
INDHOLD
Forord  

Tegninger i Ekstra Bladet 17

De tre små mænd og nummermanden  25

Opfindelser 37

Album 57

Billedkunst 81

Peter og Ping 91

En underlig mand 113

Bladtegninger 123

Kan De gøre det? 159

Ånd er magt 165

De kulørte sider 177

Plakater 199

Fluer 209



18

(ca. 1908)



30

(Verden og Vi,  
4. årg., nr. 21, 
22. maj 1914)

(Verden og Vi,  
4. årg., nr. 18,  
1. maj 1914)



49
151

indViKlet tAndem

Indviklet tandem, som det er umuligt at køre på i stærk færdsel. Den egner sig bedst til at tage 

for meget plads op og er i det hele taget ganske upraktisk. Man spørger nu – hvorfor opfindes 

da sådan et apparat? Og vi må svare – først opfandt man tråden – og så den trådløse.

(Bl.a. publiceret i Storm P. Mine Opfindelser,  
Anden Samling, Chr. Erichsens Forlag 1940)
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I galeanstalten
– Og han der – han er umådelig flink og skikkelig – han har den idé, at der kommer fred 

i verden.
(1919)

– Det er underligt nok med folk, der har råd til at købe sig et par gode støvler – de kører 
altid.

(1919)
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GULLASCH

1916–17
Akvarel, tusch og blyant

INTERVIEW 

Ca. 1918 
Akvarel og tusch
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– De skal ikke være ked af, at Deres mand døde, madam 
Jensen. Der døde såmænd 100.000 mand i går – pludse-
ligt – i Rusland.

(Storm, 1915)

Gamle skipper Pramberg fortæller om sine farlige sej- 
ladser i fuld storm.
– Søerne var jævle mig så høje, som en sø ka’ bi’e, og 
der lå de andre i båden og bad te’ Gud – men se, jæ’ 
sad te’ rors og tænkte som så, at kommer de andre i 
land, så kommer vel jæ’ med!

(Udateret)
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– Ak ja, man skulle ha’ været en gærdesmutte!

(23. dec. 1942)

– At sparke ud med benet og sige hopla opfattes 
ofte som et tegn på livsglæde.

(19. feb. 1943)


