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Kamma Laurents forsvarede i sangen om Spørge Jørgen retten til det. Robert Storm Petersen illustrerede. Men
i stedet for at tage teksten på ordet, tog han den ved vingebenet og tegnede modbilleder. Dementerede og

parodierede.

Således kom en af Danmarks mest populære børnebøger til verden.

Hvorfor? Storm P, Spørge Jørgen og kampen om retten til at stille spørgsmål placerer Spørge Jørgen i en
litteraturhistorisk, pædagogisk og kulturel sammenhæng samtidig med at den giver et helhedsbillede af Storm

P., denne kunstneriske altmuligmand, hvis lune og alvor er en uafviselig del af dansk kultur.

Asger Albjerg, forfatter, mag.art. og fil.dr., har været højskolelærer i Sverige, leder af Nordens Institut på
Åland og lektor i dansk ved Helsingfors universitet. Han har blandt andet skrevet en række videnskabelige

artikler og tre børnebøger.
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