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J. P. Jacobsen blev født i Thisted 1847. Han kom til København i 1863, hvor han blev student i 1867. Hans
interesser var naturhistorie og poesi. I 1873 modtog han universitetets guldmedalje for en prisopgave om
ferskvandsalger. Han oversatte Darwin og introducerede til hans ideer i en række afhandlinger. I 1872

offentliggjorde han novellen ”Mogens”, som er blevet en klassiker i dansk litteratur. Han fik tuberkulose i
1873. Hans hovedværker er – foruden ”Mogens” – romanerne Fru Marie Grubbe (1876) og Niels Lyhne

(1880). I 1882 udkom Mogens og andre Noveller.

 

 

 

J. P. Jacobsen døde i Thisted 30. april 1885.

 

 

 

Disse kendsgerninger bliver i Asger Schnacks lyriske tekster forvandlet til ni enetaler, der vil kunne læses
såvel af den læser, der kender J. P. Jacobsens forfatterskab ud og ind, som af den forudsætningsløse. Med
poetisk stringens sætter Asger Schnack sig ind i et livsøjeblik, en skæbnesvanger situation, en kunstnerisk
eller filosofisk overvejelse, et erindringsforløb eller en anden vinkel til forståelse af J. P. Jacobsen for den
moderne læser. Alt sammen med den allerhøjeste grad af digterisk frihed, men på baggrund af en mangeårig

intens beskæftigelse med J. P. Jacobsens liv og forfatterskab.

 

 

 

J.P. Jacobsen, Thisted er skrevet i første person, således at J. P. Jacobsen i digtets fiktive rum taler til læseren.

 

 

 

Lars Gundersens fotografier – alle er optaget den samme dag, den 18. september 2008 – indfanger
atmosfæremættet Thisted by, som den ser ud i dag, med særligt fokus på mindesmærker over J. P. Jacobsen.
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