
»Børnene kan lide det, vi laver« 

INTERVIEW. Med udgangen af september er det slut for 
medstifteren af Anemone Teatret, 65-årige Albert Nielsen. Der 
er afskedsreception på børneteatret i Suhmsgade 4 tirsdag den 
4. oktober kl. 16-20. 

Af Jesper Marthin 

jma@minby.dk 

FARVEL: Om lidt over en uge er det slut for medstifteren og administrativ leder 

for Anemone Teatret, Albert Nielsen, der var med til at starte børneteatret 

tilbage i 1984 sammen med Lisbet Lipschitz, som han privat har dannet par med 

siden 1987, og som fortsætter som kunstnerisk leder på Anemone Teatret, der 

har haft adresse i Suhmsgade siden 1987. 

»Lisbet og jeg var på Mercur Teatret, men stod så uden arbejde, da teatret 

lukkede i foråret 1984. Her fandt vi ud af, at vi arbejdede godt sammen. Vi ledte 

efter en god historie til en juleforestilling, men det var faktisk sværere, end vi 

regnede med. Det blev så til ’Maries julegave’, der ligesom alle de andre 

forestillinger på Anemone Teatret gennem årene har tro, håb og kærlighed som 

de bærende temaer. Vi har aldrig ønsket at gå i andre fodspor, men har villet 

lave noget unikt,« siger Albert Nielsen, der har været med i produktionen af 49 

forestillinger og været skuespiller i 37 af dem. 

»Vi vil gerne give børnene noget etik og moral, som de ikke lærer i skolen, og 

som forældrene ikke har tid til at opdrage dem om. Derfor laver vi også 

samarbejder med skolerne, hvor vi ikke underviser børnene i de ting, de allerede 

bliver undervist i, men i mere opdragende teater. Men det betyder også, at vi 

ikke kan undvære offentlig støtte. Ellers bliver det hele bare mainstream,« siger 

han. 



Billetter ud ad vinduet 

I foråret fik Anemone Teatret at vide, at de ikke længere ville være en del af 

støtteordningen for små storbyteatre fra årsskiftet. Og netop den offentlige 

støtte, eller rettere mangel på samme, er årsagen til, at Albert Nielsen nu 

stopper, før han egentlig havde tænkt sig. 

»Jeg har selv valgt at trække mig. Faktisk havde jeg regnet med fire år mere med 

støtteordning og et langsomt generationsskifte, men sådan skulle altså det ikke 

være. Vi har på 30 år gået fra 0 til 30.000 solgte billetter om året, og sammen 

med Zangenbergs Teater er det 50.000 børneteaterbilletter, som ryger lige ud ad 

vinduet, fordi politikerne hellere vil have teatre i Sydhavnen og Nordvest, selvom 

ingen ønsker dem. Vores publikum kommer fra hele Sjælland, og det er også 

noget, som resten af København nyder godt af,« siger Albert Nielsen, der mener, 

det er et stort privilegium at være skuespiller og teaterleder og kunne vælge, 

hvilke stykker man gerne vil lave. 

»Teatret åbner sig for børnene, og det er noget, de kan bruge senere i deres liv. 

Det åbner op for andre verdener, de ellers ikke oplever. Børn er også meget 

ærlige og kritiske, og det er et privilegium at have med børn at gøre. Det er dem, 

som kommer til mig, og de er verdens bedste, men kan også være verdens 

dårligste publikum, hvis man ikke formår at tale i børnehøjde. Så det er altid en 

stor tilfredsstillelse at mærke, hvordan børnene tager teatret til sig,« siger han. 

En kristen tilgang 

Selvom Albert Nielsen stopper på Anemone Teatret om kort tid, slipper han det 

dog ikke helt. 

»Jeg har et stort kendskab og ekspertise, og det er også hjerteblod for mig, så 

jeg vil stadig komme her. Det er mit og Lisbets barn, men vi har også mange 

fætre og kusiner. Teatret skal kunne leve videre uden mig, og jeg ser kun gode 



tegn på, at det kan leve videre. Vi har en stor opbakning, som ikke er kommet 

’over night’, og publikum har i alt fald vist, at de kan lide det. Vi er virkelig blevet 

positivt overrasket over de reaktioner, som der har været, siden vi fik frataget 

støtten,« siger Albert Nielsen. 

Han vil nu blandt andet bruge tiden på at skrive en bog om Anemone Teatret. 

»Flere har opfordret mig til at skrive en bog om Anemone Teatret, fordi det også 

er et teater, som har betydet noget for en masse mennesker. Og så er jeg 

formand for en valgmenighed i Melby, som jeg har forsømt i langt tid. Det vil jeg 

gerne gøre noget ved. Faktisk har vi en meget kristen tilgang til det, vi laver, 

selvom det er noget, man skal passe på med at sige for højt,« siger han. 

Anemone Teatrets nuværende administrator og pr-medarbejder, Sidsel Ramdal, 

bliver ny administrativ leder efter Albert Nielsen. 

 


