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Plakattegning i 9. klasse 
Af Inger Marie Hahn Møller 

I 9. klasse tegner vi plakater. 
Kæmpestore og vanvittigt smukke 
plakater, der er helt up-to-date og 
tidssvarende i deres visuelle 
virkemidler og æstetiske udtryk. Men, 
hvad er det egentlig for nogle plakater, 
vi tegner – og hvordan? 
 
Ja, helt nyskabte er de forlæg, vi 
arbejder ud fra, faktisk ikke. De er i 
virkeligheden fra plakattegningens 
spæde begyndelse og fra det, der kan 
kaldes plakattegningens guldalder. De 
første egentlige plakater opstod i 
slutningen af 1800-tallet i forlængelse 
af de omfattende ændringer i 
samfundsstrukturerne. I takt med 
industrialiseringen flyttede flere og 
flere mennesker til byen, og en egentlig 
storbykultur opstod. Samtidig afledte 
industrisamfundet masseproduktion af 
en mængde dagligvarer, der nu skulle 
sælges og købes – og den kommercielle 
plakat opstod.  
 
Plakaten blev den nye storbykulturs 
medie. Dens æstetik blev født ud af 
storbyens gadebillede med teatre, 
cabaretter, caféer og kunstsaloner. Med 
biler (versus hestevogne!), cykler, tog 
og endda nogle steder metro! Med 
etagebyggeri, aviser, cigaretter og 
fotografi! Plakaten skulle være hurtig at 
aflæse midt i alt dette nye herlige 
storbykaos – den skulle være tydelig og 
klar i sit æstetiske udtryk og budskab. 
Og plakaten blev lynhurtigt et helt 
naturligt element i storbykulturen – 
elsket og tilegnet af alle uanset social 
klasse. 
 
I Danmark blomstrer plakaten for alvor 
op i 1930’erne, 40’erne og 50’erne med 
elskede plakatkunstnere som Aage 
Sikker Hansen, Viggo Vagnby, Svend 
Brasch, Arne Ungermann og mange 
flere. Det er især disse fine plakatperler, 
vi bruger som forlæg i 9. klasse. 
 
En plakat er trykt og masseproduceret – 
det er plakatens vigtigste kendetegn – 
men i 9. klasse bliver plakaterne 
håndtegnede og ligeledes farvelagt i 
hånden. 
 

(fortsættes på næste side) 
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Das ist die 

Berliner Luft 
Tekst: Lars Thetmark

 

Sidste dag blev Potsdam og Sans Souci 
besøgt. Frederik den Store og de tyske 
kejseres sommer palæer og parker 
gennemtravede vi i høj sol, mens 
forårsblomsterne strakte stilke og 
fuglene kvidrede.  
 

 
 
Der er så meget at se og opleve i Berlin. 
Vigtigst er det at fornemme storbyens 
historiske puls, dens insisterende rytme, 
som aldrig falder helt til ro, og den 
farverige og multikulturelle hovedstad, 
der favner bredt og accepterer alle.  
Midt i Europa ligger storbyen, som er 
rummeligere end man kan forestille sig, 
og heldigvis blev vi også rummet i en lille 
uges tid. 
 

 
 

 

Overskolens to yngste klasser tog til Berlin 
tidligt den 9.4.  
Vi ramte metropolen ved Ostbahnhof ved 
femtiden, men en fejl var opstået; 32 elever 
og vi lærere havde ingen værelser. Alt 
optaget, så blev fejlen ændret til et 
opgraderet hotel ved Schönefeld lufthavn, 
og alt endte godt. 
 

 
 
Berlin er en fantastisk by. Både det gamle 
DDR og Vesttyskland blev studeret på 
Mauer Museum og Checkpoint Charlie. 
Bernauerstraße ved Nordbahnhof og 
grænsen fra koldkrigstiden fik vi ligeledes 
besøgt, og her fik vi virkelig øjnene op for en 
tid i Europa, som lynhurtigt bliver glemt, 
men som kun fandt sted for kort tid siden. Vi 
oplevede rigdom og armod, og drankerne på 
bænkene ved de offentlige pladser og under 
broerne langs floden Spree.  
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OpslagsTavlen 
 

 
 
 
 

 
 
 

Deadline: Inden weekenden, eller 

efter aftale. Send indlæg til 

Bahnson@privat.dk  eller brug forældre-intra 

eller sms 61331549. Relevante 
privatannoncer medtages gratis i det omfang, 

pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Stig Bredholt Bahnson. Øvrige:  Sesha Hart, 

Anne Katrine Wolgast, Bente Foged Madsen, 
Lars Thetmark, Anne Marie Holst 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 
medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker 

ikke nødvendigvis institutionernes holdning. 

Den udkommer så vidt muligt onsdag undt. 
ferier. 

 

Plakattegning i 9.klasse 

(fortsat) 
Vi oversætter altså plakaten fra ét medie, 
det litografiske tryk, til et andet, den 
håndtegnede og farvelagte plakat, og 
alligevel formår de dygtige elever i 9. 
klasse at gengive netop plakatens essens 
af grafisk rent og æstetisk udtryk. Det er 
en langvarig proces fra optegning af grid, 
skitsering af motiv og farvelægning med 
pastelfarver – men det er en stor 
tilfredsstillelse, når det sidste lille felt er 
farvelagt, og plakaten træder helt frisk, fin 
og ny frem skabt af den bedste overskole i 
2018, og dog med rødder helt tilbage i et 
andet årtusinde.  

9. klasses plakater udstilles senere på 
skoleåret. 

 

Impressioner fra Kornblomsten 
Billeder af: Bente Foged Madsen 

 

Nu er solen rigtig ved at få magt og det varer 
ikke længe før vi kan finde det mest 
sommerlige sommertøj frem. Her et par 
billeder fra en sommerdag i Kornblomsten. 

 

Ugens flyverprofil    
   
 

 

 

  
 

    

 Pete Ziska Munk 

HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN? Jeg får lov til 

at være lidt sammen med en klasse, fordi 
deres lærer er blevet syg og er selv 
tidligere elev på skolen. Jeg har en søn, 
Tau-Johannes, der går i bh klassen.  

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT I 
sommeren ‘85 i en lille fiskerlandsby i USA 
der hedder Gloucester, på østkysten i 

staten Massachusetts. Vi flyttede til 
Danmark i 1991. 

HVOR BOR DU NU? Jeg bor i Alken  

HVAD ER DIN LIVRET? Pandekager med 
grøntsagsfyld og hjemmelavet pizza.  

DIN YNDLINGSMUSIK? Mest musik af folk 
jeg har en relation til. F.eks. singer 
songwriter folkemusik eller reggae og hip 

hop. Ellers er det overvejende bluegrass, 
klassisk musik, og de store navne fra 
60’erne.  

DIN YNDLINGSBOG ELLER 

YNDLINGSFILM? “Jonathan Livingston 
Seagull” af Richard Bach.  

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD OM 

DIG Det er en hemmelighed! 

HVAD ER/VAR DIT YNDLINGSFAG I 

SKOLEN? Idræt var altid som et ekstra godt 
frikvarter, men ellers var matematik altid 
sjovt. 

HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL 

NOGET SPORT? Vandreture, at arbejde i 
haven, og at spille basket bold med mine 

brødre, er højdepunkter i mit liv! 

Kan du spille på et INSTRUMENT? Jeg 
spillede kontrabas i min skoletid. Nu 

spiller jeg guitar, og forsøger med at få 
tangenterne til at makke ret på klaveret.  

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?   

Uden tvivl, at få lov til at være sammen 
med de kære elever!  

 HVAD ER DET VÆRSTE? Når lærerne 

passer for godt på sig selv, og ikke bliver 
sig syge! 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET TIL 

ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU SÅ 
TAGE HEN? Det kunne være en drøm, at 
opleve Himalayabjergene. 

ER DER ANDET, DU HAR LYST AT 

FORTÆLLE? Jeg vil gerne sige tak til alle 
eleverne, for alt det de lærer mig når jeg er 
på skolen.  F.eks. lærte jeg at hækle igen 
forleden... 

Gåden: Et væddemål 

Lise vædder med Peter om, at hun kan stille 
et æg på gulvet, så han ikke kan slå det i 
stykker med en rund stegepande. Hvordan 
kan hun vinde væddemålet (der må ikke stå 
noget over ægget)?   

Svar til sms 61331549 eller i postkassen 
ved kontoret, så vinder du måske! 

Løsning sidste uge:  

Lægen svarer: De tossede er dem, der ikke 
bare trækker bundproppen op. 

Vinder forrige uge: Matthias , 6.klasse 

mailto:Bahnson@privat.dk

