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m 100 år er alting glemt - hedder 
det i en gammel revyvise. Det må 
siges at være en sandhed med 

modifikationer, som vi i dag kan hamre en 
stolt og solid solist milepæl igennem.
1918 var året hvor kunstnere forenede sig. 
Først var det Dansk Artistforbund. Lidt se-
nere på året Danske Populær Autorer, og 
i dag er det så os, der markerer, at Louis 
Halbertstadt for 100 år siden, tog initiativ 
til at stifte et Dansk Solistforbund.

Et forbund med solister i alle genrer, og 
gerne med et entertainer-gen i årerne - 
Louis Halberstadt kaldte sig for improvi-
sator… En datidens stand upper kan man 
vel kalde ham. Vi har medlemmer der er 
bugtalere, vi har klassiske musikere og 
sangere, musicalsangere, popsangere, 
skuespillere og en glasspiller.

100 år med op og nedgange, hvor det 
måske indimellem har været vanskeligt at 
beholde troen på kulturlivet og smørret på 
brødet – men hvor sammenholdet har væ-
ret med til, at vi i dag kan fejre os selv og 
hinanden og troen på fremtiden.

O

Vi fik Henrik Engelbrecht til at gå i arkiver-
ne, for at samle nogle indtryk fra Forbun-
dets historie, og Claus Seidel har kreeret 
en plakat til vores jubilæum, som også er 
forsiden af dette jubilæumshæfte. Mange 
tak for det.

Rigtig god fornøjelse! CS

Æresmedlem Victor Borge sammen med Annie Birgit Garde og Rita Storm.

Louis Halberstadt
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Den 30. oktober 1918 mødtes en 
gruppe danske kunstnere for at 
stifte en forening for Danmarks 
mange solister. Det var trange ti-
der for den tids freelancere; man-
ge koncertsteder var enten lukket 
i kølvandet på det forsamlings-
forbud, som den spanske syge 
havde medført, eller de havde så 
få midler, at det var umuligt at leve 
fornuftigt af de honorarer, som lan-
dets kunstnere blev tilbudt. Resul-
tatet blev Dansk Solist–Forbund. 
Notitsen er fra Berlingske Tidende 
3. november 1918.

STIFTELSEN

Forbundets første regnskabsbog med kontingenter fra violinisten Fini Henriques og én 
af de entusiastiske initiativtagere, improvisatoren Louis Halberstadt.
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Foreningens første formand var chefen for Statsradiofonien, Emil Holm. Her er han 
karikeret af P.E. Johannesen i medlemsbladet Solisten i 1921.
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Annoncørerne i Solisten tilpassede 
budskabet meget direkte mod 
læserskaren. Denne annonce for 
Läkerol kører som et fast indslag i 
bladet i mange år i 1920’erne. 

Dansk Solist–Forbund kæmper 
løs for sine medlemmer. I 1931 
går bølgerne om brugen af 
danske solister højt; foreningen 
retter simpelthen henvendelse 
til de danske politimestre.
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Forbundet arrangerer gennem årene 
utallige koncerter for at rejse penge til 
arbejdet for landets frie kunstnere. 
Alle sejl bliver sat til da forbundet i 1925 
afholder solistfest i hele Tivoli. 
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Kunstnerne på Det Kongelige Teater var en vigtig del af forbundets medlemsskare 
helt fra begyndelsen – her er det den måske berømteste af dem alle, skuespilleren 
Poul Reumert, der har fået en kærlig behandling i medlemsbladet af karikaturtegneren 
P.E. Johannesen i 1923. 
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Gæstebøgerne i forbun-
dets sommerhus på 
Langeland er fyldt med 
hilsner fra de mange 
medlemmer, der har 
tilbragt ferien i huset. 
Her er det lutsange-
ren og Bellmann–for-
tolkeren Alf Gildsig, 
der har bidraget 
med både poesi og 
en tegning af sit 
arbejdsredskab. 
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Fundatsen for Dansk Solist–Forbunds 
Legatfond fra 1925.

En vigtig del af for-
bundets aktiviteter har 
været oprettelsen og 
uddelingen af legater. 
Her får sangerinden 
Elga Olga medstifteren 
Louis Halberstadts 
Mindelegat i 1984. 
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Musikforlaget Wilhelm Hansen sender et lykønskningstelegram til forbundet i anled-
ning af det første runde jubilæum i 1928. 

Der er øl og højt belagt smørrebrød på bordet, da forbundet holder 30–års–jubilæum 
på skolen på Fuglevangsvej i 1948.
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I 1998 fylder forbundet 80 år – men Tivoli 
kommer til at gøre forbundet en del yngre 
end tilfældet er; der må møjsommeligt rettes 
i hånden på alle programmerne til den store 
jubilæumskoncert i Tivolis Koncertsal. 

Billed–Bladet dækker selvfølgelig 
forbundets 50–års–jubilæumsfest med 
masser af billeder og små historier om 
medlemmerne – også de nye æres-
medlemmer. 
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