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Forside	  fra	  Storm	  Petersen	  Album,	  1917.	  Karikaturtegneren	  giver	  borgermanden	  noget	  at	  tænke	  over.	  

	  

Om	  Storm	  P.	  

Storm	  P.	  (Robert	  Storm	  Petersen	  1882	  -‐1949)	  blev	  mest	  kendt	  for	  sine	  humoristiske	  
avistegninger	  som	  eksempelvis	  den	  daglige	  Dagens	  Flue,	  tegneserier	  som	  Peter	  og	  Ping	  og	  
sine	  skøre	  opfindelser.	  Som	  humorist	  blev	  han	  folkeeje	  i	  sin	  egen	  levetid	  og	  nærmest	  
synonym	  med	  dansk	  humor	  og	  lune.	  Hele	  sit	  voksne	  liv	  var	  han	  tilknyttet	  adskillige	  
tidsskrifter	  og	  aviser,	  og	  fra	  1922	  og	  til	  sin	  død	  var	  han	  fastansat	  ved	  Berlingske	  Tidende.	  
Udover	  at	  være	  bladtegner	  var	  Storm	  P.	  også	  skuespiller	  og	  varieté-‐kunstner,	  forfatter	  og	  
ikke	  mindst	  maler.	  Han	  var	  også	  pionér	  indenfor	  tegnefilm.	  	  

Det	  er	  bestemt	  ikke	  alt,	  hvad	  Storm	  P.	  har	  tegnet,	  der	  er	  rundt	  og	  hyggeligt.	  Mange	  af	  hans	  
malerier	  og	  tegninger	  er	  både	  triste,	  morbide	  og	  nogle	  gange	  uhyggelige.	  Det	  gælder	  især	  
værker	  udført	  i	  hans	  yngre	  år	  frem	  til	  ca.	  1920.	  Tegningerne	  i	  dette	  undervisningsmateriale	  
er	  for	  de	  flestes	  vedkommende	  blevet	  til	  i	  årene	  op	  til	  og	  under	  1.	  Verdenskrig.	  I	  denne	  
periode	  var	  Storm	  P.	  tilknyttet	  en	  række	  tidsskrifter	  med	  skarpe	  profiler.	  Som	  engageret	  og	  
mere	  end	  almindeligt	  opfindsom	  medarbejder	  tegnede	  han	  satiriske	  indlæg	  inden	  for	  de	  
emner,	  som	  var	  herskende	  indenfor	  tidens	  satire.	  Storm	  P.	  og	  hans	  tegnerkolleger	  blev	  på	  
den	  måde	  talsmænd	  for	  de	  emner,	  som	  optog	  danskerne,	  og	  som	  der	  blev	  lavet	  satire	  over.	  	  

Storm	  P.s	  tegninger	  var	  sjældent	  drevet	  af	  trang	  til	  blot	  at	  provokere.	  Han	  udfordrede	  
autoriter	  og	  den	  gængse	  måde	  at	  se	  verden	  på,	  men	  gik	  sjældent	  direkte	  efter	  navngivne	  
personer.	  Han	  koncentrerede	  sig	  om	  det	  overordnede	  emne.	  Gullaschbaronen	  blev	  en	  type,	  
ligesom	  politikeren,	  politimanden,	  dommeren,	  skrankepaven	  etc.	  	  

”Da	  jeg	  som	  ung	  Skuespiller	  (…)	  en	  dag	  hørte	  en	  kendt	  Politiker	  ved	  et	  Folkemøde	  med	  
knyttede	  Hænder	  slaa	  fast,	  at	  vi	  aad	  det	  tørre	  Brød,	  men	  de	  Rige	  aad	  Andesteg	  –	  og	  saa	  
siden,	  efter	  Forestillingen,	  selv	  sad	  til	  Bords	  med	  ham	  foran	  en	  herlig	  Andesteg	  med	  alt	  
muligt	  Tilbehør	  –	  da	  gik	  det	  op	  for	  mig,	  at	  jeg	  ikke	  vilde	  være	  dybsindig	  Maler,	  naar	  Livet	  var	  
så	  fuldt	  af	  Misforstaaelser	  -‐	  og	  saa	  begyndte	  jeg	  at	  tegne	  Karikaturer,	  skrive	  smaa	  Historier	  –	  
spille	  Komedie	  og	  alt	  det	  -‐	  jeg	  havde	  nu	  fundet	  mit	  Felt.”	  
Storm	  P.	  i	  interview	  til	  Berlingske	  Aftenavis	  i	  1934	  
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	  Sulten	  og	  frådseren,	  1909	  

Disse	  ”misforståelser”,	  som	  Storm	  P.	  her	  med	  typisk	  underfundig	  ironi	  kaldte	  sin	  observation	  
af	  politikerens	  hykleri,	  blev	  det	  vigtige	  for	  ham	  at	  belyse	  gennem	  sit	  arbejde	  som	  
karikaturtegner.	  Et	  andet	  sted	  siger	  han	  ”Jeg	  er	  ikke	  morsom,	  det	  er	  derimod	  det	  jeg	  ser”.	  
Der	  er	  med	  andre	  ord	  nok	  at	  grine	  ad	  (eller	  græde	  over	  for	  den	  sags	  skyld).	  Det	  er	  
satirikerens	  job	  at	  pege	  på	  det,	  så	  alle	  kan	  se	  det,	  ligesom	  det	  lille	  barn	  i	  H.C.	  Andersens	  
Kejserens	  nye	  klæder:	  ”Men	  han	  har	  ikke	  noget	  (tøj)	  på!”	  	  

	  

	  

Karikaturtegneren,	  ca.	  1920	  

	  
Storm	  droppede	  tidligt	  at	  søge	  ind	  på	  Kunstakademiet	  og	  dyrkede	  i	  stedet	  en	  række	  
kunstneriske	  helte,	  som	  han	  bl.a.	  mødte	  i	  danske	  og	  udenlandske	  tidsskrifter.	  Han	  arbejdede	  
med	  kraftige	  linjer	  og	  en	  meget	  opfindsom	  skraveringsteknik,	  så	  hans	  tegninger	  kunne	  
trykkes	  bedst	  muligt	  med	  tidens	  trykketeknik.	  	  
	  
Hos	  Storm	  P.	  var	  det	  ideen/indfaldet	  og	  den	  sammenhæng,	  som	  tegningen	  skulle	  bringes	  i,	  
der	  bestemte,	  hvilken	  type	  tegning	  han	  lavede.	  Han	  kunne	  både	  være	  ætsende	  satiriker	  i	  
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f.eks.	  tidsskrifterne	  Gnisten	  og	  Exlex	  og	  masseproducent	  af	  vandede	  vittigheder	  og	  barok	  
crazy-‐komik	  i	  Jakel,	  Klods	  Hans	  og	  sine	  egne	  tidlige	  albums.	  Selvom	  Gnisten	  kun	  overlevede	  
et	  halvt	  år,	  lagde	  det	  grunden	  i	  Danmark	  til	  en	  ny	  form	  for	  tidsskrift.	  Gnisten	  havde	  en	  
oprørsk	  tone	  og	  understregede	  i	  det	  første	  nummer	  netop	  ytringsfrihedens	  ukrænkelighed.	  
Tidsskriftet	  havde	  også	  en	  skarp	  profil	  mht.	  kunst	  og	  litteratur.	  Aktuelle	  begivenheder	  som	  
Justitsminister	  Albertis	  indskrænkelse	  af	  basale	  rettigheder	  blev	  genstand	  for	  stor	  kritik	  i	  
Gnisten,	  og	  Storm	  P.	  var	  med	  fra	  begyndelsen	  i	  1907.	  Det	  rå	  udtryk	  sås	  stærkest	  hos	  Storm	  
P.	  i	  årene	  fra	  1905	  til	  ca.	  1920.	  Herefter	  blev	  hans	  tegninger	  mindre	  pågående	  og	  han	  
arbejdede	  mere	  med	  humoren	  og	  den	  underspillede	  satire.	  	  
	  
Leder	  fra	  Storm,	  1915	  
Storm	  P.s	  eget	  tidsskrift,	  Storm,	  rummer	  begge	  sider	  af	  spektret	  -‐	  den	  barske	  satire,	  men	  
med	  hovedvægt	  på	  det	  lettere.	  	  
	  

	  

http://www.hvorgaargraensen.dk/stormp/Kilder/Gnisten.pdf
http://www.hvorgaargraensen.dk/stormp/Kilder/Exlex.pdf
http://www.hvorgaargraensen.dk/stormp/Kilder/1jakel.jpg
http://www.hvorgaargraensen.dk/stormp/Kilder/KlodsHans.pdf
http://www.hvorgaargraensen.dk/stormp/Kilder/Gnisten1s1.jpeg
http://www.hvorgaargraensen.dk/stormp/Kilder/LederStorm1915.jpg

