever seg til 

samme nivå som Hobsbawm på det beste - en overlegen 

sammenfatning. Som markant kritiker av den forrige ender han i en 
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poengtert, men klart mildere tone denne gang - "jeg likte boka". 

Østerberg sammenfattet MU slik - den gikk fra å påvise for mye til å 

påvise for lite makt i Norge. Og deretter grep utredningsleder  nr. 1 

selv politisk makt, practising his preachings. 

 

En mulig foregripelse av M&Ds virkninger kan være at den, motsatt 

MU, vil få ubetydelige virkninger for det politiske feltet men desto 

større på det samfunnsvitenskapelige. Lederne denne gang er rett og 

slett for gamle til å ha politisk karriære i utsikt. Hegemoni for ikke å 

si monopol på fagfeltene er derimot ikke umulig for en utredning som 

skal gi ut over førti bøker. Resultatet vil avhenge av hvordan 

utrederne praktiserer den makt de har innad i gruppa og utad i 

fagmiljøene - og kanskje særlig i hvor åpne de klarer å stille seg i 

forhold til fagenes kritiske tradisjon. Østerberg sa nylig at en ISF-

trykksak "taler både statens språk og kapitalens språk", og direktøren 

repliserte at dette skulle han merke seg, "siden det kom fra en som 

skriver godt" (Sosiolog-Nytt, 3-2000, s. 37). Slik taler en som er såret 

og forbanna, men som - i likhet med forrige MU-leder "ikke våger å 

sette Voltaire i fengsel".1 

 

Kjeldstadlis  artikkel  er skrevet for et bredere publikum. Han bygger 

på Eric Olin Wright - nylig gjest ved ISS' femtiårsfeiring - og Pierre 

Bourdieu. Nå som mange mener at klassesamfunnet ikke bare er "på 

hell", men rett og slett "ut", bidrar særlig sistnevnte til å gjøre ulikhet 

og klasse til en del av hverdagslivet. Vi utøver eller er offer for 

forskjellsbehandling i enhver sosial og kulturell sammenheng – 

Distinksjonens  underforståtte spilleregler gjør "språkbruken nærmest 

til en kamuflert borgerlig måte å sette igjennom sine egne 

klassenormer på". Det erklært "ute" siver inn igjen overalt. "Alle" vet 

det, men nesten  ingen snakker om det, de distingverte for å nyte sin 

distinksjon i fred og vi andre for å beskytte oss mot åpenlyse 

nedlatenheter. 

 

                                           
1 De Gaulles uttrykk, visstnok fra den gang Sartre unngikk påtale og straff for sitt 
lovbrudd, å selge maoistenes La cause du peuple på åpen gate. 
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Lians artikkel er et noe omarbeidet første kapittel fra hennes 

doktoravhandling, som hun selv sier en bred - og vi kan legge til en 

lærd - historisk gjennomgang av den sosiologiske utilitarisme-

kritikken. Den leder fram til en diskusjon av moderne synteseforslag 

av typen institusjonell økonomi. Konklusjon: Forskjellene er for 

store, økonomi og sosiologi verken kan eller bør forenes. 

 

Otnes' analyse av det norske lunsjbordet har et lignende hovedsikte - 

valget mellom tallrike retter som ikke har individuelle priser som en 

slags "oase i markedssamfunnet" hvor "markedets lover" 

tilsynelatende er opphevet. Teksten har samtidig et visst  rapsodisk  

preg ved å bringe inn flere andre tema, men likevel samlet om et slags 

materielt-fenomenologisk ("kreseologisk") sikte. Konklusjon: 

Lunsjbordet er et autentisk  og levedyktig eksempel på at 

markedslover kan settes til side. Verken en modell med 

"skyggepriser" eller en med anomi eller kaos kan berge eksemplet 

tilbake  igjen til markedsfolden. 

 

Lundheim Hauglin gir oss bekjent den første sosiologiske analyse av 

organ-donasjon. Teoretisk basert bl.a. på Merleau-Ponty, Foucault, 

Bourdieu og nyere arbeider om "kroppens sosiologi", pluss en 

grundig faktaanalyse av donasjon som sosialt fenomen, kommer hun 

til et resultat med affinitet til den økonomikritiske retningen som også 

Lian og Otnes står for. Hun skiller mellom dimensjonene 

"indreorientering" og "ytreorientering". For den første står en avdøds 

organer som identitetsbærende, ikke minst for de etterlatte. For den 

andre er relasjonen kropp og identitet utvendig og organene "noe 

løsrevet", noe "det medisinske system forvalter som varer". Disse 

dimensjonene er "motstridende på en så gjennomgripende måte at 

(mer) informasjon (ikke) uten videre kan bryte dem ned". Den 

medisinske teknikk- og markedstenkning møter altså en motstand den 

ikke forstår og ikke kan løse. 

 

Stafsengs doktorforelesning tar utgangspunkt i egne forskererfaringer 

bl.a. fra (Øst-)Tyskland. Han diskuterer samfunnsvitenskapenes, 
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særlig pedagogikkens arv fra forskere og forsøk med utydelig forhold 

til fascismen, hvor blant annet en av Slagstads "nasjonale strateger", 

Erling Kristvik, tillegges en mulig rolle. Frankfurterskolen diskuteres 

som en motkraft, men en som ikke kunne klare helt opp i det 

utydelige: "disiplinene har et farlig ubearbeidet forhold til hva som er 

nazistisk og antinazistisk vitenskap". Mot slutten kritiseres meget 

betimelig endog Baumans feirede "tese om Holocaust som 

modernitetens høydepunkt" - isåfall "måtte også det menneskesynet 

som gjorde nazismen og Holocaust mulig tilhøre det moderne eller 

moderniteten". - I neste halvbind følger vi opp emnet med å trykke 

første del av Bourdieus Martin  Heideggers  politiske  ontologi. 
 

Haaland og Dobsons analyserer den postmoderne melankoli med 

utgangspunkt i Walter Benjamin - "har det intellektuelle venstre blitt 

melankolsk i benjaminsk mening?" Scott Lash's seinere arbeider 

kunne tyde på det. Men denne artikkelen skaper en syntese av kritisk 

sosiologi, psykologi og kunsthistorie - en meget original vri som 

bygger tungt på Julia Kristevas verk - "slik at Munchs bilder (står 

som) tegningene til tekstboblene i en tegneserie" i forhold til denne 

kompliserte teorien. Forfatterne bruker konsekvent uttrykket 

melankoli til forskjell fra det mer passive "depresjon". Flertydigheten 

ved fenomenet er sentral. Det kan både være "tap av væren og sorg 

uten årsak" og en kilde til skapekraft "som kan realiseres når eller om 

den gjenskapes i den symbolske praksis".  

 

Tilslutt to bokomtaler. Vi takker Kjartan Fløgstad for eneretten til å 

trykke hans innlegg på Gyldendals lanseringsmøte for hans siste, mye 

omtalt bok Osloprosessen. Boka som er emnemessig beslektet med 

Østerbergs Arkitektur og sosiologi i Oslo vil få en uavhengig omtale i 

neste årbok. Vi takker likeledes Håkon With Andersen for omtalen av 

Østerbergs Det moderne - grundig omtalt i vårt forrige bind, men 

desto mer viktig som den første anmeldelse skrevet av en 

modernitetshistoriker av faget. 

 
Redaksjonen 


