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D et begynder tidligt om morgenen, hvor 
værten giver ordet videre med et kækt 
spørgsmål. Efter et indslag om den globale 
opvarmning kan det være et »Nå, jeg synes 

ellers, det var ret koldt, da jeg cyklede hjemmefra i 
morges. Kan det virkelig være rigtigt, Peter Tanev?« 
Eller efter et indslag om boksning et »Er vejret også 
groggy, Ditte Falkenberg?«

Tøhø. Og det er kun begyndelsen, for i løbet af 
dagen strømmer vejrudsigterne ind over sendefla-
den som en syndflod. Hver evig eneste time får vi 
således at vide, om det blæser, sner eller drypper, 
selvom vi bare kan kigge ud af vinduet for at få syn 
for sagen – og selv om de færreste af os har brug 
for at kende til kold- og varmfronternes udvikling 
syv dage frem i tiden.

Men hvorfor er der så absurd mange vejrudsig-
ter i fjernsynet? Måske fordi vi stadig er bønder 
indeni og føler os tæt forbundne til regnen og vin-
den, selv om vejrliget ikke længere spiller nogen 
reel rolle i vor hverdag. Korn er jo noget andre dyr-
ker, køerne er blot kød i køledisken, og om græsset 
har fået vand nok, ja, vedrører os kun, når vi går til 
fodbold.

Og når vi sidder ved skærmen i dag, så er det en 
helt anden end dén, Jens Vejmand sad og frøs bag i 
Jeppe Aakjærs vers, og vores arbejde ved compu-
teren foregår i en virkelighed med centralvarme, 
glasuldsisolering og tætte tegltage. 

ALENE DERFOR FORTJENER vejret – overvintret 
bondesind eller ej – ikke længere nogen videre 

dækning i nyhederne, 
og tænk om de licens-
betalte nyhedsudsen-
delser erkendte dette, 
sløjfede vejrudsigterne 
og lagde dem over på 
tekst-TV, hvor de ret-
telig hører til. Og så 
kunne man passende 
fylde hullet før Spor-
ten – hvor Fonseca, 
Teglgaard, Jarnvig og 
alle de andre vejrgu-
der ofte huserer – med 
kulturindslag. Dem er 
der alt for få af i dag, og 
når de endelig er der, 
er de på et kvalitets-
niveau, som er langt 
under, hvad der ellers 
bydes seerne.

Så kan det meget 
vel være, at nogle sy-
nes, det er lovlig små-
ligt sådan at skyde 
med kanoner efter de 
harmløse vejrudsig-
ter og naivt at tro, at 
der bare kan bringes 
kultur i stedet. Det er 
det bare ikke, så længe 
chancen for at støde 
på en vejrudsigt, når 

man tænder for fjernsynet, er så tragikomisk stor, 
og så længe DR1 og TV 2 vægrer sig ved at bringe 
kulturindslag med dybde og kraft i deres nyheds-
udsendelser. 

»Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved 
det,« sagde salig Storm P. Så sandt. Men vejrudsig-
terne kan vi rent faktisk gøre noget ved. Nemlig 
slette dem fra sendefladen og bruge den nyfundne 
plads på noget bedre. 
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» »Men hvor-
for er der 

så absurd mange 
vejrudsigter i fjern-
synet? Måske fordi 
vi stadig er bønder 
indeni og føler os 
tæt forbundne til 
regnen og vinden, 
selv om vejrliget 
ikke længere spiller 
nogen reel rolle i 
vor hverdag.  

Af Niels Birger Wamberg

En tak til Berlingske Tidendes 
Jens Andersen og Jørgen Lar-
sen for »Storm i Pilestræde« 
og dens usmålige formidling 
af Storm P. og hans univers. 
Af vittighed og af poesi, hvad 
der i særtilfældet Storm P. 
kommer ud på ét. Men det 
kan jo være, at fantasimeste-
rens talent for overdådighed 
har smittet af på de to redak-
tører.

Robert Storm Petersen 
(1882-1949) oplevedes som 
en inspiration for et helt land.

Åbenbart fandt man ham 
ikke lødig nok til at pynte i 
en såkaldt kulturkanon, men 
ellers var han absolut fyldest-
gørende som geni med egen 
indgang. Han var og blev de 
berlingske avisers navnkun-
digste medarbejder, og det 
har øjensynligt passet denne 
uindspærrelige borgermand 
at søge arbejdsfrihed i det 
gammelkøbenhavnske kvar-
ter omkring Pilestræde, selv 
om han rent korporligt hen-
lagde de fleste af sine aktivi-
teter til Asgårdsvej på Frede-
riksberg. Her voksede han i 
statur og videde sin myte ud.

De kulørte Sider, som blev 
indføjet i avisens søndagstil-
læg fra og med 1930ernes 
begyndelse, var ikke alene 
brogede, men også mang-
foldige. Det var som regel 
bladets litografer, der forsy-
nede tegningerne med ku-
lører, men selv om Storm P. 
stort set komponerede sin 
uendelighedsrække af fan-
tasier i sort-hvide felter og 
streger, så var det ikke desto 
mindre ham, der bestemte 
både farvetonen og lydstyr-
ken og atmosfæren. Sky og 
egensindig som han var, op-
rettede han sit eget private 
spektrum, satte opfindsom-
heden i system, regulerede 
sin spontanitet, afbalance-
rede sit vanvid, ophævede 
samtlige tyngdelove, men 
sørgede altid for at lande på 
jorden igen, helskindet, nøg-
tern og indtagende, efter selv 
de mest surrealistiske luft-
ture. En fantast kan man ikke 
kalde ham, men en fabulant 
af en farveskønhed som en 
regnbue.

En tilstand af tidløshed
Bogen om Storm i Pilestræde 
med sine langt over to hun-

drede helsider fra avisen den-
gang fører bevis for, at Storm 
P. overkom de uoverkomme-
lige. Det foregik i en besyn-
derlig tilstand af tidløshed, 
hvor aktualiteterne egentlig 
kun figurerer som statister. I 
det roligste tempo af verden 
indhentede og overgik han 
enhver af sine samtidige.

Foretrukne temaer: To gæ-
ster i snak på en café. Den øde 
ø. Dommeren og arrestanten. 
(»Har De været straffet før?« 
»Nej – altid bagefter!«) De 
tyve kroner, som den ene af 
personerne engang lånte ud 
til den anden. Vagabonden, 
der lister af sted med sin livs-
filosofi og sine forløsende 
replikker. Eller for eksempel 
damen på besøg i slagterbu-
tikken: »Har De vildænder?« 
»Nej frue – men jeg kan drille 
en af de tamme.«

Varianten dukker op lidt 
senere, hvor gæsten spørger 
cafétjeneren: »Har De vild-
and?«

»Vi har haft – men den er 
blevet tam.«

Side et eller andet i foror-
det gengives, hvad der i bil-
ledteksten hævdes at fore-
stille en Storm P.–tegning 

fra tiden omkring Første 
Verdenskrig. Men tegningen 
stammer i virkeligheden fra 
Alfred Schmidt og optræder 
såmænd i Blæksprutten år-
gang 1917 side 19. Gad vide, 
om det er Storm P.-museets 
folk, der har været ude med 
limpinden. Alfred Schmidt 
var for øvrigt dygtigere til 
selve tegnehåndteringen 
end autodidakten Storm P. 
Perspektivet buler ikke, pro-
portionerne er fornuftige, 
og et flygel ligner et flygel. 
Men Storm P. var til gengæld 
bedre, det synes jeg nok man 
må sige. Selv de porøseste 
vittigheder avler et velvære 
hos den, der passerer dem. 
Overdådig er bogen, en eks-
plosion af fornøjelse. Kære 
redaktører! Lav ti bøger til 
med denne uberegnelige so-
lospiller. Det vil I have ære af, 
og glæden kan I dele med alle 
os andre.

Robert Storm Petersen: Storm 
i Pilestræde. Redaktion: Jens 
Andersen og Jørgen Larsen. 
250 sider, 349,95 kr. (vejl.) 

Humorist i farver
TEGNEKUNST ★★★★★ ★ Storm P. var og blev de berlingske avisers navnkundigste 
medarbejder. Ny bog viser hvorfor og hvordan.
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SKAL DU I TEATRET?
Få inspiration til skuespil, dans og opera på 
 www.berlingske.dk/scene
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