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Jeg drømte om Pinligt Selskab i nat. Pinligt 

Selskab er en tegne-/skrivestue for nogle af 

de bedste (og mest kringlede) hoveder (og 

hænder) i branchen.

Jeg var der i går for at snakke med Lars 

Horneman (den pæne mand), som for nylig 

fortjent "k Kulturministeriets illustratorpris. 

Da vi havde snakket færdig, viste han mig 

rundt i de godt fyldte lokaler på indre Nør-

rebro i København.

Her sidder blandt andre Lars Gabel med 

halvny strikhue bag en velvoksen skærm. 

(Han "k den store pris for to år siden). Og der 

putter Line Leonhardt sig bag et manuskript.

Jesper Ejsing har fyldt sin væg med hor-

rible fantasiskabninger. Og Politikens bagsi-

destribetegner Maren Uthaug forærer mig et 

krus med en stribe på med et smil. Folk og 

spontant rod over det hele.

To Hornemænner

Alt det blev i nat i min drøm til en mellemting 

imellem Dantes inferno og Jacob Holdts foto-

gra"er fra New Yorks underverden. 

Bag hver en reol og skærm og opslagstav-

le dukkede grinende, truende væsener frem. 

Det er, hvad sådanne kreative personer efter-

lader hos en uskyldig interviewer, der kommer 

ind fra provinsen.

Og for at gøre målet fuldt, så bor der #ere 

af samme slags i det store hus. Den anden 

halvdel af branchens kringlede hoveder (næ-

sten) holder til i baghuset. Sikke et sted! Og 

sikke en bog!

• Når man ser på din produktion, virker 

det, som om der er to Hornemænner, som la-

ver tegneserier. En, der er dyb og søgende, og 

en, der er bred og folkelig. Du er vokset op 

her på tegnestuen med Henrik Rehr, og han 

kan jo det samme. Ikke?

- Det er en "n sammenligning. Jeg kan 

godt se, at vi har en fase i vores liv, hvor vi 

laver nogle lidt pjattede udgivelser.

- Jeg har også haft en periode – den vare-

de nogle år – hvor jeg tog tilløb til at lave no-

get, der er mere voksent. Men jeg kunne ikke 

få hul på det. Jeg gik og lavede nogle små 

historier, som jeg ikke rigtig viste til nogen.

• Ja?

- Men så har jeg lagt noget af det ud på 

nettet, og det "k Pernille Arvedsen fra Cobolt-

forlaget øje på …

Digt som tegneserie

• Nå, så virker nettet altså også positivt på 

den måde …?

- Ja, for hun kontaktede mig. Så sendte 

jeg en historie til hende, og så skrev hun: Jeg 

vil gerne se resten. Og så tog jeg mod til mig 

og sendte hende resten. Det er det, som blev 

Lars Horneman "k Kulturministeriets store illustratorpris for 
Zenobia, hvor han ”tegner forfatteren ud” – blandt andet.

Lars Horneman holder sam-

men med andre illustratorer 

til på tegnestuen Pinligt 

Selskab. Det er, som om 

han tegner i to forskellige 

stilarter; en, der er dyb og 

søgende, og en, der er bred 

og folkelig. (Foto: Lasse B. 

Weinreich.)

Af Steffen Larsen
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