
STORM P. PÅ DEN SVAGES SIDE 
Undervisningsmateriale om Storm P.´s sociale indstilling



Storm P.´s sociale indstilling: 

Storm P. voksede op i slutningen af 1800-tallet, hvor en stor del 
af den danske befolkning levede under meget fattige forhold, og 
der var store forskelle mellem rige og fattige. 

Rigtigt mange af Storm P.´s tegninger understreger de sociale 
forskelle mellem mennesker og taler til vores fællesskabsfølelse 
og medmenneskelighed. Billederne sætter spørgsmålstegn ved, 
om samfundet er retfærdigt indrettet - og angriber den 
indstilling, at nogle mennesker er mere værd end andre. 

Storm P. levede 1882 – 1949 og arbejdede som tegner fra 1902.  
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Tekst til tegningen: 

- Han er ude at kigge efter friluftsreklamer. 

- Uh Menelaos, så må vi hellere sætte os i 

bevægelse.

(Storm P.´s dagbogsblade, 13/7-1942) 

(reklameskilte i det åbne land blev forbudt ved lov i 1937)



Storm P. på den svages side: 

Storm P. syntes, at alle mennesker skulle 
have det godt, og at man skulle dele 
med sin næste, hvis man kunne. 
Han gjorde grin med de rige, som kun 
tænkte på sig selv, og han viste sympati 
for de fattige. Han gjorde også grin med 
politimænd, dommere eller præster, 
som mente, at de var mere værd end 
andre eller gav sig selv retten til at 
behandle andre mennesker dårligt.
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Tekst til tegningen: 

- Er de gal Mand – kommer de 

her og tigger den 3. januar –

julegodgørenheden er forbi for 

længe siden. 

(fra bladet Storm, 1915) 



Materialets indhold: 

Materialet indeholder eksempler på billeder, 
hvor Storm P. viser ulige forhold mellem 
mennesker. 

Her er både eksempler på Storm P.´s
alvorlige og grove tegninger og på hans 
sjove tegninger og tegneserier. 

I de sjove tegneserier bytter Storm P. rundt 
på rollerne og på hvem, der er høj og hvem, 
der er lav - tegneserier, hvor den lille narrer 
den store. 
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Tegneserie fra Storm P. Album. 

Usandsynlig tildragelse.

(Storm P., 1918)



Vagabonderne: 

Vagabonder eller landevejens frie fugle kaldte man på 
Storm P.´s tid de hjemløse. Danmark var for 100 år 
siden ikke noget velfærdssamfund, og der var ingen 
hjælp at hente fra det offentlige, så vagabonderne 
måtte klare sig selv. 

Vagabonderne var Storm P.´s yndlingsfigurer. Med 
dem kunne han vise, at alle mennesker er noget værd 
og samtidigt få medfølelsen frem i os. 
Tit tegnede han vagabonderne på en sjov måde. Især 
det tøj, som de havde på var skørt: lapper i alle farver 
og mønstre, sikkerhedsnåle, hængelåse, hatte uden 
puld eller som her en løs manchet. Gennem 
vagabonderne kunne Storm P. vise  verden som er et 
skørt og fantastisk sted. 

Vagabonden på tegningen her har fundet en halvtom 
konservesdåse, som han forsøger at varme over et 
stearinlys, så han kan få lidt aftensmad. Han har også 
fundet et nogenlunde behageligt siddested i form af 
en strandpæl i vandkanten. 

Titel på tegningen overfor: 

Vagabondens middag.

(Storm P., årstal ukendt) 
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Originaler udenfor 
samfundet:  

Vagabonderne tilhørte i 
Storm P.´s optik naturen. De 
var farverige, sammensatte, 
frihedselskende og stod i 
modsætning til det stive, 
pæne og civiliserede liv. 
Vagabonderne var 
personligheder - originaler, 
der var helt sig selv og som 
skilte sig ud fra mængden. 
De tog sig ikke af, hvordan 
de blev opfattet, eller om 
de levede op til samfundets 
idealbilleder.   

Tegning til Tuborgs 70-

års jubilæum, senere 

brugt som reklame. 

(Storm P., 1943) 
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Storm P. som bladtegner: 

Storm P. tegnede de fleste af sine tegninger til datidens 
aviser og blade. Tegningerne leverede han til aviserne 
om morgenen, og aviserne blev solgt på gaden om 
eftermiddagen. Indholdet i tegningerne skulle derfor 
helst være helt aktuelt. 

Storm P. brugte meget af sin tid på at studere dagliglivet 
omkring sig, og han gengav sine observationer i sine 
bladtegninger. Men han gjorde det på en måde, hvor 
han i sjov eller alvor gjorde grin med vores måde at leve 
på eller opfatte verden. 

Snak om billederne i klassen: 

På de næste sider, bliver I præsenteret for forskellige 
tegninger og tegneserier: 

1. Bladtegninger, der viser ulige magtforhold mellem 

mennesker (med fokus på forskelle) 

2. Tegneserier, hvor den lille narrer den store 

(med fokus på omvending af magtforhold) 
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Spørgsmål til tegningen:

1. Hvilke personer er med på 

billedet? 

2. Hvordan er de tegnet? 

3. Hvad sker der i situationen? 

4. Hvem har magten i billedet? 

5. Synes du, at det er retfærdigt? 

6. Hvad tror du, Storm P. syntes, 

der var uretfærdigt? 

Titel på tegningen: 

En synder 

(Storm P., årstal ukendt) 
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Spørgsmål til tegningen:

1. Hvilke personer er med på billedet? 

2. Hvordan er de tegnet? 

3. Hvad sker der i situationen? 

4. Hvem har magten i billedet? 

5. Synes du, at det er retfærdigt? 

6. Hvad tror du, Storm P. syntes, der var 

uretfærdigt? 

Titel på tegningen: 

- Se nu at komme afsted og det lidt 

hurtigt

(Storm P., 1908)
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Spørgsmål til tegneserien:

1. Hvad sker der i tegneserien? 

2. Hvilke personer/figurer er med? 

3. Hvem holder du med? 

4. Hvorfor? 

5. På hvilken måde bliver magtforholdet 

vendt om?

6. Synes du, det er retfærdigt? 

Tegneserie fra Kulørte Sider, et 

søndagstillæg i Berlinske Tidende. 

En stilfærdig historie.

(Storm P., 1924)
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Spørgsmål til tegneserien:

1. Hvad sker der i tegneserien? 

2. Hvilke personer/figurer er med? 

3. Hvem holder du med? 

4. Hvorfor? 

5. På hvilken måde bliver 

magtforholdet vendt om?

6. Synes du, det er retfærdigt? 

Tegneserie fra Kulørte Sider, 

et søndagstillæg i Berlinske 

Tidende. 

Lystfiskeri.

(Storm P., 1937)
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Spørgsmål til tegneserien:

1. Hvad sker der i tegneserien? 

2. Hvilke personer/figurer er med? 

3. Hvem holder du med? 

4. Hvorfor? 

5. På hvilken måde bliver magtforholdet 

vendt om?

6. Synes du, det er retfærdigt? 

Tegneserie fra Kulørte Sider, et søndagstillæg i Berlinske 

Tidende. 

- Undskyld - Herren har vel ikke set en Betjent? 

- Nej -

- Nå - så frem med Tegnebogen –gesvindt! (= hurtigt)

(Storm P., 1937)
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Tegninger fra Storm P. Album. 

(Storm P., 1928)

Hvad så med i dag?:

Er det stadigt forskel på, hvordan forskellige 

mennesker bliver anset i vores samfund i 

dag? 

Hvad synes du, der skal til for at skabe et 

retfærdigt samfund? 


