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Klar, parat, smart, start! 

Det moderne samfund er et informationssamfund. Atmosfæren er blevet for- 
vandlet til en infosfære, hvor hvert eneste luftmolekyle vibrerer af meddelelser, 
og intimsfæren har udviklet sig til en modtagecentral, hvor telefoner, radioer og 
fjernsyn repræsenterer et permanent beredskab til indfangning og udsendelse af 
informationer. Det gælder om at have antennerne ude, hvis man vil identificere 
al den information, der svirrer omkring. 

Det er ikke kun nye oplysninger, der summer gennem luften. Alting registre- 
res, reproduceres, resumeres, revideres. Familielivet fordobles i foto-albums, 
samfundslivet fordobles i databanker. Fortid og nutid står til disposition i et sta- 
digt ekspanderende system af museer. Modernisering og musealisering f~ lges  
hiind i hand. 

Flere og flere arbejder med indsamling og udsendelse, fremstilling og for- 
tolkning af informationer. Personlige erfaringer er blevet et anliggende for pro- 
fessionelle eksperter som ergonomer, ernæringseksperter, seksualvejledere, =g- 
teskabsriidgivere, hvis den enkelte da ikke opfordres til at blive ekspert pA sig 
selv: Kvinde, kend din krop! Hverdagen er saledes blevet en daglig eksamen, 
med et uoph~rligt voksende pensum: Hvornar var det nu det var? Hvor ligger 
Biafra? Hvad hedder ~konomiministeren? Hvad betyder pc'er? Hvordan arbej- 
der en akupunkt~r? Hvor tit afholdes der kornrnunevalg? 

Mængden af informationer er et moment i en civilisatorisk udvikling fra di- 
rekte, fysisk omverdensbeherskelse til en medieret og mental kontrol. Medier og 
modeltænkning skaber et nyt, mere distanceret, men samtidig ogsA mere kon- 
centreret forhold til denne omverden. Det gælder - som i den statistik der er me- 
diernes fremherskende retorik - om at kunne observere og klassificere med hen- 
blik pA opstilling af kalkuler eller andre intellektuelle operationer. Under denne 
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