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GADETEATER: Noas 
ark som et red-
ningsskib i en coro-
na-smittetid er en 
god idé som gadete-
ater, og lørdag var 
der smugpremiere i 
Søfartsmuseets tør-
dok i Helsingør.

Bag ideen står kunstner-
kollektivet Vontrapp - med 
venlig hilsen til den stren-
ge kaptajn-far i musicalen 
»The Sound of Music«. Noa 
selv er dog i dette tilfælde 
en kvinde i højrød kjole med 
titlen verdensleder. Og Von-
trapp kalder forestillingen 
et tværæstetisk værk, for 
det er snarere et situationi-
stisk påfund end teater.

Tekst er der ingen af. Pub-
likum samles ved nedgan-
gen til Søfartsmuseet og
begynder med i gåsegang
at vandre hele vejen rundt
om dokken, inden der i 20
minutter bliver kig oppefra 
på de seks-syv aktører, der 
forbereder skibsbygningen
nede på det grå betongulv.

Her lægges kølen i form af 
en løber, der er noget vind-
følsom, og her slæber Tiden 
sig langsomt frem, medens
de øvrige aktører bringer
spanter, stager, tovværk,
luger og andet ind på gulvet. 
Efterhånden aner man om-
ridset af et skib.

Uden Faber -sang
Så bliver publikum ledt ned 
ad museets mange uden-
dørs (von)trappetrin, delt i
kolonner, forsynet med gule 
handsker og blå hjelme, og 
opvarmningen begynder
- ikke nogen Philip Faber
her, men dog kropsøvelser af 
byggeteknisk karakter, men 

uden mimik, for her skal 
ikke synges.

Én efter én får tilskuerne 
tildelt en opgave omkring 
skibet, og da arbejdet er nået 
tilstrækkelig langt, bryder 
syndfloden løs - øredøvende 
lyd, så man kigger efter, om 
en flodbølge skulle være på 
vej. Men nej, de kvikkeste 
tager hjelmen af og lægger 
handskerne og forlader med 
et smil seancen, for her en-
der »Syndfloden«. Efterhån-
den slipper de mest loyale 
også deres arbejdsgreb, og 
da er kollektivets aktører 
for længst gået.

Rollespil for voksne
Man kan ikke lade være med 
at smile undervejs, for det er 
rollespil for voksne, flok-ma-
nipulering med en hensigt, 
som har aktualitet.

Oppefra bemærker man 
især aktørernes flotte hatte 
med en bred, blank skygge 
og hhv. blå, røde og gule kva-
ster i midten. For ansigtet 
har de et perlegardin, me-
dens plastic-værneskærme 
beskytter skinnebenene. De 
ligner malerisk de klassiske 

vagtgardister fra den euro-
pæiske fyrstefortid.

Under byggearbejdet over-
våges processen af den rød-
klædte verdensleder, der 
altså akkurat får reddet sin 
Noa-familie og de nødven-
dige par fra klodens øvrige 
levende væsener, altså pub-
likum-aktørerne, så tilvæ-
relsen kan fortsætte. 

Teater kan man ikke kalde 
»Syndfloden«, der foregår 
rent mimisk og koreogra-
fisk. Ved smugpremieren 
blev arbejdslønnen til pub-
likum udbetalt i form af 
en dåse fanta og til visse 
udvalgte også en appelsin. 
Handskerne og hjelmene 
afleveres ved udgangen, så 
de kan bruges igen til Pas-
sage-festivalen i Helsingør i 
dagene 30. juli-1. august.

»Syndfloden« af kunstner-
kollektivet Vontrapp, iscene-
sat af Astrid Hansen Holm 
- varighed: Godt 1 time (Set 
ved smugpremieren i Søfarts-
museets dok, Helsingør, in-
den Passage-festivalen i byen 
fra den 30. juli)

Noas ark i tørdok
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Sådan tager tørdokken sig ud, medens arken konstrueres, overvåget af Inese Grante som verdenslederen.  
 Foto: Søren Kjeldgaard

KLIMAAFTALE: 
Dansk Folkeparti 
kan godt acceptere 
CO2-afgift, hvis den 
ikke rammer socialt 
skævt og sender job 
ud af landet.

KØBENHAVN: En politisk af-
tale for energi- og industri-
sektoren er målet for parti-
erne bag klimaloven, som 
søndag mødtes for at lande 
den sidste store klimaaftale 
inden sommerferien.

En CO2-afgift er på bordet. 
Mens regeringen er lidt lun-
ken på idéen, har en række 
partier talt for en sådan af-
gift.

Dansk Folkeparti er klar 
til at kigge på en CO2-afgift. 
Men partiet vil have garan-
tier for, at den ikke rammer 
socialt skævt, at den ikke 
koster arbejdspladser, og at 
skattetrykket ikke stiger.

Det siger klimaordfører 
Morten Messerschmidt (DF) 
inden søndagens forhand-
linger om den sidste klima-
aftale inden sommerferien.

- Jeg er bekymret for, at 
den kan ramme socialt 
skævt. Altså at nogle af dem, 
som tæller pengene sidst på 

måneden, lige pludselig kan 
købe mindre, fordi noget er 
blevet dyrere, siger han.

- Alternativt er, at vi be-
gynder at se polske og øst-
europæiske fødevarepro-
dukter, som er billigere, i su-
permarkederne, og at det er 
dem, man begynder at købe. 
Det er der ikke meget klima-
gevinst i, siger DF’eren.

Et flertal i Folketinget 
er enig om, at Danmarks 
mål er at skulle reducere 
CO2-udledningen med 70 
procent i 2030 i forhold til ni-
veauet i 1990.

Kun Liberal Alliance og 

Nye Borgerlige er ikke med i 
klimaloven, som blev vedta-
get tidligere på ugen.

- Problemet med en CO2-af-
gift er, at ingen andre lande 
har prøvet det her før. Vi ved 
ikke, hvordan det virker, si-
ger Messerschmidt.

Han er også bange for, at 
en CO2-afgift kan koste ar-
bejdspladser, altså sende 
arbejdspladser ud af landet.

Eksempelvis er landbru-
get bekymret, og Landbrug 
& Fødevarer afviser en 
CO2-afgift.

Til gengæld har en række 
eksperter talt for en CO2-af-
gift. Klimarådet har i en 
rapport, som kom før coro-
nakrisen ramte Danmark, 
anbefalet en CO2-afgift.

Fredag præsenterede Ven-
stre og De Radikale i fæl-
lesskab et forslag. Det skal 
sikre en grøn skattereform 
med CO2-afgift. De Konser-
vative har ligeledes talt for 
det samme.

Finansminister Nicolai 
Wammen (S) udtalte efter-
følgende til TV2 News, at 
regeringen er åben over for 
en principbeslutning om en 
grøn skattereform. Rege-
ringen vil dog først aftale 
detaljerne i reformen til ef-
teråret.

DF er med på 
CO2-afgift på  
visse betingelser

PRISER: Priser på 
mad, alkohol og 
forbrugsvarer er 
40 procent dyrere i 
Danmark end gen-
nemsnittet for de 27 
EU-lande.

KØBENHAVN: Danmark er 
det dyreste land at være i in-
den for EU.

Det viser en rapport fra 
statistikbureauet Eurostat, 
der har fremlagt en oversigt 
over priser på forbrugsvarer 
og ydelser i alle 27 EU-lande 
for 2019.

Priserne på mad, alkohol, 
tobak og forbrugsvarer er 40 
procent dyrere i Danmark 
end gennemsnittet for de 27 
EU-lande.

De billigste lande at være i 
er Bulgarien og Rumænien. 
Her er det 47 og 45 procent 
billigere end gennemsnittet 

og dermed tre gange så bil-
ligt som Danmark.

Dykker man ned i under-
kategorierne, har Danmark 
det dyreste mad og drikke 
uden alkohol i EU. Det er 29 
procent dyrere end gennem-
snittet. Schweiz, der ikke er 
medlem af EU, har de høje-
ste priser i Europa.

Det billigste mad og drikke 
findes i Rumænien, hvor det 
er 34 procent billigere end 
gennemsnittet.

Danmark indtager også 
førstepladsen, hvad angår 
tøj og sko (32 procent dyre-
re end gennemsnittet), per-
sonlige transportmidler (38 
procent), fritidsinteresser 
og kultur (48 procent) samt 
restauranter og hoteller (56 
procent), viser rapporten.

Restauranter og hoteller 
er tre gange så dyre i Dan-
mark som i Bulgarien.

Men Danmark ikke er i top 
på alle områder.

Alkohol og tobak er dyrest 
i Irland, hvor det er 88 pro-
cent dyrere end gennemsnit-
tet, mens det kun er 19 pro-
cent dyrere end gennemsnit-
tet i Danmark.

Med hensyn til boligpriser 
ligger Danmark nummer 
fire med 63 procent dyrere 
boliger efter Irland (77 pro-
cent), Storbritannien (72 
procent) - der dengang end-
nu ikke var trådt ud af EU - 
og Luxembourg (70 procent).

Danmark ligger endda 
under gennemsnittet for 
EU-lande med 0,1 procent, 
hvad angår møbler. Her har 
Luxembourg de dyreste med 
24 procent over gennemsnit-
tet og Bulgarien de billigste 
med 51 procent under gen-
nemsnittet.

Kun Holland har dyrere 
transport end Danmark 
med 46 procent mod Dan-
marks 40 procent over gen-
nemsnittet. /ritzau/ 

Danmark er det  
dyreste land i EU

Klimaordfører Morten Messer-
schmidt (DF)  deltog i forhand-
linger i Finansministeriet i går.  
 Foto:  Liselotte Sabroe/Scanpix




