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Ute Lemm, generaldirektør på Landestheater fra 2020, bakker 100 procent op om Rolf Petersen som ny 
skuespilchef, selv om skuespillerne mener, han er ikke er det rette til jobbet.
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Rendsborg. Den kommende gene-
raldirektør for Schleswig-Holstei-
nisches Landestheater, Ute Lemm, 
giver sin ny skuespilchef, Rolf Peter-
sen, fuld opbakning. Det sker efter, 
at det samlede skuespillerensemble 
på teatret sammen med blandt an-
dre dramaturger og teaterpædagoger 
har sendt et åbent brev til hende, 
hvori de giver udtryk for, at Rolf Pe-
tersen ikke har de nødvendige kvali-
fikationer for at kunne bestride chef-
jobbet. De kalder udnævnelsen af 
Rolf Petersen for »en skandale«.

- Rolf Petersen er mit valg, og det 
vedbliver han at være, lyder meldin-
gen fra Erfurt, hvor Ute Lemm efter 
sommerferien går ind i det sidste år 
som mellemleder på teatret. I 2020 
overtager hun ledelsen for landsdels-
scenen i Slesvig-Holsten efter Peter 
Grisebach.

- Jeg må sige, at jeg er temmelig 
overrasket ikke blot over brevets 
indhold, men også fremgangsmå-
den, som jeg synes er meget forkert. 
Den slags diskussioner foretrækker 
jeg at holde internt i stedet for at 
udbasunere dem i fuld offentlighed, 
siger Ute Lemm.

I det åbne brev kritiserer brevun-
derskriverne blandt andet, at Rolf 
Petersen lægger en ny linje, der by-
der på - som han kalder det - »ambi-
tiøst folkeligt teater« i stil med den 
teaterform, som instruktøren Chri-
stoph Schroth stod for i det tidligere 
DDR.

»Fyldt med fordomme«
Ute Lemm anfører, at både hun og 
Rolf Petersen allerede har været i en 
dialog med skuespillerne kort efter, 
at Rolf Petersen blev udnævnt for et 
par uger siden.

- Hvis nogle af de utilfredse havde 
haft brug for uddybende kommen-
tarer, så havde de kunnet henvende 
sig direkte til mig, siger Ute Lemm.

Hun mener, kritikken af Rolf Pe-
tersen er »fyldt med fordomme«.

- Der foreligger end ikke et pro-
gram for sæson 2020-2021. Og allere-
de nu er man så åbenbart i stand til 
at sige: »Det kan Rolf Petersen ikke 
finde ud af«. Man fælder allerede nu 
en entydig dom, og det er meget be-
klageligt, siger Ute Lemm.

Hun vil nu sammen med sit kom-
mende hold af ledere og teatrets 
tilsynsråd diskutere, hvilke konse-
kvenser det åbne brev får.

Spil teater i stedet for
- Kollegerne skulle i stedet for bruge 
deres energi på forberedelserne til 
næste sæson i stedet for at gå ud i en 
kamp som denne. Jeg vil gerne gøre 
det helt klart, at en reaktion som 
denne ikke får mig til at ryste på 
hånden, siger Ute Lemm.

Rendsborgs borgmester, Pierre 
Gilgenast, er formand for Landes-
theaters tilsynsråd, og han kalder 
konflikten for »en ilddåb« for den ny 

generaldirektør. Pierre Gilgenast un-
derstreger, at det er en ny general-
direktørs ret at sætte sit stempel på 
teatret - og dertil hører også retten 
til at ansætte de mellemledere, hun 
vil have.

Møde blev ikke til noget
Pierre Gilgenast går ikke ud fra, at 
Ute Lemm ændrer sin beslutning om 
at ansætte Rolf Petersen som skue-
spilchef.

- Hun virker meget overbevist, og 
man skal også give hende chancen 
til at tage den vej, hun vil gå. I til-
synsrådet må vi dog også forholde os 
til de argumenter, som de ansatte i 
skuespilsafdelingen fremfører. Der 
ser ud til at være et massivt pro-
blem. Spørgsmålet er, om problemet 
stikker dybere eller, om det hele 

blot er blevet præsenteret på en dår-
lig måde, siger Pierre Gilgenast.

Han tager i denne forbindelse det 
tyske begreb »Betriebsfrieden« i sin 
mund. Det er et arbejdsretligt be-
greb, der blandt andet forpligter de 
ansatte til ikke at skabe uro på en 
arbejdsplads.

Ifølge Flensborg Avis’ oplysninger 
skulle Ute Lemm have fået en invita-
tion til torsdag at drøfte problemer-
ne med skuespillergruppen, men  
mødet blev ikke til noget.

Ny chef: Brug jeres tid på at 
spille teater i stedet for

Det nye lederteam på Landestheater fra 2020. De to hovedpersoner i en betændt sag på teatret er den kommende 
skuespilchef Rolf Petersen (yderst til venstre) og den nyudnævnte generaldirektør Ute Lemm (nummer tre fra ven-
stre). Med på billedet er her opreachef Kornelia Repschläger og balletchefen Emil Wedervang Bauland ved præsenta-
tionen i Rendsborg for nylig. Foto: Henrik Matzen
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Rendsborg. De ansatte i skuespilsaf-
delingen på Landestheater er ikke 
tilfredse med det svar, som teatrets 
kommende generaldirektør kommer 
med.

»Vi venter fortsat på et svar«, skri-
ver de 24 underskrivere af et brev, 
der blandt andet er blevet sendt til 
Flensborg Avis’ kulturredaktion.

»Vi mangler et svar, der går på ind-
holdet«, skriver skuespillerne, dra-
maturgerne og teaterpædagogerne i 
et modsvar til Ute Lemm.

»Da den nye ledergruppe blev præ-
senteret, blev vore mange spørgsmål 
ikke tilstrækkeligt besvaret. Derfor 
kom endnu en samtale med den 
nyudnævnte skuespilchef i stand. 
I denne samtale havde en intensiv 
udveksling af mål og ideer kunnet 
finde sted - og skulle den også have 
fundet sted. Her blev begrebet om 
»et ambitiøst folketeater« i instruk-
tør Christophs Schroths ånd luftet, 
uden at der bare var antydningen af 
et konkret koncept. Hvor selvmod-
sigende og problematisk anvendel-
sen af begrebet »et ambitiøst folke-
teater« er, beskrev vi udførligt i vort 
første åbne brev«, hedder det blandt 
andet i svaret fra skuespillere, dra-
maturger og teaterpædagoger.

De beklager, at Ute Lemm ikke har 
kunnet skabe tillid, selv om mulig-
hederne har været til stede.

»Det skyldes ikke, at sæsonplanen 
endnu ikke eksisterer, men at der 
trods gentagene forespørgsler end-
nu ikke er blevet præsenteret no-
gen kunstnerisk retning for teatret. 
Uden dette som basis kan der ikke 
skabes interessant teater«, skriver de 
24 fra ensemblet.

Ansatte: Det 
er jo ikke 
noget svar

RESÜMEE

Neue Chefin: Bitte nicht 
so viel Theater machen

- Rolf Petersen ist die Person meiner Wahl und er bleibt es auch, sagt 
die kommende Generalintendantin des Schleswig-Holsteinischen 
Landstheaters, Ute Lemm.

- Ich mache deutlich, dass ich mich von diesem Brief nicht verunsi-
chern lasse, so die designierte Leiterin des Theaters. Ute Lemm äußert 
sich damit zu einem Schreiben des Schauspiel-Ensembles Rendsburg 
und der darin Kritik an ihrem Schauspieldirektor Rolf Petersen. Die bei-
den werden in der Spielzeit 2020/2021 die Leitung übernehmen.

- Ich finde, die Kollegen aus dem Schauspiel sollten lieber ihre Energie 
in Richtung der neuen Spielzeit lenken, anstatt solche öffentliche Kämp-
fe auszutragen, so Ute Lemm.

Rolf Petersen er mit valg, 
og det vedbliver han at 
være. Jeg må sige, at jeg 
er temmelig overrasket 
ikke blot over brevets 
indhold, men også over 
fremgangsmåden, som 
jeg synes er meget 
forkert.

Ute Lemm

FAKTA

 Underskriverne

Protestbrevet til Ute Lemm 
er afsendt fra den samlede 
skuespils-afdelingen på Lan-
destheater og er skrevet under 
af følgende:

Dramaturgerne André Becker, 
Sophie Friedrichs og Lucie Gie-
seler, teaterpædagogerne Ja-
nina Wolf, Konrad Schulze og 
Claudia Schmidt, regiassistent 
Nora Köhler samt skuespiller-
ne Georg Bonn, Beatrice Boca, 
Manja Haueis, Lukas Heinrich, 
Christian Hellrigl, Uwe Kra-
mer, Neele Maak, Alexandra 
Pernkopf, René Rollin, Reiner 
Schleberger, Timon Schle-
heck, Katrin Schlomm, Meike 
 Schmidt, Robin Schneider, 
Felix Ströbel, Nenad Subat og 
Karin Winkler.Tilsynsrådsformand Pierre Gilgenast 

minder om, at der er noget, der hed-
der »Betriebsfrieden« i tysk arbejds-
ret. Arkivfoto


