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INDLEDNING

Fire oldemødres historier fra en tid, hvor der ikke var så 
mange penge, men hvor der skulle nærende mad på bordet 
hver dag. 

Bogen handler om mine fire oldemødre, der alle var gift 
med mænd, der var selvstændige. Dorthea Rask fra Køben-
havn, Johanne Andersen, Svendborg, Kathrine Nielsen fra 
Slæbæk ved Kirkeby og Laura Larsen fra Kværndrup. Fire 
kvinders dagligdag i en svær tid. Historier fra gamle dage. 
Gode gamle husråd krydret med opskrifter, der er over 80 år 
gamle. Fra dengang, hvor fastfood ikke var kendt. En bog, 
der også fortæller om tiden/samfundet for de fire oldemødre 
og deres familier. Der er stor forskel på alle fire kvinder, men 
de har også meget til fælles i en svær og hård tid, hvor der 
ikke var goder og velfærd som den, vi kender til i dag. Læs 
om familien Nielsen, Andersen, Larsen og Rask samt om 
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de muligheder, der var dengang, hvor der var store børne-
flokke, og ikke en tid med tilbud og udbud, og hvor man 
ikke kunne skaffe de materialer, som vi kan i dag. Bogen for-
tæller også om hverdagen og fællesskabet. Hverdagens mad. 
Midlerne, der var dengang, hvor man kom hinanden mere 
ved. Levevilkår og leveforhold. De gode værdier/traditioner 
og normer, man lærte som dreng og pige. Spændende læs-
ning om fire oldemødre som var: bagerfrue, slagterfrue, træ-
skomagerfrue og vognmandsfrue. Gode historier og gamle 
husråd, og hvordan man var dannet og høflig over for de 
mennesker, man mødte på sin vej og med respekt for de æl-
dre i samfundet. Fra en tid, hvor der var mange opgaver for 
en hjemmegående kvinde, der både havde børn og familie, 
men også skulle være medhjælpende hustru, idet manden var 
selvstændig og også havde brug for støtte. Det hjemlige og 
det, at tiden var en anden, og samfundet ikke var uden krav 
og forventninger til en. Måske mange kan genkende det fra 
ens egen hverdag i dag, hvor det også kan kræve meget af 
en familie at opfylde de krav, som stilles i dag, og som kan 
give en familie en stresset hverdag. De gode gamle opskrifter 
lige fra hovedretter, desserter og dejligt bagværk. Opskrifter, 
som alle kan få gavn af. Prøv at lave den mad, som man fik 
at spise i gamle dage, og læs historien om de fire oldemødre.

God og hyggelig læsning. 
Max Rask, forfatter




