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ÅRGANG -46

ELLER ÆLDRE?

… i dialog med hele kvindelandskabet. Politiken

? ? ? ? ? Teater der
forandrer. Varmt anbefalelsesværdigt. Berl.

1-dag
bil + 9 pers

225,-

T/R

? ? ? ? En rå og fin
forestilling uden idyllisering.
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Alle afg

Søn-tor

Urban

Vedkommende og vigtig
scenekunst. Information

Hvis mindst en person i bilen
er født 1946 eller tidligere
koster endagsbilletten t/r for
bil + op til 9 personer kun
225 kr. Kan ikke kombineres
med andre rabattilbud.
Bed om billet ”Årgang-46”

V-06

V-03

DEN BILLIGE VEJ

Tankevækkende og
opmuntrende. Arbejderen
FORLÆNGET TIL OG MED 25.
FEBRUAR

Anne Marie Helger
Laura Bro
Ann Eleonora Jørgensen

Præsenterer

betty nansen teatrets anneksscene
21. jan. – 25. feb. ma. – fr. kl. 20, lø. kl. 17
www.bettynansen.dk Bill.: 33 21 14 90
Bill.Net: 70 15 65 65 • www.billetnet.dk

V-04
V-04

Afgang hver hele og halve time
det meste af døgnet!
Velkommen om bord!
49 26 01 55 www.hhferries.dk

Stærkt teater. Jyllands-posten

Teaterlisten
*Alle Abonnementsordninger
Og/eller salg på BilletNet
Åbent alle dage 10-21 Tlf. 70 15 65 65
Eller www.billetnet.dk

BÅDTEATRET* 61308959
LATTERLIGE PRISER. »Hvis vi havde haft høje priser i Kastrup, så ville jeg da være flov over vores overskud. Men vi er billigere end Frankfurt, Amsterdam, Paris. Vores
indenrigstakster i Danmark er til at dø af grin over«, siger den administrerende direktør for Københavns Lufthavne, Niels Boserup. – Foto: Joachim Adrian Mikkelsen

»SAS udvikler ikke trafikken«
Direktøren for Københavns Lufthavne giver
ikke meget for flyselskabernes klynk over
lufthavnens afgifter. De burde bare have
effektiviseret tidligere – ligesom lufthavnen
har gjort det, siger Niels Boserup. Han
fremlægger i dag et nyt milliardoverskud.

Interview
Af Stig Andersen
Det fyger med beskyldninger
om grådighed og fokusering
på profit – og sandt er det, at
Københavns Lufthavn i Kastrup gennem de seneste år
har tjent rigtig mange penge.
Samtidig har mange af lufthavnens kunder, luftfartsselskaberne, vredet sig i økonomisk smerte.
I dag kommer Københavns
Lufthavn med et nyt regnskab – formentlig med et
overskud, der nærmer sig
milliarden.
Og efter at lufthavnen for
nylig er blevet købt af en australsk kapitalfond, venter
lufthavnsdirektør Niels Boserup, at der vil blive tjent
endnu flere penge i Københavns Lufthavn.
Hvorfor skal et monopolforetagende som Københavns
Lufthavne tjene så mange
penge?
»Fordi nogle politikere har
besluttet, at lufthavnen skulle være et aktieselskab, som
skulle noteres på børsen, og
hvor man stillede aktionærerne en forretning i udsigt.
Og det er så det, vi gør. Og vi
er oven i købet blandt de bil-

ligste lufthavne i Europa«.
Det er jo ikke ligefrem jeres
kunders opfattelse, at I er billigst?
»Vi har – i næsten alle de
år, jeg har været i lufthavnen – forhandlet os frem til en
aftale med vore kunder om,
hvad det skal koste at bruge
lufthavnen. Men det er klart,
ligesom på det store arbejdsmarked giver det noget hyl
og skrig i korridorerne«.

»Jeg kan da også
frygte, at SAS vil
prøve at plukke
passagererne ...
SAS tager over
10.000 kr. for en
business-billet til
Geneve. Sådan
noget udvikler
ikke trafikken«
Så det er bare hyl og skrig?
»Næh ... nogle flyselskaber
klarer sig jo godt. Andre har
det svært. Enhver sparet
krone er jo noget værd, jeg
ville da gøre det samme, hvis
jeg var dem«.
Flyselskaberne mener, at
lufthavnens økonomiske suc-

ces også skal komme kunderne til gode. Og SAS-koncernchefen Jørgen Lindegaard
har været fremme med en
usædvanlig skarp kritik af jeres indtjening?
»Vi har lige indgået en treårig aftale, hvor taksterne er
blevet sat ned. Jørgen Lindegaard er bange for den fremtidige udvikling. Det må han
da gerne være, men det behøver han ikke«.
Hvorfor kommer der så sådan en kritik?
»Det er en del af krigen,
det er der ikke noget mærkeligt i. Og så kan de ikke lide
monopoler, og de kan ikke
lide succes, når de ikke selv
har det. Men den effektivisering, som SAS nu har lavet, den har vi jo lavet i lufthavnen lige fra starten. Det
er jo det, der er problemet.
Jeg er da imponeret over, at
Jørgen Lindegaard har sparet 14 milliarder. Men det
var altså noget, han tidligere
havde som omkostninger«.
Det er jo flyselskaberne, der
skaffer lufthavnen kunder.
Hvorfor skal kunderne malkes mere og mere – når der
oven i købet kommer flere og
flere af dem?
»Det bliver de heller ikke.
Selve luftfartsdriften er ikke
særlig lukrativ for os. Men
en vigtig indtægtskilde for os
er alle de kommercielle ting
som hoteller, butikker, parkering osv. Det tjener vi penge på«.
Flyselskaber har i samme
periode tabt penge på hver enkelt passager. Burde jeres gode indtjening ikke smitte af på
kunderne?

BLÅ BOG
Niels Boserup, 62 år
! Administrerende direktør
i Københavns Lufthavne
A/S siden 1991.
! Uddannet journalist og
assurandør.
! Tidligere redaktionschef
på Jyllands-Posten og
informationschef hos Jan
Bonde Nielsen på B&W.
! Direktør i Baltica og
Codan Forsikring 1982 til
1991.
! Bestyrelsesformand i bl.a.
TV 2 og William Demant
Holdning A/S og i bestyrelsen i en række internationale lufthavnsinstitutioner.
»Det har den også gjort. Vi
har lige sat taksterne ned«.
Men der er stadigvæk en
markant skævhed?
»Jamen brændstofpriserne er jo også steget. Hvorfor
har luftfartsselskaberne ikke sagt til olieselskaberne, at
de må altså sætte deres priser ned. Hvis vi havde haft
høje priser i Kastrup, så ville
jeg da være flov over vores
overskud. Men vi er billigere
end Frankfurt, Amsterdam,
Paris. Vores indenrigstakster i Danmark er til at dø af
grin over. Det er vores måde
at støtte de her ting på«.
Københavns Lufthavne er
nu solgt til den australske kapitalfond Macquarie Airports
til en meget høj pris?

»De har ikke givet nogen
overpris. Macquarie har købt
sig ind i en god forretning,
som sagtens kan give det afkast. Og deres ambition er,
at trafikken i Københavns
Lufthavn skal vokse«.
Men der skal jo også tjenes
flere penge?
»Ja, men det kommer vi
også til. Det vil ske, når vi får
flere passagerer«.

Dyrere p-pladser
Men hvem skaffer passagererne?
»Ja, det gør flyselskaberne. Men det er jo os, der skaber de vilkår, der får flyselskaberne til at bruge København. Jeg føler et ansvar for,
at regionens lufthavn udvikler sig, men SAS nedlægger
jo ruter og åbner ikke nye.
Og de har reduceret antallet
af transferpassagerer i Kastrup dramatisk«.
SAS frygter vel, at I bare
bliver ved at stramme skruen.
At I for at tjene penge nok bare
gør det dyrere og dyrere at
benytte Kastrup i stedet for at
lade jeres store overskud smitte af på kunderne. For eksempel med parkeringsafgifterne.
I dag er det jo lige så dyrt at
parkere længst ude på Amager som det er at parkere på
Rådhuspladsen?
»Det passer jo ikke. Vores
problem er, at alle vil holde
på dørtrinnet. Så derfor gør
vi det dyrest at holde dér –
både for at tjene penge og for
at regulere tilstrømningen.
Vi har pladser til dem, der vil
betale for at holde i kælderen
lige under check-in-skranken. Og så har vi billigere
pladser længere væk. Men vi
har stadig fyldte parkeringshuse, så det kan godt være,
vi bliver nødt til at forhøje
prisen yderligere på de pladser, der ligger tættest på«.

25 mio. kr. til Boserup
Så kan Jørgen Lindegaards
og flyselskabernes frygt for
lufthavnens grådighed vel være begrundet nok?
»Jamen, jeg kan da også
frygte, at SAS vil prøve at
plukke passagererne. SAS
har meget høje billetpriser,
og det er bestemt ikke noget,
der udvikler trafikken i Københavns Lufthavn. Jeg er
da bekymret over, at SAS tager over 10.000 kr. for en
business-billet til Geneve.
Sådan noget udvikler ikke
trafikken, så der er klart en
gensidig bekymring«.
Du er personligt blevet forgyldt med salget til den australske kapitalfond. Hvis interesser varetager du?
»Jeg er aktionærernes
mand. Det har jeg altid været, og det har jeg ikke besvær med«.
De 25 millioner kroner du
får i bonus ved salget til Macquarie, hvorfor får du dem?
»Det var en betingelse for
handelen, at ledelsen i lufthavnen blev. Så jeg må ikke
sige min stilling op i et år. Og
det synes jeg da er flatterende, at nogen vil betale mig 25
millioner kroner for at blive«.
erhverv@pol.dk

Stig Andersen har i en årrække produceret dokumentarprogrammer for DR 1. Han vil
fremover interviewe topfolk i
dansk erhvervsliv for Politiken.
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Nyhavn 16 Z, Kbh. K. www.teaterpolen.dk
kl. 20.00 ”SMÅ BIDDER AF KIWI”
I aften skælver båden!!
Gæstespil Teater Polen

To l d b o d g a d e 6 , 1 2 5 3 K B H . K .
Billetter: 33 11 20 04 www.faar302.dk

DANSESCENEN* 35 43 83 00
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Medvirkende: Pau nsen,
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og
ns
Birgitte Pri
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Dramatisering: Bo
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Øster Fælled Torv 34, 2100 Kbh. Ø
Kl. 20 ”I WISH I WERE YOUR BIRD”.
Danseforestilling baseret på Shakespeares
Romeo & Julie. Koreografi: Camilla Stage.
Henv. August Bournonvilles Passage 1
Man-lør. kl. 12-18. www.kgl-teater.dk
Gamle Scene Kl. 12.00 ”ACHILLEUS”
Imponerende actionopera for
de 8 - 14 årige

- EN RØRENDE KOM

EDIE OM LIVET I EN

PROVINSBY

24. februar - 13. maj | 10.000 har allerede købt

DET KGL. TEATER *33 69 69 69

Henv. August Bournonvilles Passage 1
Man-lør. kl. 12-18. www.kgl-teater.dk
Gamle Scene Kl. 20.00
”ROMEO OG JULIE”
John Neumeiers fantastiske helaftensballet

DET KGL. TEATER *33 69 69 69

Henv. August Bournonvilles Passage 1
Man-lør. kl. 12-18. www.kgl-teater.dk
Stærekassen Kl. 20.00
”ALLE MENNESKER ER DØDELIGE”. Af
Nikolaj Cederholm og Line Knutzon

EDISON* 33211490

Ma.-fr. 14-18, lø. 14-16. Edisonsvej 10, Frederiksberg C. www.bettynansen.dk
Kl. 20.00 ”TØRKLÆDEMONOLOGERNE”
hudløse og utilslørede kvindefortællinger

JYTTE ABILDSTRØMS TEATER*
38878710
Allégade 7-9 Frb. - www.riddersalen.dk
Ma.-fre. kl. 14-20, lø. kl. 14-17
Kl. 20.00 ”RIDDERSALSREVYEN 2006”
En genklang af hue, hamster og herrekor

KALEIDOSKOP K2 70 26 35 02

Øster Fælled Torv 37
Kl. 20.00 ”PALIMPSEST”
”En kortlægning af hudens 2 sider, - for 5
mandlige dansere”. www.hudens2sider.dk

PLAN-B 33 12 58 14*

Huset, Magstræde 14, 4.
www.plan-b-teater.dk
Kl. 20.00 ”MOBIL”
Verdenspremiere af Sergi Belbel

PRIVAT TEATRET* 33 32 33 33

Daglig fra kl. 12. Nyropsgade 41
Kl. 20 ”SVEND, KNUD & VALDEMAR”
Festlig dansk komedie med indlagte sange

af TOM STOPPARD
ISCENESÆTTELSE
EMMET FEIGENBERG
scenografi steffen aarfing
& MARIE I DALI
KOMPONIST mikkel hess
Fre. 24.02 kl. 20 UDSOLGT
Lør. 25.02 kl. 16 Få billetter
Lør. 25.02 kl. 20 Få billetter
Søn. 26.02 kl. 16 UDSOLGT
Tir. 28.02 kl. 20 Få billetter
Ons. 01.03 kl. 20 Få billetter
Fre. 03.03 kl. 20 Få billetter
Lør. 04.03 kl. 20 Få billetter
Ons. 08.03 kl. 20 Få billetter

nikolaj lie
claus rys kaas
k
nicolas brjær
o
KEN V

HANS HEN EDSEGAARD
R IK C
N IE L S S K O L E M E N S E N
B IR G IT T E S U S E N
IM
THOMA O N S E N
EDITH LAUGS HWAN
H e n r ik J . LO ENDSJØ
Svendsen

billetbestilling 70 20 10 31
hvd. 14-18 - lør. 14-16

www.aveny-t.dk
Billetnet 70 15 65 65 Alle dage 10-21
ungdomspris unge Under 25 År 60 kr vED 4 pers.: 70 24 55 00

TEATER FÅR302 33 11 20 04

Toldbodgade 6, www.faar302.dk
billet hverdage 12-16
Kl.20.00 ”KÆRE GUD LAD MIG IKKE DØ
PÅ ET LOKUM”
”En rørende komedie om livet i en provinsby

Bioliste
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ALBERTSLUND BIOGRAFERNE
43 64 02 44

Succesen fortsætter fra 2. marts 2006

Bibliotekstorvet 1-3
Kl.11.30:
Narnia: løven, heksen og garderobeskabet - t.o.11
Rejsen gennem skabet til landet Narnia
Kl.14:
Sandtrolden - fr.u.7
Eventyrfilm med dansk tale
Kl.13.45-15.30-17.20:
Lille kylling - t.f.a.
Disneys store familiefilm. M. dansk tale
Kl.12-15.45-17.20:
Tempelriddernes skat - fr.u.7
Ny dansk spændingsfilm
Kl.19:
Stolthed og fordom - t.f.a.
Efter Jane Austens roman. Med Keira K.
Kl.19.15-21.15:
Fun with dick & jane - t.f.a.
Komedie med Jim Carrey
Kl.21:
Mit liv som geisha - t.o.11
Baseret på Arthur Goldens bestseller

BALTOPPEN BIO 1-2 44 64 32 32
Baltorpvej 20
Kl.17-18.45:
Lille kylling - t.f.a.
Kl.17.30:
Tempelriddernes skat - fr.u.7
Kl.19.15-21.30:
Fun with dick & jane - t.f.a.
Kl.20.30:
München - t.o.15

BIO VIFTEN 36 70 45 00

Rødovre Parkvej 130
Kl.12.30:
Sandtrolden - fr.u.7
Skæg børnefilm med dansk tale
Kl.14.30-17:
Tempelriddernes skat - fr.u.7
Dansk spændingsfilm for hele familien
Kl.19.15:
Narnia: løven, heksen og garderobeskabet - t.o.11
Rejsen gennem skabet til landet Narnia

BIOCITY TÅSTRUP 70 13 12 11

City 2, Tåstrup, tlf.tid 9.30-21.30
Kl.16-18.45-21.30:
Syriana - t.o.15
Politisk thriller med George Clooney
Kl.14.15-16.30-18.45-21:
Fun with dick & jane - t.f.a.
Herlig komedie med Jim Carrey
Kl.10-12-14-16-19:
Lille kylling - t.f.a.
Disneys store familiefilm - dk-tale
Kl.12-14.15-16.30-19-21.30:
Big mommaś house 2 - t.f.a.
Martin Lawrence i skøn komedie.
Kl.10-15-17-19-21:
Pingvinmarchen - t.f.a.
Skøn film for hele familien dk-tale
Kl.10-12-14-16-18.30:
Tempelriddernes skat - fr.u.7
Dansk spændingsfilm for hele familien
Kl.21.30:
Afsporet - t.o.15
Actionfilm med Clive Owen
Kl.10-12-14.15-16.30:
Nanny mcphee - t.f.a.
Familiefilm med Dk-Tale
Kl.21:
München - t.o.15
Steven Spielbergs mesterværk.
Kl.19-21.30:
Rygtet siger - t.f.a.
Romantisk komedie med Jennifer Aniston
Kl.12:
Narnia: løven, heksen og garderobeskabet - t.o.11
Eventyrfilm
Kl.10:
Sandtrolden - fr.u.7
Eventyrfilm med dk-tale.
Kl.11:
Harry potter og flammernes pokal t.o.11
Oplev Harry Potter 4.
Kl.10:
Far til fire - giŕ aldrig op - t.f.a.
Film for hele familien.

DAGMAR TEATRET 33 14 32 22

Jernbanegade 2/Rådhuspl.
Kl.12.30-15.45-18.30-21.30:
Syriana - t.o.15
M. Golden Globevinder George Clooney.
Kl.12.30-15.30-18.30-21.30:
Walk the line - t.o.11
Phoenix spiller, synger og er Johnny C.
Kl.12-15.30-18.30-21.30:
Mit liv som geisha - t.o.11
Af instruktøren ”Chicago”. Nom. 5 Oscar
Kl.19.15-21.30:
Good night, and good luck - t.f.a.
Nom. til 6 Oscars bl.a. Bedste film
Kl.12:
Stolthed og fordom - t.f.a.
4 Oscar-nom. Bl.a. Bedste kvindelige h.
Kl.15.45:
Brokeback mountain - t.o.11
Nomineret til 8 Oscars bl.a. Bedste film
Kl.12-14.20-16.40-19-21.40:
Transamerica - t.o.11
Vinder af 1 Golden Globe. Nom. 2 Oscars

