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Hvert efterår afholder Forfatterforeningens 

B&U-gruppe et aftenmøde, hvor 3-4 tegnere 

eller forfattere – oftest debutanter – får mu-

lighed for at præsentere deres bøger og for-

tælle om processen.

Sidste år kom f.eks. Lise Villadsen og be-

rettede muntert om bogen Tigerhjerte med 

det årelange svangerskab, men det var teg-

ner Anna Jacobina Jacobsen, der efterlod det 

stærkeste indtryk af alvor, eftertanke og re-

spekt.

Man kunne høre et penselhår falde til jor-

den, da hun tog fat om arbejdet med den 

ordløse Ø og udtalte de guldrandede ord: 

- Jeg forsøger at slukke for min hjerne, når 

jeg arbejder.

• Var det ikke sådan, du formulerede det?

- Jo, det var det vist.

En virkelig historie

Anna Jacobina Jacobsen er nok det, man i 

fjernøstlige religioner vil kalde for ”en gam-

mel sjæl”. Men vi er ikke sam-

men for at tælle årringe. Vi er 

sammen for at snakke om bil-

ledbogen Ø, der netop har ind-

bragt tegneren Kulturministe-

riets illustratorpris og 75.000 

dejlige, skattefri kroner.

Også på disse bonede gulve har Anna Ja-

cobina Jacobsen nu efterladt et indtryk. Hvor 

mange af de takketaler, som i tidens løb er 

blevet holdt her, er begyndt således: Det er 

Socialdemokratiet? Hun gjorde det for at få 

ørenlyd – og det "k hun sandelig.

• Hvordan blev Ø-bogen til?

- Det startede med en enkelt tegning. Den 

med sardindåsen, hvor der ligger en havfrue 

inden i. Det var sådan et billede, der kom en 

dag, hvor jeg stod og lavede frokost og skulle 

åbne en dåse med "sk, og så kiggede jeg ned, 

og der lå hun.

• Det er altså en virkelig historie?

- Ja. Det var sådan et "nt billede, og så 

tegnede jeg det. Og så tegnede jeg, hvad der 

var sket før, og hvad der var sket efter. Jeg 

begyndte at tegne på begge sider af billedet.

- Jeg tegnede og tegnede og tegnede, og 

så begyndte der at komme en historie. Og på 

et tidspunkt kunne jeg se, at det var en bog.

Helt uden modstand

• Så den pige i bogen, som åbner dåsen, det 

er altså dig.

- Ja.

• Og du be"nder dig ude på en ø?

- Ja. Det var vildt mærkeligt, for det plejer 

at være sådan, at jeg får en tekst, og så kan 

Kulturministeriets illustratorpris gik i år til Anna Jacobina Jacobsen for den ordløse billedbog

Bogen

Ø er et mageløst værk. Den er på størrelse med en lp-plade og helt uden ord.

Billederne fortæller om en pige med store øjne og strithår, som bor alene 

på en ø. Nu skal hun have morgenmad. Hun åbner en dåse sardiner, og hvad 

ser hun? Nede i dåsen ligger en lille havfrue, som friskt hopper op i pigens 

vandglas for at få dyppet sine skæl.

De to bliver gode venner. De bader og griner, og nu er der farver på bil-

lederne. Historien ender med et plask. Hvad sker der? Det må du selv "nde 

ud af! (Læs en anmeldelse af bogen i Børn & Bøger nr. 4, 2018, red.)

Af Steffen Larsen

Værdig (og stedvis munter) 
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jeg lave noget inden for den ramme, og det 

er jo super fedt, for så kan man gøre alt 

muligt.

- Men der plejer også at være sådan en 

procedure, hvor man starter med at sidde og 

tænke, lave storyboard, se tingene fra for-

skellige vinkler, men med den her bog var det 

anderledes, for jeg vidste ikke, hvad jeg var i 

gang med.

- Og jeg tegnede bare helt vildt hurtigt, og 

så var den der. Det var helt uden modstand.

• Modstand?

- Jeg plejer at have det sådan, at når jeg er 

tre fjerdedel inde i arbejdet, bryder jeg græ-

dende sammen og vil brænde hele lortet, al-

drig lave noget igen og begynder at tænke på 

at få en anden uddannelse…

• Nå, da-da…

- Men sådan var det ikke denne gang. Det 

fede var, at jeg ikke vidste, hvad det var.

• Altså med hovedet slået fra?

- Ja. Jeg kunne godt tænke mig at gøre 

det igen. Jeg prøver virkelig ikke at være i mit 

hoved, når jeg tegner. Jeg tror ikke, det hand-

ler så meget om at være tanketom, men man 

skal acceptere, at underbevidstheden er klo-

gere end en selv.

Handler om det hele

• Hvordan ender Ø?

- Jeg tror, den ender godt.

• Vi må også snakke om Baglænsk (se 

boksen, red.). Blev den til på samme måde?

- Det kan jeg ikke rigtig huske, men den 

blev lavet af nødvendighed, for hvis jeg nu "k 

hovedet hugget af på grund af Ø, og folk ville 

hade mig, når de så, hvor talentløs jeg var, så 

blev jeg nødt til at have gang i noget andet.

• Nå da-da.

- Jeg havde også lyst til at skrive noget. Så 

jeg selv kunne styre det. Man bruger så me-
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Ideen til Ø kom med bil-

ledet af havfruen i sardin-

dåsen, og siden kom før og 

efter. Fortællingens hand-

ling starter og slutter i sort/

hvid streg, men da havfru-

en kommer i vand, kommer 

der liv og farver.

tedvis munter) vinder

get tid som illustrator på at 

sidde og vente på, at nogen 

ringer. Og det havde jeg ikke 

tålmodighed til. Det er jeg 

ved at blive for gammel til.

• Ja, klart!

- Jeg ved jo, at histori-

erne ligger der. Jeg har altid 

tegnet. Og jeg ved, at der 

altid er noget før og efter et 

billede. Det er bare at få fat 

i det.

• Nu med Baglænsk har 

du virkelig taget fusen på mig. Ø er bare god, 

men den her har noget mere. Den handler jo 

om det hele. Hvad mener du om livet? Kom 

nu med det.

- Ha! Det er godt nok et stort spørgsmål.

• For du fortæller mig, at vi er en del af 

et stort kredsløb, at nogle gange kan vi se os 

selv som gamle og nogle gange som børn og 

nogle gange som begge dele. Og så bliver vi 

til træer. Hvordan startede det?

Et frygteligt savn

- Jeg tror, det startede med den allerførste 

sætning, (Jeg er ved at blive til et træ, red.), 

fordi det var et billede, jeg havde inde i ho-

vedet.

- For mig handler den også om alder på en 


