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Storm	  P.	  Museet	  ved	  Frederiksberg	  Runddel	  
	  
	  

Storm	  P.	  Museet	  
	  
På	  Storm	  P.	  Museet	  kan	  den	  studerende	  stifte	  bekendtskab	  med	  en	  bladtegner	  og	  billedkunstner	  som	  har	  
haft	  definerende	  indflydelse	  på	  danskernes	  egen	  selvforståelse	  i	  det	  20.	  århundrede.	  Der	  er	  umiddelbart	  
langt	  fra	  Storm	  P.	  til	  muhammedtegninger	  og	  andre	  bladtegninger	  som	  har	  skabt	  -‐	  og	  skaber	  -‐	  debat	  i	  
mediestrømmen.	  Imidlertid	  kan	  man	  med	  udgangspunkt	  i	  Storm	  P.	  tale	  om	  hvad	  det	  er	  som	  gør	  
bladtegningen	  til	  noget	  helt	  særligt,	  og	  hvilken	  rolle	  den	  spiller	  som	  hhv.	  humoristisk	  underholdning,	  og	  i	  
forbindelse	  med	  debat	  og	  meningsdannelse.	  	  
	  
Tiden	  	  
Vi	  har	  valgt	  at	  sætte	  fokus	  på	  perioden	  omkring	  1.	  Verdenskrig,	  hvor	  man	  hos	  Storm	  P.	  finder	  en	  række	  
markante	  tidskrift-‐	  og	  bladtegninger,	  som	  peger	  på	  samfundsproblemer	  som	  social	  nød,	  magtens	  arrogance	  
og	  korruption.	  Vi	  ser	  	  på,	  hvordan	  krigen	  og	  dens	  konsekvenser	  viser	  sig	  i	  Storms	  satire	  i	  det	  neutrale	  
Danmark.	  
Vi	  viser	  desuden	  eksempler	  på	  Storm	  P.s	  senere	  værker,	  som	  for	  manges	  vedkommende	  har	  et	  meget	  
”rundere”	  udtryk	  
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Humor	  og	  satire	  
Storm	  P.	  rendyrker	  i	  sine	  senere	  værker	  en	  satire	  som	  peger	  på	  alverdens	  menneskelige	  svagheder.	  Men	  
Storm	  P	  kan	  i	  sine	  tegninger	  sige	  tingene	  på	  en	  særlig	  måde,	  så	  man	  nok	  kan	  føle	  sig	  ramt,	  men	  ikke	  
nødvendigvis	  føler	  sig	  såret.	  Han	  bruger	  tit	  den	  ganske	  almindelige	  ”lille	  mand	  på	  gaden”	  som	  talerør	  for	  
livskloge	  betragtninger	  og	  paradokser.	  Humoren	  og	  satiren	  bliver	  her	  en	  livsindstilling	  som	  kan	  tackle	  en	  
kompliceret	  verden.	  	  
	  

	  
	  
-‐	  Hvis	  jeg	  skal	  sige	  min	  ærlige	  mening	  om	  denne	  sag,	  må	  jeg	  udbede	  mig	  betænkningstid	  -‐	  man	  kan	  aldrig	  være	  ærlig	  sådan	  på	  en	  
studs.(Dagens	  Flue.BT.	  1944).	  

	  

For	  praktisk	  information	  om	  museets	  historie,	  samlinger,	  åbningstider	  mm.	  se	  museets	  hjemmeside	  
http://www.stormp.dk/	  
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