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Kanske det klaraste man kunne si om sosialisationskretsen var att det
var krets 11. Man hva er 11? 2x1? Konstans, identitet og alt ved det samme?

Den rake motsetningen til hva vi egentlig ville. Mangfold, sanselighet

og kjønnet som er mer enn ett.
Slik ble det. Sosialisationskretsen gikk med denne sommersesjonen
over i historien. I Kiljavas badstu gikk den over i resosialisationskretsen. Vi starter på nytt i det flytende. Har ennå ingen manchett.
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Kretsens felt var uten grenser. Subjektets samhälliggörelse. Den sociale
faktor. Eller rett og slett livets banaliteter. Det uteslutna som ikke
lenger synes.
Hele skogen 'og alle trærne.
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På sommersessionen i Tvind ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å undersøke om det kunne finnes en type interesse for sosialisation og sosialisationsteori. Og interesse var det. 60 mennesker hver kveld. I Århus.
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Første kredslederkonferranse holdes i Södertälje i januar 78. Esso Motor

Hotell. Her er ikke lenger noe grønt å skue. Men vindsus likevel. For
nettop på denne tid da mestertenkningen sto for fall, var det uglene som
møttes i kveldshellingen og morgengryningen i Södertälje. Öet var tross
alt videnskabsteorikredsen som var opphav og moder til kretsen.
“Det var s'gu fand'me... den mest fallokratiske forsamling". sier
Harriet og vender i døra. Hun går tillbaka till rummet vedsiden av og

fortsetter sitt arbeid med språk og socialisation i vetandeförmedlingskretsen.
Falloskretsen het den siden da. Hun innførte faktisk ordet. Og kom
selv igen siden. På første sommersesjon.
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Det var på Island. Ved Laugarvatn er det allerede det åpne landskapet som
får prege. I dette landet finnes knapt et tre.
I dette landskap hvor den første natur synes å dominere den andre,
gjør den nye socialisationstypen sin entré i NSU: Anti-Ødipus og maktkritikkern. Det blir bestemt at vi på kvelden skal danse sammen for å
sprenge måten vi bruker kroppene våre på. Våre kropper er formete uansett
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om det er kinesiske snører eller danske fotformsko.
Sesjonen avsluttes med enslig preken og kollektw andakt over Retten
til dovenskap. Anti-pedagogikk til kapitalens bevissthetsformer. Negatorisk. Notorisk.
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Det franske vinner teräng; men fortfarande på den andra kretsledarkonferransen, vinterkonferensen i Helsingfors, dominerar det tyska. Ottomeyer
och Hannoverskolen, Norbert Elias och lønnsarbeidets reproduksjon. Men

konferransen var ikke ensidigt cerebral. Den ble innledet med denne
co-koordinators yndlingsretter: löjrom i grädde med annet slikt noe,

fortsatte i samme stil og temaet var: Sivilisasjon og behov.
Ved denne inngangen mot øst, godt bortenfor de sentrale empirebygningene, stotte vi på ham igjen: "Marmormannen" av Andrej Vajda.`
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Også NSU har sine verdiskalaer. Sosialisationskretsen var i begynnelsen
av sin eksistens en av de som nøt høyest prestisje. Kanskje saarlig i 77;
før lsland. Innen det hade

det visstnok vært vitenskapsteorikretsen.

Seinere ble det utopi. Mens rene tilfeldigheter gjorde att det ikke ble
idrettskretsen siste sommersesjon. Vi har de seinere årene vænd:

vitne

til en forskyvning fra vitenskaplighetens sentrum mot periferien. Fra
det cerebrale til sanserne. Fra systematikken til elegans og letthet i
stilen; det flytende. Fra kapitalens logikk til kapitalens anarki, fra
partipolitik till politisk anarki. Fra Berlin til Paris. Fra Marx til
'
Nietzsche. Fra paraply til paradox.
Latter er tenkning i friluft.
Noen har efterlyst en revolusjon innafor NSU. Lik den som skjedde
for ti år siden. Men revolten er allerede der. Riktignok ikke i representantskap og slikt, men gjenneom periferien. Maktkritikken har tatt
makten, til vår - og sin egen - overraskelse. Det forelå ikke mindre
enn to manchettforslag till én krets denne sommeren, mens begjæret var
diskursivt i andre kretser ved siden av. Men når opprøret kom så bastant
fra Århus, har det vel tross alt sin grunn. Thomas Ziehe antyder om den
parisiske, deleuze'ske skrivemåten, att denne først og fremst har en
forutsetning, og at denne ligger i herrenes forhistorie på de "knochenharten französischen Seminarbänke". Nicht?
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