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Lene Espersen er blevet
et problem for Danmark

Regeringstoppen må ærgre sig
over, at Danmark ikke har ko-
lonier i Spanien i stedet for

mod det kolde Nord. Topministrene
nyder at flygte sydpå på charter-
ferie, når det brænder på politisk. 

I de næste mange år vil kongeri-
gets vigtigste berøring med global
storpolitik blive kampen om Nord-
polen. Klimaforandringerne er ved
at smelte Ishavet nord for Grønland
og bringer Danmark i en usædvan-
lig central rolle på verdensscenen. 

Heldigvis synes de fleste lande i
området at være indstillet på frede-
ligt samarbejde på højeste niveau. 

Med én larmende undtagelse:
Udenrigsminister Lene Espersen (K)
gad slet ikke deltage i årets arktiske
topmøde – en bizar beslutning, der
virker så verdensfjern og kortsigtet,
at fraværet kan komme til at define-
re hendes tid på Asiatisk Plads. 

Topmødet ville have givet den in-
ternationalt uerfarne minister mu-
lighed for et officielt møde med kol-
legaen, USA’s udenrigsminister Hil-
lary Clinton – et møde, der kunne
styrke de personlige bånd bag sam-
arbejdet. Men regeringen fører en
stadig mere passiv udenrigspolitik.

DEN KONSERVATIVE formand valgte
at melde pas for at tage på påskefe-
rie i Spanien. Det Konservative Fol-
kepartis gamle motto om at ville
forsvare Gud, Konge og Fædreland
er tilsyneladende blevet skåret ned
til kun at handle om Gud og Konge.
Lene Espersen varetager i hvert fald
ikke nationens geopolitiske interes-
ser ved at blive væk fra topmøder. 

Den pinlige episode er endnu et
eksempel på, at Lene Espersen har
klaret skiftet fra indenrigspolitik til
udenrigsminister sjældent uhel-
digt. Lige så markant Søren Pind (V)
er kommet i gang som ’frihedsmini-
ster’, lige så fraværende er Lene Es-
persen som ny ’charterminister’. 

Hun synes ikke at være optaget af
de reelle udfordringer, som Dan-
mark står over for. Varslet kom sid-
ste år. I sommer skrev hun i et debat-
indlæg her i Politiken: »Hvad nytter
vores kamp mod klimaforandrin-
gerne, hvis vi ender med at overlade
samfundet og vores børnebørn til et
militant islamistisk diktatur?«. 

Dengang som nu ignorerer hun
klimaforandringer til fordel for pro-
vinsiel indenrigspolitik. Espersen
mener øjensynlig, at klimaforan-
dringerne er så ubetydelige, at hun
trygt kan holde familieferie og så la-
de andre lande bekymre sig om de
afledte konsekvenser i Grønland. 

Espersen har endnu ikke forstået
sin nye ansvar, og er derfor ved at
blive et problem for Danmark. ltm

Charter-
minister

politiken mener

VEJRET Skyet med regn
og senere opklaring fra 
sydvest. 5-10 grader. Let 
til frisk vind fra sydvest.

Det var en mere end almindeligt vred journalist fra
Venstres pressetjeneste, der i går satte sig ned og
skrev på sin Facebookprofil. Det gik ud over en
medarbejder i Folketinget, der ifølge spindoktoren
fra Venstre var »fucked up«. Det skriftlige overfald
vakte en del opsigt, og selv om Venstre i første om-
gang afviste at censurere sine ansattes skriverier

på Facebook, er partiet nu på vej
med retningslinjer for den slags. 1

Venstres ansatte skal 
lære om pli på Facebook
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Skandalen om katolske præsters overgreb på børn
og unge breder sig nu til Danmark. Inden for kort
tid har fire mennesker kontaktet kirken og fortalt,
at de i 1960’erne og 1970’erne er blevet udsat for
seksuelle overgreb fra præster og medarbejdere
ved kirken. Det fortæller præst ved Skt. Ansgars Kir-
ke Niels Engelbrecht, som ikke tror, det slutter her.

»Jeg forventer, at der kommer flere
sager«, siger han til Politiken.1

Katolikker i Danmark 
udsat for sexovergreb

danmark

Side 6

5 7 0 8 7 3 0 9 1 0 1 3 6 31000

Danskerne vil ikke
redde SAS

ske resultater, af-
skedigelser af med-
arbejdere og pro-
blemer med
flyene«, siger Jacob
Pedersen og peger
på ulykkerne med
Dash 8-flyene i
2007 og det davæ-
rende dattersel-
skab Spanairs fata-
le styrt i Madrid i
2008.

Halvdelen af SAS
er ejet af de tre skandinaviske regeringer,
Danmark sidder med 14,3 procent af akti-
erne. Men dem skal finansministeren
helt af med, mener 45 procent af de ad-
spurgte i Megafons meningsmåling. 41
procent er uenige. Det er især de unge,

der har svært ved at se ideen med et stats-
ejet SAS. 

Og tiden er faktisk ved at være moden
til et salg. Så kontant lyder meldingen fra
SAS’ bestyrelsesformand Fritz Schur: »Jeg
tror ikke, det bliver i år. Men inden for
mellem et og 3-4 år vil det være realistisk
med et salg eller en fusion af SAS. Men det
forudsætter en bedring af de finansielle
konjunkturer, og at vi for alvor ser virk-
ningen af de store besparelser i SAS«.

Andre oprindeligt statsejede selskaber
som hollandske KLM og tyske Lufthansa
er de seneste årtier blevet helt eller delvist
privatiseret. 

Men for København kan et salg af SAS få
alvorlige konsekvenser:

»Hvis SAS privatiseres eller fusioneres
med eksempelvis Lufthansa, som det tid-
ligere har været på tale, er der intet, der ta-

ler for, at de vil beholde København som
hovedlufthavn. Det vil betyde færre ruter
til hovedstaden og stort tab af arbejds-
pladser«, siger Lise Lyck.

Norges regering har tilkendegivet, at
man er parat til at sælge sine SAS-aktier. 

Men finansminister Claus Hjort Frede-
riksen (V) er forsigtig: »Det centrale for re-
geringen er, at der er den bedst mulige
flybetjening til og fra Danmark. Ikke
spørgsmålet om, hvorvidt de tre stater

skal vedblive med at være aktionærer i
SAS«.

SAS har på få år været igennem flere sto-
re sparerunder. For to uger siden faldt for-
handlingerne om lønnedgang for de an-
satte omsider på plads. De var en forud-
sætning for aktieemissionen, der
indledes 8. april og er den anden på kun
to år. I 2009 købte den danske stat nye ak-
tier for 600 millioner kroner.
michael.lund@pol.dk

MICHAEL LUND OG STIG ANDERSEN

Staten skal ikke skyde halv milliard kroner
i SAS, mener et vælgerflertal. SAS-formand
åbner nu for et hurtigt salg af flyselskabet.

E t flertal i befolkningen siger nej til
at pumpe flere skattekroner i det
nødlidende flyselskab SAS. 

Regeringen står ellers klar med 525 mil-
lioner kroner, når SAS til april sælger nye
aktier for at redde livet. 

De største ejere – regeringerne i Dan-
mark, Norge og Sverige – har alle lovet at
købe en andel. Men ifølge hver anden
dansker er det en rigtig dårlig idé, viser en
meningsmåling, som Megafon har lavet
for Politiken og TV 2. Kun hver tredje
er tilhænger af redningsaktio-
nen

Ifølge centerleder og
luftfartsekspert ved
Handelshøjskolen i Kø-
benhavn, CBS, Lise Lyck,
er der tale om »et
skred« i holdningen
til selskabet.

»SAS har tydelig-
vis mistet sin folke-
lige opbakning. Engang var SAS et fore-
gangsselskab af kunder og ansatte. Et sel-
skab, der fløj først over Nordpolen og var
kendt for sin høje service. Dét ry har man
sat over styr«, siger Lise Lyck.

SAS fremlagde i går et ekstraordinært
regnskab for januar og februar: Selskabet
har siden årsskiftet tabt 730 millioner
kroner. 

Det er endnu en tyk streg under, at SAS
ikke kan tjene penge, siger luftfarts-
analytiker hos Sydbank, Jacob Pedersen.

»De sidste tre-fire år har været én lang,
pinefuld historie om elendige økonomi-

Ny dansk Helmandplan - ingen dato for soldaters exit

D er går mindst et år, før der kom-
mer en plan for, hvornår og hvor-
dan de danske soldater skal kom-

me ud Afghanistan. Det står klart, efter at
Socialdemokraterne og de radikale har
accepteret regeringens seneste udspil til
en Helmand 2010-plan.

»Vores hovedkrav har været, at der
kommer afghanske soldater til at aflaste

os, og det er jo heldigvis sket nu. På den
baggrund skønner jeg, at der ikke er væ-
sentlige udeståender for 2010-planen. Det
handler om, at vi nu bare skal se en ende-
lig tekst«, siger Mogens Lykketoft (S).

Da partierne så regeringens udspil,
manglede S og R to ting: en dato eller en
tidsramme for, hvornår de danske solda-
ter får nye roller og gradvis kan trækkes
hjem, og en garanti for, at danske soldater
ikke fortsat skal kæmpe alene uden en af-
ghansk samarbejdspartner. 

Få dage efter kom udenrigsminister Le-
ne Espersen (K) hjem fra Kabul. Med sig
havde hun en garanti fra præsident Ha-
mid Karzai, der lover, at der i de kommen-

de uger bliver sendt 400-500 afghanske
soldater til Helmand, hvor de skal arbejde
tæt sammen med danskerne. Derfor føler
Socialdemokraterne sig nu sikre på, at det
lysner for de danske soldater.

»Men der skal endnu flere afghanske
soldater derud, og det skal vi presse hårdt
på for. På den måde kan danskerne blive
afløst i rollen som kamptropper«, siger
Mogens Lykketoft. 

Næste år vil Socialdemokraterne til
gengæld kræve en mere præcis tidsplan.
Den skal gøre det klart, hvornår Danmark
kan hente nogle af sine tropper hjem og
lade de tilbageværende danske soldater
føre en mere tilbagetrukken rolle. I stedet

skal afghanerne
selv overtage an-
svaret, mens dan-
skerne gør mere
ud af den civile ind-
sats.

De radikale har
stået stejlt på, at
der skulle en dato
med i planen, men

nu regner Niels Helveg Petersen med, at
partiet nikker ja til aftalen.

»Hvad angår 2011 er det en lidt anden
sag; der er en klar radikal forventning om,
at næste år skal vi have konkrete datoer«,
siger Niels Helveg Petersen. 

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech
(V) vil ikke kommentere forhandlinger,
der er i gang, men regeringens støttepar-
ti, Dansk Folkeparti, er godt tilfreds.

»Det er godt, at diskussionen om en
slutdato lander fornuftigt nu. Af hensyn
til fjenden og hans mulighed for at forbe-
rede sig, skal de ikke vide, hvor længe vi
vil være der. Når det så er sagt, så er det da
fornuftigt nok, at vi i god tid forbereder os
på, at vi ikke skal være der for evigt«, siger
Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.
jacob.svendsen@pol.dk 

Det handler om at finde udgangen
1. sektion, side 4

JACOB SVENDSEN OG MARTIN KAAE

Først i 2011 vil S og R have
en tidsplan for dansk tilba-
getrækning fra Afghanistan. Der skal endnu

flere afghanske
soldater derud
Mogens 
Lykketoft
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Det er nærmest 
blevet samfunds-
venligt at være 
shopaholic
Anette Claudi, 
redaktionschef

økonomi

! Tiden er fløjet fra statslige fly

! Britisk landadel lærer dig gode
manerer, hvis du altså har råd.

! Facebook forsøger fadermord
på Google 

Inden for mel-
lem et og 3-4 år
vil det være 
realistisk med
et salg eller 
en fusion 
Fritz Schur
SAS-formand

Illustration: Per Bergsbo

Den tyske instruktør

Schlingensief
vil lave opera i
Ouagadougou
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ØKONOMI Portræt af Li Shufu –
den kinesiske bonde-
søn, der i søndags 
købte svenske Volvo.
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Kinas von And

i samarbejde med FINANCIAL TIMES

Danskernes tålmodighed med pro-
blembarnet SAS synes at være slup-
pet op. Dagens Megafonmåling vi-

ser, at flere og flere danskere mener, at det
må være slut med, at staten skal skyde
penge i SAS for at sikre flyselskabets over-
levelse, ligesom det er en udbredt opfat-
telse, at det ikke er vigtigt, at staten er
medejer af et luftfartsselskab.

En løsning på danskernes holdning til
den statslige involvering i problembar-
net kan være lige om hjørnet. Formanden
for det skandinaviske luftfartsselskab,
hvor den danske og norske stat i dag ejer
hver 14,3 procent, og hvor svenskerne ejer
21,4 procent, danskeren Fritz Schur, me-
ner, at det statsejede SAS er solgt eller fu-
sioneret inden for et til fire år. 

»Også jeg kan stille spørgsmål ved, om
det på sigt er korrekt, at tre stater skal eje
et luftfartsselskab«, siger Fritz Schur. 

»Det statslige ejerskab er en tradition
fra fortiden, hvor alle ruteflyselskaber var
statsejede. I dag er det relevant at spørge,
om der er behov for disse halvstatslige sel-
skaber, efterhånden som liberaliseringen
er skredet frem. Et spørgsmål, som også
er relevant, når det gælder SAS. Som for-
mand for SAS stiller jeg i hvert fald spørgs-
målet, om det er den rigtige konstruktion
for selskabet«.

Og hvad er så dit svar?
»På selskabets vegne vil det være godt,

hvis man ligesom med børnene i en fami-
lie begynder at kigge på: Hvornår skal de
flytte hjemmefra? Altså hvornår skal man
lade SAS få en anden hovedaktionær end
staterne Danmark, Sverige og Norge«.

Tiden med et SAS, som er statsejet, er slut?
»Det bliver den. Jeg kan jo ikke tale på

ejernes vegne, men på selskabets vegne
har vi den holdning, at det vil være godt
med en fusion eller et salg. For mit eget

vedkommende er det en opfattelse, jeg
har haft, også før jeg blev formand for SAS
for to år siden«.

SAS-værdien skal optimeres
I dagens Megafonundersøgelse er dansker-
ne spurgt, om staten skal skyde penge i SAS
for at redde selskabet. Det er de fleste imod.
Men SAS har jo netop bedt staten om penge i
forbindelse med den aktieemission, som fin-
der sted netop nu. Er det seriøst, når fremti-
den åbenbart er, at staten ikke skal være
medejer af SAS?

»Vi beder jo ikke specielt staterne om
penge. Vi beder alle vore aktionærer om
penge. Og det vil da være uklogt af de tre
stater at sælge deres aktier lige nu. Vi har
en finansiel krise, som verden ikke har set
magen til i mange årtier, og en af de hår-
dest ramte industrier er netop flyselska-

berne. Ingen har lyst til at sælge, når pri-
serne er i bund, sådan som tilfældet er for
flyindustrien lige nu. Løsningen må være
at forsøge at optimere sin investering, og
jeg går da ud fra, at den danske, svenske
og norske stat også ser det som sin opga-
ve i relation til SAS«.

Men ligefrem at skyde nye penge ind?
»Hvis selskabet bliver for svagt til, at det

overhovedet kan sælges eller fusioneres,
eller hvis man ikke kan gennemføre den
strukturforandring, der er i gang i SAS, så
risikerer staterne jo at miste de penge, de
allerede har skudt ind i SAS«. 

Finanskrisen overraskede
Da du blev formand for SAS for to år siden,
sagde du, at SAS ikke var livstruet. Det er SAS
altså i dag?

»Nu får vi jo en økonomisk indsprøjt-

ning gennem den aktieemission, som er i
gang. Så SAS er ikke livstruet. Da jeg til-
trådte som formand, havde jeg den gene-
relle holdning til SAS, at der ikke var tale
om en livstruende situation for selskabet.
Men der er altså så kommet en finanskri-
se, som ingen kendte på det tidspunkt, og
den er gået voldsomt ud over flyindustri-
en. Det er det samme i andre europæiske
flyselskaber, og det er en meget speciel si-
tuation for luftfartsselskaberne«.

Hvad er tidshorisonten for det salg eller
den fusion, der vil komme?

»Det kommer an på, hvor godt det kom-
mer til at gå, og hvor hurtigt vi overvinder
finanskrisen. Der skal nok lidt mere stabi-
litet og fremgang til end den, vi oplever i
dag. I dag er der færre mennesker, som 

SAS-formand: Slut med statseje
Om mellem et og fire år vil
SAS være fusioneret eller
solgt, siger SAS-formand 
Fritz Schur. Det kan blive en
lykkelig historie – eller en 
mindre katastrofe for Køben-
havn uden den rigtige køber.

STIG ANDERSEN

Interview

KURS-
ÆNDRING. 
Som bestyrelses-
formand siden
2001 har Fritz
Schur fulgt SAS på
tætteste hold gen-
nem den værste
krise i selskabets –
og luftfartens –
historie. Nu erklæ-
rer han, at tiden 
er moden til at
privatisere SAS.
Foto: Peter Hove
Olesen
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Danmark og Norge og 21,4 pro-
cent til Sverige.
1954. SAS er det første ruteselskab,
der overflyver polarcirklen med
ruten København-Los Angeles.
1960. SAS åbner sit første hotel, SAS
Royal Copenhagen. I de følgende
tre årtier investerer koncernen
kraftigt i hoteldrift og køber
blandt andet 40 procent af Inter-
continental. Desuden opkøbes en
række mindre flyselskaber i Skan-
dinavien samt bl.a. Spanair og 20
procent af British Midland. 
1993. SAS danner konsortiet Alca-

zar med KLM, Austrian Airlines og
Swissair. Forsøget kollapser, og
samarbejdet opgives.
1994. SAS beslutter sig for at satse
på kernevirksomheden efter store
tab. En række datterselskaber sæl-
ges, herunder de fleste hoteller.
1997. SAS er medstifter af Star 
Alliance.
2001. Der indføres én fælles SAS-
aktie på børserne i København,
Stockholm og Oslo. De tre stater
beholder deres ejerandele.

Kilder: SAS, Flight Magazine, IATA
1957. Statsminister H.C. Hansen (t.v.) indvier Kø-
benhavn-Tokyo via nordpolen. Foto: Erik Petersen

1962. SAS får sit første jetfly, Caravellen, i 1959.
Stewardesserne bliver idoler. Foto: Polfoto/SAS

BLÅ BOG
FRITZ SCHUR

58 år. Formand for bestyrelsen i SAS.

Uddannelse: Afgangseksamen fra Han-
delshøjskolen i København 1973.

Karriere: Stiftede i 1973 egen virksom-
hed, Fritz Schur Dagligvarer. Fra 1978
adm. direktør i Fritz Schur Gruppen.

Tillidsposter: Har siden 2001 siddet i be-
styrelsen for SAS, formand siden 2008.
Bestyrelsesmedlem i Post Danmark si-
den 1995, bestyrelsesformand siden
2002 og senere i det fusionerede Posten
Norden AB. Formand for bestyrelsen i
Dong Energy siden 2005. Sidder des-
uden i en række andre bestyrelser.

Formand for Den Liberale Erhvervsklub
og i en årrække finsk konsul i Køben-
havn.

Skandinavien. De ting vil blive væsentlige
faktorer ved et salg«.

Kan SAS’ endeligt som statsselskab få en
lykkelig udgang?

»Ja, hvis den fremtidige ejer kan sikre
disse ting. Så kan et salg eller en fusion bli-
ve til en lykkelig udgang både for er-
hvervslivet, for borgerne generelt og for
ferierejsende. Og således, at den enorme
afledeeffekt, som SAS har haft for Køben-
havnsområdet, kan bevares og måske ud-
bygges«.

Der kommer en bejler
For to år siden var dit mål at skabe overskud
i SAS. Det er ikke lykkedes. Skulle I ikke se at
komme i gang med et salg hurtigst muligt?

»Der er sket store ændringer i SAS, og
flere er i gang. Vi har solgt selskaber fra,

som vi ikke kunne
få økonomi i. Og vi
har lavet et gigan-
tisk besparelses-
program, som nu
er fulgt op af et nyt
spareprogram, og
som samlet bety-
der besparelser på
7,8 milliarder sven-
ske kroner (6 mia.
kr., red.) om året. To

af disse milliarder er relateret til samar-
bejdet med de faglige organisationer, og
SAS er det eneste flyselskab, som har haft
held til at indgå sådanne aftaler. Det har
været resultater, som kan være med til at
sikre, at der er noget at sælge eller tilby-
de«. 

Men fremtiden er vel på ingen måde sik-
ker endnu? Tyske Lufthansa har været på ta-
le som køber af SAS, men indtrykket har væ-
ret, at Lufthansa overhovedet ikke er interes-
seret?

»Det er de ikke lige nu, det er korrekt,
for Lufthansa har problemer ligesom Air
France og British Airways. Alle i flybran-

chen har problemer lige nu. Men vi arbej-
der på at gøre SAS så meget værd som mu-
ligt, og det er der en betydelig vilje til.
Skulle det vise sig, at der ikke er nogen
bejler til SAS, ja så vil de voldsomme fra-
salg og besparelser gøre det nemmere
selv at drive selskabet videre. Men det vil
være det rigtige med en bejler, og jeg er
overbevist om, at der kommer en«.
okon@pol.dk 

rejser. Der er simpelt hen længere mel-
lem de rejsende i f.eks. Kastrup Lufthavn.
Det gælder både forretningsrejsende og
ferierejsende. Der er simpelt hen ikke så
mange mennesker i lufthavnen«.

Men hvad er dit bud på, hvornår der bliver
sat et til salg-skilt på SAS?

»Jeg synes, der er forårstegn, men hvor
hurtigt opsvinget vil komme, kan jeg ikke
sige. Jeg tror ikke, det bliver i år. Men in-
den for mellem et og tre-fire år vil det væ-
re realistisk med et salg eller en fusion af
SAS. Men det forudsætter en bedring af de
finansielle konjunkturer, og at vi for alvor
ser virkningen af de store besparelser i
SAS«.

Er det så godt eller skidt?
»Man skal være opmærksom på, at SAS

har en betydning for Danmark, som ikke
skal undervurderes. Tror du, vi havde fået
miljøtopmødet til København, hvis vi ik-
ke havde haft SAS? Tror du, vi havde fået
mødet i Den Internationale Olympiske
Komité til København kort forinden? Nej,
det tror jeg ikke. Og det er ikke sikkert, at
vi vil få det samme fintmaskede rutenet
ud af Kastrup, som vi har i dag, hvis ikke
SAS er konkurrencedygtigt, eller hvis vi
sælger eller fusionerer SAS. Og det er ikke
en selvfølge, at Kastrup bliver trafikknu-
depunkt for skandinavisk oversøisk fly-
trafik«.

Så det kan være en trist historie?
»I den udstrækning vi ikke kan sikre, at

disse muligheder fortsat vil være i Køben-
havn. Derfor vil det, hvis det bliver mig,
som skal forhandle fremtiden for SAS, væ-
re nogle af de ting, som vil være vigtige.
Selvfølgelig at aktionærerne får en god
pris for selskabet. Også at medarbejderne
i videst muligt omfang er sikret en ar-
bejdsplads i fremtiden. Og så at det bliver
en ny ejer eller en partner, som vil sikre
trafikken ud og ind af hovedstæderne i
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skaberne. Det er årsagen til, at vi har set så
mange strejker dette forår«, siger han og
peger på, at British Airways i disse dage er
lammet af, at kabinepersonalet har ned-
lagt arbejdet.

Flere selskaber har kun kunnet overle-
ve gennem tiden takket være nye statslige
kapitalindskud. Men dén mulighed eksi-
sterer ikke længere, siger Jacob Pedersen:

»Derved er man ofte kommet på kant
med konkurrencereglerne, der forbyder
statsstøtte. Det har sat skub i privatiserin-
gerne – de har været eneste mulighed for
at sikre selskabernes overlevelse«.

Både han og Ole Kirchert Christensen
mener, at SAS vil have langt bedre mulig-
heder som privat selskab. Til gengæld er
der heller ingen tvivl om, at det vil koste
København dyrt, hvis staten slipper SAS.

»Københavns Lufthavn er så stor, fordi
SAS benytter lufthavnen som hovedluft-
havn. Og det er en politisk beslutning.
Hvis et privat SAS vælger at drosle ned i
Danmark, vil det betyde færre ruter og ar-
bejdspladser. Men det er en udvikling, der
vil komme under alle omstændigheder,
også selv om SAS ikke bliver solgt. Køben-
havns Lufthavn har haft sin storhedstid«,
siger Ole Kirchert.
michael.lund@pol.dk
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