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ANNE KNUDSEN LILI OCHSNER HENRIK WIVEL
ansvarshavende

KLIMAET og dets sandsynligvis til-
 stundende krise har vist sig at være 

nutidens bedste bud på en ny religion. 
Ikke, fordi der ikke er noget om snakken, 
men vurderet ud fra den måde, hvorpå 
spørgsmålet iscenesættes. Så vidt, man 
som lægperson kan bedømme det, er det 
vistnok ganske sandt, at menneskehe-
dens forskellige aktiviteter har taget et 
omfang, så de faktisk har indfl ydelse på 
klodens klimatiske udvikling. Der er sågar 
velrenommerede forskere, der mener at 
kunne påvise, at denne indfl ydelse ikke er 
af ny dato; kloden er nemlig allerede gået 
glip af en istid, som for længst burde have 
indfundet sig, hvis ellers den gode, gamle 
planet havde fulgt sin hidtidige rytme. 
Den forglemmelse kan tilsyneladende 
forklares med det udslip af CO2, methan 
osv., som allerede tidligt var den naturlige 
følge af agerbruget. Vore forfædre star-
tede deres karriere som bønder med at 
brænde store skovstrækninger af, hvorpå 
kineserne snart fandt på vådrisen, der fra 
kunstige sumpe bare tordnede methan ud 
i atmosfæren. Det har gjort indtryk på vor 
planet, at vi befi nder os på den og er fulde 
af virkelyst og forplantningsiver.

ER det ganske behageligt, at vi ikke
  har måttet udstå en istid som den, 

der gjorde det muligt for vore fjerneste 
forfædre at sprede sig over hele kloden, 
mens verdenshavene var opsuget i den 
nordlige halvkugles ismasser, så tegner 
det til gengæld til at blive vældig ubeha-
geligt, når kloden – uden vores medvirken 
– går ind i sin næste varme fase, samtidig 
med at de menneskeproducerede driv-
husgasser lægger deres isolerende egen-
skaber til festen. Det er formentlig sandt 
nok, at det ikke bliver rart. Det er måske 
tilmed sandt, at hvis hele verden ganske 
pronto lægger sit energiforbrug drastisk 
om, vil det kunne afbøde noget af den 
sandsynlige opvarmning.

SIKKERT hinsides enhver tvivl er det
  imidlertid, at menneskeheden gene-

relt har andre prioriteringer end at bidrage 
til planetens overordnede tilstand. Men-
nesker i Kina tænker på at brødføde deres 
børn og spare lidt op til alderdommen, 
mennesker i Indien ønsker sig køleskabe 
og luftkonditionering, som folk i rigere, 
varmeplagede egne allerede har det. 

I de fl este lande tænker politikerne på
  at holde sig gode venner med de folk, 

der har stemmeret lige nu, eller på – som 
i Kina – at holde dem med så tilpas lyse 
fremtidsudsigter, at de ikke begynder 
på noget politisk pjat. Fremtidens men-
nesker, der muligvis vil blive plaget af 
klimaændringerne, har ingen politisk 
indfl ydelse nu, så hvorfor genere nutidens 
beboere af hensyn til dem? Desuden er 
der andre hensyn at tage; Rusland bygger 
en afgørende del af sin magt på salget af 
fossile brændstoffer til Europa, USA be-

kymrer sig om den strategiske betydning 
af brændstofafhængigheden – og alle og 
enhver med politisk magt bekymrer sig 
om den økonomiske vækst, uden hvilken 
de myldrende masser af mennesker på 
kloden ville have værre bekymringer end 
to graders varmere vejr og havstigninger.

UBALANCE i livsvilkårene har i hele
  menneskehedens historie været en 

selvfølgelighed; det er derfor, så mange 
har svært ved at se, hvorfor de skulle lide 
afsavn for at holde noget i balance, som 
ifølge deres erfaring aldrig har været i 
balance. Og det er formentlig også derfor,  
klimabestræbelserne antager religiøs ka-
rakter. Overbevisninger af religiøs type er 
nemlig de eneste, der kan motivere folk ud 
over det umiddelbart begribelige i deres 
oplevede hverdag.

FOR betragterens undrende øjne 
 danner der sig i dag et nyreligiøst 

Panteon, hvori selve kloden – under-
tiden personliggjort som Gaia – udgør 
den øverste gud, og hvor meningen med 
menneskenes tilværelse simpelthen er at 
tjene denne guds interesser, sådan som de 
fortolkes af de religiøse specialister. Deraf 
følger en række praksisformer, som sym-
bolsk skal markere, at man har set lyset, 
og disse praksisformer fejres vidt og bredt 
i medierne.

FORNUFTEN har ikke noget med
  sagen at gøre, når man i det ideali-

stiske Tyskland, som i øjeblikket huser 
et topmøde med klimaet på dagsordenen, 
vigter sig af, at man i Freiburg ved en 
kæmpemæssig indsats og fodboldbaner af 
solpaneler nu dækker hele syv procent af 
elforbruget med solenergi. Det viser den 
gode vilje. Det er rituelt. Med tilsvarende 
motivation holder man sig i Danmark med 
vindmøller i lange baner; de leverer strøm 
adskilligt over verdensmarkedsprisen til 
eksport på et nordisk energimarked, som 
svømmer i vandenergi. Men de viser den 
gode vilje, og det er dét, det kommer an 
på. At det hele er rædsomt dyrt, gør det 
bare bedre; vi skal ikke tro, det er en 
fornøjelse at tjene Gaia. Der er tale om 
fl agellantisme, selvpineri som bøn.

PRIORITERER menneskeheden, som
  den plejer, vil den nye religion gan-

ske vist skaffe sig mange varmhjertede 
tilhængere blandt dem med selvpineriske 
tilbøjeligheder. Men hovedparten af klo-
dens befolkning vil vente og se, om det 
virkelig kan have noget på sig. Og når det 
så viser sig at være rigtig, virkelig sandt, 
vil de møde udfordringerne med den mest 
utrolige opfi ndsomhed, stædighed og 
energi. I mellemtiden er troen ikke stær-
kere, end at den næste store klimakonfe-
rence vil sende samtlige sine deltagere, 
de fl este fra Europa og Nordamerika, med 
jetfl y til – Bali.

A.K. 

Flagellanterne

Af PETER HOLTEN RUDE
systemkonsulent

NATIONEN står i en situation som
  er historisk enestående. Vi har 

afgivet kontrollen over landets admi-
nistration til et privatejet udenlandsk 
selskab. Selskabet hedder Microsoft 
og har magten til at lukke de admini-
strative systemer i staten, i samtlige 
kommuner, samtlige hospitaler, den 
offentlige transport, de fl este private 
virksomheder og så videre. 

Virksomheden har opnået denne 
position med stort forretningstalent, 
god timing og optimal udnyttelse af 
sit monopol på markedet. Allerede 
midt i halvfemserne sad Microsoft 
solidt på markedet for operativsyste-
mer, og hermed var vejen banet for 
at overtage resten af det pc-baserede 
softwaremarked. 

EU-kommissionen har dømt Mi-
crosoft til at ændre denne adfærd. 
Den danske regering har til gengæld 
valgt at frede Microsoft, og i stedet 
lade virksomheden bestemme dansk 
it-politik. 

Dette betyder at vi låser os mere 
og mere fast. Et glimrende eksempel 
på dette er de igangværende forhand-
linger om den fremtidige standard 

for dokumentudveksling. Der fi ndes i 
dag kun én offi ciel, åbent tilgængelig 
standard, nemlig ODF som er udvik-
let af standardiseringsorganisationen, 
OASIS, og godkendt af ISO. Da en glo-
bal vedtagelse af denne standard vil 
underminere Microsofts monopol, har 
Microsoft derfor udviklet en konkur-
rerende standard, OpenXML, som 
ikke er godkendt af ISO og som kun 
er delvis åbent tilgængelig. 

Alligevel vil regeringen ikke an-
derkende ODF, men vil i stedet, at vi 
fremover har to offi cielle standarder, 
fordi Microsoft naturligt nok afviser at 
understøtte den rigtigt åbne standard, 
som vil åbne markedet for konkurre-
rende produkter.

Og fordi Rambøll Management har 
beregnet at det koster 180 millioner, 
over en fem-årig periode at indføre 
ODF mod 41 millioner for den dob-
belte standard. Der er ingen, der har 
analyseret de ekstra årlige omkost-
ninger, som der givetvis vil være, når 
der skal vedligeholdes to parallelle 
standarder. 

Et andet eksempel stammer tilbage 
fra efteråret 2002, da teknologirådet 
udgav rapporten »Open Source Soft-
ware – i den digitale forvaltning«, som 
dokumenterede at der kunne spares 
mellem 3,7 og 5,6 milliarder kroner 

årligt i licensudgifter, hvis den offent-
lige sektor skiftede til open source 
software. Denne rapport blev natur-
ligvis straks imødegået af Microsoft. 

Hvis man ser på de offentlige inter-
net sider, er det bemærkelsesværdigt, 
at praktisk taget alle er skrevet i pro-
grammeringssprog, som kun fungerer 
på Microsoft platformen. Det er, som 
om man bevidst har valgt at låse sig 
til denne platform fremfor at vælge 
et sprog, som kan fl yttes til andre 
platforme. Microsofts markedsandel 
for webservere er på verdensplan 
omkring 31 procent, det offentlige 
Danmark har tildelt Microsoft tæt på 
100 procent. 

På IT og telestyrelsens hjemme-
side, it-borger.dk, er der en masse 
gode råd om, hvordan man beskytter 
sig mod virus og spyware, men ikke 
et ord om at disse trusler stort set 
kun rammer Windows brugere. Folk 
som bruger Mac, Linux, BSD eller 
Solaris som operativsystem er yderst 
sjældent i farezonen!

Ikke så sært at Microsofts øverste 
chef, Steve Ballmer, har udtalt, at han 
ønsker, at alle lande var som Dan-
mark. 

Jeg har ingen som helst grund 
til at tro, at Microsoft vil misbruge 
deres magt eller på nogen måde vil 

skade Danmark. Hvorfor skulle de. 
Alligevel er det uhyre vigtigt at få en 
diskussion i gang i andet end snævre 
it-kredse om, hvor meget magt en 
privat udenlandsk virksomhed må 
tildeles.

Vi har ikke de store problemer med 
at afsætte 20-40 milliarder til nye 
kampfl y, selvom vi ikke har nogen 
fjender, der kan bekæmpes med disse 
fl y. Men når det kommer til vores tek-
nologiske selvstændighed, som mu-
ligvis er vigtigere end den militære, 
er 119 milioner kroner en uoverstige-
lig hindring. 

Udover selvstændigheden, er der 
også den generelle risiko ved den 
monokultur, vi har i den offentlige 
administration. Vi har set, hvordan 
hospitalerne i Hvidovre og Bispebjerg 
samt hele det daværende Vestsjæl-
lands Amt blev lammet af computer-
virus. Dette kunne kun ske, fordi alle 
kører på samme operativsystem. Det 
er kun et spørgsmål om tid, før det er 
hele landet, der bliver lammet.

Med ordentlige, offentlige entydigt 
åbne standarder, vil man fremover 
kunne anvende forskellige styresy-
stemer og derved minimere risikoen 
for totale nedbrud forårsaget af virus. 
Og samtidig spare en formue på licen-
somkostninger

IT. Den danske regering har valgt at lade Microsoft bestemme dansk it-politik. 
Vores teknologiske selvstændighed er i fare.

Danmark har kapituleret

Af MIKKEL BLØND 
VESTERGAARD,
folketingskandidat, Det Konservative 
Folkeparti, Sønderborg

FOR nylig var vi vidner til offent
 liggørelsen af en tragedie. En 

dansk socialarbejder dokumenterede, 
at beboerne i Qaannaaq (Thule) er 
dybt alkoholiserede, at de bruger 
mere tid på at tage stoffer, end de 
bruger med deres børn, at børnene 
generelt er forsømte og at samfundet 
i almindelighed dækker over hinan-
den.

Tilfældet i Qaannaaq er måske nok 
ekstremt, men til gengæld er det me-
get retningsgivende for Grønland, der 
tynges af sociale problemer, omsorgs-
svigt og voldtægt i en uhørt grad. 

Det, vi er vidne til, er følgerne af 
en forfejlet politisk kurs, hvor grøn-
landske politikere har sygeliggjort 

et samfund, hvor offerrollen dyrkes, 
ligesom myterne om det grønlandske 
bruges som afl edning fra en ubrugelig 
økonomisk politik. 

Den økonomiske struktur i Grøn-
land er den sidste planøkonomiske 
struktur i Europa. Ikke engang 
Hviderusland kan prale af at have så 
marxistisk en makroøkonomi. Det 
danske bloktilskud udgør tre mil-
liarder kroner årligt hvilket svarer til 
cirka 25 procent af det grønlandske 
BNP! Med andre ord, Grønlands øko-
nomi er slet ikke sund. Den er ham-
rende usund. Den offentlige sektor 
har påtaget sig en alt for dominerende 
rolle.

Det private initiativ har så vanske-
lige vilkår, at en stor talentmasse af 
forretningsfolk er helt afskåret fra 
at åbne egen forretning. Alene det at 
rejse fi nansiering til iværksættere er 
stort set umuliggjort af, at ingen ejer 
jord. Dermed fratages befolkningen 

den helt grundlæggende opsparings-
mulighed, der ligger i at eje jord.

Når man ikke kan eje jord, kan man 
kun vanskeligt optage lån, fordi der 
ingen sikkerhed kan stilles, hvilket 
giver en alt for ufl eksibel makroøko-
nomi. De, der har, kan få mere (det 
vil sige staten), og de, der ikke har, 
kan få almisser af staten. 

Samtidig har man stædigt holdt 
fast ved en meget dyr samfundsmo-
del, hvor man opretholder bygder og 
kommuner som er rene underskuds-
forretninger. Det gør man ud fra en 
tanke om, at det er en væsentlig del 
af den grønlandske selvforståelse 
at have disse bygder. Man har op-
prioriteret grønlandsk som sprog i 
en sådan grad, at en hel generation 
af unge grønlændere er ude af stand 
til at tage en uddannelse på grund af 
sprogbarriererne. Igen er argumen-
tet, at det er den grønlandske selvfor-
ståelse, der skal styrkes. 

Grønlandske politikere må forstå, 
at det ødelægger den grønlandske 
selvforståelse, fordi man forarmer 
grønlændernes selvagtelse på denne 
måde: man er frarøvet det mest 
grundlæggende i et menneskes selv-
forståelse, nemlig kraften til at tage 
vare på sig selv. 

Den grønlandske økonomi er ikke 
alene usund. Den er menneske-
fjendsk, og politikerne må målrettet 
gå efter at lade markedskræfterne 
komme til, for at rette op på skaden. I 
den sammenhæng er specielt to ting 
vigtige: man skal åbne op for privat 
ejendomsret på jord, og man skal lade 
markedskræfterne råde, når det gæl-
der bygdepolitikken. 

Det vil sikkert ryste hele samfun-
det, men det vil skabe grundlaget 
for en sund og anstændig økonomisk 
politik, som på sigt vil skabe et bedre 
livsgrundlag for den grønlandske be-
folkning.

Grønland. Det bør gøres muligt at eje jord, så forretningsfolk kan låne penge til investeringer.

Den sidste planøkonomi

ILLUSTRATION: METTE EHLERS

Af BIRGITTE ROMME LARSEN
antropolog, ph.d.-stipendiat

SOM led i et tre-årigt forskningsprojekt har jeg
  gennem de sidste otte måneder rejst rundt 

i jyske kommuner og opholdt mig i mindre lokal-
samfund, hvor en række fl ygtningefamilier er 
boligplaceret. Projektet undersøger, hvorledes 
integrationen af nyankomne fl ygtningefamilier i 
praksis fi nder sted i de små samfund.

Familierne har opholdt sig i lokalsamfundene 
mellem ét og to år, det vil sige omtrent lige så 
længe som fl ygtningene i Rockwool Fondens rap-
port, der nyligt konkluderede, at kun 14 procent af 
fl ygtninge er i arbejde 16 måneder efter, at de har 
fået asyl.

Ude i kommunerne deltager fl ygtningene dag-
ligt i sprogundervisning og erhvervsaktivering. 
For sidstnævnte får fl ygtningene seks kroner i 
timen i tillæg til starthjælpen. Igen og igen fortæl-
ler fl ygtningene: »Jeg vil gerne arbejde rigtigt. Seks 
kroner i timen, dét er ikke rigtigt arbejde. Jeg er 
træt af ikke at arbejde rigtigt. Jeg kan arbejde! 40-50 
timer om ugen, det er lige meget, jeg vil bare arbejde 
og tjene penge til min familie.« 

Og gentagne gange har jeg mødt fl ygtninge, der af 
arbejdsgiveren på den arbejdsplads, hvor de er i akti-
vering, er blevet tilbudt arbejde 37 timer om ugen og 
uden løntilskud, altså helt ordinært fuldtidsarbejde. 
Det kan være i et murerfi rma eller på en svejsefa-
brik.

I de tilfælde, hvor jeg har oplevet dette, er der dog 
sket det triste for fl ygtningene, at de af kommunen 
er blevet frarådet at tage arbejde nu, og derimod er 
blevet bedt om at fortsætte deres sprogskole og ak-
tivering, frem til den treårige introduktionsperiode 
er slut.

Kommunen udgør en meget stor autoritet for disse 
mennesker. Mange er simpelthen bange for, hvad 
konsekvenserne kan blive af at gå imod deres sags-
behandlers råd. De er prisgivet. I samtlige tilfælde 
er det endt med, at vedkommende har forsat sin 
sprogskole og aktivering – og dermed også fortsat 
med at være på starthjælp – frem for at tage imod 
en arbejdsgivers tilbud om at blive selvforsørgende. 
Denne ufrivillige beslutning giver dagligt anledning 
til stor frustration og ærgrelse for dem, det har ramt.

Derfor kan det undre, når Claus Hjort Frederik-
sen i Deadline udtaler: »Der er mange barrierer 
for udlændinge (...) indvandrere, der kommer til 
Danmark. Den største barriere, det er, hvis det 
ikke kan betale sig at arbejde, det fortæller inte-
grationskonsulenter. Den gruppe ser jo meget på, 
om det kan betale sig at arbejde. De har jo ikke den 
samme, øh, hvad skal man sige, øh, hårdføre ind-
stilling til arbejde, som danskere har.«

For det første tegner der sig et meget mudret 
billede. Beskæftigelsesministeren taler om udlæn-
dinge og indvandrere, men bruger ikke selve ordet 
fl ygtninge, som jo er dem, starthjælpen alt overve-
jende gælder for.

For det andet er der tale om en særdeles grov 
generalisering, når Claus Hjort udtaler, at »udlæn-
dinge og indvandrere jo ikke har samme hårdføre 
indstilling til arbejde, som vi danskere har«. Und-
skyld, Hr. Beskæftigelsesminister, dét er simpelt-
hen for useriøst – i bedste fald – og i værste fald 
uforskammet.

Ja, der er mange barrierer, Claus Hjort, men den 
største af dem alle er dog udtalelser som denne fra 
landets øverst ansvarlige på området, selveste be-
skæftigelsesministeren. 

Claus Hjort Frederiksen fortsætter: »Derfor 
skal vi selvfølgelig fjerne denne barriere. Så er 

der selvfølgelig en lang række andre ting, vi skal 
gøre. Vi skal give dem danskundervisning, vi skal 
lære dem at begå sig i det danske samfund, og der 
har vi jo bevilget en halv milliard kroner til, at de 
mennesker kan komme i aktivering«. 

Jeg er ikke uenig. Jeg møder dagligt menne-
sker, der nyligt er kommet til landet og forud for 

dette har boet i fl ygtningelejre i op til 20-25 år 
rundt omkring i den tredje verden. For mange er 
det en kæmpe omvæltning præget af stor frustra-
tion og forvirring og enorme mængder af energi, 
der dagligt bruges på at tilpasse sig.

Disse mennesker har selvsagt brug for en hånd 
til at falde til i det danske samfund, og en del af 
denne proces er at tilegne sig det danske sprog. 
Derfor er det for så vidt fi nt med det tre-årige 
introduktionsprogram med sprogundervisning og 
aktivering.

Men, Claus Hjort, hvis det fra regeringens side 
er intentionen, at fl ygtningene skal i arbejde så 
hurtigt som muligt, så må en logisk følge af dette 

da også være, at fl ygtningene ikke får et nej fra 
kommunerne, hvis det lykkes dem inden for de før-
ste tre år at fi nde arbejde? Eller er intentionen fra 
regeringens side, at fl ygtningene først skal fuldføre 
det treårige introduktionsprogram, før de fi nder 
arbejde?

Det ser ud til, at der rundt omkring i kom-
munerne ikke er helt klarhed over, hvordan 
integrationsloven skal forvaltes i forhold til ar-
bejdsmarkedet. Jeg kan kun stærkt opfordre til, at 
beskæftigelsesministeren og kommunerne får sig 
en snak om dette: Enten skal samtlige kommuner 
gøres klart, at hensynet til selvforsørgelse altid 
kommer forud for hensynet til introduktionspro-
grammet (i tråd med regeringens egen idé om, at 
tilegnelsen af sprog- og samfundskundskaber går 
gennem arbejdsmarkedet).

Eller også skal kommunerne oplyses om, at 
intentionen er, at fl ygtningene først skal fuldføre 
det tre-årige introduktionsprogram. Hvis det er 
regeringens intention, må jeg dog blot påpege, at 
det da ikke giver mening, at fl ygtninge skal være 
på starthjælp i denne introduktionsperiode, da de 
jo så er tvunget til ikke at fi nde arbejde.

Uanset hvilken af disse muligheder regeringen 
vælger, så må regeringen og kommunerne skynde 
sig at blive enige.

Starthjælp. Kommunerne råder fl ygtninge til at sige nej til arbejde og i stedet fuldføre det tre 
år lange integrations-program. Er det virkelig regeringens politik?

Ministerens dovne fl ygtninge

DET er en knogleknusende kæbe-
 rasler, direktøren for Statens Mu-

seum for Kunst Allis Helleland på vej ud 
af ringen sender af sted mod Ny Carlsberg 
Glyptotek og fondet bag, Ny Carlsbergfon-
det. Direktøren, der holder afskedsrecep-
tion den 13. juni for at tiltræde en anden 
direktørstilling for Nationalmuseum i 
Oslo, har sendt et ilbud af sted til Glypto-
teket med krav om, at museet øjeblikkelig 
tilbageleverer 30 værker af van Gogh, 
Manet, Gauguin og Degas. Dermed fjer-
ner Allis Helleland selve grundlaget for 
Glyptotekets moderne samling.

BAGGRUND for dette helt usædvan-
 lige skridt er en udvekslingsaftale, 

som direktørerne Frederik Poulsen og 
Karl Madsen fra henholdsvis Ny Carls-
berg Glyptotek og Statens Museum for 
Kunst indgik i 1915 og effektuerede i 
årene derefter. Den bestod i, at Glypto-
teket fi k mulighed for at låne en række 
moderne impressionistiske værker mod, 
at Statens Museum for Kunst fi k lov at 
låne en række malerier og tegninger fra 
renæssancen og barokken af blandt an-
dre Frans Hals og Rubens. På den måde 
kunne de to museer i mindelighed styrke 
deres kerneområder inden for forskning 
og samling.

JURIDISK synes der ikke at være tvivl
  om, at Allis Helleland kan gøre krav 

på de nævnte værker. Ifølge dagbladet Po-
litiken, der bragte historien til torvs i går, 
har hun været i kontakt med kammerad-
vokaten, inden hun sendte sit bud af sted. 
Men rent museumsfagligt giver hendes 
anliggende ingen mening.
Ny Carlsberg Glyptotek har igennem hele 
det 20. århundrede bygget sin moderne 
samling op omkring de franske impressio-
nister med kostbare nyerhvervelser, pub-
likationer, udstillinger og et nyt hus i den 
indre gård, skabt af Henning Larsen til at 

huse samlingen under forsvarlige forhold. 
Dette virke risikerer nu at få fundamentet 
fjernet. Tilsvarende har tyngdepunktet i 
Statens Museum for Kunsts internationalt 
orienterede forskning i såvel Malerisam-
lingen som Kobberstiksamlingen været 
rettet mod renæssance- og barokkunsten, 
senest med den sensationelle genopda-
gelse af to ægte Rembrandt-billeder og 
ditto tungtvejende publikationer og udstil-
linger.

På den baggrund er Allis Hellelands 
krav destruktivt og ligner et rent kami-
kaze-togt, der går ud på at ødelægge så 
meget som muligt i den danske museums-
verden, inden hun forlader den.

DESVÆRRE bekræfter Allis Hel-
 lelands krav den almene tendens 

til centralisme, der – stik imod al liberal 
tænkning – præger den siddende rege-
rings politik inden for kultur, forskning 
og uddannelse. Som direktør for landets 
modermuseum næres Allis Helleland 
åbenbart af en ambition om at være di-
rektør for det hele og i kontrol med alt. I 
dette tilfælde står en statsdreven muse-
umsmastodont over for et mindre, privat-
fi nansieret museum med et ønske om at 
lænse det for værdier på en to-tre milliar-
der. Det er lidet klædeligt, især når man 
betænker hvad Ny Carlsberg Glyptotek 
og Ny Carlsbergfondet har beriget dansk 
kultur- og kunstliv med generelt igennem 
decennier, uden at kræve noget igen.

MAN kan kun opfordre Ny Carlsberg
  Glyptoteks direktion til at møde de 

fremsatte krav med værdighed, åbenhed 
og den sømmelighed, som sagen i sit ud-
gangspunkt savner. Når man ser tilbage 
på Allis Hellelands 13-årige virke på Sta-
tens Museum for Kunst ville det være en 
underdrivelse at sige, at hun denne gang 
går for vidt. Der er tale om en svinestreg.

H.W.

Direktøren for det hele


