


Samlingen 

Museet har en meget omfattende samling af 
Storm P.s værker, herunder tegninger, akvareller 
og malerier. Derudover findes også mange af hans 

personlige effekter på museet, heriblandt hans 
piber, dagbøger, scrapbøger og fotos. 

Museumsfonden var etableret af enkefru Ellen Petersen før hendes 
død i 1961. Ellen Petersen havde i mange år arbejdet på at få etab-
leret et museum i huset på Asgårdsvej, men uden held, og testa-
menterede derfor alle værker og effekter til fonden. 

Storm P.s kunst favner bredt og viser tilbage til en mand med en vid horisont. Han afprøvede adskilli-
ge medier og tekniker og var yderst produktiv. Igennem livet både malede han, skrev tekster og ma-
nuskripter, lavede tegnefilm, optrådte som hurtigtegner, spillede teater-, kabaret- og filmskuespil, 
tegnede kostumer og scenedekorationer og koreograferede endda en ballet. Samlingen rummer der-
for både modsætninger og store stilmæssige forskelle. 
 
I Storm P.s oliemalerier ses inspirationen fra samtidens store kunstnere som blandt andre Henri Tou-
louse-Lautrec, Edvard Munch, James Ensor, Ivar Arosenius, Wassily Kandinsky, Paul Klee og Oskar 
Kokoschka. Akvarellerne rummer alt fra symbolistiske og abstrakte udtryk til skarpe kritiske sam-
fundsskildringer, hvori Storm P. fanger en problematik på en meget enkel måde. 

I hans opfindelser ses både en fascination og en kritik af teknolo-
giens fremskridt. Tegneserierne var tydeligvis et medie, der pas-
sede hans temperament og humor rigtig godt, som det ses i Peter & 
Ping, Dagens Flue og De 3 små mænd og Nummermanden. 

I 1977 indviedes Storm P. Museet på sin nuværende adresse på foranledning af Frederiksberg Kom-
mune og i samarbejde med Tegneren Storm Petersens Museumsfond.  

Jeg tænkte det nok - det er en Fisk! 



Vi møder Storm P.s verden i arbejdsværelset, hvor han sad og arbejdede indtil sin død i 1949. Skrive-
bordet og staffeliet står, som da han skabte sine sidste tegninger og malerier. Værelset oser af 
stemning og tidstypisk karakter, og på museet iPads kan man dykke ned i de mange historier og begi-
venheder fra Storm P.s liv og samtid, som fik så stor betydning for ham og satte dagsordenen for de 
emner, han gengav i sine dagsaktuelle tegninger og de langt mere sjældne malerier. Der er masser af 
gode fortællinger, citater, billeder, udklip og viden om Danmarks store humorist. Få f.eks. et indblik i 
Storms dagbog og se billeder fra hans private fotoalbum. Få historierne om hans alsidige og produkti-
ve virke som bladtegner, kunstmaler, forfatter og skuespiller. Eller historien om hans elskede hunde, 
især Grog, der opnåede at få sin egen klumme i B.T., og hans elskede bil, Casimir, der endte sine dage i 
en bombesprængning under 2. Verdenskrig. 

Arbejdsværelset 



Malerierne 

Maleriet begyndte for alvor at optage Storm P. under hans parisiske besøg i 1906, hvor han fik øjnene 
op for den modernistiske og ekspressionistiske kunst.  
 
Paris var på det tidspunkt en levende metropol med bohemiske og avantgardistiske kunstnermiljøer, 
hvilket var med til at vække hans begejstring for især malerkunsten, men også for kunstnerkabaret-
ten. Scener fra det franske natteliv er et yndet motiv i hans malerier fra denne periode.  
 
Modernistiske malere som Edvard Munch, Henri Toulouse-Lautrec og James Ensor var en stærk kilde 
til inspiration. Men over årene udviklede han sin helt egen karakteristiske stil befolket af vagabonder 
og andre glade og egensindige eksistenser.  
 
Malerierne udgjorde for Storm P. et frirum, hvor han kunne finpudse de universer, han skabte i sine 
tegninger. 



Malerierne 

Museet har samlet de udstillede malerier omkring en række temaer, f.eks. Karikatur, Døden, Kvinder, 
Cirkus og Tilbage til naturen. Som et omfattende supplement til udstillingen kan man på museets 
iPads dykke længere ned i disse temaer og få sat perspektiv på malerierne. 
 
Samlingen er stor og Storm P. var umådelig produktiv, så det er kun en lille del af samlingen, der er 
fremme. Der bliver løbende skiftet ud i, hvad der vises, men vil man være sikker på at se et særligt 
værk, kan man kontakte museet i forvejen for at høre, om det hænger fremme. 



Boligspørgsmålet 

Hvad enten man bor i et rækkehus, en skyskraber eller et andet slags hus - så er livet alligevel en 
trasken frem og tilbage. (Album, 1929) 



Trappeopgangen 



Storm P. og drømmen om Amerika 

For Storm P. var Amerika drømmenes mål og havde været det siden hans drengeår. Hvorfor er det 
så - da drømmen endelig realiseres i 1919 - at han knap 2 uger efter sin ankomst beskriver landet 
som brutalt, råt og uciviliseret? 
 
Udstillingen Storm P. og drømmen om Amerika fortæller historien om Storm P.s fascinerende rejse 
til et turbulent Amerika anno 1919 set med kunstnerens satiriske blik. Men udstillingen er også en 
biografisk rejse ind i Storm P.s sind, hvor mødet med drømmen blev noget nær et mareridt. 
På mange måder blev Amerikarejsen afgørende for Danmarks største humorist - som en dannelses-
rejse, der lagde grundstenen til den Storm P., vi i dag kender så godt. Publikum inviteres med på et 
fascinerende eventyr om drengedrømme og professionelle ambitioner, begejstring og fortvivlelse og 
om kulturforskelle Europa og USA imellem i en fantastisk epoke. 
 
Udstillingen markerer 70-året for Storm P.s død i 1949 og 100-års jubilæet for Storm P.s fejlslagne 
erobringstogt til USA i 1919. Den personlige ydre og indre rejse og erkendelsen af, at virkeligheden 
sjældent svarer ganske til drømmen, er temaer, som taler direkte til de fleste - også i dag 100 år 
efter, hvor forholdet mellem Europa og USA er så aktuelt et tema som nogensinde. 
 
Udstillingen er bygget op omkring fire tableauer, der hver viser rejsens fysiske og mentale faser. 
Fra drømmens begejstrede start, henover storby og wild west destinationer og mødet med dansk-
amerikanerne, til klaustrofobiske hotelværelser og endelig hjemme igen til de trygge danske rammer 
og erkendelsen af, at det er her, han hører hjemme som humorist og kunstner. 
Udstillingen er støttet af Beckett-Fonden, Tegneren Robert Storm Petersens Museumsfond og Fri-
modt-Heineke Fonden. 


