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Plakatið sem ég valdi mér heitir: 

„Buy today at any bank“ frá 1918 eftir S. L. Bush. 

 

 

 

 

 

 

Ástæðan fyrir því að ég valdi þetta plaggat er að það 

greip mig strax og ég sá það. Myndin minnir á skotmark 

eða dáleiðsluhringi og þannig dregur myndin mann að 

textanum sem er á miðri myndinni, „buy liberty bonds“.  

 

Plakatið var hannað til að fá fólk til að kaupa ríkisskuldabréf, sem voru gefin út til að styðja við 

bandamenn í fyrri heimstyrjöldinni. Skuldabréfin urðu táknmynd fyrir þjóðrækni og þau gáfu 

hugmynd um fjárhagslegt öryggi, í fyrsta skipti, hjá mörgum landsmönnum.  

Litirnir í myndinni eru fáir og þeir sömu og í bandaríska fánanum og fær fólk þannig til að tengja 

skilaboðin við þjóðina og þjóðræknina sem þeim býr í brjósti og mikið var lagt upp úr.  

Uppsetningin/hönnunin á plakatinu er einföld og fær fólk til að dragast að því, með 

því að nota fánalitina og hringina á því miðju. Mín tilfinning fyrir letrinu er sú að 

stafirnir eru á hreyfingu og þannig er einnig verið að fá mann til að tengja við fánann sem blaktir 

við hún.  

Skilaboðin eru skýr, fá fólk til að kaupa ríkisskuldabréf, og þegar þau skilaboð hafa fangað 

augað er líka hægt að sjá hvar og hvenær kaupin eiga að eiga sér stað.  

Án myndarinnar er ekki öruggt að augað dragist jafn auðveldlega að textanum og án textans 

eru skilaboðin óljós.  

Þannig styrkja myndmálið, á sinn einfalda hátt, og textinn/skilaboðin hvort annað. 

Samþætting lita, myndar og texta er þannig grípandi og með einföldum en mjög skýrum 

skilaboðum er verið að koma miklu til skila á einfaldann hátt. Að fá fólk til að kaupa 

ríkisskuldabréf, strax. 

 

Mynd af veggspjaldi og upplýsingar um nafn og höfund sótt hér: 

http://www.internationalposter.com/poster-details.aspx?id=USL18822 

Nánari upplýsingar um ríkisskuldabréfin og plakötin sem hönnuð voru til að fá fólk til að kaupa 

skuldabréfin, voru sótt hér: https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_bond 
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