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Vognmanden fra Kværndrup Max Rask Hent PDF Der er efterhånden ikke mange firmaer, der stolt kan sige,
de har været i den samme families hænder gennem fire generationer.

Lokale familiefirmaer har været et vigtigt element i opbygningen af det danske samfund, vi kender i dag. At
det er hårdt arbejde, kender familien Larsen fra Kværndrup alt til. Det har det været, siden oldefar Johannes i
1922 grundlagde det lille vognmandsfirma, der i dag er blevet til et renommeret entreprenørfirma i fremdrift.

Max Rask viser gennem interviews og arkivarbejde, hvordan firma – og familieliv – hang sammen og
berigede hinanden op gennem årene. Som tiderne ændrede sig, måtte holdningen til arbejdet gøre det samme.

Det er vigtigt, at vi forstår, hvordan tingene har ændret sig. Det er et stykke af den danske identitet, der
forsvinder, hvis store virksomheder overtager markedet. Det er en dejlig del af livet, vi går glip af, hvis vi

ikke værner om nærværet og kvalitetsarbejdet.
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