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KONCERT:
ANIMAL
COLLECTIVE
Til årets CPH:DOX-festival,

kan man opleve det skam-

roste amerikanske band 

i tre rum.

Statens Museum for
Kunst, 14. november

FORLYSTELSER:
HALLOWEEN 
I TIVOLI
Når Halloween i Tivoli 

åbner i næste uge, bliver

rutschebanen tunet med

røg og blod.

Tivoli, Vesterbrogade 3,
Kbh. V. 15. - 24. okt.

Llosa troede, 
det var for sjov
Nobel. Mario Vargas Llosa blev
ringet op, før solen stod op i
New York torsdag morgen, og
han var sikker på, nogen lave-
de grin med ham, da han fik
besked om, at han var dette
års vinder af Nobelprisen i Lit-
teratur. 

»I årevis har jeg overhove-
det ikke spekuleret på nobel-
prisen. I de senere år blev jeg
ikke nævnt, så jeg forventede
den ikke. Det har været en
overraskelse, en meget god
en, men en overraskelse«, sag-
de han til det spanske bureau
RSS Noticias. Han regner dog
ikke med, at prisen får nogen
indflydelse på, hvad han skri-
ver, fortalte han Svenska Dag-
bladet. »Men mit liv bliver for-
andret«. 74-årige Mario Vargas
Llosa er fuldstændig klar over,
at han bliver nødt til at værge
for sig, hvis ikke han skal blive
løbet over ende af opmærk-
somhed, forventninger og
indbydelser. Alt sammen no-
get, der kan ødelægge den ar-
bejdsro, han søger. Da Doris

Lessing fik prisen, sagde hun
efterfølgende, at det havde
været aldeles rædselsfuldt, og
at hun stort set ikke fik skre-
vet noget. (CA)

Unge siver fra 
Facebook
Sociale medier. Noget kunne
tyde på, at det ikke længere er
så sjovt at være på Facebook,
når forældre og skolelærere
også er det. Mens 439.000 un-
ge mellem 15 og 24 år i august
2009 brugte den sociale net-
værkstjeneste, var det samme
kun tilfældet for 396.000 i
2010 på trods af, at flere dan-
skere samlet set er begyndt at
bruge Facebook. Det skriver
MediaWatch. Samtidig bruger
de unge i gennemsnit to mi-
nutter mindre på Facebook
end sidste år. Tallene kommer
fra en ny rapport fra new me-
dia-rådgiver Jon Lund, der
bygger på en analyse af de of-
ficielle trafiktal fra FDIM/Ge-
miusAudience. En del af frafal-
det kan dog skyldes, at flere er
gået over til at bruge Face-
book på mobilen frem for på

computeren, og det forbrug
medregnes ikke i statistikken.
(sus)

Boghandlerkæde
har det stadig hårdt
Bøger. Konkurrencen i bog-
branchen er voldsom, og selv
om man er en af de store kæ-
der, er det svært at tjene pen-
ge i en tid med nye salgskana-
ler, frie bogpriser og økono-
misk krise. 

Arnold Busck-koncernen
med 35 butikker har haft
fremgang i regnskabsåret
2009-2010, men der er stadig
røde tal på bundlinjen. Under-
skuddet er på 7,5 mio. kr. mod
22,9 mio. kr. i underskud 
året før. 

Kæden slog sig i 2008 sam-
men med B.O. Bøger, hvis bu-
tikker var placeret, så de geo-
grafisk passede med Busck-
kædens, men visse overlap
har der været. Det betyder
blandt andet, at kæden er i
færd med at afvikle en af sine
butikker i Odense. Til gen-
gæld har kæden åbnet en ny
butik i Aalborg. Ifølge koncer-
nens ledelse tror man stadig
på, at der vil komme positive
effekter ud af sammenlægnin-
gen af de to kæder, men syner-
gieffekterne kommer lang-
sommere, end man havde for-
ventet. (CA)

Dansk teater på
München-repertoire
Teater. En dansk teaterforestil-
ling bliver nu en del af reper-
toiret på et udenlandsk teater.
Teaterforestillingen ’Voices’,
der lige nu spiller på Betty
Nansen Teatret, skal over tre
måneder til næste år opføres
på Bayerisches Staatsschau-
spielhaus i München. Det sker,
efter at teatrets nye direktør,
Martin Kusej, så forestillingen
i København og besluttede at
lade den moderne passion op-
føre for det tyske publikum.
Alle de danske skuespillere,
som Tammi Øst, Kaya Brüel,
Ane Trolle og Flemming Ene-
vold, rykker med til München,
hvor de danske tekster vil bli-
ve oversat på en skærm under
forestillingen. ’Voices’ er lavet
af den spanske instruktør Ca-
lixto Bieto, der har fundet in-

spiration i Bachs Matthæus-
passion, men forestillingen
indeholder hverken Kristus,
torne eller kors. (sus)

Nanna klar til sag
mod Konservative
Strid. Komponistforeningen
DJBFA bakker Nanna Lüders
op i, at det var et brud på op-
havsretsloven, da de konser-
vative med en lettere modifi-
ceret tekst brugte sangerin-
dens støttesang ’Afrika’ som
festligt indslag ved landsmø-
det, der fandt sted i sidste
weekend. Derfor vil forenin-
gen yde juridisk bistand, hvis
Nanna Lüders agter at lægge
sag an mod partiet for at have
misbrugt sangen til en poli-
tisk kampagne uden sangskri-
verens tilladelse. Sangen, der
blandt andet lyder ’Konserva-
tiv, konservativ, det bli’r bedre

dag for dag’ er
blevet et mindre
hit på YouTube,
med masser af
satiriske kom-

mentarer til følge. De konser-
vative selv forsvarer sig med,
at sangen blev brugt i privat
sammenhæng med et velgø-
renhedsformål, og det ikke
var meningen, at den skulle
offentliggøres. (sus)

TV 2 vil diskutere
Afghanistan-krig
Debat. Når TV 2 6. januar sen-
der den prisbelønnede doku-
mentarfilm ’Armadillo’ om
krigen i Afghanistan, rydder
stationen også resten af afte-
nens sendeflade for at disku-
tere den danske krigsdeltagel-
se og dens konsekvenser i et
debatprogram, skriver statio-
nen i en pressemeddelelse:

»Danmark er i krig, hvilket
berører alle danskere, enten
direkte eller indirekte. Det
skal vi have op i det størst tæn-
kelige forum, som er TV 2. I
fremtiden vil vi i stigende
grad sætte dagsordenen. Det
er et erklæret strategisk mål
for TV 2«, siger programdirek-
tør Palle Strøm. Politisk debat
på kanalen har vist sig at være
en succes: I onsdags tiltrak det
900.000 seere, da TV 2 sendte
programmet ’Topmøde’, hvor
Helle Thorning-Schmidt og
Lars Løkke Rasmussen disku-
terede politik og deres visio-
ner for fremtidens Danmark.
(sus)

NANNA. Får nu
faglig støtte til at
føre sag mod de
konservative.
Foto: Miriam
Dalsgaard

Et Øjeblik

MEMENTO MORI. Døden kommer. Som altings afslutning. Og som en befrielse. Og mens de
117 kranier drejer i deres liner, tæller den danske kunstner Christian Lemmerz ned i højttalerne.
Fra 10 til 0. Det nye privatfinansierede kinesiske museum Minsheng Art Museum i Shanghai har
netop erhvervet sig den danske kunstners 400 kvadratmeter store totalinstallation ’Hypnosis’,
som for tiden vises i Faurschou i Beijing. Kranierne hænger i rækker som soldater på parade og

skal konfrontere publikum med livet. Og døden. Mens hovedskallerne roterer, beder en stemme
publikum tænke over deres liv, dets skønhed og dødens uafvendelighed, men også dens befrielse.
Blandt tankerne bag værket ligger skismaet mellem masse og individ, fri vilje og undertrykkelse.
Om man står ved sine egne tanker og moral eller underlægger sig andres. (NiTho)
Foto: Galleri Faurschou

Aggression
D et er ikke for at gå Per Stig Møller i bedene, at jeg nu

vender mig mod Kaj Munk og hans – i hvert fald en-
gang – berømte digt ’August’, der handler om lyngen,

såmænd. Det står i nytårsbogen 1941/42 ’Navigare necesse est’
og handler om nederlaget.

’Måske jeg sejred størst/ da jeg forgik’, står der minsandten.
Nederlaget var dengang et fænomen, eller rettere en sand-
synlighed, man burde undersøge og måske kunne komme til
at acceptere ... thi hvor de store falder, staar de smaa’, som der
også står i det digt, til lidt trøst. 

Nå, tiden er ikke til digtanalyser over tab. Eller til debat om
de store, store kriser. Der skrives altid bedst, når noget meget

alvorligt er på spil – og noget meget alvorligt
er der ikke udsigt til for tiden. 

I sådanne fredstider, f.eks. vor egen, hed-
der det meget mere forsorent: »Det bliver
sgu lidt spændende ...«.

Sådan skriver vores politiske kommenta-
tor Peter Mogensen som afslutning på en

analyse af, hvem der vandt, og hvem der led nederlag i debat-
ten på TV 2 mellem Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke.

Pas på, når journalister bander! Det er ofte et tegn på en in-
dre usikkerhed, hvem skal man som helhed tage parti for
(hvad mener læserne?) – nej, det er svært, så hellere overdra-
ge svaret til disse mange læsere selv, lad dem om at vurdere
udfaldet, og det udfald bliver stensikkert ... spændende.

I ALT VAR DER vel på TV 2’s valgkampaften mellem 20 og 30
kommentatorer direkte involveret i den historiske kamp
mellem statsminister Lars Løkke og udfordrer Helle Thor-
ning-Schmidt. Nogle af dem burde slå et telt op og sove på tv. 

De to stridende hovedpersoner stod i hver sit ringhjørne,
et rødt og et blåt felt, på Christiansborg Slotsplads inde i no-
get, der lignede et partytelt. Der har nok været varmt derinde,
for de så ikke ud til at fryse. 

Jo, den ene var endda meget ... aggressiv. Det tror fanden,
nu har oppositionen ventet på at genindtræde i magten i
snart ti år, og ventetiden tærer. »Du er dum«, sagde Helle. Sva-
ret var et venligt, egentlig måske lidt skjult forelsket hmm.
(Ville hun ikke være en glimrende borgerlig?). »Og du er
grim«, fortsatte hun. Igen kun et venligt hmm. »Og du lugter«,
prøvede hun.

Statsministeren spurgte kun, hvad klokken var. Han var
endnu ikke kommet ud af sin værdige åbningstale om ’tæ-
ring efter næring’-filosofien. Det virkede næsten, som om vi
allerede var hinsides den økonomiske krise med regeringens
forslag om de »sunde offentlige finanser«, og »ikke bruge
penge, før man har dem«. Og slet ikke
dem, man ikke har.

Så kom Helle med det gamle slag-
nummer om de ufinansierede skatte-
lettelser, for syv søren da også. Det er et
stærkt nummer, en klar vinder, et høj-
rehåndshook, en ordentlig bang tju –
men hvad skete der? Statsministeren
var ikke groggy, bare lidt fredsomme-
ligt desorienteret. Og som tiden gik,
blev Helle rasende. Folkeskolen, den store ’vindersag’ fra re-
geringen? Lærerne er imod den. Og i øjeblikket (mens jeg
skriver) er der besparelser på hele 376 mio. kr. i de 54 kommu-
ner, der er klar med budgettet. De små børn skal gå i skole til
klokken 14! Og månen er en grøn ost, foreslog Lars Løkke med
den elskværdigste mine.

Sagen med udenrigsministerens urigtige svar til Folketin-
get ... og Lars Løkkes skandaløse overbetaling af privathospi-
talerne? Et helt centralt, men indviklet problem om dels mi-
nisteransvarlighed og demokratiske spilleregler i Danmark,
dels borgerlig arrogance og sløseri?

Å ja, jo, javel ... men måske kun et beløb på 100 mio. i over-
betaling, sagde statsministeren med et ansigt, der udtrykte
blid eftertænksomhed. Det er, som når man udkæmper en
heftig kamp med hovedpuden – tag den, og tag den! – og pu-
den ligger der endnu, ikke en fjer har løsnet sig.

TIL GENGÆLD er folkestemningen klar med en dom: Helle var
for aggressiv. Der er det søde ved danskerne, at de ikke kan li-
de aggressive mennesker. Selv om de aggressive måske sådan
set skulle have ret ... for det ligner ikke noget at blive aggressiv
(som vores gamle mor gerne fremhævede), og den, der er
med i legen, får noget af stegen. 

Derfor skal angreb altid fremføres sagligt og i god ro og or-
den, og enhver ophidselse bør undgås. Det må være konklu-
sionen, og den, der ligner en vinder, kan udmærket erklæres
taber, sådan er vi nemlig. Lad det være en lærestreg for en-
hver, der beskæftiger sig med politik. I sporten må man ikke
tage doping, men en Valium til den udfordrede er helt i or-
den. Kan du blive noget så en ... to ... tre? Så hids dig ned igen.
Lad os nu se, som den blinde sagde.
bettina.heltberg@pol.dk

BETTINA
HELTBERG

Der er det søde
ved danskerne,
at de ikke kan
lide aggressive
mennesker
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3. SEPTEMBER – 11. SEPTEMBER

BILLETTER: 
AFRO-KITCH OG HØJT HUMØR

AF DEN SYDAFRIKANSKE STJERNE

STARRING  
NOIR

BILLETTER: 
KRIMIEN TILBAGE TIL TEATRET!

30. SEPT – 6. NOV.  TI-FR KL. 20 + LØ KL. 17

KØBENHAVNS NYE TEATER

Guld & Sølv
KØBES

LUNDIN
Vester Voldgade 21
33 13 21 11


