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Tidsbilleder Ebbe Larsen Hent PDF Forlaget skriver: TIDSBILLEDER – fra en fortælling, der begyndte i
1937 er en personlig øjenvidneskildring fortalt af Ebbe Larsen, som han gennem sit liv har oplevet og

iagttaget verden

Det er en fortælling om et barns oplevelser i besættelsestidens Danmark – om en opvækst i et mangelsamfund
– om en skole, hvor lærerens hånd kunne sidde løst – om oplevelsen af Danmark som et landbrugsland – om

det at være soldat under den kolde krig – om mødet med verden udenfor Danmark.

En stor del af Ebbe Larsens rejse gennem livet er sket med et filmkamera i hånden og et øje i kameraets søger.
Det har ført ham rundt i verden og givet ham adgang til mange forskellige miljøer.

Gennem TIDSBILLEDER delagtiggør forfatteren læserne i sit møde med mennesker, der har gjort indtryk på
ham. Det være sig fiskere på den jyske vestkyst, en krigssejler fra 2. Verdenskrig, en engelsk H.C. Andersen-

fortolker eller mødet med Amerikas indianere, der gav ham deres fulde fortrolighed.
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