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Dengang i Danmark Ebbe Larsen Hent PDF Årene fra 1945 til 1970 blev skelsættende for alle aspekter af det

danske samfund; det lille landbrugsland, der var blevet befriet i 1945 var i 1970 forvandlet til et
velfærdssamfund med voksende forbrug og nye krav til tilværelsen. I "Dengang i Danmark" viser Ebbe

Larsen os vores lands historie i billeder fra land og by gennem 25 års rivende udvikling og omvæltninger og
sætter således vores egen samtid og selvforståelse i et nyt perspektiv. Ebbe Larsen (f. 1937) har i mange år
arbejdet som filmfotograf, kortfilmsinstruktør og manuskriptforfatter for sit eget produktionsselskab, Orion

Film. Ved siden af sit arbejde som forfatter har han skrevet en lang række artikler til både danske og
udenlandske dagblade og tidsskrifter. I sine bøger har han ofte inddraget dokumentarisk viden om Danmarks

historie både fra De vestindiske øer, Fyn og Vestjylland og helt tilbage fra 1800-tallet.
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