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Kristian Von Hornslet og jeg har sat hinanden stævne i hans atelier  

i Hellerup nord for København. Atelieret er næsten færdigbygget, 

men ikke helt. Her arbejder Kristian Von Hornsleth til dagligt.  

Jeg har mødt Kristian Von Hornsleth ved flere lejligheder gennem 

årene, har lavet fotooptagelser til en af mine bøger i hans nye 

atelier, ligesom han har været så elskværdig, at inviterer mig til 

Vejle nogle uger tidligere. Men jeg kender ham kun flygtigt. 



I Vejle har jeg overværet indretningen af en ny Hornsleth Natklub. 

Jeg kan således konstatere, at der nu befinder sig en Hornsleth 

Natklub i både Aarhus og København, og altså også i Vejle.  

Særligt udsmykningen af væggene på toiletterne i Vejle har haft 

Kristian Von Hornslets store interesse. På dametoiletterne kan man 

således betragte malerier af piger, der dyrker lesbisk urinsex, mens 

man på herretoiletterne kan dvæle over udøvelsen af homosex på 

andre malerier, alle udført af Kristian Von Hornsleth.  

 

 

 

Efter at Kristian Von Hornsleth har introduceret mig til natklubben 

i Vejle, fortsætter han det videre kunstneriske arbejde i natklubben, 

mens jeg tilbringer nogle timer i Vejle, hvor jeg danner mig et 

indtryk af byen, der på mange måde adskiller sig fra stemningen i 

Hornsleth Natklub. Midt på dagen byder Kristian Von Hornsleth 

på en frokost på en café. Måltidet består af et glas vand til mig, et 

glas hyldebærsaft til Kristian Von Hornsleth samt en grøn salat og 

en almindelig portion Nachos med ost og salsa til deling.  

Over frokosten fortæller jeg Kristian Von Hornsleth, at jeg har en 

idé til et samarbejde om et projekt. Jeg skitserer kort projektet for 

ham: En bog, en film og 20 malerier, hvor temaet er forskellige flag 

fra forskellige lande. Om han kunne tænke sig at deltage?  

Det vil Kristian Von Hornsleth gerne.  



Da vi har spist, beder Kristian Von Hornsleth om regningen, og da 

Kristian Von Hornsleth har betalt, ser han meget sigende på mig.  

Jeg opdager, at jeg har glemt, at takke Kristian Von Hornsleth for 

maden, og skynder mig naturligvis at sige tusind tak for måltidet 

og den fortræffelige mad. Det lokale vand var også af udmærket 

kvalitet, men det nævner jeg dog ikke. Kristian Von Hornsleth 

virker imidlertid tilfreds. Jeg har medbragt en diktafon til 

lejligheden, men beslutter, at den først skal tages i brug ved vores 

næste møde. Samtalerne de kommende uger vil danne baggrund 

for denne bog med titlen Uden Virkning, som indgår i projektet. 

Titlen er et ønske fra Kristian von Hornsleth. Men måske er der 

også en anden grund, som er mere tvetydig, hvilket vil fremgå af 

bogen. Efter frokosten vender Kristian Von Hornsleth tilbage til sit 

arbejde i natklubben, og jeg benytter på ny nogle timer med at 

vandre rundt i Vejle. Sent ud på eftermiddagen kører vi med vogn 

til København, og aftaler, at mødes i en nær fremtid.  

Undervejs fortæller Kristian Von Hornsleth, at hvis man lægger 

minus og minus sammen i matematik, så får man plus. Sådan 

betragter han også sin kunst, hvilket jeg umiddelbart ikke helt 

forstår. Jeg kender altså ikke Kristian Von Hornsleth indgående, 

men hans kunst interesserer mig. Noget undrer mig dog. Hvorfor 

betragtes han af mange som en outcast, og en ikke-kunstner? Han 

er kendt i Danmark og udlandet. Men han har aldrig vundet priser 

eller større anerkendelse, og jeg mindes ikke, at have set hans 

kunst på de store gallerier og museer. Hvorfor? Måske er han i 

virkeligheden bare en fidusmaler og et overklasseløg, som nogle 

mener?  



Måske er han for længst gennemskuet af alle de professionelle 

kunstkendere, men blot ikke af mig? Jeg ved det ikke, men jeg 

mener, at der gemmer sig nogle dybder i Kristian Von Hornsleth, 

som rummer potentiale til meget stor kunst. Derfor er jeg mødt op 

i hans atelier i Hellerup, for at præsenterer mit projekt mere 

udførligt, men også for at lade samme projekt have karakter af 

noget fortløbende, en udvikling, en proces. Min idé til Kristian Von 

Hornsleth er denne. 

 

WHICH FLAG - Do you like the MOST? 
 

Der arrangeres en udstilling med 2o forskellige billedværker af 

Kristian Von Hornsleth. Hvert af billederne indeholder én anonym 

kvinde, der holder et flag i hånden på hvert sit billede samt en 

kongekrone. 20 flag og hele verden sanset og samlet i én udstilling. 

 

De 20 landes identitet, nationalitet, religion og politik: 

 7 kontinenter, 7 verdensreligioner og naturreligioner. 

 

1) Europa: Danmark, Tyskland, Storbritannien, Rusland, Vatikanet 

(Kristendom; protestantisk, katolsk, ortodoks). 

2) Afrika: Sydafrika (kristendom, hinduisme, islam og naturreligion). 

3) Nordamerika: USA (Multikulturel). 

4) Brasilien (Katolsk multikulturel samba og Amazonas – 

urbefolkning i junglen). 

5) Asien og Mellemøsten: Japan (Shintoisme), Kina (Kongfuzi), 

Indien (Hinduisme), Thailand, Nepal (Buddhisme), Sydkorea 

(Taoisme), Saudi-Arabien (Islam) og Israel (Jødedom).  

6) Australien: Australien (protestantisk og urbefolkning). 

7) Sydpolen: Sydpolen (Ødeland).  

8) Grønland, som repræsentant for Nordpolen – (eskimoer, 

naturreligion) og del af rigsfællesskabet med Danmark. 

9) Færøerne: (Verdens ældste tingsted) og del af rigsfællesskabet med Danmark. 



Højt til loftet i Hellerup  
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Jeg befinder mig i Kristian Von Hornsleths atelier i Hellerup,  

hvor polske håndværkere er i færd med at færdiggøre det 200 

kvadratmeter store og rektangulære arbejdsrum. Der er tale om  

en stor separat bygning, der udgår fra Kristian Von Hornsleth og 

hans families hjem i den store murermester villa i funkisstil, der 

har front ud til en sidevej. Atelieret ligger klods op af et større 

industriareal på en let skrånende grund ned til kystbanelinjen 

mellem København og Nordsjælland.  



En klaversonate med Johann Sebastian Bach   

spiller fra et musikanlæg i atelieret, men jeg kan ikke umiddelbart 

høre og se, hvorfra lyden stammer.  

 I forbindelse med atelieret er der tilknyttet et toilet og bad, 

ligesom der er skabt plads til at indrette et særligt rum for 

filmproduktion engang i fremtiden i bunden af det store rum. 

Atelierets loft rækker stræbsomt op mod himlen, som en katedral, 

og har et stort lysindfald øverst oppe langs tagryggen. Men selve 

indtrykket af bygningen indefra, minder mere om en remise for 

tog eller sporvogne. Det giver et trafikalt indtryk, der passer godt 

til Kristian von Hornsleth og hans kunst. Bygningen forekommer 

at være arkitekttegnet, og da kunstneren Kristian Von Hornsleth er 

uddannet arkitekt, kunne noget tyde på, at han selv er arkitekt og 

bygherre bag det imponerende atelier. Overalt ses malerier og 

skulpturer af Kristian Von Hornsleth. Et stort arbejdsbord med 

computere står ved indgangen til atelieret og danner rammen om 

siddende samtaler. Kort forinden er Kristian Von Hornsleth trådt 

ind i rummet. 

Jeg tænder for min medbragte diktafon.  

Kristian Von Hornsleth har netop budt mig på en kop instant 

kaffe.   

KVH: Bruger du mælk og sukker?  

JB: På besøg drikker jeg altid min kaffe sort. 



På kaffeglasset, som Kristian Von Hornsleth holder i hånden, kan 

jeg se, at det er tale om en ikke-økologisk kaffe, men med mærket 

Guld.  

JB: Tak for kaffe. 

Kristian Von Hornsleth siger ikke noget, men nikker. 

Hurtigt laver jeg nogle test med min medbragte diktafon for at 

sikre mig, at den også virker og optager lyd.  

Det gør den. Jeg kan tydeligt høre min egen stemme.  

Kristian Von Hornsleth har sat sig tavst ved bordet og betragter 

mig indgående. Han kaster et blik på min diktafon, af mærket 

SONY. Kristian Von Hornsleth nikker tilfreds, men siger stadig  

ikke noget. I stedet tager han en slurk kaffe. 

Jeg sætter mig ved bordet. Også jeg tager en slurk kaffe. 

JB: Tak for kaffe. Den smager fint. 

Kristian von Hornsleth nikker, men siger fortsat ikke noget og 

tager i stedet endnu en slurk kaffe. 

JB: Det, som jeg ville foretrække var …  

Kristian Von Hornsleth nikker tavst. 

JB: Hvis du … kommenterede på projektet, vi er i færd med at 

starte, og også meget gerne forklarede noget om din kunst. 

KVH: Vi vil blive forstyrret … der skal hentes nogle borde, der er 

byggefolk omkring os … men ellers er der frit spil.  

JB: Det er helt fint. Og det er vi vel egentlig også godt, at vi bliver 

forstyrret ind i mellem. Det er nok en del af processen, at der sker 

forskellige arbejder omkring os. Kristian Von Hornsleth nikker. 

Tavst tager han en økologisk deodorant op fra bordet, jeg har 

medbragt som en lille gave til ham. 



JB: Kan du lide min gave?   

Kristian Von Hornsleth er stadig tavs. 

JB: Jeg må lige høre om, der er ordentlig lyd igennem på 

diktafonen. Altså om din stemme går klart og tydeligt igennem. 

Kan du eventuelt tale lidt mere? 

KVH: Free nature, står der på deodoranten … nå det er en prøve 

med diktafonen? Jamen jeg er meget … meget … vævende i starten 

altid, og så æh … og så håber jeg på, at inspirationen rammer mig. 

JB: Sådan skal det være. Vi stopper her. 

 

Klokken 10:14 

 

JB: Ja så kører vi igen.  

KVH: Måske skal vi vente lidt? 

JB: Ok. Vi standser optagelsen. 

 

 

 

Klokken 10:17 

 

KVH: Vi skal også nå det inden, æh … 



JB: Nu er vi i gang og … 

 KVH: Ligner jeg en, der har brug for venner? 

 

 

 

JB: Det synes jeg. Og det er her, at jeg kommer ind i billedet. 

KVH: Ok. 

JB: Og vi kan jo tage udgangspunkt i den deodorant du holder i 

hånden, og som jeg har taget med som en gave til dig. 

KBH: Lugter jeg? 

JB: Det kommer vi til.  

KVH: Ok. 



JB: Fordi du og jeg var en tur til Vejle, hvor du skulle lave noget 

med et … diskotek … en danseklub kan man vel ikke kalde det, 

det var egentlig snarere … 

KVH: Hornsleth Natklub. 

 

 

 

JB: Hornsleth Natklub, rigtigt. Så kører vi på vej tilbage mod 

København, og så siger du i bilen: Lugter mine fødder? Næ, siger 

jeg så, det synes jeg egentlig ikke. Nå, men det kan godt genere 

lidt, siger du så. Så åbner du vinduet, og frisk luft strømmer ind i 

bilen og vi kører lidt videre, men så siger du pludselig … 

KVH: Ja? 

JB … at du kom til, at tænke på en præst, der var 80 års gammel, 

og han lugtede lidt. Men han fortalte dig om gudsbegrebet …  

KVH: Nå ja, det er rigtigt. Ser du mig som provokunstner? 

JB: Bestemt ikke, det er vist mere hen i Jens Jørgen Thorsen  og 

hans stil. 



KVH: Jeg hader, at blive kaldt provokunstner. 

JB: Jeg betragter dig ikke som provokunstner, og vil ikke kalde dig 

provokunstner. 

KVH: Tak. 

JB: Nå. Men det var meget spændende i Vejle, og da jeg så  

kommer hjem, opdager , at jeg selv faktisk lugtede lidt af armsved, 

det havde jo været en lang dag. Og så tænkte jeg, at du muligvis 

mente, at du selv lugtede af fodsved, eller at jeg lugtede af sved ... 

KVH: Nej. Du lugtede ikke af sved. Jeg siger det ligeud, hvis nogen 

lugter af sved.  

JB: Det er godt. 

KVH: Jeg er … der er ikke noget galt med lugte, det er kun, når 

man sidder i en bil, så er det rigtig ubehageligt. 

JB: Og her er det så, at min gave kommer ind i billedet, denne 

økologiske deodorant. For dette projekt, som du og jeg skal 

udfører, er et organisk projekt, et økologisk projekt, mentalt set. 

Deodoranten du holder i din hånd, stammer direkte fra naturen, 

den er lavet af et krystal. Du kommer blot lidt vand på, og så kan 

du tage den i anvendelse. Man har kendt til denne type deodorant 

i flere tusinde år. Så tænkte jeg, at den ville forære dig. 

KVH: Men jeg lugtede ikke den dag, vel? 

JB: Nejnej.  

KBH: Men jeg lugtede om aftenen, da vi havde slæbt rundt på alle 

de, der store tapeter på natklubben. Da kom jeg hjem her, og da 

var det sent, og da var det, at jeg kunne mærke … du ved, når man 

har svedt, som en idiot ikke? 

JB: Jojo. 



Kristian Von Hornsleth ser nærmere på deodoranten. 

KVH: Uden parabener. 

JB: Helt uden nogle kemikalier, den er helt clean … 

KVH: Uden virkning, står der også. 

JB: Uden virkning? Står der virkelig det? 

KBH: Ja det står der også her. 

JB: Fint, så er vi i gang! 

KBH: Du ved godt, Uden Virkning, det er en god titel ikke? 

JB: Jo måske. 

KVH: Altså, ting behøver ikke at virke. Ting skal bare være, måske. 

Altså hvis noget virke, så bliver det sådan lidt Nytte-Dortheagtigt 

ikke? Det virkningsløse altså … 

JB: Jo. Måske. 

KVH: Dér er man er med på rejsen, hvis noget er uden virkning. 

Man er ikke nødvendigvis i mål. 

JB: Næ, hvornår er man i mål? Du ved godt, hvordan protestanter 

har det ikke? Det var noget, en præst fortalte mig engang. 

KVH: Der er meget med præster ikke? 

JB: Jo. Hele tiden, og det er fordi gudsbegrebet er helt afgørende i 

det her projekt. 

KVH: Nå? 

JB: Hvor det gælder om, at du får respekt og bliver anerkendt. 

KVH: Næ det interesserer mig ikke. 

JB: Nej. Det tænkte jeg nok Kristian. 

KVH: Jeg vil gerne have, at du kalder mig Hornsleth. 

JB: Beklager. Kristian Von Hornsleth. 



KVH: Tak. Jeg vil gerne insistere på, at du kalder mig Kristian Von 

Hornsleth. 

JB: Naturligvis. 

KVH: Næ den side af sagen med anerkendelse er ligegyldig. 

Kunstbranchen har ikke noget med kunstværket, at gøre. Det har 

aldrig interesseret mig, det der. Fordi jeg altid har synes, at det var 

spild af tid, og stå og drikke afkølet vin med de rigtige, det har jeg 

aldrig rigtig forstået … hvorfor ikke i stedet lave nogle fede 

kunstværker? 

JB: Du har helt ret. Men alligevel … 

KVH: … Og det der med, at præge medierne og systemet, det … 

det forekommer mig at være tidsspilde. 

 

 

JB: Det er rigtigt. Men du gør det jo alligevel? Præger medierne. 



KVH: Gør jeg? Men værket vil altid bestå, hvis det er godt nok. 

Mine værker er bare lidt længere om at komme i gang ... 

JB: Og derfor er dette også hele tre projekter i ét. 

           KVH: Ja? 
 

JB: Dels er det, at vi får lavet dette her helt rene syn på mennesket, 

uanset, hvor det er henne … og jeg har derfor, som jeg tidligere 

kort nævnt, et forslag om at lave tyve forskellige flag fra tyve 

forskellige lande, 7 forskellige kontinenter, og 7 forskellige 

religioner. Det skal blive til en udstilling på Christiansborg 

  og gerne til Folketingets Åbning til oktober.   

Jeg viser Kristian Von Hornsleth mit forslag.  

Han læser det igennem.  

KVH: Ja? 

JB: Skal vi kalde det for G20, som … 

KVH: Nej ikke G20 … fordi … 

JB: Jamen G20 på en anden måde … 

KVH: Det må være T20 ikke? 

JB: T20? 

KBH: De totale 20. 

JB: Ja? 

KVH: De indeholder de totale 20 ikke? 

JB: Det er rigtigt, jeg er helt med, det er godt. Alt samlet i ét kan 

man sige. 

KBH: Men forklar mig lige, hvad er strukturen i projektet? 



JB: Strukturen er sådan, at vi her, helt spontant, hvor … 

KVH: Fortæl mig lige, hvad er det … altså tidsplanen? 

JB: Tidsplanen er meget enkel, det er, at … 

KVH: Hvad sker der? Hvornår? 

JB: Den første tirsdag i oktober åbner Folketinget. Og det er jo 

demokratiets festdag. Så er det meningen, at vi får en udstilling 

med dine værker på baggrund af T20 på Christiansborg.  

KVH: Men kan vi ikke gøre det senere, hvis vi nu ikke når at … det 

er jo et meget stort arbejde. 

JB: Jo det er et stort arbejde, men det skal ikke være … Det er ikke 

Det Sixtinske Kapel … 

KVH: Nej, men alligevel. Tyve billeder på 4 uger, der er nu 

alligevel … 

JB: Det er vanvittig meget, men det er jo ikke på 4 uger. Det er … 

KVH: Kommer … det bliver … 

JB: Det er slet ikke for, at presse dig. 

KVH: Jeg skal presses. 

JB: Når folk siger det, så er det som regel, fordi de ikke mener det. 

KVH: Moderat pres. 

JB: Godt. Det kan lade sig gøre, hvis … 

KVH: Og det er den … 

JB: Oktober d. … 

KVH: Oktober d. 8? 

JB: Nej, det den første tirsdag i oktober, så er Folketingets Åbning 

… men hvilken dato, det finder vi ud af. Nej det er tirsdag d. 4. 

oktober. Så der skal vi have en udstilling på Christiansborg dvs. 

om tre måneder fra nu. 



KVH: Ja. 

JB: Det, som vi så optager på diktafonen nu, det sorteres, og så 

bliver det til en bog blandet med mine kommentarer, hvor 

processen bliver fulgt, og hvor du tager nogle fotos af dine værker, 

af os to med din iPhone. Disse fotos kommer ind i bogen.  

KVH: Hvornår udkommer bogen? 

JB: Jeg synes, at bogen skal ud i julehandlen … og på baggrund af 

vores fotos undervejs, kan der klippes en lille kortfilm, der lægges 

ud på Utupe. Det er derfor, at projektet hedder 3 i én, altså 

billedværker, bog og film. Den hellige treenighed. 

Kristian Von Hornsleth nikker og læner sig tilbage med et 

tankefuldt smil. 

KVH: Altså igen takker vi religionen for at have lavet nogle 

mærkedage, hvor vi kan sælge noget ingen har brug for. 

 

 



JB: Præcis. Jeg kan godt lide, at du siger ingen har brug for. Det er 

jo din ydmyge tilgang til verden. Står der ikke skrevet, at de 

ydmyge skal arve jorden? 

KVH: Vi har lige lavet et billede til … hvor man ser to vineksperter 

hælder Petrus vin ud over en nøgen kvinde. Så det er fantastisk … 

JB: Har du stadig maleriet stående? 

KVH: Nej det er solgt. Men det, jeg vil sige var, at det var, at super 

sul flusso per. Altså Apoteosen; ophøjelse til Gud … Altså det 

overflødiges Poteose Te Ose. Til Gud ikke? 

JB: Ja? 

KVH: Guddommeliggørelsen af det overflødige. Og det er også en 

slags typisk … Guds teknikalitet ikke? 

JB: Ja. 

KVH: Men det var faktisk Tommy Kenter  

der fortalte mig det. Vi sad i sådan en skurvogn på en eller anden mark 

på Amager og skulle indspille Masterchef til TV3 … inden vi røg ud ikke? 

JB: Jo. 

KVH: Så sidder man så der, inden man skal ind og … foran nogle 

højt distingverede teenagere, der stiller en nogle dybe spørgsmål 

omkring, hvad man følte, da man hældte sovsen op i kanden. 

JB: Spændende. 

KVH: Bestemt. Og der siger Tommy Kenter: Det var intethedens 

poteose. Altså: Guddommeliggørelsen af ingenting. Og der sad vi så og 

tænkte, hvorfor gør vi det her ikke? Men man er nødt til at 

reklamerer lidt for sig selv. Og det var da også fornøjeligt og sjovt. 



JB: Glædeligt. 

KVH: Men det var det, der med, at man … masserne … det er det, 

de vil have, at det er det, der bliver tv om. Det er om Intethedens 

Guddommeliggørelse. Hvis man nu kunne guddommeliggøre … et 

eller andet … for dem, der ser mig, er det vel også et indhold i livet 

ikke? Men øh … det er så det ensomme. Det ensomme liv. Men os 

som indbilder os, at vi har et lidt mere kompleks samfundssyn, vi 

bliver jo kun straffet. Fordi der ikke er nogen, der gider, at høre på 

det. Det er et fantastisk clash mellem det brede og det smalle.  

JB: Men er det ikke i det clash, at der opstår nyt liv? Er det ikke 

deri, at det nye kan ske? En eller anden guddommeliggørelse af 

ting? 

KVH: Jamen hvis der ikke er … du kan vælge at lave Masterchef i 

tv, og så sidde med en tom fornemmelse, eller du kan lade din 

digtsamling udgive i 23 eksemplarer for din omgangskreds, og føle 

dig meget ophøjet. Hvad vælger du? A eller B? 

JB: Jeg mener, at tingene er meget mere blandet.  

KVH: Nævn mig et eksempel, hvor værket griber mennesket og 

masserne? 

JB: Du har nævnt det præcis netop nu. Du sidder midt i pausen til 

optagelser til Masterchef, hvor du taler med en skuespiller, som 

giver dig en indsigt, der faktisk er for et smalt publikum. Det ene 

har affødt det andet.  

KVH: Men det har ikke nogen … Det kom ikke med i tv-

programmet? 

JB: Nejnej, men det kommer med i bogen. 

KVH: Jajo. 



JB: Så nu kommer både det ene og andet med. Så tingene er ikke 

adskilt.  

KVH: Mja … 

JB: Min påstand er, at tingene ikke skal adskilles. Og det er en fejl, 

at … 

KVH: Det er et meget luksuriøst synspunkt. 

JB: Der var engang, hvor man fastholdt, at det kun var 10% af 

hjernen, som mennesket brugte. Det var selvfølgelig noget 

nonsens, men det var en meget udbredt opfattelse. Fastholder man 

dén opfattelse, kan man jo sige til alle: Du er en idiot, du bruger 

ikke 100% af din hjernes kapacitet. Og de der adskillelser, kender 

man jo heller ikke til i naturen. Du bruger jo alle mulige dele af din 

hjerne i naturen, fordi synsindtryk, lyde og lugter veksler … 

KVH: Jo, men hvis du nu tænker på Steven Spielbergs 

 værker, som både griber bred og smal på samme tid. 

Eller Fjodor Dostojevskij  som kan forstås på 

mange niveauer af mange mennesker. Der er visse film … film kan 

ikke? Der er en del film, som både er noget kompleks, men også 

noget enkelt. Det synes jeg er smukt.  

 



JB: Det er sandt. 

KVH: Jeg kan godt lide Thomas Vinterberg  der engang 

… det er ikke, fordi jeg kender ham, men han sagde engang, at han 

gerne ville lave film, som når ud til mange … men med noget 

væsentligt.  

JB: Ja, det gjorde han jo med filmen Festen. Eller Das Fest … som 

den hedder på tysk … og fra 1998.  

KVH: Ja. Og der er komedien jo interessant.  

JB: Og tragedien. Jeg sidder og tænker på Dostojevskij. Hvilket 

værk synes du er bedst? 

KVH: Jeg har kun læst Forbrydelse og Straf. Men jeg har lige købt 

Idioten. Og jeg har læst Forbrydelse og Straf et par gange. Fordi jeg 

ser den som en slags indgang til et kunstnerisk liv … noget med 

uforståeligheden overfor omgivelserne. Jeg har prøvet, at overtale 

min kone til at læse den, men hun er ikke interesseret. Men … det 

ikke, at kunne forstå omgivelserne, og så gribe ind, gøre noget 

radikalt for at ruske den enkelte og systemet og mærke, at man 

lever og tage så den smerte, der opstår. 



JB: Det er meget interessant fordi Dostojevskij også har skrevet et 

værk, der hedder Brødrene Karamazov. Faderen til brødrene 

Karamazov, er en værre libertiner og har affærer til højre og 

venstre, men hans sønner er ikke begejstret. 

KVH: Hvorfor ikke?  

JB: Faderens påstand er hele tiden denne: Det er helt ligegyldigt 

med moral, du har kun dette liv, du kan gøre, hvad du vil.  

KVH: Tjah … 

JB: Sønnerne snakker om himmel og helvede efter døden, men 

faderen siger blot; jeg kan gøre hvad jeg vil, du kan ikke bevise 

noget om helvede og himmel. Så krænker han er masse 

mennesker, og bogen læste jeg på et tidspunkt, hvor jeg havde en 

ven, der også var meget begejstret for samme bog. Bogens tanker 

affødte, at han gik i seng med min første kone, og dermed kom der 

en afsmittende effekt ud af, at læse en bog. Vores venskab gik ad 

helvede til, og jeg blev senere skilt.  

KVH: Jeg forstår ikke koblingen, men historien var smuk. 

JB: Koblingen er den, at det ikke blot er et intellektuelt forhold man 

kan have til verden, men at den afsmittende effekt kan være meget 

konkret. 

KVH: Aha. At man udlever det intellektuelle. Der er mange, der 

bor i kollektiv, så er der utroskab hele vejen og … 

JB: Ja. Så vi er ude i utopien her også. Eller drømmen om … 

KVH: Ligesom … der er to sammen, der prøver at lave et 

kunstværk. Og så er der nogle hemmelige agendaer blandet ind i 

det, som man prøver at få forløst.  

JB: Som i det her projekt.  



KVH: Rigtigt. 

JB: Skal vi tage en pause? 

KVH: Skal vi tage en pause nu? 

JB: Vi kan også fortsætte. 

KVH: Vi fortsætter. 

JB: Det her med de 20 flag, skal vi … 

KVH: Vi bytter det der T ud med F. Altså Flag 20. F20. 

JB: Jeg synes titlen kunne være: Which flag du you like the most? 

KBH: Æh ja. Det … 

JB: Det ved jeg ikke om … 

KVH: Det er en meget lang titel. Det kunne være en undertitel, 

hvis nu … 

JB: Ja? 

KVH: Hvis nu … 20 FLAGS? 

JB: Det lyder godt. 

KVH: Hvis jeg har lært én ting fra de der … jeg har battlet meget 

med det, men at man forholder sig til værket, på en for så vidt 

mulig åben måde. 

JB: Det er rigtigt. 

KVH: Så vidt muligt … Det er underligt, at sige det, men præcist. 

Og … poetisk! Samtidig. Altså både, at skyde med spredehagl og 

sniper på samme tid. Lyder det åndssvagt? 

JB: Nej det gør det ikke. Det er meget præcist. 

KVH: Godt, men æhhmm … 

JB: 20 FLAGS. 

KVH: Det er bare en arbejdstitel. 

JB: Selvfølgelig. Det er det altid, altså blot en arbejdstitel.  



Det bedste er naturligvis, at når bogen udkommer, og hvis nogen 

så ikke kan lide titlen, så siger man bare, at det er en arbejdstitel.  

KVH: Så bliver det Meta!  

JB: Meta er godt. 

KVH: Når nu du bliver rig, så vil du erkende, at denne her samtale 

virker barnlig. 

JB: Selvfølgelig. Det gør den hele tiden. Det hele er hele tiden 

meget infantilt. Det er godt. Vi er det barnlige og uskyldige, og det 

er godt. 

KVH: Det gode ved magt, det er, at det giver handlefrihed.  

JB: Det er rigtigt. Og … 

KVH: Tænk, hvis vi havde to lækre stenografer, der sad her! 

JB: Behøver vi det? Er dette ikke et spørgsmål om det åndelige 

aspekt? 

KBH: Tjoh … Jamen åndeligheden skal jo helst opdages, og ikke 

pensles ud af os. Nu er det ikke åndeligt.  

JB: Det skal fungere og være godt … også i det fysiske rum.  

KVH: Det sjove kunstværk er jo det, hvor … der, hvor man lutrer 

sjælen. Når vedkommende glor på det, og kan mærke et eller 

andet, der … rumsterer.  

JB: Det er sandt. 

Kristian Von Hornsleth rejser sig og går hen til sin computer.  

Han rumsterer lidt nogle minutter, og så printer han 20 flag ud, og 

sætter den op på væggen i den ende af atelieret, der er nærmest os.  

Jeg ser over på de 20 flag. 

JB: Jeg synes ikke, jeg kan se Sydpolens flag? 



KVH: Det er de 20 flag, jeg har set. Sydpolens flag  ligner 

flaget fra Israel  

JB: Sydpolens flag?  

KVH: Ja. Det er det, jeg fandt på nettet. 

JB: Sydpolens flag er faktisk et omrids af Antarktis. Men lad det nu 

hvile, for … det du har printet ud ligner næsten en reklame for 

Mærsk eller Maersk, men der er kun syv takker i Mærsk, mens ... 

KVH: Der er sikkert forskel på Sydpolen og Antarktis. Sydpolen er 

et punkt, Antarktis er nok et land.  

JB: Antarktis er et kontinent. Vi sætter det rigtige op. 

Vi søger og finder på internettet det korrekte flag fra Antarktis. 

 

 

 

KVH: Et land og et kontinent? 



JB: Ja Sydpolen er et kontinent. Men det kan vi jo gå videre med. 

Jeg går hen til væggen og sætter Sydpolens flag op ved de andre.  

 

           

 Danmark                             Færøerne                          Brasilien                         Storbritannien 

         

               Tyskland                              Kina                              Indien                              Sydafrika 

                  

  USA                                             Nepal                                  Japan                        Sydpolen 

                                     

Israel                                     Grønland                         Vatikanet                  Rusland 

                                                                

               Saudi Arabien                 Australien                                     Thailand                                 Sydkorea                                                                                                                                                                                                                                       



JB: Men Grønland … eller det grønlandske flag, det kunne du ikke 

rigtigt holde ud …  

KVH: Sagde jeg det? 

JB … det synes jeg, at kunne huske, da jeg kort nævnte Grønland, 

da vi var i Vejle og besøge Hornsleth Natklub? Det er jo sådan set 

heller ikke et selvstændigt land … 

KVH: Det er Skotland    og 

deres flag jo heller ikke. 

JB: Men skal det skotske flag med? 

KVH: Vi taler jo ikke så meget om lande, vi taler om stammer ikke?  

JB: Er det vi gør? Stammer. Tribes? 

KVH: Vi taler om kultur. Og så har vi ikke andet end de her 

latterlige symboler, vi kalder for vores kampflag. Fanen ikke? 

JB: Jo. 

KVH: Som vi kalder for … som er vores talisman for systemerne. 

Og vi kan netop bruge dem, fordi de ikke har nogen betydning 

mere … 

JB: Ikke? 

KVH: Vi slås ikke for vores flag mere. Fordi vi har internettet i dag 

og international forretning og sådan noget.  

JB: Jaså. 

KVH: Synes du, at jeg er en provokunstner som Jens Jørgen 

Thorsen? 



JB: Nej. Dit ærinde er et helt andet. Det kommer vi til. 

KVH: Tak. Jeg hader de der sammenligninger med Jens Jørgen 

Thorsen … nå jeg ville også godt have FN flaget med i projektet, og 

det er … fordi, i mine børns skole må man ikke flage mere med 

dannebrog.  

JB: Ja? 

KVH: Fordi de synes, at nationalitet er latterlig. Vi er et globalt 

samfund. Vi holder sammen, alle sammen i FN. FN er stort. Meget 

stort. 

JB: Jo det fylder meget. 

KVH: FN er meget stort. 

 

 



JB: Man kan altså også brede det her så vidt ud, så det hele skrider 

ud. Men hvis du hellere … eller også vil have FN flaget med, så 

skal det hedde 21 FLAGS. 

KBH: Hvad, hvis vi bare kalder det flags? 

JB: Fint. 

KVH: Og hvis der kommer flere bestillinger, så har vi … er det 

ikke 200 lande vi har i verden? 

JB: Jo 196 … 

KVH: Sådan noget lignende. 

JB: Kosovo  er vist det seneste i 2008. 

KVH: Der er helvedes mange ordrer i det der. Mange penge. 

JB: Det er jo det. 

KVH: Sorry mister Donald Rumsfelt   We are not 

convinst, som det blev sagt, da USA ville gå ind i Irak 

 Ok. Første skridt er? 

JB: Første skridt er … denne her undertitel er jeg lidt vild med: 

Which flag do you like the best?  

KVH: Ja. Jamen, det er godt og dårligt. Det gode er, at det er godt. 

Det dårlige er, at vi skal vælge … 



JB: Nejnejnej, det skal folk selv gøre. Vi præsenterer 20 flag. Og 

dermed får vi beskuerens helt spontane indtryk: Hvilket flag kan 

du godt lide? 

KVH: Men er det ikke en slags snigende nationalisme? We like our 

flag.  

JB: Joja. Men det er jo reflektorisk. Hvorfor? Hvorfor kan jeg godt 

lide lige dette flag? Det er jo ikke nødvendigvis det flag, som 

stammer fra det land, man er tilknyttet. Det er jo det, der er 

interessant ved kunst, det er, at det er reflekterende. Noget 

reflekteres i en selv. Hvorfor? Hvad er godt? Hvad er skidt?  

KVH: Jo. 

JB: Hvorfor? Eller hvorfor tænker jeg sådan, når jeg ser det flag. 

Men det er selvfølgelig ikke noget must … 

KVH: Nejnej. 

JB: Det kan også være, at det er for påpegende. For pastoralt? 

KVH: Igen. Igen pastoralt. Men det er lidt vigtigt, på det her stadie. 

Det, der er godt ved det, er, at det peger … på den måde du 

tænker. 

JB: Netop. 

KVH: Du ser det her, og jeg ved, hvem du er. 

JB: Præcis.  

KVH: Du er afsløret.  

JB: Netop. Jeg er afsløret. Og det er for eksempel interessant med 

Australien, det er … men nu går jeg for dybt ind i det, og det vil jeg 

slet ikke. For det er jo dig, som billedkunstner, der skal føle sig 

godt tilpas i det her.  

KVH: Ja. 



JB: Processen skal ikke være tung og arbejdskrævende, men 

spontan, med hurtige, nærmest barnlige og intuitive strøg, give 

lige dit indtryk af det enkelte flag. Hvad fortæller hvert enkelt flag 

dig?  

KVH: Jo. 

JB: Hvilke billeder, følelser, tanker opstår omgående, og derefter 

lader du dette indtryk omplante sig til flaget. Hvem bor bag flaget?  

KVH: Bare en stråtanke. Men hvis man tager … altså flag i sig selv. 

Er ikke … hvis du altså … de er ikke interessante nok.  

JB: Derfor er der også en kvinde og kongekrone med i det skriftlige 

forslag.  

KVH: Der må gerne være noget mere på. Hvis man nu forestillede 

sig Jaspar Johns flag.  

 

 

 

JB: Ja? 




