
 

KUNSTBESØG PÅ SJÆLLANDS ODDE 
 
 
Søndag den 5. september havde Klub Odsherred planlagt årets kunstnerbesøg på Sjællands Odde. 
Vejret var det smukkeste sensommervejr fra morgentil aften, og kl. 13:30 startede vi på Yderby Lyng 
- tæt på  Gniben - hos billedkunstner Annemarie Jepsen. 
 

   
 
Efter en introduktion udenfor på den store grund besøgte vi atelieret i boligens tagetage samt det 
lille galleri beliggende for sig selv under de høje træer. 
 

   
Atelieret i tagetagen                                                           Det lille galleri i haven 
 
Annemarie arbejder meget eksperimenterende med tegning og akvarel samt en blanding af andre 
medier på papir og lærred. Motiverne strammer overvejende fra den omkringliggende natur, og der 
er er saft og kraft i strøg og farver. 
 
Det var en fin start på dagen, og efterfølgende kørte vi til Havnebyen for at besøge keramikeren Lis 
Biggas på Østre Havnevej. Lis har en fin atelierbygning beliggende ved indgangen til den meget 
kuperede grund med en formidabel udsigt over Kattegat mod nord. 
 
Lis fortalte om sine mange unikaarbejder med bl.a. afstøbninger af forskellige fisk fra havet omkring 
Odden. Fiskene støbes ind i gips, som bliver til en støbeform, hvor en blød lermasse kan hældes i. 
Efter et kvarters tid har gipsformen trukket vandet ud af den bløde lermasse, så den tørrer udefra i 



en tykkelse, som afspejler den tid, den har været i formen. Den inderste del af lermassen, som stadig 
er blød, hældes ud af formen gennem et hul i toppen af gipsformen, og når formen åbnes, er der et 
negativt aftryk af fisken i leret, hvor alle mønstre i fiskens overflade ses meget præcist. 
 

 
Lis Biggas fortæller om processen og viser en gipsform med aftryk af en pighvar 
 
Efter tørringen af aftrykket påføres en blåler hentet fra stranden, som efter brænding giver en fin 
brun glasur med en glans, som giver en meget autentisk overflade på den keramiske fiskeafstøbning. 
 

   
 



I atelieret var der eksempler på mange af de fine unika- og brugsting, som Lis arbejder med 
 
 

        
Kvabso                                                                                                    Stor kande 
 
 
Efter rundvisningen i atelieret serverede Klub Odsherred kaffe og kager i haven, hvor vi nød det gode 
sociale samvær og den store udsigt over Kattegat. 
 

 
 
Besøget hos Lis i Havnebyen sluttede ved 16:30-tiden. Tak til Annemarie og Lis for en fin oplevelse, 
som flere af deltagerne havde stor ros til overs for, - og også en sensommervarm tak til Birgit og 
Søren fra turistforeningen for den fine kaffe- og kagebeværtning! 
 


