
Edith Borgholm Jakobsen

Tlf.  3026 3674
www.eborgholm.dk
eborgholmjakobsen@gmail.com

”En verden til forskel” hedder billedet. 
Noget, der er sandt i dobbelt betydning, al 
den stund, Edith Borgholm Jakobsen har 
fundet sit motiv i den russiske by Uglitj 
ved Volga-floden og dermed meget langt 
fra Danmark, samtidigt med, at den gamle 
dame tydeligvis er fra en anden social 
klasse end personerne i hendes 
umiddelbare nærhed.

Motivet fungerer som 
en slags snapshot. Et øjebliksbillede af et 
levet nu. I den henseende er Edith 
Borgholm Jakobsens forbilleder de 
franske impressionister. Noget, der også 
går igen i penselføringen, 
komplementærfarvemodsætningerne og 
de bratte beskæringer af motivet.

I ”Uglitj 1” ser vi 
præcis en sådan hverdagssituation. Vi er 
på markedet, og fire kvinder er i gang 
med en handel. De tre rygvendte damer 
bærer alle tørklæde, mens den fjerne og 
yngre kvinde ikke gør det. Hun er mere 
vestlig, europæisk og moderne. Varme 
røde, gule og grønne nuancer spiller op til 
kølige blå og violette. Den statuariske ro 
er afbrudt og gjort dynamisk af den ene 
kvindes bøjede ryg og de grønne træers 
organiske former.

I ”Uglitj 2” har Edith 
Borgholm Jakobsen zoomet ind på en 
enkelt kvinde. Den gamle babooshka har 
prøvet, set og lært lidt af hvert i livet. 
Støttende sig til en kraftig vandrestav 
kigger hun direkte på os med sit furede 
ansigt.  En lys gråblå trøje danner en 
kraftig farvekontrast til den 
storblomstrede nederdel, træhusets varme 
røde farve og det smaragdgrønne græs. Vi 
har afbrudt hende midt i et 
indkøbsærinde, og hendes blik er, om ikke 
uvenligt, ikke specielt imødekommende. 
Hun har andet at tænke på.

Noget at tænke på har 
også den unge mand i ”I egne tanker”. Ja, 
han kigger faktisk slet ikke på os, 

fordybet, som han er, af sine egne indre 
overvejelser. Hvori disse helt præcist 
består, får vi ikke at vide. Hans ansigt er 
lige så uudgrundeligt som det russiske 
landskab. Farveholdningen er her 
overvejende kølig med de knaldrøde 
shorts som den vigtigste undtagelse og 
billedets samlingspunkt.

Med de fire billeder har 
Edith Borgholm Jakobsen skabt et helt 
lille portræt af en søvnig russisk 
provinsby. Hun har ordløst og diskret 
formået at skildre de tanker, overvejelser 
og drømme, som i hvert fald en del af 
stadens borgere gør sig. Vi fornemmer 
byens puls, dens langmodige og adstadige 
rytme og dens melankolske indbyggere. I 
forhold til det Danmark, vi kender og 
dagligt færdes i, er der i sandhed en 
verden til forskel.

Edith Borgholm 
Jakobsen har med sine malerier åbnet en 
flig ind til denne by og ind til dette land. 
Og det kan man kun være hende 
taknemmelig for.

Tom Jørgensen


