


·colk skal ikke kunne 
.orstå den "kunst" 
der for eksempel 
vises på Louisiana, 
siger den 86-årige 

; 	 Broby-Johansen... 
de skal falde på 
knæ for den. 

, 

af FTh'1'\ VAD:M.AND 

H A..'i Hll....~ SNAKKET til 
danskerne om kunst i 

en mel'.neskealde!' - i et 
sprog, de kunne forst!. Han 

......... , en institution. en sp!'ælle
_ ende institution. 

Jo. vi forstår hans sprog. 
både når han snakker ven
ligt. og det gør han oftest, og 
når det etahlerede... det der 
n::ed: kunsten-Ior-kw1Steos
sJ..-yld trænge!' tU el hak. Han 
er dodsaglig for det meste. 
Og ind imellem \-lsionært 
usaglig - det sidste winger 
ikke mindst os til at tage 
stilling. til at se selv! 

Han åbnede vores øjne for, 
at vores h\1el'dag vrimler 
med kWlst. Med bogen 
.. Hverdagskunst-Verdens
kunst.. (1942) skete der no
get. Tilværelsen blev større. 
Den var jo over det hele, 
kunsten: på gaderne, uden
for og inrienior - og oppe i et 
udhus Då en {orblæst bak

.J;:eknold I Hjallerup i Vend-
Fssel stod d~n (orhenvæ-

'--rende præst. ham Laier. som 
kirken havde måttet skille 
sig af med, og gjorde ce
mentskulpturer og blev 
kaldt gal. 

Kunsten i huggehuset 
Jo, jo - der var ikke så U, der 
fik gluggerne op. Rigtigt.' 
mange var det, og det ble\" 
ikke færre siden : Den cfun
ske Billedbibel - Verdens, mestre - Krop og Klær ... 
store oplag for den slags; 
oBger observeret på reoler. 
hvor den forudfattede me
ning om godtfolk ikke vente
de at (inde den slags når cen 
kom på bes0g ... og Brugsens 
kalender, ikke at forglemme: 
Arets fester skildret i kun
"ten, Vind og Vejr og Spor

_ .en og meget mere. Og de 
blev gemt. de kalendere, ik
ke kylet ud når året vendte. 
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Det var på fars tlær-Ju-wd, i 
gdrdenes huggehuse og ved 
bøndernes vævestole, jeg til
egnede mig den opfatteLse af 
"kunst", jeg stadig har, skri
ver Broby et sted: og et 

. andet: Lærer !\'ielsen i Lun
de på Nordfyn fyldte skole
stuen med billeder, som han 
klippede ud af blade 09 bø· 
ger. klæbede pd" pap og tao 
petserede t'ægge fra gult til 
loft. Mon han ikke har et 
medarutar jor a.t jeg kern til 
at leve et liv med billedeT. 

Det .liv""' kunne Broby ha
ve valgt at leve blandt de 
rigtige meninger. Så havde 
der stået: professor på hans 
brevpapir, foran andre guld
randede titler: og der havde 
været økonomi i det. De 
hædersbe....isninger. han 
trods alt har modtaget i åre
nes løb, har været titulære 
titler uden embede eller 
kontant belenning, Det 
menneske, der formentlig 
har betydet mest for den 
almene forståelse af samhø
righeden mellem kunst og et 
meningsiyldt li\" her i det 
danske. kom aldrig på ti 
::1anslon~n eller fik Akade
miets store pris. Hædersga
ver giver man til dem, sam
fundet forventes at k~e 

stole på - ikke til ven
strevredne salonkoInl!luni_ 
ster. 

Vi tænker også med 
benene 
::\'ian skal tii tODS i en stor , 
red murste!l.Ska5se på Frede
riksberg, h\is man ...il træffe 
..Una. SOl!l Broby mødte i 3i i 
Letland, og rnanden seh ·. 
Den wjdaldrende inter
...iewer 3alser fælt længe ef
ter at entrMøren er ble\'~t 
åbnet og lukket ige."'l _ Bro
by, 86, tager ~n ned og op 
et par gange om dagen, og 
holder fysikken i orden bl.a . 
med det. 

- Jeg er en stivnakket 
fodgænger. Har altid gået på 
mine ben. Herfra til Middel
havet to gange; til Italien ~ 
og til Spanien en anden, Jeg 
har ikke noget imod at køre 
bil, men jeg skal have en 
mand til at passe rattet, 
Mennesket er lavet til at 
bevæge sig. for \i tænker i 
ikke ringe grad med benen~. 
og jeg har aldrig haft en 
~dan orden på min~ tanker, 
sor.) på de der lange stræk 
gennem Europa - det tror 
jeg nok i nogen grad kan 
mærkes på de ting jeg har 

Fotos: Nanna B. 

skre\'et, siger ha."!, tøfler hen 
til skrh"ebordet og sætter sig 
med kaifen. der er t:-i"ndet 
godt op med mælk. 

- Jeg kan husi:":e da min 
gamle ven Rilsmøller, der 
ledede museet i Alborg. fik 
bil, begynde!" han... og vi 
lader anekdoten ruile imel
lem os og det \'are!" en tid. 
inden emnet for besøget kan 
bringes i.nd: Den kuJtswejvi 
ser, Broby nylig har gjort 
færdig - de femten b ind om 
stort og småt i kunsten fra 
Gedser til Skagen; ii"a Blå
vands Huk til østpynten af 
Amager. 1500 sider godt og 
vel med kontante oolvsnin
ger og meninger, illustreret 
og eksemplificeret med hen
ved -t000 fotos. tegninger og 
kort... et værk som er ble\'et 
til fordi Broby, for at ud
trykke det diplomatisk. ikke 
kan fordrage EF. Et positivt 
stykke modstanruarbejde, 
måske det mest konstruktive 
mellem meget. 

- Jeg speh.-ulereåe i s in tid 
0\' 8", hvordan jeg kunne 
modarbejde det såka1<:te 
Fællesmarked, der - for mig 
at se - ikke er andet end et 
forsog på at \irkeliggore 
Hit!e!"s gamle planer for .... 
Neuropa. Og jeg kom til det ,.. 
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I Jeg har altid 
-æret en morakker 
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resultat, at det k:u.nne jeg 
bedst ved at skrive om hvad 
vi har her i landet, som er 
vores eget; h\'ad vi har af 
selvstændige værdier. 

Livsanskuelser 
til salg 
Som tænkt, så gjort: Han 
satte sig ned og skrev om 
værdierne, om det der er 
\'QTeS eget og det.. som er 
blevet det i tidens løb; påpe
gede forbindelseslinjerne ud 
i verden. ikke mindst de 
østgående, der nærmest 
konsekvent er blevet for
rængt siden Rusland blev 

t - kaldt om til Sovjet; skrev om 
kunsten i kirkerne og den i 
baggårdene; om de store 

,. name på slotte og herregår
de. og om de mange, der

f endnu ikke bar fået et navn i 
de rigtige kredse, men som 
måske er væsentligere end 
de nævnte. Oftest skrev han 
kærligt meD bestandigt vå
gent, lai.tisk; nu og da, og tit 
imellem linjerne, huggede 
han til, og der hvor snobber
ne og kunst.sjakalerne kom 
ind fra hejre, var der ikke 
nåde at finde: 

Det mtsU: af Louisianas 
moderne udstiUingsmateria
le er opptUtede kunsr.hand
le7jidtlser. sUtr der i bogen 
om NordsjæUand. Overdi
mensioneret kondUoTkunst, 

~ uspiseligt flødeskum. Den 
m01idæne musæumsarldtek
tur le!:erer en ramme om 
udstillingerne, ,sam ikke ad
skiller sig fra varehusenes 
udbud ved andet, end at 
tingene ikke eT til salg... 
sagde jeg: Kunstt;arehuset 
pd Louisiana sælger ikke RO

get? Det sælger livsanskuel
ser. Musæet har taget stil
ling i vf!rde-nskunsten, og 
tænderne er trukket ud aj alt 
ht;ad der strejfer politik~ 
pakket ind i uforstdelighed 
og reduceret til kuriositeter. 

Det står der: om de 
"kunstelskendes" Mekka: 
om et af turistsagens trumf
kort. Barske ord, der kræver 
en uddybning: 

Tro ikke 
du forstår noget 

y - Ja. spørgsmålet om J.."UD
J sten i nutiden, det er en lang 
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ende; men mit synspunkt er, 
at der i vore dage er sket en 
udvikling, som har gjort 
kWlSten farligere end den 
bar været fer. Kunsten har 
altid været farlig. Der har 
altid været kunstnere som 
hat følt en mærkelig forplig
telse til at sige, hvad de anså 
for sandheden, selvom det 
ikke passede i magthavernes 
kram. I dag er man så bange 
for de sandheder, kunst
nerne afslører, at man har 
taget det standpunkt, at 
kunst slet ikke skal have 
noget indhold. Man er gået 
over til at kalde det for 
b.-unst, der (ør hed dekora
tion. Det er "kunst" som er 
berøvet alt indhold... ikke 
blot det politiske, men ind~ 
hold i det hele taget. Det vil 
sige, at kunsten har overta
get religionens funktion. Det 
er ikke noget folk skal kunne 
forstå , men Doget de skal 
bfundre, 1alde på knæ for, 
ligesom religionen kræver 
det for sine sandheder. D€t 
er ikke Doget man skal kun
ne begribe; man skal ikke 
bilde sig ind, a t man fo['$f.år 
noget som helst. Den kunst 
institutionerne, museerne og 
hele det autoritative system 
præsenterer for folk, det er 
det rigtige ... og det bevises 
\'ed at det er dyrt. Den så
kaldt moderne ku..'1st har ka
stet billedet ud; den vedken
der sig ikke billedet, som jo 
pr. definition må være et 
billede af noget. Det nonti
gurative billede er en selv
modsigelse. fordi billedet pr. 
definition er en figuration. 
Ordet billede har kun me

ning som et billede at noget. 
Hvis det ikke er det, er det, 
som Storm P. sagde; En ram
me med ingenting i. Så er det 
dekoration, eller hvad fan
den man vil kalde det, men 
billede er det ikke. Kunst - i 
hvert fald den .,kunst" loui
siana viser har ikke noget 
med folks IUSflie tilværelse 
at gere; det er ikke noget 
man kan .. Corstå~, men noget 
der er hejt bævet over al
mindelige menneskers hver
dag, noget med mystiske 
kvaliteter, der i et ukontrol
leret lotterispil kommer for 
dagen ved at .visse l..,mst
v~rker opnår formidable 
priser. 

Og det er vigtigt at ind
prente folk, at de ikke skal 
bilde s ig ind, at de forstår 
kunsten"; for alle autorite

ter p4 et vaklende funda
ment er det farl.igt at folk 
ger krav på at forstå... de 
skal ikke forstå, men tage 
det til efterretning, autorite
terne dekreterer - de skal 
beundre, de skal tilbede. 

Mallorca som straf 
De to sidste bind al Kunst
vejviseren lå bos boghand
lerne s idst i 1986. Kontrak
ten var opfyldt. og en anden 
end ban ville vel. have truk
ket hætten over maskinen; 
det var det! Nu er det tid at 
nyde sit otium! 

Men sådan er BrobY ikke 
skruet sammen: 

- Jeg har altid \'æret en 
.morakker. Har altid slrullet 
sysle med et eller andet ; så 
jeg laver et par bind mere: 

Et om Skålle, Halland og 
Blekinge - det er for resten 
ved at være færdigt - og et 
om Sydslesvig - de tabte 
provinser som har spillet en 
betydelig rolle for dansk 
kunst. Og så er der jo Færø
erne og Grønland... de er 
meget ivrige deroppe, for at 
få mig til det. 

Sådan siger han, og da 
man udtrykker sin målløse 
forbletfeIse over, al han kan 
blive ved, lyder svaret: 

- Når jeg tænker tiibage, 
_så har det vigtigste altid 
været, hvad jeg lavede. Og 
jeg har altså lavet noget 
siden tyverne, et halvt år
hundrede .. . og det bliver jo 
til noget, Dår man i hele sin 
vågne tilstand beskæftiger 
sig med noget. 

Jeg bar aldrig holdt ferie, 
og hvis man skulle idømme 
mig en streng straf, hvis man 
virkel.ig skulle straffe mig, 
skulle man sende mig til 
Mallorca og sige: Nu skal du 
ligge i sandet - det kunne jeg 
fanme ikke holde ud! 

Så rejser han sig, mindre 
end man husker det fra an
komsten, lidt ludende, tøfler 
væk tra skrivebordet og pe
ger på de malede felter på 
gulvet: 

- ~. siger han, det rime
ligt store, grå felt. ået er 
sådan alt det daglige; vask, 
barbering, købe ind, æde og 
alt sådan noget; det lille blå 
felt. det er mine drømme, og 
det meget store felt. det rode 
altså, det er - helt forenklet 
sagt... det er arbejdet. De 
felter d&- er ligesom et sym
bolsk udtryk for mit liv. • 
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