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Politibrutalitet	  
Politi	  og	  fængselsvæsen	  var	  ofte	  brugte	  motiver	  i	  tidens	  vittigheder	  og	  tegninger.	  Politimanden	  kunne	  
bruges	  som	  symbolet	  på	  loven	  –	  og	  særligt	  på	  lovens	  urimeligheder.	  	  Den	  store	  tykke	  panserbasse,	  der	  
gennempryglede	  forbryderen,	  vagabonden	  eller	  en	  tilfældig	  stakkel,	  så	  man	  ikke	  kun	  hos	  Storm,	  men	  i	  
tidens	  satire	  i	  det	  hele	  taget.	  Ordensmagten	  stod	  for	  skud	  i	  både	  ind-‐	  og	  udland.	  I	  Danmark	  gjorde	  politiets	  
hårdhændede	  fremfærd	  under	  justitsminister	  P.A.	  Alberti	  dem	  til	  en	  oplagt	  skydeskive	  for	  bladtegnere.	  
Politiet	  blev	  omtalt	  som	  ”Ordnungsbanditten”,	  og	  i	  mange	  af	  Storms	  satirer	  er	  det	  til	  diskussion,	  hvem	  der	  
er	  de	  største	  banditter	  -‐	  den	  sultne	  dreng,	  der	  har	  forbrudt	  sig	  mod	  loven	  og	  stjålet	  en	  pølse,	  eller	  de	  
uniformerede	  embedsmænd,	  der	  holder	  ham	  fast.	  	  Hele	  tiden	  pointeredes	  et	  ulige	  styrkeforhold	  og	  
betjentene	  blev	  karakteriseret	  med	  store	  grove	  hænder	  og	  truende	  positurer.	  Storm	  begyndte	  pudsigt	  nok	  
med	  sine	  politikarikaturer	  i	  politiets	  eget	  fagblad,	  Politivennen	  i	  1905	  Tegningerne	  var	  her	  ikke	  helt	  så	  
pågående.	  	  

	  

Politibetjentens	  Juleaften,	  Politivennen	  15.12.1907	  

Da	  han	  begyndte	  at	  tegne	  for	  Gnisten,	  blev	  karikaturerne	  skrappere,	  og	  ordensmagtens	  brutale	  opførsel	  
genstand	  for	  stadig	  større	  kritik.	  I	  Storms	  senere	  år	  er	  den	  bitre	  ungdoms	  satire	  afløst	  af	  en	  mere	  godmodig,	  
dog	  stadig	  bidende	  satirisk	  skildring	  af	  betjenten	  som	  type.	  Den	  tykke	  politimand	  kan	  både	  være	  jovial	  og	  
øldrikkende,	  men	  stadig	  også	  indbildsk	  og	  grinagtig.	  Hans	  karakteristiske	  mundering	  bliver	  i	  Storms	  streg	  til	  
et	  klovnekostume,	  der	  ikke	  synliggør	  hans	  autoritet,	  men	  i	  stedet	  understreger	  hans	  tåbelighed.	  	  

www.hvorgaargraensen.dk/stormp/Kilder/Gnisten.pdf
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”Vedtægter”	  8/4	  1918	  

	  
Alberti	  
I	  1892	  blev	  Alberti	  valgt	  til	  Folketinget	  i	  Køgekredsen,	  til	  dels	  med	  Højrestemmer,	  og	  han	  grundlagde	  
dagbladet	  Dannebrog.	  I	  1895	  sluttede	  han	  sig	  til	  Venstrereformpartiet.	  Som	  leder	  af	  de	  sjællandske	  bønder	  
og	  af	  partiets	  højrefløj	  blev	  han	  ved	  Systemskiftet	  i	  1901	  justitsminister.	  

I	  henhold	  til	  Reformpartiets	  program	  gennemførte	  Alberti	  en	  lang	  række	  love,	  heriblandt	  Retsreformen	  af	  
1908.	  Han	  gennemtrumfede	  i	  1905	  en	  omstridt	  ”pryglelov.	  

	  
Prygleloven	  og	  Alberti	  

	  

Den	  såkaldte	  ”prygle-‐lov”,	  som	  justitsminister	  P.A.	  Alberti	  indførte	  i	  1905	  betød,	  at	  politiet	  ganske	  lovligt	  
kunne	  bruge	  prygl	  som	  afstraffelse.	  Loven	  mødte	  stor	  modstand	  i	  befolkningen,	  og	  emnet	  blev	  dermed	  
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også	  genstand	  for	  bladtegnerne	  og	  Storms	  pen.	  Politiets	  i	  forvejen	  lidet	  populære	  image	  i	  befolkningen	  led	  
kraftigt	  under	  den	  nu	  korporlige	  fremfærd	  mod	  kriminelle.	  Lovforslaget	  (der	  blev	  fremsat	  allerede	  i	  1903,	  
men	  tog	  lang	  tid	  for	  Albert	  at	  gennemtrumfe)	  gik	  ud	  på	  at	  mænd	  mellem	  5	  og	  55	  år	  skulle	  kunne	  idømmes	  
prygl,	  max	  27	  slag	  på	  ryggen	  som	  straf	  for	  voldtægt,	  seksuelle	  overgreb	  på	  mindreårige	  piger	  samt	  grov	  vold	  
mod	  sagesløse.	  Nødværgeretten	  skulle	  også	  udvides	  kraftigt.	  

Alberti	  måtte	  selv	  et	  par	  år	  efter	  i	  1910	  i	  fængsel,	  da	  han	  blev	  dømt	  for	  omfattende	  dokumentfalskneri,	  
underslæb	  og	  bedrageri	  med	  statskassens	  finanser.	  Han	  havde	  foretaget	  vilde	  børsspekulationer	  gennem	  
Den	  Sjællandske	  Bondestands	  Sparekasse,	  og	  formøblet	  et	  beløb	  på	  ca.	  16,9	  millioner	  kroner.	  Det	  svarende	  
til	  1/5	  af	  statens	  indtægter	  i	  et	  år,	  eller	  ca.	  til	  900	  millioner	  i	  vore	  dages	  penge.	  

Se	  to	  af	  Storm	  P.s	  tegninger,	  der	  vedrører	  Albertis	  oplevelse	  af	  prygle-‐loven	  på	  egen	  krop.	  
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