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Lad os skåle for sex og sprut på jobbet

personlige forhold" mellem Mark Hurd
og en kvindelig konsulent i strid med
virksomhedens regler, og det var således
nødvendigt at gribe ind.
'Nultolerance', lød en overskrift i Finan
cial Times. Men nultolerance over for
hvad? Jeg har læst nyhedsartiklerne og
_ F0rledenaftengjOrdejegdet,jegaltid. pressemeddelelserne, og det eneste bela
.
gør,nårjegfølermigslidtogudmat, stende, jeg kunne få øje på, var, at Mark
tet. jegfandtmit bokssætaftv-serten '\ Hurd og kvinden havde spist nogle mid
'Mad Men' frem og lod mig opsluge afden • dage, hvor regningen blev dækket af re
vellystige og glamourøse verden på Mad!-· præsentationskontoen. Det var åbenbart
son Avenue i New York i 1960'eme, hvor alvorligt nok til at få Mark Hurd til at kry
aUe kvinder passede størrelse SS-F, alle betilkorsetogtilstå:")eghariKkeJevetop
mænd bællede whiskysjusser fra frokost til HP's standarder og de prtncipper om
til sengetid, og hvor alle kæderøg og ko
rilUd, re.>pekt og integritet, som jeg har
pulerede, så snart chancen bød sig.
forfægtet hos HP«.
Men hvad var det for standarder? Og
Serien er pragtfuld, fordi den står i skæ
rende kontrast ril den t:riste, snerpede hvor forbrød han sig mod delI)?
hverdag på nutidens kohtorer.I den Sene
Bestyrelsen blev rost for .sin handle
ste tid er der sket to ring, der har overbe
kraft, da den havde lempetdirektøren ud.
" vist mig om, at det hele er blevet så til Handlekraft, javist, men besItltningen var
knappet og stramt, at det åbenbart bloke tåbelig. Bestyrelsen beslutrede, at den hel
rer for ilttilførslen til folks hjerner.
lere ville miste en god topchef end ind
( Den første var sexskandalen, der for rømme, at h~m som menneske ikke var
små tre uger siden tvang Mark Hurd til at det fuldkomne dydsmØnster. Det kostede
træde tilbage- som topchef for Hewlctt dyrt: Aktionærerne mistede fra den ene
Packard.Som sexskandale betragtet var dag til den anden over 50 milliarder krcr
den skandaløst usexet, hvis man s!<altro . ner, da aktierne raslede ned, mens Mark
medierne. ber var ingen 'sex-chikane, nul Hurd kunne forlade selskabet med et so·
hanky-panky,\men alligevel var "det nære lidtgyldent håndtryk

Moderne erhvervsliv er blevet
så pænt og puritansk, at det
ikke blot er kedeligt, men også
skadeligt for firmaerne selv.
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Når jed i 'Mad
Men' S~T Don

Drape~ Ørikke
langt stærkere
sager end vin,
kommer jeg
ikke til at
tvivle på hans
intelligens

Moderne sexskandaler er, Som i HP-sa
gen, spækket med skand~le, men stærkt
mangelfulde, hvad Sex angår. I 'Mad Men'
er det omvendt: Masser af sex, sparsomt
med skandale. Det virker på alle måder
sundere, ikke mindst set fra aktionærer
nes synspunktc
Iserten llliver der horet til højre og ven
stre, folk får hjertesorger, og børn bliver
født uden for ægteskab. Der er menneske
lige omkostninger, men bureauet selv
slipper uden skrammer, og forretningen
.med at sælge reklamer køter som smurt.
'Mad Men' gør de også noget, sornin
gen gør i USA her 40 år senere: Drtkker.
Den anden ring, der har gjort indtryk
på mig for nylig, viser, hvor ekstrem ogJa
natisk modviljen mod alkohol er blevet.
På Academy of Management i Montreal
fremlagde man en undersøgelse, der vi
ste, at man kan ødelægge sin karriere blot
ved at have et glas vin i hånden.
Under det mest nedslående ekspert
. ment, der nogensinde er gennemført,
bad man 610 ledere om at betragte job·
kandidater, der blev inteIViewet over en
middag.lnteIVieweren bestilte Vin; nogle
af kandidaterne gjorde det samme, mens
andre valgte sodavand. Selv de kandida
ter, der havde et glas vin stående foran sig
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uden at røre det, blev opfattet som min
dre intelligente end dem, der sad og gloe
de på et glas Fanta
Når jeg i 'Mad Men' ser Don DralJ!1
drtkke langt stærkere sager end vin,
kommer jeg ikke til at tvivle på hans intel·
ligens; jeg kommer dertmod til at længes '
efter de gode gamle dage, hvor der blev
drukket igennem. Nostalgien forstyrres
kun en anelse af mine minder om, hvor
dan livet i virkeligheden var i avis- j'
branchen i 1980'erne, da journalisterne 1~
stede på pub i hver frokostpause. Med-/
mindre min hukommelse spiller Iriig et .
puds, lignede mændene dengang ikke
Don Draper. De havde enonne ølvomme,
og ud på eftermiddagen kunne det knibe
for dem at tale rent
I'Mad Men's verden var dømmekraften
påvirket af liderligh€!l og alkohol. Men i
vore dages purtranske erhvervsliv påvtr
kes dømmekraften af noget langt mere
skadeligt frygt for liderlighed og frygtfor
alkohol.
Ingen afde to verdener var gode, men i
den første havde man det i det mindste
sjovt en gang imellem.
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