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Som artisternes formand har Lena Bro-
strøm indgået i et utal af beslutninger og 
initiativer for at løse DAFs centrale opga-
ve: ’sikre synlighed og gode arbejdsforhold 
for de professionelle artister’. Hvordan er 
det gået, er det sket en forandring? Arti-
sten har bedt Lena om at give en statusop-
datering omkring hendes mærkesager og 
hvad de har betydet for hende.

Hvorfor stopper du som formand lige nu?

»Jeg nyder formandsarbejdet og mærker en 
stor opbakning fra medlemmerne og bran-
chen til arbejdet. Det går godt for vores  
organisation og derfor er tidspunktet også 
helt rigtigt for at jeg stopper, og at en ny 
artist tager over og bliver kollegernes fagli-
ge frontfigur.«

Hvordan vil du selv beskrive 

din formands stil?

»Jeg synes det er supervigtigt at være nys-
gerrig. Det ligger som en grundsten i mit 
formandsarbejde. Ægte interesse og et hel-

hjertet samarbejde kan skabe stærke resul-
tater. Det giver mening at løse en svær op-
gave ved at sætte sig i en forhandingsparts 
sted, eller undersøge en konkurrents inte-
resser og se, hvor der måske er et interes-
sefællesskab. 

Som formand har jeg ofte siddet ved 
forhandlingsbordet og nok brugt min nys-
gerrighed til at skabe fremdrift og resulta-
ter. Hvad er kernen i det vi forhandler om 
- hvad vil den anden aftalepartner gerne 
have med hjem. Hvordan kan vi sammen 
se ind i fremtiden og imødekomme nye 
trends og ønsker? Heldigvis har jeg været 
omgivet af folk i DAF, der tænker og arbej-
der på samme måde«. 

Hvilken opgave var den vigtigste for dig, 

da du blev valgt i 2007?

»At skabe respekt for og omkring kunst-
neres arbejde og rettigheder. Jeg ville have 
en helt klar accept af, at det, vi som kunst-
nere foretager os, er et arbejde der skal be-
tales for og hvor vilkårene skal være i  

orden. Som med alt andet professionelt 
 arbejde! Vi skal have de samme rettig-
heder som alle andre borgere, i stedet  
for at falde mellem to stole, bare fordi  
arbejdsmønstrene er anderledes.

Derfor har jeg skrevet utallige debat-
indlæg, kommentarer, notater til politike-
re og holdningsmennesker. Jeg er mange 
gange gået i rette med forudind tagede me-
ninger og fordomme om os som faggrup-
pe: Nej, vi kan ikke bare spille gratis, det 
er vores arbejde og vi lever af det. Nej, en 
succes kommer ikke bare heldigt af sig 
selv, der ligger altid mange års hårdt arbej-
de bag. Og nej, vi er hverken vildt formue-
nde eller virkelig fattige. Gennemsnitligt 
ligner vi faktisk vores publikum.« 
 

Er der sket fremskridt på rettighedsområdet 

siden du startede?

»Ja, i dag er der en anelse mere forståelse 
for alle dem, der har atypiske ansættelses-
forhold og fx lever af at være artister. Vi er 
ikke i mål, men vi er på vej – jeg glæder 
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”Jeg er mange gange 

gået i rette med 

forudindtagede 

meninger og fordomme 

om os som faggruppe”
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mig over nogle forbedrede vilkår på dag-
pengeområdet, hvor vi har opnået nogle 
pæne resultater ved den seneste reform.

Men det handler også om pengene i en 
bæredygtig artistkarriere. Indtægterne er 
oftest en kombination af honorering fra 
engagementer på livescener og i medier, 
men i den grad også fra vores immateriel-
le rettigheder. I dag sporer jeg også en 
større opmærksomhed på at styrke rettig-
hederne bl.a. når kunstnere og producen-
ter går sammen om aftaler, der genererer 
penge til mere indhold. Men kampen for 
at bevare rettighederne stopper ikke. Det 
indhold som vi kunstnere producerer, er 
kernen i utallige businesscases, så det gæl-
der om at holde fast og være vakse ved 
havelågen. Derfor er det vigtigt at få juri-
ster til at se på aftalerne. Det er komplice-
ret, men der er hjælp at hente, f.eks. hos 
DAFs jurister. Vi skal værne om de indivi-
duelle og kollektive rettigheder, og vi skal 
gøre det sammen. De immaterielle rettig-
heder kan komme under politisk pres, så 
også i fremtiden skal vi have et skarpt 
blik for det danske indhold.«

Har der været områder hvor du har oplevet 

uenighed blandt artisternes selv? 

»Det har i flere år har været så svært at 
tale om kønsubalance i musiklivet og at 
den selvfølgelig skal rettes op. Det undrer 
mig. Hvorfor bliver mange, både mænd og 
kvinder, så vrede og tager afstand når vi 
taler om det? Nogen synes, balancen skal 
passe sig selv. Men uden indblanding får 

vi bare mere af det samme: Mænd der 
kender mænd, spiller med ’drengene’ og 
henvender sig til ’drengene’. Vi har i en 
lang periode manglet forbilleder og kvin-
der der vil tage en plads i musikbranchen; 
spille et instrument, vælge en musikud-
dannelse, stå i front i bandet, på musik-
selskabernes ledelsesgange, i radioerne  
eller i fonds- og tilskudsorganerne.

Det har været vigtigt for mig at få gang 
i den samtale, og få flere til at være nys-
gerrige overfor kunstneriske talenter af 
alle køn. I DAF har vi skrevet målsætnin-
gen om ’lige muligheder’ ind i vedtægter-
ne og bidraget med tal og evidens på uba-
lancen i flere rapporter.  Så i dag er jeg  
mere optimistisk, og ser mange projekter, 
hvor kvinder så bare gør det selv. Play-
lister, producersammenslutninger, musik-
selskaber. Hvem ved, måske er en ny ba-
lance  tættere på. Måske lige rundt om 
hjørnet? 

Er der resultater der har skuffet 

eller ærgret dig?

»Det har været frustrerende at opleve skif-
tende kulturministre afblæse nye initiati-
ver til at udvide scenekunstuddannelserne 
med en cirkusartistuddannelse. Selvom det 
kan dokumenteres at artisterne ikke er 
nævneværdigt arbejdsløse, har det været 
svært at aktivere politikerne. Jeg er meget 
glad for at det lykkedes at etablere forsøgs-
uddannelsen Akademiet For Moderne Cir-
kus. Men jeg er oprigtig ærgerlig over at det 
ikke lykkedes at gøre den permanent, til 

trods for en flot evaluering. De sidste 15 år 
har det moderne cirkus været medvirkende 
til at modernisere scenekunsten og artister-
ne har klart fået et større arbejdsmarked. 
Derfor er jeg sikker på, at der fortsat vil 
være pres fra flere sider for  at få en artist-
uddannelse. Hvor ville det være lykkeligt 
om uddannelsen kunne udvikle sig – gerne 
side om side med de øvrige uddannelser på 
Statens Scenekunstskole. Den udvikling 
venter jeg mig meget af.«
 

Hvilken mærkesag kan gøre dig utålmodig? 

»Behovet for kulturdata. Der findes ingen 
fælles viden eller analysemetode omkring 
kunstnerne i Danmark. I DAF har vi lavet 
vores egne undersøgelser og medlemmerne 
har velvilligt stillet op når vi har haft brug 
for viden om og holdninger til nye overens-
komster, fakta om indtægter eller efterud-
dannelsesbehov. Den type viden gør en af-
gørende forskel i DAFs arbejde. Men der 
findes ikke en samlet viden om kunstnerne 
og vores kreative sektor. Der mangler tal og 
fakta til at bakke op om en visionær politik 
der investerer i kunstnerne. Vi hører ord 
som ’vækstpotentiale’ og at ’kunst er 
vækst’. Mange er enige om at samarbejde 
på tværs af ministerier er vejen frem for 
kunst, viden, uddannelse og eksport. Det 
lyder så godt, men der sker ikke en skid. 
Undskyld udtrykket. Men hvis ikke vi får 
en ambitiøs vækstdagsorden der bl.a tyde-
liggør ressourcerne og de kreative potentia-
ler i samarbejde ml. kunst og erhvervsliv, 
en tænketank, en analyseenhed, der kan 
koble til en politisk stillingtagen – så bliver 
det hele fortsat ved snakken.« 


