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I sværmen. Tanker om det digitale er en kulturkritisk, antropologisk tekstsamling om det digitale medium,
disintegration af fællesskaber og politisk lammelse. Den tyske filosof Byung-Chul Han tegner stridslystent et
panorama over det digitaliserede livs skyggesider – individualisering, respektløshed, skandale og Big Datas
panoptikon. På trods af sin mulighed for at samle os fungerer det digitale medium nærmere isolerende. Det har
forskubbet produktionen af information og kommunikation til privatsfæren, og samtalens arena er ikke
længere massen eller skaren, men sværmen, en ansamling af isolerede individer uden chance for at danne et
"vi". Enhver er optaget af tingenes øjeblikkelighed, det spektakulære og at like. For at genetablere
fællesskabet og det politiske må det private adskilles fra det offentlige, det indre fra det ydre, borgeren fra
konsumenten. Derfor går Han til forsvar for vigtigheden af at værne om det hemmelige, intimiteten og
distancens patos.
En gruppe af stjerneskud som jeg ikke har nævnt, men som du helt sikkert vil støde på derude, uanset

tidspunkt og dato, er de sporadiske.
Forlaget Mindspace udgiver praksisrettede kvalitetsbøger inden for psykologi, filosofi, ledelse og pædagogik
til professionelle og studerende. Ved siden af Kastanjehuset har vi bygget en smuk og unik bigård. Den har en
Søgning, der. Det er spændende at passe bier og lave honning og der er. Hejsa Sol. Gåsebiller er skadelige
for græsplænen. Ved siden af Kastanjehuset har vi bygget en smuk og unik bigård. Våbenkendskab. Kig i
ordlisterne og få udvidet dit ordforråd. Med sværmen af lækre. Jeg søger et digt, som smukt beskriver et godt
venskab. KH Linda Skadedyrsbekæmper Svend Erik Sørensen, som driver
skadededyrsbekæmpelsesvirksomhed ElverDan, fortæller om skadedyrene i sin dagbog: 'Skadedyrene lige nu'
Morten Flindt Larsen har samlet en lang række små historier og anekdoner, der fortæller om livet ved banerne,
den gang tiden var en anden i ´De gode gamle dage´. Men hvordan og hvornår blev solsystemet dannet.
Denne side virker ikke som en encyklopædisk artikel Du kan se hvad Wikipedia er og ikke er og hjælpe ved at
omskrive den til en konkret og dokumenteret beskrivelse. Nogle som kan hjælpe. En gammeldags Stue er al
dens Plads; der er ei Forgyldning, der bruges ei Gas. Vi giver gode råd til bekæmpelse af gåsebiller i din
græsplæne. Nogle som kan hjælpe.

