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økonomiske forhold i det danske kulturelle liv. Den tilstræber på den ene side saglighed, på den anden side at
være forståelig uden forudsætninger i økonomi. Blandt de behandlede emner kan nævnes: • Er det rimeligt, at

velhavende gæster får et tilskud på 1000 kr., hver gang de går i operaen? • Hvad vil der ske med
bibliotekernes udlån, hvis man opkrævede 10 kr. pr. udlån? • Har udbygningen af Det Kgl. Teater betydet
flere tilskuere eller blot en nedgang på de øvrige teatre? • Er dansk film virkelig den store succes, som det
påstås i pressen? • Hvorfor kostede Gustav Klimts billede af Adele Bloch-Bauer I i 2006 135 millioner

dollars? • Skal en almindelig landsbykirke stå i vejen for en stor lufthavn? • Kan investering i kunst betale
sig, eller er det en skrøne? • Er det en naturlov, at de fleste kunstnere er fattige, medens nogle få tjener meget

store penge?
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