
3. klasse laver tegneserier på Køge Skitsesamling 
Det var blevet tid til endnu en fagdag på Druestrup Friskole, og denne gang 
skulle 3.klasse ud af huset og på tur til Køge, nærmere bestemt, Køge 
Skitsesamling eller KØS, som det hedder i daglig tale. 
Nu bor vi jo sådan lidt ude på landet, hvilket i hverdagen er en stor fordel, men 
når man skal på tur, kan det være lidt af et puslespil at få det hele til at gå op. 
Først skulle vi med bussen til Karise og derfra videre med toget til Køge. 
Uheldigvis var bussen tilpas forsinket til, at vi i Karise kunne vinke til toget. 
Heldigvis gik der et tog en halv time senere, og heldigvis bor Nina i byen, så vi 
gik en lille tur forbi hendes hus - og det er jo altid rart at vide, hvor ens 
klassekammerater bor. 
Da vi kom til Køge, var vi selvfølgelig blevet lidt forsinkede, men Rikke, vores 
guide, stod parat, og vi kom hurtigt igang med at høre om stedet. Man kan se 
flere forskellige typer kunst på KØS, men vi skulle arbejde med Bjørn 
Nørregaards store skitser(det ligner malerier) til dronningens gobeliner. Vi gik 
derfor på 3. sal, hvor disse er udstillet. Rikke fortalte os nogle spændende 
historier om de personer, der var på skitserne. Vi kunne nu også genkende 
mange af personerne, fra historier vi allerede kendte. Især kunne vi navnene 
på mange af de nordiske guder, der var afbilledet. Alle figurerne på gobelinerne 
er tegnet med ret store hænder i forhold til deres krop, og Rikke fortalte, at 
man før i tiden tegnede store hænder på personer, der var betydningsfulde og 
havde magt. Her var mange betydningsfulde personer fra danmarkshistorien 
samlet i et rum! 
Vi fik nu den opgave at udvælge os en person og tegne en skitse af denne. En 
skitse er en hurtig tegning uden mange detaljer. Der var nu ret mange 
spændende ting, så det var lidt svært ikke at tegne mere end een person. 
Bagefter tog vi os lidt mad, før vi skulle igang med at lave vores egen 
tegneserie, hvori personen fra vores egen skitse skulle være hovedpersonen. 
Vi fik hver et stort stykke papir, hvorpå der allerede var lavet fire felter, i hvilke 
handlingen skulle udspille sig. Man kunne snakke lidt sammen med 
sidemakkeren, hvis man ikke lige kunne finde på, hvad historien skulle handle 
om, men der gik faktisk ikke lang tid, før alle var i gang og meget optaget af 
tegneriet. Vi var faktisk så optagede, at vi helt glemte at tage billeder af os 
selv, mens vi var afsted. 
Når man var færdig med at tegne sin tegneserie med blyant, skulle man tegne 
den op med sort tus, og til sidst fik vi flydende akvarelfarve til farvelægningen. 
Ikke alle nåede at blive helt færdige, men det blev til mange små historier. Vi 
fik selvfølgelig tegneserierne med hjem, og har planlagt at gøre dem færdige 
her på skolen. 
Hjemturen gik helt efter planen. Nogle elever blev hentet i Køge, og resten i 
Karise. Det var en rigtig god dag! 






