
Helikopter-Ben til redning
BEN BERNANKE, amerikansk central-
bankchef, har endnu engang forsøgt 
at redde økonomien med en historisk 
rentenedsættelse til »et sted mellem 
nul og en kvart procent«. Det får Fi-
nancial Times til at spørge, om »heli-
kopter-Ben« snart vil ty til seddelpres-
sen og droppe penge overalt på sin 
redningsmission.

Verdens rigeste araber
ALWALEED BIN TALAL, saudiarabisk 
investor, er fortsat verdens rigeste ara-
ber ifølge bladet Arabian Business. Al-
waleed, der bl.a. har aktier i Citigroup, 
Apple og News Corp, har mistet en 
femtedel af formuen i det seneste år, 
men mønstrer stadig 17,1 mia. dollar 
foran kuwaiteren Nasser Al Kharafi 
med 9,6 mia. dollar. 

Apple-chefens helbred
STEVE JOBS, chef for Apple, har atter 
skabt spekulation om sit helbred ved 
at meddele, at han ikke dukker op på 
Macworld-konferencen næste måned. 
Her har han ellers de sidste 11 år lan-
ceret nye produkter under stor medie-
bevågenhed. Apple oplyser dog blot, at 
selskabet ikke længere vil deltage i så 
mange messer.

Pokermanden må punge ud
ANURAG DIKSHIT, medgrundlægger 
af online-pokerstedet PartyGaming, 
skal have den store tegnebog op af 
lommen. Er i et forlig med de ameri-
kanske myndigheder gået med til at 
betale 300 mio. dollar i bøder for at 
overtræde reglerne om spillevirksom-
hed. USA har kørt en hård kurs over for 
netspillesteder, der opererer fra EU og 
Asien. PartyGaming er indregistreret i 
Gibraltar.

Yale-rektor fattes penge
RICHARD LEVIN, rektor for Yale, adva-
rer om at det amerikanske eliteuniver-
sitet kan komme til at mangle op mod 
100 mio. dollar i studieåret 2009, efter 
at den fond, der finansierer universi-
tetet, har tabt omkring 25 pct. af vær-
dien på grund af finanskrisen. Også 
stiftelsen bag konkurrenten Harvard 
har tabt penge på investeringer.

Facebook-jageren
MARK MCCORMACK, australsk advo-
kat, har af en lokal domstol fået lov til 
at tage netværksstedet Facebook i en 
helt ny anvendelse: At jagte skyldnere, 
der er stukket af fra ubetalte lån. De 
australske domstole har tidligere også 
sagt god for at bruge e-mail og SMSer 
som gyldige juridiske våben.

Ryanair imponerer ikke
COLM BARRINGTON, formand for det 
irske flyselskab Aer Lingus, har ikke 
meget til overs for Ryanair. Han afvi-
ser det seneste opkøbstilbud, som lav-
prisselskabet har sendt til Aer Lingus’ 
aktionærer, med følgende svada: »Det 
er bare den sædvanlige strøm af smæ-
deord, spin og fordrejelser, som vi ef-
terhånden forventer at se fra dem hos 
Ryanair.«

Kate Moss bliver hos TopShop
KATE MOSS, britisk supermodel, går 
fortsat godt i spænd med den briti-
ske detailkonge Philip Green. Hun har 
netop forlænget sin kontrakt på at 
lægge ansigt til den populære tøjkæde 
TopShop, som er ejet af Green. Moss 
har i de sidste to år også lagt navn til 
tøjkollektioner, der er gået som varmt 
brød hos TopShop.
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ÆRGERLIGT – STEIN Bagger. Din stjerne-
status holdt ikke længe. Du må nu 
se dig trumfet af Bernand Madoff, 
der nåede at svindle for mere end 
275 mia. kr. – og tilmed holdt den 
kørende i 17 år! 

DEN RETTE PERSONLIGE markedsføring er 
med til at opbygge troværdighed og 
respekt omkring mange topledere. 
Og det skal den også, men nogle 
gange lader vi os duperer for let.

DET OPLEVER JEG især, når jeg har begavede unge mennesker i karri-
ererådgivning, og de ligger næsegrus for succesfulde topledere. 
Når jeg beder dem om at forholde sig til det faktum, at der kan 
gemme sig flere sandheder bag autoriteterne, føler de sig provo-
kerede over, at jeg tillader mig at pille ved deres ikoner. Men det 
er også hensigten. For det er godt at tænke over, hvem vi egent-
lig giver ikonstatus, og hvorfor vi gør det. Hvad er det, vi tillægger 
disse ledere, når vi skråsikkert mener, at en person er troværdig og 
hæderlig – eller det modsatte?

JO, DET ER såre menneskeligt at blive fascineret, for så bliver hverda-
gen lidt mere flamboyant. Vi jagter drømme. For når de kan, er der 
også håb for, at jeg kan. Men fascination ligger tæt op ad fiktion; 
for ud fra imaget kommer vi til at tildele de udvalgte topledere 
værdier, som ikke altid er i tråd med virkeligheden. Så når bega-
vede mennesker er tilbøjelige til ukritisk at ophøje imaget af en 
person til sandheden, må det udfordres.

DET YDRE BILLEDE kan aldrig blive synonymt med personen.  For imaget 
fortæller ikke noget om lederens integritet, etik, retskaffenhed og 
ærlighed, fundmentale faktorer i ethvert menneskets karakter. Og 
det er karakteren, der er styrende for, hvordan vi bl.a. forvalter ko-
dekset om god forretningsetik. Hvem husker ikke Wissum-sagen, 
hvor en dengang 48-årige israeler formåede at forføre den danske 
finansverden tilbage i 1996. Kun én lod sig ikke besnære, fordi han 
brugte sin mavefornemmelse. Intuition kaldes det også. 

MEN FOR MANGE af de fremadstræbende bliver det for langhåret, når 
jeg beder dem om at bruge deres intuition som en detektor, der 
kan beskytte dem mod mere eller mindre dubiøse personer. Men 
ikke desto mindre har den fået mig til at se bagom en håndfuld 
mennesker, jeg i første omgang syntes var troværdige. Og det holdt 
stik. Karakteren var ikke, hvad imaget udgav sig for.

NU VIL JEG ikke prale med, at jeg havde spottet Stein Bagger. For det 
havde jeg ikke. Men han bekræfter bare endnu engang, at det ikke 
er alt, der glimter, der er guld. Og den lektie har store omkostnin-
ger at opdage.

SÅ NÆSTE GANG du sætter en virksomhedsleder op på en piedestal, er 
det godt at have i tankerne, at imaget er ét – karakteren noget helt 
andet. Ydre autoritet og ikonstatus kan være flygtige størrelser. 
Den, der sad på magten i går, kan være den, som pludselig må af-
finde sig med det modsatte i morgen. Og den, der tilsyneladende 
ingen magt havde i dine øjne, kan være den, der sætter dagsorde-
nen i overmorgen. 

GLÆDELIG JUL OG et godt nytår 2009!

Godt at rokke 
ved ikonerne

Vi bliver fascinerede af Stein Bagger-typerne. 
De kaster glans over vores egen hverdag. Men 
man skal bruge sin intuition, når virksomheds-
lederne bliver sat op på en piedestal.

Af Yvonne Bullock, direk-
tør, Assignment Consult.

Men fascination ligger tæt op ad fiktion; for ud 
fra imaget kommer vi til at tildele de udvalgte 
topledere værdier, som ikke altid er i tråd med 
virkeligheden.

BERNARD MADOFF, bedrageri-anklaget Wall Street-stjerne, formår i den grad at skabe bølgeskvulp om sig. Har angive-
ligt svindlet for op mod 50 mia. dollar mod nogle af verdens største finansinstitutioner, der nu på stribe går til beken-
delse med, hvad de har i klemme. Imens tilstår børstilsynet SEC, at det har sovet i timen.

Wall Street-svindleren over dem alle

AF BIBI CHRISTENSEN
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700
 mia. dollar har OPEC-

landene tabt på prisfaldet 
på olie ifølge OPECs form-

and, Chabib Khelil.
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