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Tegnernes Studietur til Odsherred 23. – 24.08. 2022 
12 tegnere deltog – arr. Alice Faber  

PÅ TUR MED TEGNERNE 

Første stop var Odsherred Kunstmuseum i Asnæs. Om det skriver tegner Rasmus 
Julius: ” Vi så værker af kunstnergruppen ”Røde Mor”. Vi fik gode historier fra vores 
rundviser Anita Grant og ikke mindst Alice Faber, som var en del af ”Røde Mor”. 
Virkelig inspirerende og mange af de budskaber, der var i ”Røde Mors” plakater fra 
dengang kan bestemt bruges igen i dag”. 

Røde Mor arbejdede i området Vallekilde og Tuse Næs. Sidstnævnte sted boede Dea 
Trier Mørchs mor Ibi Trier Mørch og her holdt gruppen deres arbejdsmøder. 

Alle havde linosnit med til det emne, der nu var aktuelt til arbejdsmødet og så fandt 
gruppen frem til, hvordan plakaten skulle se ud og trykkes. Gruppen arbejdede i A4, 
A5 osv. formater, så de forskellige linosnit kunne sættes sammen af de forskellige 
medlemmers linosnit.  Se mere om udstillingen HER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Røde Mor (1969-1978) 

 

 

                Røde Mor plakat til Kofoeds Skole 
 

 

https://vestmuseum.dk/oplevelser/kunstnerkollektivet-roede-mor/?occurrence=2022-04-07
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Efter Odsherred Kunstmuseum gik turen til tegneudstillingen Glæden ved at tegne i 
PAKHUSgalleriet i Nykøbing Sj.  Denne tegneudstilling står Tegnerforbundet for 
sammen med PAKHUSgalleriet. Her er forskellige tegnere repræsenteret både 
medlemmer af Tegnerforbundet og ikke medlemmer, da det i høj grad også handler 
om at skabe dialog om det at tegne. I perioden holdes også spændende foredrag: 
den 17.08. holdt tegner Rasmus Julius foredrag ”Den personlige historie”, hvor 
Rasmus fortalte om det at tegne om sorgen at have mistet. Foredraget var på alle 
måder gribende og flere tilhørere gav udtryk for at det var en sjælden oplevelse at 
se Rasmus’ tegninger og høre fortællingen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  
Rasmus Julius fortæller: ”Den personlige historie” 

 

Det næste foredrag er en del af studieturen og holdes i PAKHUSscenen 23.08. kl. 19. 
Det var med billedkunstner Peter Callesen: ”Fraværets tegning”, som handlede om 
Peters arbejde i papir. Her skriver tegner Rasmus Julius: ” Et fantastisk foredrag med 
kunstneren Peter Callesen - han fortalte om sine papirkunstværker, som jeg synes er 
virkelig imponerende. Og specielt tankerne bag hans værker er geniale. Tjek ham ud 
- du vil blive imponeret”.  

Peters definition af kunst er Genkendelse af det du aldrig har set eller oplevet 

Se mere om Peter: https://kunsten.nu/journal/ugens-kunstner-peter-callesen/ 

 

 

 

     Altings kerne 

      

https://kunsten.nu/journal/ugens-kunstner-peter-callesen/
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t  

                                                Tegnnger af Tomas Bjørnsson, som deltog i Odsherred Turen 
 

Næste dag var Tegnerne på Hempels Glasmuseum i Nykøbing Sj. og nød det smukke 
glas, som kan forvandles til alt. 

Stedet er virkelig et spændende sted med meget fantastisk glaskunst – her vises en 
enkelt kunstner. Se mere HER  

                                                                                           
Glaskunst af Glaskunstneren Pipaluk Lake 

 

Rasmus Julius skriver om Hempel Glasmuseum 
  
På tur med @tegnerforbundet.dk - På dag 2 og sidste dag 
på den her hyggelige tur, var vi forbi Hempels 
Glasmuseum. Et vildt flot sted med en beliggenhed med 
udsyn over Isefjorden. Og så er bygningen i sig selv et 
kunstværk. Nå, men jeg glemte stort set helt at tage 
billeder, fordi det hele var lidt overvældende eller så var 
jeg måske bare lidt træt . Men hvor bliver man 
imponeret over, hvad man kan med glas og hvordan 
glasset reflekterer lyset. 

 

https://hempelglasmuseum.dk/da/


4 
 

TEGNINGER 

De kulturhistoriske Museum i Odsherred har Tomas Bjørnsson tegnet på Odsherred 
Turen: 

 

TAK TIL DELTAGERNE for godt samvær og TAK FOR TEGNINGER Tomas Bjørnsson og 
TAK for ord og tekst Rasmus Julius. 

 

Alice Faber 

Formand for Tegnerforbundet af 1919 

 

                                    Støttet af  


	Rasmus Julius skriver om Hempel Glasmuseum

