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Folketingets Kulturudvalg har den 10. september 2021, efter ønske fra Peter Skaarup 

(DF), stillet mig følgende spørgsmål (Alm. del), som jeg hermed skal besvare. 

 

Spørgsmål: 

Vil ministeren redegøre for forløbet med fratrædelsen af koreografen, der i foråret blev 

afskediget af Det Kongelige Teater, herunder om grundene til afskedigelsen, og vil 

ministeren herudover redegøre for følgende: 

– Hvilken viden ministeriet og teatret har haft om koreografen, herunder i 

relation til helbredsoplysninger, selvmordsforsøg og hospitalsindlæggelse, jf. 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/det-kongelige-teater-fyrede-koreograf-

mens-han-laa-for-doeden/8812109?  

– Hvilken kontakt ministeriet og teatret har haft med koreografen efter 

afskedigelsen? 

– Hvorfor teatret informerede offentligheden om sagen? 

– Hvorfor teatret navngav koreografen i sin pressemeddelelse, jf. https://kgltea-

ter.dk/om-os/presse/presserum?section=28111? 

– Ministeriets rolle i forbindelse med afskedigelsen og udsendelsen af 

pressemeddelelsen, herunder hvilken korrespondance der har været mellem 

ministeriet og teatret vedrørende sagen? 

 

 

Svar: 

Kulturministeriet har ikke været involveret i afskedigelsen af den pågældende koreograf 

fra Det Kongelige Teater. Kulturministeriet har desuden ikke haft kontakt til 

koreografen, ikke været vidende om koreografens hospitalsindlæggelse eller været 

involveret i beslutningen om at udsende en pressemeddelelse om koreografens 

afskedigelse eller indholdet i pressemeddelelsen. 

 

Kulturministeriet har derfor bedt Det Kongelige Teater om at bidrage til besvarelse af 

spørgsmålene. Det Kongelige Teater oplyser følgende: 

 

"I forbindelse med KUU spørgsmål 381 til kulturministeren, kan Det Kongelige 

Teater oplyse følgende: 

Kulturudvalget  2020-21
KUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 381

Offentligt

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/det-kongelige-teater-fyrede-koreograf-mens-han-laa-for-doeden/8812109?%20
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/det-kongelige-teater-fyrede-koreograf-mens-han-laa-for-doeden/8812109?%20
https://kgltea-ter.dk/om-os/presse/presserum?section=28111?
https://kgltea-ter.dk/om-os/presse/presserum?section=28111?


 

Side 2 

 

Efter Det Kongelige Teaters ledelse i begyndelsen af 2021 blev gjort opmærksom på tilfælde 

af krænkende adfærd fra den pågældende koreograf over for flere af teatrets medarbejdere 

(under prøveforløb på Det Kongelige Teater i 2018 og 2019), gennemførte teatret et 

grundigt forløb for at udrede sagen. 

 

Forløbet mundede ud i, at teatret kunne konstatere at flere af forholdene var fuldt belyst, 

og at forholdene samtidig havde en sådan alvor, at det var uundgåeligt at aflyse den 

planlagte opsætning af den pågældende koreografs værk "Frankenstein" i sæson 

2021/2022. 

 

Da det ultimo marts endeligt stod klart, at opsætningen helt måtte aflyses, havde teatret 

allerede uddelt pressemateriale om sæson 2021/2022, inklusive oplysninger om 

"Frankenstein" og koreografens navn, til adskillige eksterne parter, herunder blandt andet 

flere danske dagblade. Teatret vurderede, at det ikke på det givne tidspunkt var muligt at 

aflyse opsætningen uden at begrunde dette over for offentligheden. 

 

Teatret var ikke bekendt med koreografens selvmordsforsøg, hospitalsindlæggelse eller 

død, da pressemeddelelse om aflysningen blev udsendt 16. april 2021 kl. 11. Teatret blev 

først bekendt med disse forhold først på aftenen 16. april." 

 

 

 

Ane Halsboe-Jørgensen 
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