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Storm P. Peter Borberg Hent PDF Forlaget skriver: Biografi om multikunstneren Storm P. Multikunstneren
Robert Storm Petersen (1882-1949) – bedre kendt som Storm P. – regnes for en af det 20. århundredes mest
fremtrædende danske kulturpersonligheder. I årtier boltrede han sig med en tilsyneladende lethed som både
skuespiller, maler, forfatter og ikke mindst tegner for en lang række blade og aviser. Dag ud og dag ind

leverede han tegninger og tekster, som både kaldte på smilet og eftertænksomheden, og som med tiden gav
Storm P. prædikatet "Danmarks morsomste mand". 

Men bag smilet gemte sig en sky alvorsmand, der var drevet af store kunstneriske ambitioner og som samtidig
følte sig fanget af en borgerlig forfængelighed. Storm P. En biografi er historien om en sjælden sammensat

personlighed, hans altid nagende tvivl og hans hemmeligheder. Bogen er rigt illustreret med en lang række af
Storm P.’s værker – malerier, vagabondtegninger, opfindelser, ”De tre smaa Mænd & Nummermanden”,

”Peter og Ping” osv. – samt ikke tidligere offentliggjorte fotos fra Storm P.’s private fotosamling. 

Om forfatteren
Peter Borberg (f. 1972) er forfatter, journalist og mag.art. i nordisk sprog og litteratur. Han har blandt andet
skrevet bøgerne Humor – Alvorligt talt (2009), De stribede fra Fyn – historien om Odense Boldklub (2011),
Minerydning Skallingen – Historien om rydningen af Danmarks sidste minefelt (2012), Broen & Folket –

forbindelsen der forandrede Danmark og danskerne (2013), og Klog af skade (2017). En stor del af
forfatterskabet er blevet til i samarbejde med forfatter og journalist Thorsten Asbjørn.
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