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Fra mit stormagasin. Udflugter i Storm P s vendekreds Ebbe Rode Hent PDF Robert Storm Petersen (1882-
1949), bedre kendt som Storm P., var humorist, kunstner og "opfinder". Hans velkendte tegninger har stadig
liv den dag i dag, men han var et multitalent, og han udfoldede sig inden for mange forskellige områder.
Vennen og skuespilleren Ebbe Rode giver i "Fra mit STORMagasin" et indblik i Storm P.‘s verden med
illustrationer og tekster om og af hovedpersonen selv. Ebbe Rode (1910-1998) var dansk skuespiller og
forfatter – først og fremmest til mange erindringsbøger om livet som skuespiller og som del af det danske
kulturliv. Ebbe Rode var søn af digteren Helge Rode og forfatterinden Edith Rode og voksede op på

Frederiksberg i et kunstnerhjem, der var centrum for mange af tidens navnkundige. Han debuterede i 1931 på
Dagmarteatret og medvirkede siden i en lang række teaterstykker og film. Han var skuespiller ved Det

Kongelige Teater 1932-1956 og igen fra 1965.
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