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Viljen til at skabe løsninger og samle ti-
dens artister om fælles aftaler, løber som 
en rød tråd gennem Dansk Artist For-
bunds arbejde. I anledning af forbundets 
100 år ser vi tilbage over artisternes histo-
rie, hvor initiativrige enere er gået sam-
men for styrke hele artiststanden.

Udviklingen i underholdningsbranchen 
og artisternes vilkår er tæt vævet sammen. 
For hundrede år siden blev organisationer 
og fagforbund stiftet i stor stil, og for arti-
sterne var et stærkt fællesskab et naturligt 
alternativ til at stå alene på et voksende 
marked. 

Lyriske bugtalere, komiske jonglører, 
cyklende artister og dansende og tryllende 
formænd. Det er en farverig og handle-
kraftig gruppe af profilerede artister hver 
med deres egen karriere, der startede kam-
pen for artisternes arbejdsmarked. Både 
herhjemme og på tværs af landegrænser. 

De har arbejdet i ministerielle udvalg og 
talt lovgivning og skatteregler imod, når 
faggruppen blev klemt af en dobbeltbe-
skatning pga. artist- eller forlystelseskat-
ter. Eller rejst til Berlin for at forhandle 
om udførsel af honorarer i øst-valuta eller 
den senere blokering af artister mellem 
Danmark og det tidligere DDR. 

25 markante artister stifter DAF på deres 

stamcafé

Planerne om at samle artisterne i Dan-
mark begyndte på artisternes stamcafé, 
Café National, der lå midt i det køben-
havnske forlystelsesliv omgivet af Tivoli, 
Palads Teatret og National Scala. Den 20. 
februar 1918 lykkedes det at samle ca. 25 
artistprofiler og stifte Dansk Artist For-
bund. Første opgave var at udarbejde en 
standardkontrakt, der kunne gælde alle  
artister.

Artisterne optræder på tværs af Europa

Artister fra hele Europa konkurrerede om 
arbejdet i Danmark, og lige fra starten er 
målet for de danske artister at fastholde 
en fælles pris på optræden. Forbundet har 
fokus på at adskille amatører fra professio-
nelle for at undgå, at udenlandske artister 
pressede prisen nedad. De faglige nyheder 
udgives på tre sprog og rapporterer om, 
hvor og hvornår scener, varieteer og cir-
kus søger optrædende. 

Første sejr – obligatorisk standardkontrakt 

På en international artistkongres i 1921  
i Holland fik de to danske forbundsstiftere 
samtlige repræsentanter til at anerkende 
en ’skandinavisk standard kontrakt’, der 
skulle gælde for alle artister der tog job  
i Skandinavien. Aftalen blev efterfølgende 
udfordret af udenlandske artister og direk-
tører, der holdt fast i deres egne kontrak-
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Willy Torp – startede artistkarrieren 
som klischnigger (slangemenneske 
med foroverbøjning som speciale) og 
blev senere komisk jonglør. Medstifter 
af Internationale Artisten Loge i 
Berlin i 1901 og stifter af Dansk 
Artist Forbund.

ARTISTEN   2018 5

ARTISTERNE 
ORGANISERER 
SIG



Under navnet La Norma 
optrådte Norma Nielsen som 
luftartist. 
Foto udlånt af Cirkusmusset
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ter og det førte til, at artisterne valgte at 
gå i strejke. Flere sluttede sig til forbun-
dets sag og selvom strejken blev afblæst 
efter en måned, blev forbundet styrket af 
viljen til sammenhold.

Artister på danserestauranter og i luftnumre

I 1920’erne og 30’erne voksede efterspørgs-
len efter artister herhjemme. Danserestau-
ranter tilbød underholdning i konkurrence 
med biograferne, og her var artisterne po-
pulære i pausen mellem musikken. Frem-
gangen i forlystelseslivet fortsætter, og 
dansevarieteerne er på mode både i provin-
sen og hovedstaden i 30’erne. Også de om-
rejsende tivoli vil have spektakulære acts, 

og der ses ikke så meget på, hvad en artist 
koster, hvis man kan få et luftnummer.  
Senere lægger krigen en dæmper på arbej-
det og tilsvarende pres på forbundets hjæl-
pekasse. 1948 starter et samarbejde mellem 
de udøvende kunstnere, der stadig findes  
i dag; Fællesrådet for udøvende kunstnere.

Vilde dyr, TV og sikring 

I 1953 melder DAF sig ind i hovedorgani-
sationen LO og op igennem 50’erne arbej-
des der på at skabe sikring mod arbejds-
løshed. Det lykkedes i 1958, hvor Artister-
nes Arbejdsløshedskasse slår dørene op. I 
1961 indgår forbundet overenskomst med 
Danmarks Radio og året efter får justits-

minister Hans Hækkerup vedtaget et for-
bud mod vilde dyr i cirkus. I de internati-
onale kunstnerorganisationer er der ud-
bredt bekymring for, hvad et massemedie 
som tv kan betyde af tabte indtægtsmulig-
heder. 

I 60'erne indtager staten en større rolle  
i kulturen og etablerer Kulturministeriet  
i 1961 og senere Statens Kunstfond.

 
Musikken fylder i branchen

Op igennem 70'erne – 80’erne fylder mu-
sikkens artister mere og mere i både un-
derholdningsbranchen og i Dansk Artist 
Forbund. Skuespillere, revyprofiler, vise-
sangere og populærmusikkens artister har 

Cafe National overfor Tivoli var 
artisternes stamcafe og her lykkedes 
det en håndfuld foregangsmænd at 
grundlægge Dansk Artist Forbund, 
den 20. februar 1918.

Artistparret Annelise og Kield Brask Andersen startede i 40’erne og optrådte herhjemme og i udlandet – bl.a.  
på Broadway i New York og i Albert Hall i London. De gjorde deres entre som et dansende par i det helt store 
skrud på eet-hjulede cykler og efter at have smidt robe, høj hat og kjolesæt skiftede de cykel og udførte deres 
akrobatiske artistnummer.  Medlemmer af DAF i næsten 40 år.
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deres faglige anker i forbundet, der i slut 
70’erne tæller 600 medlemmer. Siden føl-
ger flere sangere og musikere, der også  
arbejder solistisk og vil have deres rettig-
heder håndteret og beskyttet. Ideen om 
egentlig artistuddannelse fødes i forbun-
det, og i 1992 nedsættes et ministerielt ud-
valg. En artistuddannelse bliver en realitet 
som forsøgsordning i 2013. 

Stærk ophavsret og rådgivning 

Musikbranchen vokser støt op igennem 
90’erne, og der er et marked for stærke 
frontfigurer og deres præstationer både 
live, på radio/tv og udgivet på tidens skif-
tende teknologier. Artisterne har brug for 

mere individuel bistand og forbundet fast-
ansætter den første af en række jurister til 
at rådgive i individuelle kontraktforhand-
linger. Forbundets medlemstal stiger og 
overstiger de ettusinde artister. Staten 
etablerer videregående kunstneriske ud-
dannelser som Skolen for moderne dans 
og Rytmisk Musikkonservatorium. 

Nye faggrupper på scenerne

I de sidste 20 år er artisternes faglighed 
også blevet efterspurgt uden for scenerne. 
Forbundet har arbejdet med efteruddan-
nelse og aftaler for kunstnerne, hvis kom-
petencer bruges til at forbedre indlæring  
i skolerne, innovation i virksomhederne 

eller til at forkorte sygdomsforløb. Ny tek-
nologi gør det muligt for artisterne også 
selv at udgive og markedsføre deres kunst, 
og det udfordrer aftaler og indtjeningsmu-
ligheder. Artister fra det moderne cirkus 
inspirerer scenekunstmiljøet og bliver 
sammen med producere, dj's og stand-up 
artister nye generationer af faggrupper på 
de danske livescene og i forbundet. 

Viggo Jahn – den eneste 
danske tryllekunstner 
der har vundet verdens-
mesterskabet i trylleri 
– F1SM Grand Prix i 
1949. 

Trompetisten Ilse Bronnley med sit orkester. Fra v. Valter 
Troelsen, Jørgen Bronnley (DAF formand fra 63 – 66, bl.a. 
udpeget af justistministeriet til udvalgsarbejde om optrædendes 
engageringsforhold), Bent Nielsson og Jørn Rasmussen.
Foto: John Stæhr

Thomas Helmig, sanger, sang - 
skriver, musiker og producer 
debuterede som solist i 1985 
og turnerer stadig.
Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix


