Søndag 25. nov. 2012 POLITIKEN
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Bagsiden 22

Bagsideredaktion: Oliver Stilling
Mail: bagsiden@pol.dk

ATS

www.rytmiskefterskole.dk

AT TÆNKE SIG

Wine, Dine & Jazz
28. - 29. November at 20.00:

KENNY BARRON (US)
www.JazzhusMontmartre.dk

109

95

Rollo Svendsen – sætter sin lid til dnateknologien.



 

NYE SPOR I
GAMMEL KRIMINALGÅDE

Malbec Reserva Punto Final
2008/10 Renacer
Om ‘08

91 p/Tanzer
p
91 p/WineEnthusiast
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ErikSørensenVin.dk

FARVEL OG TAK. Billedet af denne mindesten på den lille ø Elleore ude i Roskilde Fjord er det motiv, som ﬂest læsere har henvist til eller sendt til
Bagsiden i de forgangne tre måneder. At ingenting skulle være afgået ved døden i 1994 eller have haft særlig gunstige forhold i den angivne periode, er
dog svært at tro på, dets ﬂygtige natur taget i betragtning. Foto: Mogens Grønnebæk

Ingenting på egne ben
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ingenting

Søndag den 2. december
kl. 15.00 i Falconer Salen

OLIVER STILLING, BAGSIDEREDAKTØR

Årets kunstnere er:

Rasmus Seebach
Bobo Moreno
Dania Koret
Templets Hornmusikkorps
Valby Børnegospel
Konferencier:
Hans Otto Bisgaard

Billetpris: 175 kr. + gebyr. Billetter kan købes på alle
posthuse samt på tlf.: 70 15 65 65 og billetnet.dk

Dagens SPOTdeal

Spar over 46% på
årets julevine
I den søde juletid skal man forkæle sig selv og sine nærmeste.
Derfor har SPOTdeal samlet en vinkasse med fantastisk Amarone,
2007, fløjlsblød Valipolicella Superiore Ripasso 2008 og en vidunderlig Hooper’s Vintage Port 2003. I alt 6 ekstraordinære flotte
vine, som du nu kan købe til en stærkt nedsat pris.
Normalpris: 1.299 kr. SPOTpris: 699 kr.

S

om bekendtgjort allerede for
en uge siden er det i dag, vi
lukker luften ud af Bagsidens
store temasatsning om ingenting.
Serien endte med at køre i præcis
tre måneder. Vi forsøgte at stoppe
den i ﬂere omgange undervejs for
at undgå metaltræthed. Men hver
gang det blev antydet, at enden var
nær, sendte læserne straks endnu
en salve fængslende ingenting. Det
kunne være billeder af ingenting,
man havde set, eller henvisninger
til Storm P. eller gamle mundheld
eller kinesiske digte. Vi modtog mere end 300 læserhenvendelser om
emnet. Det fylder godt i folks hverdag – nogle laver ikke andet.

oh danmark
EDEL HILDEBRANDT
OG PETTER KÜHNEL

Køb på
spotdeal.dk

Sidste chance
9. december kl. 23.59
spotdeal.dk

46%
Pris 699 kr.
Værdi 1.299 kr.

TANTEN VISER VEJ
I Berlingske annoncemarked kan
du se, om der er nogle, der har noget af det, du mangler – eller nogle
der gerne vil ha’ noget af det, du
gerne vil af med.
Berlingske
HABIL STAVER FÅRETRÆKKES
Brænder du får at udvikle tv på nettet, kan du se tv-historien i de store
nyhedsordener og har du blik for
det skæve og fascinerende?
Egenannonce i Politiken
DET PLEJER JYDERNE HELLER
IKKE AT GÅ OG PRALE MED

SIMPLY CHOCOLATE DUSTY SANTA
Jordbær og valnødder vendt i hvid chokoladecreme.
Efterfølgende er de små bidder overtrukket let med
lys chokolade og vendt forsigtigt i kakao og kanel.
Pluspris 47 kr. Alm. pris 55 kr
Køb i Plusbutikken, Vestergade 22, Kbh. K

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Nu hvor det er uigenkaldeligt
slut med ingenting, er det betimeligt at stille spørgsmålet: Hvad har
vi så fået ud af anstrengelserne?
Da atomulykken i Tjernobyl i
1986 var kommet lidt på afstand,
kunne man støde på denne dystopiske grafﬁti på Københavns husmure: »Hvad har vi lært af Tjernobyl? Svar: At der er tryk på anden
stavelse i Tjernobyl«.
Med andre ord – atomkatastrofen
havde ingenting lært os.
Det kunne være nærliggende at
sige det samme om Bagsidens ingentingserie, nu hvor den er slut.
Den har lært os ingenting. Men det
ville nok være mere præcist at formulere det sådan: Vi er blevet klogere på ingenting. Eller som en læser skrev i et brev forleden: »Ud af
ingenting ﬁk jeg ting igen og et N«.
Måske er resultatet af serien bare
dette N, men det er da også noget.

Derfor ved vi også, at selv om ingenting ikke lige optræder på Bagsiden, så er det der stadig. Det var
den samme erkendelse, den amerikanske komponist og musikteoretiker John Cage (1912-92) gjorde med
sin berømte ingenting-komposition ’4’33’’’ (1952): Den behøvede ikke at blive ’opført’ i en koncertsal
for at eksistere, for den opfører jo
sig selv uafbrudt hele tiden overalt!

»Det vi oplever lige nu, er at bare
man kører over Storebæltsbroen, så
er det meget billigere«.
Lars Lykke i DR 1 om lavere skat – i Sverige

KUNST TIL TIDEN
»Det er ofte, at jeg ikke gider koncentrerer mig om de udstillede
skulpturer på diverse udstillinger,
ikke mindst fordi det ofte blot er en
klump ler, der skal ligne noget det
ikke er«.
Udsagn i Kunstavisen

PRØV HOS VERO MODA
Guide: Sådan kan du undgå tøj
uden kemikalierester.
dr.dk
NÅR MAN ALLIGEVEL HAR BUKSERNE NEDE
Bedst at tage knaldet i opløbet.
Melfarposten
OG RUSTBESKYTTELSE I JOBBET
Robotter kræver efteruddannelse.
Politiken
DET PASSER LIGE MED IC4-TOGET
Her bor du om 250 mio. år.
tv2.dk

Det er derfor med den bedste fornemmelse i maven, at Bagsiden
hermed sætter ingenting fri:
Kom så, ﬂygtige ven, ud og stå på
egne ben. Vi ses igen.
oliver.stilling@pol.dk

PS: Godt nok er Bagsidens serie om
ingenting formelt slut. Men på tirsdag
bringer vi et sidste appendiks med
kommentarer fra læserne.

N FOR NOGET. Et brev fra en læser, der opsummerer ingentingserien.

Også politiet i Pandrup har nu besluttet at genoptage en gammel sag på
baggrund af dna-beviser.
»Også her i Pandrup har vi nu besluttet at genoptage en gammel sag
på baggrund af dna-beviser«, siger
landbetjent A. Svendsen og hans
hund, Rollo, som har fået nyt håb om
at opklare et indbrud hos Homokøbmanden i 2005.
»Der blev stjålet to kamstege, seks
kasser blandede vand og et større parti tarteletter. Derudover havde den
ukendte gerningsmand brækket sig
på gulvet, formentlig efter at have
spist nogle af Homokøbmandens
romkugler med chokoladekrymmel,
der havde passeret sidste salgsdato
halvandet år tidligere«, fortæller landbetjenten.
»Men tyven skulle nok have holdt
sig fra romkuglerne, for efter at have
diskuteret sagen med vagthavende
kriminalmand i Aalborg tog vi brækket med hjem i en af Homokøbmandens bæreposer og lagde det i fryseren. Og i mellemtiden er dna-teknologien blevet så god, at man nu kan
identiﬁcere ejermanden«.
»I denne uge er jeg så begyndt at
stikke vatpinde i munden på folk her i
Pandrup, ligesom man kender det fra
tv-serier. Men det er jo en ny arbejdsmetode for os, så der har været et par
uheld undervejs. Fru Thomsen fra Garnøglen tabte for eksempel sin overmund, da hun gabte for højt op, og
der har også været et par tilfælde, hvor
jeg har tabt vatpinden ned i halsen på
de mistænkte«.
»Men det allersværeste ved at tage
dna-prøverne er nu at få folk til at kaste op. Man skal ofte temmelig langt
ind med vatpinden, før de brækker
sig. Men der er ikke andet at gøre end
at prikke til, for vi skal jo have noget
med hjem, som kan sammenlignes
med den gamle prøve henne fra
Homokøbmanden«.
»Vi har ikke fået fyldt fryseren helt
op med bræk endnu, men så snart det
sker, har jeg tænkt mig at køre hele
molevitten til nærmere analyse på politigården i Aalborg, og så bliver det jo
spændende at se, om det kaster noget
af sig«, siger A. Svendsen.

VENSTREAVISEN HUGGER TIL
Heller ikke Det Kons. Folkeparti i
Helsingør Byråd er imponerende.
Frederiksborg Amts Avis
MEN DET HEDDER EN KOLD TYRKER
Thanksgiving: Hvor liderlige er kalkuner?
Overskrift på videnskab.dk

JEG SKAL BESTILLE TIL OVERBOEN
Få billetter tilbage til Jordens Undergang.
Pressemeddelelse fra DR

OG GÅSEHUD
Det drejer sig om en yngre, lavstammet mand iført solbriller.
Berlingske

NÅR ORD BLIVER FATTIGE
Sikke dog en rædfuld afslutning.
Kommentator på TV2-Sport

Kanal 4 oplyser, at stationen op til jul
vil bringe en særudgave af ’De unge
mødre’.

edel.hildebrandt@pol.dk

ats@pol.dk

TV-GUIDE

