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1. Redaktionelt

Fra redaktionen ønskes i al enkelhed god sommer til medlemmerne. Og forresten, en formaning: husk af 
meddele ændringer i adresse og email til kassereren, som er identisk med redaktøren.

2. Efterårets Hexis-arrangement

finder sted torsdag d. 24. oktober kl. 13-18, så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Stedet er endnu uvist, 
men emnet bliver "Videnskab og politik", og oplægsholderne er Jan Kampmann, Curt Sørensen og Staf 
Callewaert.
Nærmere oplysninger følger og vil i tidens fylde også kunne findes på foreningens hjemmeside.

3. Bibliografi

En formodentlig komplet bibliografi over Bourdieus skrifter (redaktøren har ikke haft lejlighed til at se den) er 
udgivet af hans medarbejdere gennem mange år Yvette Delsaut & Marie-Christine Rivière med titlen 
Bibliographie
des travaux de Pierre Bourdieu (Paris: Le Temps Des Cerises, 2002). Ellers kan man som bekendt konsultere 
de forskellige online-bibliografier, som findes på foreningens hjemmeside http://www.hexis.dk.

4. Bøger af Staf Callewaert

Mange af foreningens medlemmer deltog i de forskellige arrangementer i anledning af Staf Callewaerts 70-
årsdag og sidste dag som professor. For dem, der ikke benyttede lejligheden til at anskaffe bogen Videnskab 
og engagement, som blev udgivet i anledningen på Hexis' initiativ, vedhæftes et attachment med nærmere 
oplysninger og et mægtig godt billede af fødselaren. For at åbne dette attachment i PDF-format skal man 
have en Acrobat Reader, som kan hentes gratis på http://www.acrobat.com. Hvis man som redaktøren er 
fjende af monopolkapitalen, dvs. Microsoft, er det jo en særlig fornøjelse at fremme brugen af det 
udmærkede ikke-Microsoft udvekslingsformat, som PDF-filer er. Men skulle man ikke orke at nørkle med 
programmer er her en kort beskrivelse og de nærmere algsomstændigheder: I en række interviews og 
artikler fortælles Staf Callewaerts personligt professionelle historie: dominikanerbroder, studerende i teologi 
og filosofi og siden docent i etik ved universitetet i Leuven, arbejde blandt indvandrere i Paris i årene før 
>1968, doktorerer i Sociologi i Lund, professor først i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitetscenter, 
siden i pædagogik ved Københavns Universitet. Teksterne handler desuden om Staf Callewaerts arbejde med 
rådgivning og forskeruddannelse om skolespørgsmål i Guinea-Bissau, Tanzania, Mozambique, Namibia, og 
senest om det forskeruddanelsesinitiativ som er et samarbejde mellem Viborg Amt, Sygeplejeskolen i Viborg, 
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Viborg-seminariet og Københavns Universitet. Bogen kan bestilles ved henvendelse til Forlaget PUC (tlf. 87 
26 26 51, bente.klausen@viborgsem.dk) eller direkte via hjemmesiden http://www.viborg-seminariet.dk. 
Den koster 225 kr og leveres frit ved køb af 5 eksemplarer, ellers læg 45 kr til i forsendelse. Ved samlet 
bestilling af mere end 20 bøger gives 10 procent rabat. Der er imidlertid udkommet endnu en bog af Staf 
Callewaert, nemlig Tekster fra Bourdieus og Foucaults verden (Akademisk Forlag, 2002), som samler en 
række forelæsningsmanuskripter om emner, der går noget ud over de i titlen angivne; også Bell, Richardson, 
Lévi-Strauss, Weber, Pascal og Aristoteles tages under behandling. Bogen kan (bl.a.) bestilles via forlagets 
hjemmeside http://www.akademisk.dk.

5. Socialforskningsinstituttets hjemmeside

Og når vi nu er ved PDF-filer: på Socialforskningsinstituttets hjemmeside http://www.sfi.dk kan man også 
finde diverse publikationer, som kan hentes ned i PDF-format, ganske gratis. Eksempelvis hele Erik Jørgen 
Hansens rapport fra 1995 om undersøgelsen af de sociale baner hos et udvalg af generationen født i midten 
af 1950erne, En generation blev voksen. Den første velfærdsgeneration; det er vel et af de mest grundige 
studier af social arv i Danmark.

6. Oversættelse

Morten Nørholm har oversat Loïc Wacquants indledning til den engelsksprogede udgave af Bourdieus La 
Noblesse d'Etat (1989), på engelsk State Nobility. Oversættelsen vedhæftes som attachment (se andetsteds i 
arkivet).

7. Internationale konferencer

Centre de sociologie européenne afholder en international konference med titlen "Sciences sociales et 
réflexivité. Hommage à Pierre Bourdieu" på overvejende fransk i Paris d. 23.-25. januar 2003. Emnet er 
nærmere bestemt social- og humanvidenskabernes socialhistorie, dvs. historierne om disse videnskabers 
institutioner, agenter, problemer, genstande, instrumenter (herunder begreber og metoder) samt deres 
forhold til magtfeltet (herunder efterspørgslen efter videnskabelig viden). Tilmeldingsfristen for indlæg var d. 
15. juni 2002, men nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Centre de sociologie européenne, 54 
Boulevard Raspail, 75006 Paris. Arrangørerne er Patrick Champagne, Johan Heilbron, Rémi Lenoir, Louis 
Pinto og Gisèle Sapiro. Sidstnævnte taler engelsk og har mailadressen sapiro@msh-paris.fr; hun er i øvrigt 
forfatter til en omgangsrig bog om det franske litterære felt under besættelsen, La guerre des écrivains 
1940-1953 (Fayard, 1999).
På Kretas universitet organiserer Nikos Panayotopoulos en konference med overskriften "La domination 
symbolique internationale et la circulation internationale des idées et des hommes", dvs. "Den internationale 
symbolske dominans og den internationale cirkulation af ideer og mennesker". Det sker d. 26.-27. september 
2003, og hensigten er at analysere forholdene mellem nationale magtfelter som et internationalt magtfelt, 
samt at undersøge relationerne mellem nationale uddannelsesfelter, bl.a. ud fra ideen om at de internationalt 
dominerende uddannelsessystemer, f.eks. de amerikanske eliteuniversiteter, bidrager til produktionen og 
reproduktionen af eliten i mindre lande som Grækenland eller Danmark. Nærmere oplysninger kan fås hos 
Nikos på adressen nikopan1@otenet.gr.
Martin Munk oplyser, at der i Uppsala afholdes et ugekursus 11.-15. november om korrespondanceanalyse. 
D. 12. november planlægges der at være indlæg af Martin Munk, Johs. Hellbrekke, Mikael Palme, Donald 
Broady, Lennart Rosenlund og Mikael Börjesson. Nærmere oplysninger fås hos sidstnævnte på adressen 
mikael.borjesson@ilu.uu.se.

8. Ny webmaster

Pasningen af foreningens hjemmeside varetages fremover af bestyrelsesmedlem Kim Esmark, så hvis man vil 
brokke sig over den eller (mere konstruktivt) foreslå forbedringer i form af links, information, tekster der kan 
lægges ud eller lignende skal man skrive til kesmark@ruc.dk.

9. Hexis' kursusvirksomhed i efteråret

Som det vil være i al fald nogen bekendt forsøgte Hexis her i foråret at fortsætte tekstlæsningsdelen af Staf 
Callewaerts ph.d.-seminar (inkl. overbygningsstuderende). Det vil nok ikke ske på helt samme måde til 
efteråret, trods flere tilkendegivelser om tilfredshed (og en vis relevant utilfredshed med læsebyrden); men 
bestyrelsesmedlemmerne har alle for travlt.
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Vi anlægger to strategier: for det første er der overvejelser i gang om at indlejre Bourdieu-relaterede kurser i 
eksisterende institutioner, men det er altsammen stadig på projekt-stadiet. Hvis der kommer noget ud af 
planerne, vil det naturligvis blive meddelt i nyhedsbrevet.
For det andet kunne man også forestille sig at etablere egentlige læsegrupper om tekster eller tekstsamlinger 
af den ene eller anden art. Der er allerede (forsøgsvist) søsat en sådan læsegruppe på initiativ af Marianne 
Høyen og Søren Lassen: teksten er Bourdieus lille bog Science de la science et réflexivité (Raisons d'agir, 
2001; se anmeldelse i Nyhedsbrev nr. 5), og hensigten er at læse mindre dele ad gangen, eventuelt at 
oversætte noget af den til læsebrug. Man er velkommen til at deltage under to forudsætninger: at man vil 
være med til at læse på fransk, og at man bidrager aktivt med oplæg eller oversættelse. Gruppen starter en 
gang til efteråret; henvendelse til Marianne på mho@kvl.dk.
Skulle nogen have lyst til at etablere læsegrupper om andre emner eller bøger, så send et forslag til 
redaktøren, så slår vi det op i nyhedsbrevet.
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