
De �este har prøvet at stå ved kasse tre i Netto 

en fredag eftermiddag og overvære, hvorle-

des et barn blev skældt ud og rettet på og 

snerret ad og ydmyget, ja måske ligefrem da-

sket til uden egentlig, påviselig grund af en 

opkørt forælder m/k.

De �este vælger ikke at blande sig. Man 

kunne jo også komme til at gøre ondt værre. 

Men hvad kan man så gøre?

Tina Sakura Bestle skrev en bog. Og Anna 

Jacobina Jacobsen tegnede til. Hund hedder 

den, og det !k de Læringscentrenes Forfat-

terpris ved Edvard Pedersens Biblioteksfonds 

store pris for. 

Inspireret af virkeligheden

Derfor sidder vi en stilfærdig torsdag formid-

dag og deler en Dagmartærte fra Netto ude 

i København nordvest, hvor kugler �yver, og 

gemytter er i oprør i disse tider. Hvad skal vi 

dog gøre ved det? Skrive en bog? Og tegne 

til? 

• Hvordan begyndte det?

- Det begyndte vel med Lille Lort (billedbo-

gen, der er deres første fælles projekt, red.) 

med fornemmelsen af et barn, siger Tina Sa-

kura Bestle.

- Ja, det er Sille i bogen med madpakken, 

bekræfter Anna Jacobina Jacobsen.

De har også begge en personlig bag-

grundshistorie:

- Jeg arbejdede engang i en børnehave, og 

der var en pige, som var rigtig sølle. Hun gik 

altid i gamle, mærkelige kjoler, fortæller Tina 

Sakura Bestle.

- Og jeg gik i skole de første år i Vrå, og 

der var en dreng, som var helt tynd og gen-

nemsigtig og blodrød, og han havde altid den 

samme skjorte på, siger Anna Jacobina Jacob-

sen og fortsætter:

- Et par år senere hørte jeg, at han havde 

begået selvmord. Hvordan kan sådan noget 

ske i et lille lokalsamfund? Han var jo bare et 

barn. 

• Er der andet, som har inspireret?

- Ja, der er jo alle de sager fra Tønder og 

Brønderslev, hvor børn er blevet misbrugt og 

mishandlet. Og familierne �ytter bare videre, 

og der er ikke nogen, der tager ansvar for de 

stakkels børn, svarer Tina Sakura Bestle.

En bog, som SKULLE laves

• Og så er der også køen ved kassen?

- Ja, man oplever det jo tit. Jeg er også 

selv mor, og jeg kan også blive sur/vred. Nogle 

gange er det så respektløst, som voksne taler 

til deres børn. Det er ligesom til en hund: Sit! 

Dæk! Ti!, siger Tina Sakura Bestle.

• Hvor langt henne var bogen, da du kom 

ind Jacobina?

- Den var ret langt henne…, svarer Anna 

Jacobina Jacobsen. 

- Men der var jo også gjort plads til tegne-

ren i den – og mellemstykket (de mørke sider 

Nogle bøger er nødt
Det kan let blive for meget – men det må heller ikke blive for lidt. Samtale med modtagerne af foreningens store pris.

Af Steffen Larsen

34

Børn & Bøgers udsendte 

mødte forfatter Tina 

Sakura Bestle (tv.) og 

illustrator Anna Jacobina 

Jacobsen i København 

dagen efter, de havde 

modtaget prisen første 

gang, og de fortæller 

gerne om samarbejdet.
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 nødt til at være sådan 
Det kan let blive for meget – men det må heller ikke blive for lidt. Samtale med modtagerne af foreningens store pris.

med �ugten, red.) skulle være meget frit, og 

der skulle ikke være nogen ord, afbryder Tina 

Sakura Bestle.

• Gik I så bare til Gyldendal og sagde: Her 

er Hund?

- Ja, var det ikke sådan, det var?, husker 

Anna Jacobina Jacobsen. 

- Jo, men du arbejdede på den nogen tid, 

og så var vi enige om, at den skulle (ligesom i 

SKULLE, red.) vi lave. Så vil I have den!?, sup-

plerer Tina Sakura Bestle.

Dejlige detaljer

• Ændrede I noget undervejs på perspektiv el-

ler slutning?

- Emnet er jo frygteligt, og for os begge 

to var det klart, at vi skulle træde varsomt. 

Balancere. For det kan let blive for meget. Og 

det må heller ikke blive for lidt. For man skal 

også turde det, siger Anna Jacobina Jacobsen, 

som uddyber: 

- Man skal ikke se det hele, og historien 

skal også fortælles med en eller anden form 

for værdighed. Så det ikke bliver sådan noget 

ynkeligt noget. 

- Derfor har vi begge to arbejdet med 

at skrue op og ned. Jeg har skrevet teksten 

igennem en del gange, fortæller Tina Sakura 

Bestle.

• En del gange?

- Ja, for når man ser billederne, er der så 

meget, man så kan 

tage ud af teksten 

– og det er jo især 

vægtigt i sådan 

en grum historie, 

bekræfter forfat-

teren. 

• Vil det sige, 

at tegneren har lagt nogle ting ind – uden at 

få lov?

- Det ved jeg såmænd ikke, siger Anna Ja-

cobina Jacobsen. 

- Men der er nogle detaljer, sådan nogle 

små Jacobina-ting, som er så dejlige at op-

dage, smiler Tina Sakura Bestle.
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Hunden

Prisen falder for billedbogen Hund, der kort sagt handler om en 

pige, der bliver lavet om til hund af sin strenge far, så hun mister 

sit navn.

Pigen �ygter og �ytter ind hos en rar, ældre kvinde (Johanne). 

Pigen gen!nder sit navn (Rosa) og lærer om Egyptens pyramider 

og forårsruller med anemonefyld. Slut. (Og på bagsiden står: Fra 

7-107 år). 

En ny begyndelse

Mens Tina Sakura Bestle snakker i telefon, spørger jeg Anna Jacobina Ja-

cobsen, om de to har nogle planer, og hun begynder at fortælle om no-

get, der handler om et rum på Nationalmuseet, de gerne vil låne.

Optageren kører ikke endnu, så jeg noterer bare ned i måbende fart. I 

begyndelsen er ordet. Og tanken. Her er, hvad der står på min blok: 

Noget sammen. Noget, der smelter sammen visuelt som en boks. Tekst 

som i breve. Start i det små. Ting, der kan være i et brev. Rekvisitter fra et 

liv. Ting, der #ytter dig ud af bogen.

At lave et rum ud af bogen. Gå ind i bogens rum. Fiktion og virkelig-

heden. Spændende at lave den illusion. Finde ting i arkiv. Stille et rum til 

rådighed. Bevisførelser. Næsten virkeligt.

Det bliver spændende at se, hvad de kan få ud af det.


