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Konrad Adenauer, som trekker seg
fra stillingen som vest-tysk stats-
minister etter 14 år, erklærte på en 
pressekonferanse at han var skuf-
fet over at ingen vestlige politikere
har forlangt at Berlin-muren skal
fjernes før de gikk med på å selge
korn og andre matvarer til Sovjet.

***
Over 4000 mennesker fryktes
omkommet ved damkatastrofen i
Piavedalen, der en av verdens
høyeste demninger brøt sammen
og sendte 150 millioner tonn vann
som en brølende flodbølge ned-
over dalføret. 10. oktober 1963
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Verdien av Twitter kan fort
stige fra snaut 13 milli-
arder dollar ved den vars-

lede børsintroduksjonen til 20
milliarder dollar. Det mener
investorer nyhetstjenesten
Bloomberg har snakket med.

Noe av forklaringen er trolig
den store interessen for big data 
– digital informasjon fra svært
mange brukere – i aksjemar-
kedet.

Store data – stort salg
Twitter, som fortsatt går med
betydelige underskudd, la i
forrige uke frem detaljert infor-
masjon om sine inntekter i
første halvår. Mesteparten, 221,4

millioner dollar, stammer fra 
reklame. Men selskapet tjente 
også 32,2 millioner dollar på 
videresalg av brukerdata til 
analyseselskaper.

Et slikt selskap er Dataminr. 
Fem minutter før nyheten om at 
det hadde vært en skyteepisode 
ved Capitol Hill i Washington 
nådde amerikansk tv, fikk Data-
minrs kunder i amerikanske 
meglerhus vite at noe hadde 
skjedd. 

Disse fikk dermed et ørlite 
forsprang i en situasjon som like 
etter medførte at børsindeksen S 
& P falt 20 punkter.

Algoritmene til Dataminr 
hadde ifølge Wall Street Journal 
fanget opp en håndfull tidlige 
øyenvitner som rapporterte om 
skytingen på Twitter. Ut fra 
timing, tvitrernes status og 
kunnskap om hvor de befant seg 
fysisk, kom Dataminr frem til at 
noe alvorlig var på gang.

Særstilling
Og Dataminr er ikke alene. 
Ifølge avisen forsøker allerede 
hundrevis av selskaper å gjøre 
«avlytting» av sosiale medier til 
lønnsom forretning.

– Den økonomiske effekten av 
Twitter er massivt mye større 

enn det som ligger inne i børsno-
teringen, sier Rob Bailey i analy-
sefirmaet Data Sift.

Også sosiale medier som
Tumblr, Facebook og Instagram
leverer «big data». Men Twitter
er i en særstilling fordi
brukernes meldinger ligger
åpent tilgjengelig for alle.

FN bruker for eksempel
Twitter-algoritmer til å lokalisere
uroligheter rundt i verden, mens
tv-analytikerne i Nielsen denne
uken lanserte «Nielsen Twitter
TV Ranking» for å kartlegge
hvilke tv-programmer som enga-
sjerer Twitter-brukerne mest.

Enkelte finner likevel grunn til
å minne om at Twitter neppe er
en perfekt krystallkule. Brukerne
er langt fra gjennomsnittet av 
den amerikanske befolkningen,
og fortsatt foregår 80–90 prosent
av alle samtaler offline.

– Du må sette sosiale data i
sammenheng med alt annet, sier
Darrell Jursa i pr-firmaet
Fleishman-Hillard.

Milliardene ruller
Selv om brukerveksten avtar og
overskuddet uteblir, har nyhets-
tjenesten Bloomberg anslått en
verdsettelse for Twitter på 12,8
milliarder dollar ved børsnote-
ringen.

Men investorenes synspunkter
spriker i alle retninger. Mange
husker det som skjedde da nett-
samfunnet Facebook gikk på 
børs ifjor: Aksjekursen falt over
50 prosent og kom ikke tilbake
til utgangspunktet før i juli i år.

Ifølge Bloomberg mener inves-
teringsselskaper som Ironfire
Capital LLC og Gamco Investors
Inc. likevel at verdien av Twitter
kan øke til mellom 15 og 20
milliarder dollar etter børsnote-
ringen.

bjorn.eckblad@dn.no

Tvitrer nyheter
før de blir kjent

INTERNETT
Analytikere bruker
lynmeldingstjenesten
Twitter til å varsle nyheter
før de blir offentlig kjent
via andre medier.

DRAMA. Skyteepisoden ved Capitol Hill var på Twitter før noe annet medium, og det fanget et smart analyse-
selskap opp. Foto: Jewel Samad, AFP/NTB Scanpix

BJØRN  
ECKBLAD

New York

Sjeldne, håndkolorerte bilder 
og unike serier grafiske blad gnistrer
i en utstilling organisert av verdens
fremste Munch-ekspert.

Makeløs Munch-
utstilling i Sveits

Når jubileumsutstillingen
«Munch 150» tas ned i
slutten av uken i Oslo, er

det ikke mer enn to uker til en
ny, omfattende utstilling er
oppe og går på Munch-museet:
«Munch på papir». Med det
store antall skatter som finnes i
Munch-museet skal det la seg
fint gjøre at nevnte utstilling
ikke blir nok en publikumssuk-
sess. For øyeblikket er det imid-
lertid i Zürich det skjer.

Gerd Woll, tidligere seniorku-
rator ved Munch-museet og
hjernen bak den blytunge
grafikk-katalogen som i dag
benyttes av Munch-forskere
verden over, er eksperten bak 
Munch-utstillingen som nå 
vises i Zürich.

Woll er en kunsthistoriker av 
den gamle skolen, og det i
ordets beste forstand. I tospann
med den norske galleristen Ben
Frija (Galleri K), også han en
betydelig Munch-kjenner, har
hun satt sammen en presenta-
sjon av Munchs grafikk som
gjør at publikum opplever å 
komme tettere inn på Munchs
levende arbeidsprosess – både
den mentale og håndverksmes-
sige.

Den utstilte grafikken – i alt
150 grafiske blader – er av 
skyhøy verdi og tilhører en
kunstsamler som forbeholder
seg retten til å være anonym.
Mannen som har stått bak den
møysommelige prosessen med å 
kjøpe inn arbeider, og som anta-
gelig har hatt en finger med i
spillet hva samlingens profil
angår, er forøvrig nevnte Ben
Frija.

Utstillingen inneholder både
litografier, tresnitt og rade-
ringer. Flere av dem i blandede
teknikker, enkelte av dem hånd-

kolorerte og dermed av bety-
delig økonomisk verdi. Halv-
parten av bildene i store 
formater er så fargesterke og 
sanselige at man skulle tro at 
det dreide seg om malerier. 
Blant disse finner vi noen av 
Munchs mest feirede motiver: 
«Skrik», «Angst», «Melankoli», 
«Pikene på broen» og selvpor-
tretter.  

Selve rosinen i pølsa er de
flerfargete versjonene av «Ung 
kvinne på stranden». Av dem 
finnes det kun 12 eksemplarer i 
hele verden og på den aktuelle 
utstillingen er det to versjoner. 
Utstillingen rommer også seks 
varianter av «To mennesker. De 
ensomme». 

Munch følte selv at det var en
sammenheng mellom alle 
bildene han produserte og insis-
terte på at kunstverkene skulle 
presenteres i grupper eller 
serier. Han skrev at når hans 
bilder ble montert ved siden av 
hverandre, så var det som om 
det umiddelbart oppsto en reso-
nans bildene imellom. Som 
Munch selv formulerte det: «de 
ble en symfoni». Styrken i 
privatsamlingen som nå er 
montert i Kunsthaus Zürich er 
nettopp de lange utviklingslin-
jene som vises. Munch eksperi-
menterende holdning i grafikk-
produksjonen kommer til syne 
på en slik måte at publikum får 
en følelse av å følge tett på en 
tilblivelsesprosess. 

La det være nevnt: det første
som møter publikum i utstil-
lingen er et uhyre sjeldent vist, 
svart selvportrett (tresnitt med 
hulljern på japanpapir). Bildet, 
som har et tungt, urovekkende 
preg utløser nærmest et drønn i 
den dypgrønne utstillingssalen 
og setter an tonen for en svært 
velklingende utstilling. 

Mona Gjessing er kunstan-
melder
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ÅPNINGSBILDE.
Dette sjeldne selv-
portrettet er det
første som møter
besøkerne av
Munch-utstillingen i
Zürich.
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