
”Maleren Jes Jacobsen var søn af en skibsbygmester i Aabenraa 
og måske den mest talentfulde af os alle.” Sådan omtalte 
kunstneren J.F. Willumsen i sine erindringer sin ungdomsven 
fra akademiårene, Jes Jacobsen (1862-1886). Jacobsen døde, 
formentlig af hjernebetændelse, allerede som 24-årig – blot to år 
efter, at han var dimitteret fra Kunstakademiet. Han nåede derfor 
aldrig at udfolde sit store potentiale og sætte et eftermæle, som 
vennerne Willumsen og Hammershøi formåede. Jes Jacobsen er 
i dag et totalt ukendt navn, og der findes kun ganske få kilder om 
hans korte liv.

Trods sin tidlige død efterlod Jes Jacobsen sig et omfattende værk 
bestående af mere end 40 malerier og 200 tegninger, skitser og 
grafiske værker – alt sammen af høj kvalitet. Bogens redaktør Jens 
Tang Kristensen udtaler:

Jes Jacobsens værker er spændende, fordi de er udført i dialog 
med flere ofte uforenelige stile med tråde både bagud til den 
forudgående guldalder og frem til den symbolisme, som han 
aldrig selv blev en del af, grundet hans tidlige død. Hvor nogle 
værker er udført efter klassiske idealer med fokus på teknisk 
akkuratesse, er andre karakteriseret ved en mere ”løs” og  
malerisk fremstillingsform.

Et halvt liv er en tværfaglig beskrivelse og analyse af Jes Jacobsens 
værk. Den præsenterer kunstnerens arbejde fra flere forskellige 
kunst-, kultur- og litteraturhistoriske vinkler og undersøger 
begreber som potentialitet, muligheder og formodninger.
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Bogen bygger blandt andet på de værker, som familien har bevaret 
i generationer samt breve, dagbogsnotater og Jes Jacobsens far, 
skibsbyggeren Niels Jacobsens, efterladte papirer og skrifter.

Bogens kapitler er skrevet af Anders Ehlers Dam, Claus Carstensen, 
Jens Tang Kristensen, Mikkel Leth Jespersen og Peter Michael 
Hornung.

Bogen udkommer i forbindelse med åbningen af udstillingen Et 
halvt liv – maleren Jes Jacobsen, der kan opleves på Kunstmuseet 
Brundlund Slot, Museum Sønderjylland fra den 13. oktober 2022 til 
den 23. april 2023.

Om redaktøren
Jens Tang Kristensen (f. 1971) er ph.d. i kunsthistorie fra 
Københavns Universitet. Han har udgivet over 60 bøger og artikler 
om kunst og politik, primært fra 1850 til i dag. Jens Tang Kristensen 
er museumsinspektør på Kunstmuseet Brundlund Slot.
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