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Lys badet i skygger Ebbe Rode Hent PDF Ebbe Rode var en del af dansk film og teater i mere end et halvt
århundrede og nåede i den tid at arbejde sammen med mange store personligheder; Storm P., Poul Reumert,
Bodil Ipsen, Liva Weel, Bodil Kjer, Osvald Helmuth, Carl Th. Dreyer, Hans Hedtoft og Niels Bohr er blot en
lille del af det persongalleri, der præsenteres i erindringsbogen "Lys badet i skygger". Ebbe Rode giver os

læsere et indblik i dansk teaterhistorie samt sit personlige syn på nogle af tidens store navne.

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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