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Efter Maleri af M. Th e r k il d s e n

HØNSEAVLENS UDVIKLING HER I LANDET

ø r  Dansk Andels Ægexports Virksomhed i de forløbne 25 Aar 

skildres, vil det være naturligt kort at omtale Tilstanden for 

Hønseavlens Vedkommende i Danmark før Andelsselskabet be

gyndte sin Gerning, der i væsentlig Grad har ændret Vilkaarene 

for denne nu saa lønnende Avl.

Drages Tanken tilbage mod Fortiden ved at gennemblade

de Optegnelser, der foreligger om vore Forfædres Liv og Færden, da 

faar man Indtryk af, at Fjerkræet i gamle Dage i al Almindelighed har ført 

en kummerlig Tilværelse. Vel fremgaar det af gamle Beretninger, at Mun

kene og Klostrene har lagt stor Interesse for Dagen for at skaffe Fjerkræavlen 

Udbredelse, idet de er optraadt som Raadgivere i de forskellige Egne, og at 

Fjerkræet endog har vundet Opmærksomhed indenfor Kongers og de store 

Jordbesidderes Kreds, hvor der til de større Gæstebud krævedes enorme Mæng

der af al Slags Fjerkræ, der iøvrigt ydedes i Afgift eller Skat, men det er
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dog tvivlsomt, om Munkenes vel nok egoistiske Bestræbelser har baaret videre 

Frugt. Vi véd i alt Fald, at Fjerkræavlen op til den nyere Tid har staaet 

paa et meget primitivt Standpunkt Hønsene fik Lov at skøtte sig selv, søge 

Natteophold og lægge Æg, hvor de vilde, ligesom de maatte opretholde Livet 

ved, hvad de kunde forskaffe sig paa Møddingen og andre Steder. Kun hos 

Husmoderen, der af og til, naar det kneb, stjal sig til at kaste lidt Korn ud 

til dem, fandt de beskyttende Tilflugt I de tæt sammenbyggede Landsbyer 

saas iøvrigt kun faa og oftest smaa, indavlede Høns, og almindeligt var det, 

at Kyllingerne først udrugedes hen ad Sommeren. Ingen drømte vist den 

Gang om, at det om føje Aar skulde lykkes danske Landmænd og Ægpro

ducenter at rejse det Andelsselskab, hvis 25 Aars Jubilæum vi nu fejre, og at 

Hønseavlen, denne den Gang næsten foragtede Gren af Husdyrholdet, vilde 

komme til at indbringe Landet saa store Summer, som Tilfældet nu er, thi 

Forholdet paa de Tider var jo i Virkeligheden dette, at de saa stedmoderlig 

behandlede Høns kun blev taalt, fordi de leverede de til Husholdningen ret 

uundværlige Æg.

Endnu omkring Midten af det 19. Aarhundrede spillede Fjerkræavlen en 

beskeden Rolle ogsaa indenfor Landbruget, men da var det, at Sagen lidt efter 

lidt vaktes til Live, idet der bl. a. paa Tilskyndelse af den paa mange andre 

Omraader saa fremsynede og patriotisk sindede Generalkonsul Henrik Pontop- 

pidan i 1878 dannedes den første Fjerkræavlerforening, som senere blev efter

fulgt af flere. I Aarenes Løb er der gennem disse slaaet til Lyd for Sagen 

saavel i Tale som ogsaa i Skrift, navnlig af to saa fremragende Skribenter 

paa Fjerkræavlens Omraade som Adjunkt Georg St. Bricka og Redaktør 

J. Pedersen-Bjergaard.

Samtidig med at Husdyrholdet istedetfor Kornproduktionen blev Grund

laget for vort Landbrug, og det gik rask frem med Oprettelsen af forskellige 

Andelsforetagender, begyndte nye og bedre Tider for Fjerkræet at bryde frem, 

og alt som Aarene gik, skabtes der bedre Vilkaar for dette. De daarlige 

Konjunkturer, der indtraf i 1880erne for Landbruget, bidrog navnlig sit til, at 

mange var lydhøre overfor nye Ideer og villige til at slaa ind paa andre 

Baner, og de fandt da en ny Indtægtskilde i Bierhvervene, og da særlig 

i Hønsene, der spiller den største Rolle indenfor Fjerkræet, og som kan 

holdes under saa mangeartede Forhold og bl. a. opsamle og udnytte de 

paa Marker og i Gaardene liggende Spildekorn og Affaldsstoffer. Fra de 

større Gaarde, hvor Interessen for en Del samlede sig om de i Udlandet i 

Mode værende Sportsfjerkræracer, og bl. a. ogsaa fra Præstegaardene forplan-
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tede Interessen sig ret hurtig ud til Gaard- og Husmændene, hos hvilke der 

nu findes det største Antal Høns i Forhold til Arealets Størrelse. Stor op

hjælpende Betydning paa Ægproduktionen fik Indførselen af de for vort Klima 

velegnede rigtlæggende Middelhavsracer, nemlig Italienerne og Minorkaerne, 

der indtil Dato sammen med de senere fra Amerika tilkomne Plymouth Rocks 

har hørt til de mest udbredte Hønseracer her i Landet. Overalt har nævnte 

Racer sat deres tydelige Spor i de endnu langt overvejende Besætninger af 

Blandingshøns. løvrigt bør det ikke overses, at det ved Indførsel af de svære 

Hønseracer er lykkedes at frembringe flere brun- og gulskallede Æg, som 

værdsættes højt af vore engelske Kunder. Ikke alene for de mange mindre 

Jordbrugere, indenfor hvis Bedrift Hønseholdet udgør et vigtigt Led, men 

ogsaa for Tusinder af Lærere, Tjenestemænd, Haandværkere, Handlende 

og Arbejdere danner dette en vigtig Biindtægt og kan saadanne Ste

der lettere blive Genstand for god Røgt og Pleje. Det gode Resultat er 

iøvrigt tillige afhængig af, at der holdes et passende Antal Høns i Forhold 

til de Betingelser, der kan ydes, og at Udvidelserne sker gradvis paa Grund

lag af de indhøstede Erfaringer. Ikke mindst i de senere Aar har det været 

endog meget lønnende at producere Æg. For mange har Hønsene saaledes 

været det mest indbringende Husdyr indenfor Bedriften, og de har i særlig 

Grad bidraget til at være en god Støtte for det mindre Landbrug, hvis øvrige 

Indtægter under Verdenskrigen var stærkt beskaarne. Det er værd at lægge 

Mærke til, at det er ikke Produktionen fra de enkelte større Bedrifter, men 

derimod fra de mange smaa, der samlet til et Hele godtgør Hønseavlens 

nationaløkonomiske Betydning for vort Land.

Omend der saaledes-er naaet et godt Skridt fremad i den sidste Men

neskealder, hvilket ikke mindst, hvad der senere vil blive omtalt, skyldes den 

lettere og bedre Afsætning af Æggene, der hos os stadig er det vigtigste 

Produkt indenfor Hønseholdet, og skønt Opfattelsen af Hønseavlens Betyd

ning har forandret sig meget, er der endnu Plads for store Fremskridt. Selv 

indenfor mange ellers veldrevne Ejendomme udgør Fjerkræet endnu kun en 

broget Forvirring, ligesom for mange Racer i al Almindelighed behersker 

Avlen. Den stigende Interesse for Hønsene, der kan opvise den hurtigste 

Udvikling indenfor vort Husdyrbrug, gav sig nemlig stærkere Udslag i Ind

førelse af mange ofte for vore Forhold ikke egnede Racer og en planløs 

Krydsning end i et kyndigt Udvalg paa Grundlag af de bedste og de mest 

yderige Individer.

Fæstner vi Blikket paa den Side af Sagen, der gælder Afsætningen af
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Æggene, da var det i gamle Dage almindelig, at Landboerne solgte disse til 

omrejsende Opkøbere, kørte til Torvene eller bragte Æggene til Køb

manden, hvor de solgte eller byttede disse med andre Varer, og det var sik

kert almindeligt i de Tider, at først naar der skulde Bud til Købmanden efter 

Kolonialvarer, saa man Hønserederne efter og tømte disse, eller Æggene fik 

Lov til at henstaa, til der kom en tilfældig Opkøber paa Egnen. De faa og 

overvejende smaa Æg, Hønsene lagde, var tilmed ofte snavsede og „tilfældig 

fundne" og Priserne, der opnaaedes, beskedne, idet 2 Øre pr. Æg om Som

meren og 10 Øre om Vinteren var ret almindelig. I 1865-66 var Gennem

snitsprisen 70 Øre pr. Snes, i 1867-68 80 Øre, i 1868 — 72 81 Øre, i 1873 — 77 

05,9 Øre, i 1878-82 92)5 Øre, i 1884-88 89,3 Øre og i 1889-93 101 Øre 

pr. Snes. Hvilken betydelig Stigning Ægpriserne i Aarenes Løb har været 

underkastet, fremgaar klart af den Side 35 værende Statistik over opnaaede 

Gennemsnitspriser i 25 Aar.

Hvad Eksporten af Æg angaar, da begyndte denne med, at Skippere 

af og til tog nogle mindre Partier med til Norge. Æggene, der var længe 

undervejs, pakkedes i Hakkelse, og som Emballage anvendtes almindeligvis 

gamle Smørtræer eller Kasser. At Kvaliteten yderligere blev forringet ved en 

saadan Behandlingsmaade er en Selvfølge. Første Gang vore Æg blev eks

porteret til England var, da vi opnaaede at faa en regelmæssig Dampskibs

forbindelse i Gang paa dette Land nemlig i Aaret 1865, fra hvilken Tid vore 

Æg vedblivende er placerede paa de engelske Markeder samtidig med, at vi 

ogsaa i de senere Aar har sendt Æg til Tyskland, de øvrige skandinaviske 

Lande o. s. v. Før Verdenskrigen indtog Fjerkræprodukter i adskillige Lande 

en fremskudt Stilling indenfor Handelsverdenen, men navnlig i flere af de 

krigsførende Lande, hvor vel nok de største ægproducerende Fjerkrædistrikter 

fandtes, er der foraarsaget betydelige Ødelæggelser paa Fjerkræavlens Om- 

raade. Man regner saaledes med, at Ægproduktionen i Europa for Tiden er 

nede paa c. 40 % af, hvad den var før Krigen. Skønt Hønsene forholdsvis 

hurtig, hvad Antallet angaar, kan bringes op igen, vil der dog altid, selv om 

der nu ogsaa udfoldes store Bestræbelser for at ophjælpe Sagen, hengaa nogle 

Aar hermed. Af anførte Statistik, der bedre end mange Ord belyser den 

Udvikling, der har fundet Sted her i Landet paa Hønseavlens Omraade, faar 

man ikke alene en levende Forestilling om, hvilken stærk Tilvækst der er 

sket med Hensyn til Hønseantallet, men ogsaa om den betydningsfulde Stil

ling vor Ægeksport nu lidt efter lidt har indtaget mellem vore Landbrugs

udførselsartikler. Ved Siden af den store Udførsel er der tillige tilfreds-
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HØNSEAVLENS UDVIKLING I DANMARK STATISTISK BELYST.

Oversigt over Antallet af Høns 1888—1919.

Tællingsaar Øerne Jylland Hele Landet

1888 2,475,247 2,116,977 4,592,224
1893 3,102,842 2,753,157 5,855,999
1898 5,086,530 3,680,372 8,766,902

1903 6,685,867 4,869,465 11,555,332
1909 6,883,968 4,931,815 11,815,783
1914 8,856,975 6,283,097 15,140,072
1917 6,662,998 5,624,797 12,287,795
1918 4,831,309 4,952,383 9,783,692

1919 6,131,333 6,000,188 12,134,521

Indførsel, Udførsel samt Overskudsudførsel af Æg i Millioner Snese.

Aar Indførsel Udførsel Overskuds
udførsel

Aar Indførsel Udførsel
Overskuds

udførsel

1865 — 0,035 0,035 1893 0,940 7,027 6,087
1866 — 0,070 0,070 1894 0,854 7,950 7,096
1867 0,002 0,031 0,029 1895 1,254 7,906 6,652
1868 0,002 0,027 0,025 1896 1,378 9,826 8,448
1869 0,002 0,033 0,031 1897 1,548 12,452 10,904
1870 0,026 0,056 0,030 1898 1,288 13,356 12,068
1871 0,007 0,340 0,333 1899 1,349 15,150 13,801
1872 0,018 0,690 0,672 1900 1,859 16,687 14,828
1873 0,041 1,427 1,386 1901 2,166 19,170 17,004
1874 0,023 1,184 1,161 1902 2,750 21,840 19,090
1875 0,014 1,595 1,581 1903 4,510 23,850 19,340
1876 0,070 1,398 1,328 1904 . 4,510 22,340 17,830
1877 0,065 0,944 0,879 1905 5,200 22,480 17,280
1878 0,057 1,201 1,144 1906 5,065 21,775 16,710
1879 0,051 1,310 1,259 1907 3,830 21,920 18,090
1880 0,081 1,992 1,911 1908 2,900 22,850 19,950
1881 0,085 1,860 1,775 1909 2,8C0 20,233 17,433
1882 0,124 2,390 2,266 1910 1,889 21,100 19,211
1883 0,245 2,814 2,569 1911 2,083 21,877 19,794
1884 0,255 3,643 3,388 1912 1,802 18,360 16,558
1885 0,124 3,624 3,500 1913 2,085 22,702 20,617
1886 0,104 4,652 4,548 1914 1,880 23,431 21,551
1887 0,187 5,547 5,360 1915 1,134 24,510 23,376
1888 0,393 5,039 4,646 1916 0,276 24,193 23,917
1889 0,569 5,839 5,270 1917 > 22,190 22,190
1890 1,023 6,686 5,663 1918 » 1.6,388 16,388
1891 1,089 7,170 6,081 1919 0,001 16,923 16,922
1892 0,962 7,939 6,977
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stillet et betydeligt Hjemmeforbrug ikke alene af Æg, men ogsaa af Fjer

krækød.

I en Del Aar hørtes der hverken godt eller ondt om vore Æg, der af

sattes i England, men lidt efter lidt særlig hen mod Slutningen af Firserne 

begyndte Klagerne at blive mere og mere højlydte. Sagen var nemlig denne, 

at de stærke Svingninger i Produktionen og Priserne ofte gav Anledning til, 

at Æggene under de i Efteraars- og Vintertiden opadgaaende Priser tilbage

holdtes paa den lange Vej, de havde at passere, inden de naaede fra Produ

cent til Forbruger. Forholdet var i Virkeligheden ofte dette, at Æggene paa 

de Tider først fik Lov til at ligge længere Tid i Rederne, der ligesom Hønse

huset tit var meget snavset, forinden de blev indsamlet. Derefter hengemte 

i Spekulationsøjemed saavel Producenten som Opkøberen, Købmanden, Eks

portøren og den engelske Engroshandler samt endelig Detaillisten Æggene, der 

tilmed ofte fremkom i snavset Tilstand, og det gjorde ikke Sagen bedre, 

at særlig de mange mindre Eksportører, der var opstaaet, savnede Kendskab 

til Sortering og Pakning, ligesom de heller ikke gjorde meget ud af Lys

ningen af Æggene, hvilket havde til Følge, at disse i det hele taget fremkom 

daarlig behandlede og pakkede. Uren og fugtig Halm anvendtes ikke saa 

sjældent, og Æggene blev pakkede mellem hinanden i Stedet for i Rækker, 

saa de ofte gik i Stykker, hvorved den udflydende Hvide og Blomme let 

ødelagde de øvrige Æg. Naar hertil kan føjes, at der i Kasserne blev 

iblandet præserverede, russiske og andre fremmede Æg, der da solgtes som 

danske, og da Forbindelsen i de Tider var vanskelig, saa det tog lang Tid 

for Varen at naa frem til Bestemmelsesstedet, er det naturligt, at danske Æg 

stod overfor nedadgaaende Priser og snart var ved at blive usælgelige i Eng

land. Vi var saaledes godt paa Vej til at miste Englændernes Tillid og faa 

vore Æg nægtede Adgang til det engelske Marked, ikke grundet paa pro

tektionistiske Foranstaltninger, men ved at vi sendte en upaalidelig, ja næsten 

uspiselig Vare.

Fra det kongelige danske Landhusholdningsselskab og fra Danmarks 

Landbrugskonsulent i England Harald Faber lød der saavel i Tale som Skrift 

gentagne Advarsler og Paamindelser om, at saafremt det engelske Marked 

vedblivende skulde bevares, maatte der straks ændres Kurs. I 1890 samlede 

„det kgl. danske Landhusholdningsselskab", der i Dag- og Landbrugspressen 

havde bragt Sagen frem, hvilket dog kun nyttede lidet, en Del af Klagerne 

fra større Handlende i England i en Skrivelse, der udsendtes til 22 Ekspor

tører med Spørgsmaal om deres Mening om Klagens Berettigelse. I Skrivel-
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sen hedder det bl. a.: „Fra flere større Handlende i England modtog Land

husholdningsselskabet i Foraaret 1889 stærke Klager over den Maade, hvorpaa 

Æghandelen fra Danmark ofte foregaar. De fremhævede, at mange af de 

Æg, der afsendes som prima friske, viste sig ved Ankomsten til England 

at være tildels hengemte og fordærvede. Det er heller ikke ualmindeligt, at 

danske Eksportører udskiber om Efteraaret Æg som prima friske, skønt de 

er lagte i August, og der skal imellem de saakaldte danske Æg kunne findes 

indblandet dels præserverede, dels russiske eller andre fremmede billige Æg." 

Fra 9 Eksportører indkom Svar, der alle gik ud paa, at de"paaklagede Mis

ligheder virkelig fandt Sted, men Meningerne om deres Omfang er en Del 

forskellige. Tilsyneladende er Mislighederne voksede, og særlig klages der 

over Aaret 1888. „Saa at sige alle Ægeksportørerne er imidlertid enige om, 

at Hovedskylden maa søges hos Producenterne, der gemmer Æggene alt for 

længe. Da Æggene er billige om Sommeren, men dyre om Efteraaret og 

Vinteren, begynder mange Hønseholdere allerede i August at hengemme 

Æggene for at drage Fordel af de stigende Priser." . . „Ikke sjældent 

hænder det, at Opkøberne af disse gamle Æg selv spekulerer ved at holde 

dem i nogen Tid, inden de bringes til Eksportørerne. Der er den store 

Vanskelighed for at tilvejebringe en Forandring i dette Forhold, at Metoden 

for Æggenes Undersøgelse endnu er temmelig mangelfuld, saa at det ofte 

er næsten umuligt at skelne halvgamle Æg fra friske. . . Men er det end 

vanskeligt at skelne mellem gamle og friske Æg, saa fremgaar det dog af 

flere Beretninger, at Køberne ikke sjældent tager Æggene, skønt de vide, at 

de er hengemte. Konkurrencen er nemlig mange Steder saa stor, at Opkø

berne ikke tør vrage Æggene, men maa tage de gamle med de friske." I 

1889 anføres i Grosserer-Societetets Handelsberetning, at „ikke saa snart be

gynder en lille Stigning at indtræde, før Landbostanden og Købmanden spe

kulerer i højere Priser, og denne Spekulation faar desværre en saadan Ud

strækning, at Varen ofte er halvt fordærvet eller muggen, før den kommer 

Eksportøren i Hænde. Blev den forgemte Vare saa endda holdt for sig, 

kunde der let træffes Forholdsregler mod den, men den er som oftest blandet 

i større Partier frisklagte Æg, og derved bliver ofte stor Skade anrettet." . . 

Klagerne herover har aldrig været saa mange som i 1889. Engelske Firmaer 

nægtede ligefrem at sælge vore Æg grundet paa deres upaalidelige Kvalitet, 

og det bekendte engelske Blad „The Grocer" skriver i 1891 med Henblik 

paa Æggene, at der stadig var „something rotten in the state of Denmark". 

Fire Aar gik hen, og da var det, at Dansk Andels Ægexport, der var et af
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de Hjælpemidler, som det danske Landbrug tyede til i en vanskelig Tid, da 

Skatter og Byrder steg, medens Priserne og derved Indkomsterne dalede, saa 

Dagens Lys, og dermed indtraadte et Vendepunkt i den danske Æghandel, 

hvilket resulterede i, at saavel Kvalitet som Priser hævedes i Løbet af faa Aar 

til Gavn for vort Omdømme i Udlandet og for de mange tusinde af Ægpro

ducenter, der findes spredt rundt omkring i vort Land.

REDER MED SANDBESTRØET FLYVEBRÆDT



FRA ÆGPAKKERIET I AARHUS

DANSK ANDELS ÆGEXPORT OG DETS OPRINDELSE

a a f r e mt  der skulde ventes en Forbedring af de meget uheldige 

Tilstande, som vor Ægproduktion var ude i, maatte denne 

ikke alene ske ved en Forbedring af Æggenes Behandling 

fra Afskibernes Side, men ogsaa fra Opkøberens og Produ

centens, saaledes at den ene Part, som Tilfældet stadig var, 

ikke kunde skyde Ansvaret for Æggenes daarlige Kvalitet over 

paa den anden. En Forandring til det bedre kunde derfor kun tænkes mulig, 

naar alle Parter var sig deres Ansvar fuldt bevidst og saaledes klar over det 

uærlige i at sælge hengemte eller paa anden Maade daarlige Æg som friske. 

Men at faa gennemført en saadan Reform indenfor Æghandelen paa et solidt 

og godt Grundlag var ikke lige at gaa til, dertil var der for mange 

Vanskeligheder at overvinde. Et Skridt i den rigtige Retning foretog man i 

enkelte Egne, idet man kom ind paa at oprette Ægsalgskredse, som Produ

centerne da forpligtede sig til at levere Æggene til ugentlig, men skønt der 

vel herved opnaaedes nogen Forbedring med Hensyn til Æggenes Kvalitet,



blev man dog hurtig klar over, at det her kun drejede sig om en Draabe i 

Havet, idet saadanne Kredse, som enkelte Købmænd forøvrigt ogsaa oprettede, 

kun kunde faa Betydning for de paagældende Egne og ikke kunde bevirke 

det, som tiltrængtes, nemlig en gennemgribende Højnelse af de danske Ægs 

Kvalitet. Senere blev der gjort Skridt til at faa de jydske Ægproducenter i 

Tale og samlede i en Forening, for derved at faa saavel Ægproduktionen 

som Afsætningsforholdene forbedrede, idet der med dette Formaal for Øje 

paa Foranledning af „Horsens Landboforening" i Aaret 1894 blev stiftet en 

Forening, men de saavel her som i andre Landsdele i lignende Retning ud

foldede Bestræbelser, blev ikke kronede med Held. Paa den anden Side bidrog 

de dog til, at Interessen mere og mere blev vakt og samlet om Spørgsmaalet, 

der snart skulde finde sin Løsning ved Dansk Andels Ægexports Dannelse.

De tre Navne, der her træder i Forgrunden, er Lærer Frederik Møller, 

Lindet, Formanden for „Fællesforeningen for jydske Brugsforeninger" Severin 

Jørgensen, Vester Nebel, og Lærer P. Rasmussen, Horsted, der alle senere 

blev valgte til at udarbejde Vedtægterne for Selskabet. Møllers Interesse for 

Spørgsmaalet blev særlig vakt ved et af Statskonsulent Harald Faber under en 

Udstilling i Svendborg i Aaret 1890 afholdt interessant og vækkende Foredrag 

om vor Ægeksport, hvor Faber ved denne som ved tidligere Lejligheder paa

pegede Nødvendigheden af, at de danske Æg fremkom i en betydelig bedre 

Kvalitet, saafremt de ikke fuldstændig skulde miste Fodfæstet paa det engelske 

Marked. Fra den Tid tog Møller, hvis agitatoriske Talent der efterhaanden 

var lagt Beslag paa fra flere Sider, bl. a. af „Foreningen af jydske Landbo

foreninger", jævnlig Ægeksportsagen op ved Foredragsmøder, saaledes bl. a. 

ved et større Møde under en Udstilling i Aarhus, hvor han klart og tydeligt 

hævdede Nødvendigheden af, at faa Æghandelen ind i et bedre Spor. Paa 

hans Forslag blev Sagen taget op i „Vejle Amts Landboforening" for derved 

at bryde en Bane for en videre Udvikling af denne Erhvervsgren, som man 

klart indsaa særlig kunde komme det mindre Landbrug tilgode. Landbo

foreningen indbød Fr. Møller og P. Rasmussen til et Bestyrelsesmøde den 7. 

Juli 1894, hvilket resulterede i, at der nedsattes et Udvalg, bestaaende af 

Landboforeningens Formand Landstingsmand P. Jensen, Lysholt, hvem det 

væsentlig skyldes, at Landboforeningen nedsatte Udvalget, Forpagter Hansen, 

Tirsbæk, Lærerne Fr. Møller og P. Rasmussen og Amtsraadsmedlem L. Han

sen, Vinding. Dette Udvalg skulde arbejde videre med Sagen og have til 

Opgave at fremkomme med Forslag til en forbedret Æghandel og Ægeksport. 

Overvejelserne indenfor Udvalget førte til det Resultat, at her var kun en
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Udvej mulig for at faa Sagen ind i et godt Spor, nemlig denne, at Ægpro

ducenterne maatte slutte sig sammen i Stedet for at sælge Æggene til den 

første den bedste Opkøber, og snarest mulig selv løse Opgaven véd at danne 

deres eget Andelsforetagende, hvorved de selv kom til at udføre deres Æg 

og fik bevidst Ansvar for Æggenes Friskhed hver for sin Produktion. Der 

var fuld Enighed om, at der absolut maatte gennemføres en Reform lige fra 

Grunden af, og at det kun vilde kunde lykkes for hver enkelt Ægproducent 

at faa gennemført denne ved bedre Renlighed og Orden, saavel i Hønsehuse 

som Reder, en nøjagtig Indsamling af Æggene to Gange daglig, særlig i 

Sommerens varmeste og Vinterens koldeste Tid, Fjernelse fra Rederne af 

Rugere, Anvendelse af kunstige Redeæg af Gibs eller Porcelæn, idet alminde

lige Æg ikke maatte benyttes, Beskyttelse af Æggene mod Sol, Fugt og Frost, 

Levering af nylagte og absolut rene Æg, bestemt Leveringsfrist til Selskabets 

Samlingssteder eller Ægsamler og endelig Salg af Æg efter Vægt. Med 

andre Ord Selskabets Medlemmer kunde ikke lægges alvorlig nok paa Sinde, 

at det, som det til enhver Tid gælder om, og som de maa forpligte sig til, 

er at levere saa frisk og god en Vare som mulig, der da maa udføres straks, 

saa der kan ydes Køberne fuld Garanti for, at alle Æg, der leveres stemplede 

med Selskabets Varemærke, er absolut frisklagte og rene. Tanken skulde da 

senere være at oplyse de engelske Kunder om, at naar de købte danske Æg 

med nævnte Varemærke, var de sikker paa at faa en god frisk Vare. Kun 

derved kunde vor Ægproduktion og Afsætningsforholdene forbedres og Æg

priserne bringes op over det, der hidtil havde været opnaaet. For at støtte 

Forstaaelsen af, at nævnte Krav til enhver Tid bør holdes i Ære, vedtoges senere 

Love om et af Severin Jørgensen foreslaaet Kontrolsystem, hvorved hver ene

ste Producent ved det paa selve Ægget stemplede Kreds- og Medlemsnummer 

altid kan paavises og straffes i Tilfælde af, at han har leveret daarlige Æg, 

ved at idømmes Mulkt for Overtrædelse af Foreningens Love. Skønt man i 

England fraraadede Stemplingssystemet, fastholdt man dog indenfor Udvalget, 

at dette absolut maatte gennemføres, da det slet og ret var en Livsbetingelse 

for Selskabet. Indenfor Udvalget opstod imidlertid Meningsforskel om, hvor

vidt man skulde holde sig til Vejle Amt alene eller danne et stort hele Lan

det omfattende Andelsforetagende, men den sidste Tanke, som støttedes stærkt 

af Lærerne Fr. Møller og P. Rasmussen med den Motivering, at kun 

en stor Forening vilde være i Stand til at blive stærk nok til at møde den 

ventede Modstand og optræde med den fornødne Kraft, fik Flertallet for sig, 

hvilket ogsaa senere var Tilfældet paa det store Møde, der blev afholdt den
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29. Oktober 1894 i Vejle, hvor Sagen drøftedes videre. I Mødet, der var ind

varslet af Udvalgets daværende Formand Fr. Møller, deltog bl. a. Direktør 

Severin Jørgensen, Proprietærerne Otto, Trollerup, og Dencker, Munkholm, 

der var særlig varme for Sagen. Sidstnævnte blev senere i flere Aar Filial

bestyrer for Selskabets Pakkeri i Aarhus. Da man saaledes var klar over, 

hvorledes Landet laa bl. a. med Hensyn til Virkeomraadet, paabegyndtes Agita

tionen for at faa indtegnet Medlemmer og vække Interesse for Spørgsmaalet.

Ved et Udvalgsmøde den 26. Januar vedtoges det enstemmig at oprette 

Foreningen, og ved et senere Møde paa Højskolehjemmet i Vejle den 27. 

Februar 1895 afholdtes stiftende Generalforsamling, Love vedtoges og Sel

skabet, der fik Navnet „Dansk Andels Ægexport", var dermed en Kends

gerning. Maalet man havde sat sig var stort, og Fanen blev holdt højt, og 

til Ægproducenternes og Landets Gavn er den aldrig siden sænket. Man 

har saaledes stadig holdt Idealet oppe, aldrig fraveget de rene Andelsprin

cipper, ligesom Selvstyret og de økonomiske Retningslinier har været i Orden, 

saa Ansvaret ikke er blevet udvandet eller udvisket Der indmeldte sig straks 

c. 800 Medlemmer, saavel Mænd som Kvinder, fordelt i c. 25 Kredse over 

hele Landet, men sin egentlige Virksomhed begyndte Andelsselskabet først 

den 20. April 1895 i Vejle, hvor Hovedkontoret forblev de første fem Aar, 

hvorefter det fik og har siden haft sit Hjemsted i København.

Til største Gavn for Andelsselskabets Trivsel og Vækst har der i Tider

nes Løb indenfor dette været mange udmærkede ledende Kræfter, der med 

Begejstring og levende Interesse er gaaet op i Sagen og saaledes sat sig et 

smukt Minde, saa det er derfor naturligt, at man ved en Lejlighed som denne 

lader de Mænd, som har udrettet et fortjenstfuld! Arbejde i Dansk Andels 

Ægexports Tjeneste, drage forbi vort Blik.

Naar Selskabet trods de Vanskeligheder, der af forskellig Art har været 

at overvinde, har vokset sig stort og stærkt i de svundne 25 Aar og nu ind

tager en anset Stilling mellem vore Andelsforetagender, da skyldes dette mere 

end nogen anden den, der har staaet i Spidsen for Selskabet fra Grundstenen 

blev lagt og gennem et kvart Aarhundrede, nemlig dets energiske Formand, 

Direktør Frederik Møller, hvis solide Støbning, maalbevidste Arbejde og altid 

vaagne Interesse for, hvad der baader Andelsselskabet bedst, har bidraget be

tydelig til, at dette med Tilfredshed kan se tilbage paa de i Aarenes Løb 

indvundne Resultater og med Tillid se Fremtiden i Møde.

Fr. Møller er født paa Gaarden Mansdal ved Silkeborg den 20. April
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DIREKTØR FR. MØLLER

1854 og kom 17 Aar gammel paa Jellinge Seminarium, hvorfra han i Aaret 1874 

tog Skolelærereksamen. I 20 Aar, nemlig fra Aaret 1878, var han Lærer i 

Lindet ved Vejle og blev snart kendt for 

sin Interesse for Landbruget. Med Forstaa- 

else og megen Indsigt drev han sin Skole

lod saa godt, at han i Konkurrence med 

Husmændene tilkendtes Præmie for ypperlig 

Dyrkning, ligesom han med stor Interesse, 

bl. a. ogsaa gennem Foredrag, arbejdede 

for Udviklingen af virkelig økonomisk og 

praktisk Hønseavl. Tre Aar efter, at Sel

skabet havde set Dagens Lys, tog Møller, 

der i 2x/2 Aar havde faaet Tilladelse til at 

holde Hjælpelærer, for bestandig Afsked 

med sin Lærergerning, som han omfattede 

med stor Interesse og som havde sat saa 

smukke Spor i Egnen, og er hermed fuldt 

inde paa den Livsbane, som han i de mange

Aar har viet sine bedste Kræfter. Møller er bl. a. Medlem af Statens Hus

dyrbrugsudvalg, Landbrugsraadet og Andelsudvalgets Forretningsudvalg.

At man indenfor Selskabet i fuldt Maal paaskønner Møllers energiske 

Arbejde, gav sig bl. a. et smukt Udslag i den Hyldest, der blev vist ham og 

hans Hustru ved deres Sølvbryllup, hvor Andelsselskabets Repræsentanter i 

en Adresse udtalte deres „hjerteligste Tak for det store, energiske og betydnings

fulde Arbejde, som De i Deres Egenskab af Formand for Dansk Andels Æg- 

export har udført til Gavn og Glæde særlig for Smaakaarsfolk her i Landet, 

til Ære for hele vort Folk og særlig for vort Landbrug. Ligeledes beder vi 

Dem modtage denne Adresse med vore Billeder som et synligt Vidnesbyrd om 

den Agtelse og Hengivenhed, som De baade som Menneske, som Mand og som 

Foregangsmand gennem Deres Samarbejde med os i D. A. Æ. har afvundet os."

Den første Styrelse kom bl. a. til at bestaa af Lærer Fr. Møller (For

mand), den bekendte Andelsmand, Direktør Severin Jørgensen, hvis udmær

kede Pen i Andelssagens Tjeneste ogsaa har været Selskabet til stor Gavn, 

og dettes mangeaarige velansete Næstformand, nuværende Sparekassedirektør 

Marius Jensen, Vinding Ladegaard. Senere blev daværende Forpagter O. 

Lindegaard, Raastrup, der var en for Sagen stærkt interesseret Mand, valgt 

ind i Styrelsen.



LÆRER L. P. HAUGAARD

NÆSTFORMAND, TAAGERUD, LANGESØ

GAARDEJER RS. PETERSEN 

SIPPERUP, NÆSTVED

AMTSRAADSMEDLEM P. HESSELVIG 

TVENSTRUP, ODDER

SKATTERAADSMEDL. JUST RASMUSSEN 

AAES, TVINGSTRUP



DIREKTØR SEVERIN JØRGENSEN 

V. NEBEL

FORPAGTER V. ULRICK 

SOPHIENDAL, HASLEV

KAPTAJN L. KOFOED

NYBRO

INSPEKTØR L. P. ELIASEN 

NR. HYLLINGE, ROSKILDE



GROSSERER Q. LINDEGAARD

NYBORG

AMTSRAADSMEDLEM H. J. JØRGENSEN 

SIMMERBØLLE

SPAREKASSEDIREKTØR M. JENSEN 

VINDING, VEJLE
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Med Ærbødighed og Tak mindes vi de Mænd, der beklædte Tillids

poster indenfor Styrelsen, men som ikke mere er iblandt os; saaledes den 

bekendte Forpagter Viggo Ulrick, Sophiendal, med sit lyse Livssyn og sin 

noble Karakter, og som var en af Dansk Andels Ægexports varmeste For

kæmpere, endvidere Kaptajn E Kpfoed, Nybro, der omfattede Sagen, hvori 

han saa saa stor samfundsmæssig Betydning, med den største og varmeste 

Interesse. Han var det første Repræsentantskabs Formand, forinden han blev 

valgt ind i Styrelsen, ligesom han i en Række af Aar var en af Selskabets 

Repræsentanter i Andelsudvalget. Amtsraadsmedlem H. J. Jørgensen, Simmer

bølle, der var af en stilfærdig, støt Karakter, har ligesom Inspektør L. P. Ella

sen, Nr. Hyllinge, sat sig et smukt Minde indenfor Selskabet og været en god 

Støtte for dette. Ellasen, der i flere Aar var Formand for Repræsentantskabet, 

forinden han blev Medlem af Styrelsen og Selskabets Repræsentant i Andels

udvalget, virkede ved sin uskrømtede faste Overbevisning, sit ideelle Syn og 

sine klare Tanker.

Styrelsen bestaar nu af følgende Medlemmer, nemlig: Lærer E P. M. 

Haugaard, Taagerud, der siden 1917 har været Selskabets alsidige og meget 

interesserede Næstformand. Haugaard har været Kredsformand siden 1902 

og Medlem af og Sekretær i Styrelsen siden 1907. Amtsraadsmedlem P. 

Hesselvlg, Tvenstrup, der er et grundigt og virksomt Medlem af Styrelsen, 

blev valgt ind i denne i Aaret 1917 og i Forretningsudvalget 1919. Skatte- 

raadsmedlem Just Pasmussen, Aaes, som i mange Aar har arbejdet rolig og 

støt i Selskabets Tjeneste, idet han har været Medlem af Repræsentantskabet 

fra dets Oprettelse, blev valgt som Styrelsesmedlem i 1917. Gaardejer Rs. 

Petersen, Sipperup, der er en af Andelssagens varmeste Forkæmpere, og lige

ledes Medlem af Repræsentantskabet lige fra Begyndelsen af, blev i Aaret 

1912 Formand for dette og i 1919 valgt til Medlem af Styrelsen.

Selskabets første Repræsentantskab kom til at bestaa af følgende Re

præsentanter for de forskellige Amter: Københavns Amt: Gaardejer E P. 

Jensen (Ellasen), Nørre Hyllinge, Frederiksborg Amt: Gaardejer Henrik Jør

gensen, Ourø, Holbæk Amt: Møller TV. P. Nielsen, Ulstrup, Sorø Amt: Par

cellist P. R. Petersen, Haverup, Præstø Amt: Gaardejer Rs. Petersen, Rønne- 

bæk-Sipperup, Bornholms Amt: Kaptajn E Rof o ed, Nybro, Maribo Amt: Lærer 

R. Julian Rasmussen (Volslng), Skovby, Svendborg Amt: Amtsraadsmedlem 

H. J. Jørgensen, Simmerbølle, Odense Amt: Lærer Schmidt, Verninge, Vejle 

Amt: Lærer A. Eriksen, Bramdrup, Aarhus Amt: Gaardejer Jens Rasmussen, 

Tander, Skanderborg Amt: Gaardejer Just Rasmussen, Aaes, Randers Amt:



BANKBOGHOLDER S. A. BECH
NEXØ, BORNHOLMS AMT

LÆRER J. JØRGENSEN
0. SKERNINOE, SVENDBORG AMT

PROPRIETÆR C. CHRISTENSEN
REPRÆSENTANTSKABETS FORMAND, TORPED, SORØ AMT

QAARDEJER J. I . HØEG
LANGAA, RANDERS AMT

LÆRER J. GRAVERSOAARD
SMIDSTRUP, FREDERIKSBORG AMT



OAARDEJER KR. JENSEN 

UDBY, HOLBÆK AMT

MATERIALFORV. E. ANTONSEN

MUNDELSTRUP, AARHUS AMT

HUSEJER N. N. STENSQAARD 
REPRÆSENTANTSKABETS NÆSTFORMAND 

HURUP, THISTED AMT

OAARDEJER L. LARSEN

DALBY, ODENSE AMT

SKOVFOGED DIXEN

LELLINGE, KØBENHAVNS AMT



GAARDÉJER N. PEDERSEN 

HVORUP ENGE, AALBORG AMT

HUSMAND C. LYSDAL

MELLEMVANDET, VIBORG AMT

FØRSTELÆRER K. J. R. VOLSING 

SKOVBY, MARIBO AMT

SOGNEFOGED C. NIELSEN

RISLEV, PRÆSTØ AMT

GAARDEJER S. C. HEJLESEN 

HJØRRING, HJØRRING AMT



OAARDEJER O. JENSEN

VRØNDINO, SKANDERBORG AMT

STATIONSFORST. E. R. KJÆR 

STENDERUP, VEJLE AMT

SKATTERAADSFORM. KL. JOHANSEN 

ESKELUND, RIBE AMT

SMEDEMESTER A. FOGED

LIND, RINGKØBING AMT

OAARDEJER N. J. POULSEN 

RØJLE, ASSENS AMT
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Fyrassistent I. Andersen, Fornæs, Hjørring Amt: Murermester Schon, Hjørring, 

Ringkøbing Amt: Smed Anton Foged, Lind, og Ribe Amt: Gaardejer B. Kjær, 

Billumkjær.

Det nuværende Repræsentantskab bestaar af følgende Repræsentanter for 

de forskellige Amter: Københavns Amt: Skovfoged Dixen, Lellinge, Frederiks

borg Amt: Lærer J. Oraversgaard, Smidstrup, Gilleleje, Holbæk Amt: Gaard

ejer Jensen, Udby, Sorø Amt: Proprietær C. Christensen, Torped, Ringsted, 

Præstø Amt: Sognefoged C. Nielsen, Rislev, Næstved, Bornholms Amt: Bank

bogholder S. A. Bech, Nexø, Maribo Amt: Førstelærer K Julian K Volsing, 

Skovby, Nr. Alslev, Svendborg Amt: Lærer J. Jørgensen, 0. Skerninge, Odense 

Amt: Gaardejer L. Larsen, Dalby, Assens Amt: Gaardejer N.J. Poulsen, Vejlby 

Mark, Røjle, Vejle Amt: Stationsforstander E. R Kjær, Stenderup, Aarhus Amt: 

Materialforvalter E. Antonsen, Mundelstrup, Skanderborg Amt: Gaardejer O. 

Jensen, Vrønding, Randers Amt: Gaardejer J. L. Høeg, Langaa, Aalborg Amt: 

Gaardejer N. Pedersen, Hvorup Enge, N. Sundby, Hjørring Amt: Gaardejer 

S. C. Hejlesen, Vadsagerhus, Hjørring, Thisted Amt: Husejer N. N. Stensgaard, 

Hurup, Viborg Amt: Husmand C. Lysdal, Mellemvandet, Rødkjærbro, Ring

købing Amt: Smedemester A. Foged, Lind, Herning, Ribe Amt: Skatte- 

raadsmedlem Kl- Johansen, Eskelund, Brørup. — Siden Aaret 1919 har Pro

prietær Chr. Christensen, Torpet, Ringsted, været valgt til Formand for Re

præsentantskabet. Christensen, der er klartseende og af en retliniet Karakter, 

blev i Maj 1900 valgt til Kredsformand og i 1904 til Formand for Sammen

slutningen af Midtsjællands Andels-Ægeksport og til Repræsentant for Sorø Amt 

i Aaret 1908. I en længere Aarrække har Husejer N. Stensgaard, Hurup, der 

har vist levende Interesse for Tilslutningen til Selskabet, været Repræsentant

skabets Næstformand.

Af andre Mænd, der har haft Betydning 

for Dansk Andels Ægexport, skal bl. a. nævnes 

Andelsudvalgets første Formand, afdøde Direktør 

M. P. Biem, der i flere Aar ledede Selskabets 

Generalforsamlinger, Redaktør af Andelsbladet H. 

Stenbæk, Selskabets tidligere Sagfører, afdøde Mi

nister S. Høgsbro og nuværende Sagfører J. Mi

mer, Selskabets Revisorer Proprietær H. Andersen og 

Lærer Andersen, begge fra Højen ved Vejle, der 

afløstes af Stifterne af Revisionskontoret i Aarhus,

DIREKTØR M. P. BLEMRevisorerne A. Andersen og P. T. Hald.
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REDAKTØR H. STENBÆK

Selskabets første 

Forretningsfører var 

P. Rasmussen, Hor

sted, der efterfulgtes 

af Gustav Gr aa, der 

med Dygtighed be

klædte Stillingen i en 

længere Aarrække. 

Selskabets sidste For

retningsfører var Th. 

Madsen, der kun vir

kede en kort Tid, idet 
SAGFØRER J. MIMER

han afgik ved Døden den 1. August 1919. I Fuldmægtig Ejner Hansen, 

Bogholder Georg Hansen, Korrespondent Axel Hansen, Intendant Th. Nielsen 

og Underbogholder P. Therkildsen samt Frøknerne H. Bærentsen og M. Ol

sen har Selskabet paa Hovedkontoret en Stab af gode Kræfter, der bistaas af 

Kontoristerne P. Haaber Flor, A. Hyller, S. Rasmussen og Inkassator E. 

Brøndberg.

Til største Gavn for Selskabet har det været, at det er lykkedes at knytte 

til dette dygtige Filialbestyrere, der med stor Interesse og Agtpaagivenhed 

har ledet Arbejdet paa Pakkerierne. I Odense saaledes Bestyrer K. N. Jensen 

Gilberg, i Vejle Bestyrer Kjær Dons, i København Bestyrer J. Hanssen, i Nexø 

Bestyrer Th. Horstmann, i Odense Bestyrer N. Jensen som Afløser for Bestyrer 

Jensen Gilberg, i Ringsted Bestyrer N. Jepsen, i Rudkøbing Bestyrer P. Laur

sen, i Løgstør Bestyrer H. Mortensen, i Aarhus Bestyrer Chr. Osmundsen, i

REVISOR A. ANDERSEN

Nykøbing Falster Be

styrer F. Simonsen, 

i Esbjerg Bestyrer 

Sørensen og i

Aalborg Bestyrer M. 

A. Winkel.

Dansk Andels 

Ægexports Oprettel

se og senere Virk

somhed kom, hvad REVISOR P. T. HALD



FULDMÆGTIG E. HANSEN BOGHOLDER O. HANSEN

INTENDANT TH. NIELSEN KORRESPONDENT A. HANSEN

FRK. H. BÆRENTSEN KASSERERSKE FRK. M. OLSEN



UNDERBOGH. P. THERKILDSEN KONTORIST P. HAABER FLOR

KONTORIST A. HYLLER KONTORIST S. RASMUSSEN

INKASSATOR E. BRØNDBERQ
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der selvfølgelig ikke kunde undgaas, Ægeksportørernes Interesser for meget 

paa tværs, og det mødte som Følge deraf den skarpeste Modstand hos disse, 

hvilket resulterede i en haard Kamp, som bl. a. førtes med Overbud, Efter

ligning af Reformen og Stemplingen af Æggene, der endog i flere Tilfælde 

ikke blev udført af Producenten selv. Følgen heraf var, at der fremkom 

Klager over stemplede Æg, hvorfor Selskabet saa sig nødsaget til at stemple 

hvert Æg med et indregistreret Varemærke. Den 1. Maj 1895 forhandledes 

®i et Styrelsesmøde om Indførelsen af et saadant, hvis Registrering 

navnlig i England stødte paa mange Vanskeligheder, idet det bl. a. 

ikke maatte have Lighed med noget andet af de utallige indregi

strerede Varemærker. Paa Generalforsamlingen den 28. Marts 1896 meddeltes 

det, at Varemærket var indregistreret i England, og paa Generalforsamlingen 

den 16. Marts 1901, at det var indregistreret i alle de Lande, hvor Selskabet 

sælger Æg. Varemærket, som Dansk Andels Ægexport erhvervede i Severin 

Jørgensens Navn, afstod han senere ved en Deklaration til Selskabet.

Omend man saaledes gjorde alt for at drage Medlemmerne fra For

eningen med det Formaal for Øje, at denne før eller senere skulde gaa til 

Grunde af Mangel paa Tilslutning, blev det modsatte Tilfældet. Fra en yderst be

skeden Begyndelse voksede Selskabet sig efterhaanden stort og stærkt og be

virkede en Revolution i Æghandelen, idet Kvaliteten lidt efter lidt hævedes 

paa de eksporterede Æg som Følge af, at de private Eksportører ogsaa blev 

tvungne til at forbedre Kvaliteten. Ved at Selskabet modtog Æg af langt 

bedre Kvalitet end andre Ægeksportører, kunde det betale højere Pris for 

Æggene, hvilket disse ogsaa blev tvungne til for at være med i Konkur

rencen. Og Anerkendelserne følger hurtig efter, thi allerede i Aaret 1897 

skriver daværende Præsident i det kgl. danske Landhusholdningsselskab, Kap

tajn J. C. la Cour i „Tidsskrift for Landøkonomi" bl. a., „at samtidig med den 

store Tilvækst, vor Ægudførsel har haft i det sidste Aar, er Kvaliteten i be

tydelig Grad forbedret, og Markedet og Efterspørgslen blevet mere betrygge!. 

En betydelig Virksomhed paa dette Omraade for at faa Æggene friske i 

Markedet er udfoldet af „Dansk Andels Ægexport" under Lærer Fr. Møllers 

(i Lindet ved Vejle) energiske og dygtige Ledelse. Den har forhaabentlig 

medført, at den fordærvelige Ægspekulation af Producenter, Opkøbere og 

Grossister har faaet sit Banesaar, saa at en ærlig Handel med friske Æg 

uhindret kan bane sig Vej til Eneherredømmet i Danmark til Held for alle 

Parter." I Konsulatsberetninger anføres det nu ogsaa, at Forholdene har 

bedret sig noget, idet danske Æg er fremkommet i god Kvalitet til ind i
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November, og senere, at Kvaliteten er forbedret i en betydelig Grad, Begæret 

voksende og Markedet blevet mere betryggende, og ved Dansk Andels Æg- 

exports Generalforsamling i Aaret 1898 udtalte Statskonsulent Harald Faber 

ifølge „Vor Ægeksport": „at det er i første Instans det gode Produkt D. 

A.-Æ., paa Grund af sit Kontrolsystem, har kunnet sende til England, der 

har bragt de gode Priser hjem. Selskabets Arbejde kan spores langt ud over 

dets egne Grænser, idet det har tvunget Grossisterne til ogsaa at forbedre 

Kvaliteten paa de af dem eksporterede Æg og derved virker som en Surdejg 

for hele vor Ægeksport. Da jeg for 8 Aar siden holdt Foredrag her hjemme 

om denne Sag, var det min sørgelige Pligt at gøre opmærksom paa, at Lon

don, det bedste Ægmarked, var lukket for danske Æg, ja lige indtil 1894 

naaede vor Udførsel over Esbjerg kun op til 4100 Kasser, i 1895, da D. A.-Æ. 

begyndte sin Virksomhed, steg Udførselen til 8,749 Kasser, i 1896 til 15,617 

Kasser og i 1897 til 27,811 Kasser, saa Udførselen til det sydlige England i 

de 3 Aar er vokset til det syvdobbelte. Franske Æg, der tidligere var ene- 

herskende paa det londonske Marked og noteredes langt højere end de dan

ske, noteres nu til samme Pris som disse, og Midlet, hvorved vi har naaet 

dette, er det strenge Kontrolsystem, D. A.-Æ. har indført. Mulktsystemet er 

nødvendigt, det er en af de Grundpiller, der bærer D. A.-Æ., derfor maa 

man være varsom med at slappe Fordringerne i den Retning."

Dansk Andels Ægexports Arbejde bidrog saaledes til, at danske Æg 

efterhaanden vandt sig en smuk og sikker Plads blandt andre velrenomerede 

Landbrugsprodukter til Fordel først og fremmest for Ægproducenterne. Som 

antydet vaktes i England, og særlig paa det engelske Hovedmarked, London, 

Interessen for Selskabets Æg, og alt som Aarene gik, lykkedes det lidt efter 

lidt at faa vore Æg placerede paa de engelske Markeder til stigende Priser. 

Danske Æg, der i Aaret 1903 for første Gang opnaaede den højeste Gen

nemsnitspris af de til England indførte Æg, anerkendes nu der som de bedst 

sorterede og pakkede, og kan, hvad Kvaliteten angaar, ialt Fald paa visse 

Tider af Aaret, endog tage Konkurrencen op med de engelske. Hvad Kvan

tummet angaar, da viser Statistiken, at Rusland i Aaret 1897 var den største 

Eksportør af Æg til de engelske Markeder, hvorefter fulgte Tyskland og Bel

gien, der nærmest kun var Transitlande, dernæst Frankrig og endelig Dan

mark, der efterhaanden naaede at komme op ved Siden af Rusland som den 

næststørste Eksportør, hvilket det har været i mange Aar.

Da Selskabet blev stiftet, fik det ved Severin Jørgensens Forbindelse med 

den engelske Fællesforening „Cooperative Wholesale Society Ltd.« i Manche-
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sier, denne som en af sine faste Kunder, men efterhaanden som Dansk An

dels Ægexport kom rigtig i Gang og fik en udvidet Kundekreds, viste det 

sig, at de engelske Brugsforeninger kunde hjælpe sig med en mindre fin og 

billigere Vare. At Opmærksomheden blev rettet paa de af Dansk Andels 

Ægexport udførte Æg, skyldtes ikke alene, at disse var virkelig nylagte, men 

ogsaa, at de tillige var velsorterede. Paa en Udstilling i Krystal Paladset i 

Aaret 1895 udstillede Selskabet sine Æg og vandt derved mange nye Kunder. 

De store Sorteringer vakte ganske naturlig mest Opmærksomhed i England, 

hvor Omsætningen jo fremdeles foregaar efter Stykketal, og blev Genstand 

for den ivrigste Efterspørgsel, hvilket igen foraarsagede en højere Pris pr. Pd. 

for store end for smaa Æg. Denne Prisforskel maatte, saa længe den gjorde 

sig gældende paa Verdensmarkedet, følges her hjemme bedst mulig for at 

øve Retfærdighed, derved at Producenterne virkelig opnaaede den Pris, der 

tilkom dem, ikke alene paa Grund af Æggenes reelle Kvalitet som nylagte, 

men tillige i Forhold til den Sortering, de leverede Æg maatte falde ind 

under. Der har saaledes derfor tidligere især i Foraarstiden været en Forskel 

i Selskabets Notering for store og smaa Æg, saaledes at Æg, der vejede 12 

Kvint (60 g) og derover, regnedes for store, og Æg derunder som smaa.

Som en naturlig Følge af den højere Pris, kom man i Udlandet til at 

lægge Mærke til Prisforskellen mellem de forskellige Sorteringer og ser nu 

der ofte sin Fordel ved at vælge Æg af middel eller endog af mindre Sor

teringer, grundet paa, at man derved sparer adskillige Kroner pr. Kasse Æg 

og opnaar samme Stykketal, da Antallet af Æg pr. Kasse jo er det samme. 

Som Følge af den Udvikling, som Sagen saaledes fik, gik man efterhaanden 

bort fra den „dobbelte Notering". Der synes iøvrigt stadig at være Ud

sigt til, at Æg af Middelstørrelse absolut vil blive foretrukket frem for de 

store Sorteringer, saa ved Udvalget af Avlsdyrene er der sikkert ikke saa 

megen Anledning til at lægge Vægt paa, at disse lægger de meget store Æg, 

som paa Ægantallet og Øgelse af Produktionen i Efteraars- og Vintertiden.

Med Begejstring sluttede Ægproducenterne sig til Selskabet først i Jyl

land, særlig i Vejleegnen, og straks efter paa Øerne, og efter at det første 

Aar var afsluttet, var der allerede indmeldt 63 Ægsalgskredse i dette, og Om

sætningen udgjorde i første Regnskabsaar 95,124 kg Æg til Værdi 80,118 

Kroner. I Foraaret 1896 omfattede Selskabet over 200 Kredse, skønt det stod 

uden Driftskapital og Ægpræserveringsanstalter. I Marts 1897 var Kredsenes 

Antal vokset til 300 med c. 15,000 Medlemmer, i Aaret 1900 til 375 med 

21,500 Medlemmer, og Selskabet har nu, som anførte Oversigt viser, c. 540
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DANSK ANDELS ÆGEXPORT’S OMSÆTNING

OG OPNAAEDE GENNEMSNITSPRISER GENNEM 25 AAR.

Aar kg Æg Kr.
Pris pr. 

72kgÆg
Aar kg Æg Kr. Pris pr.

7.2 kg Æg

1895 95,124 80,118 42,12 1908 4,404,231 4,343,273 49,33

1896 845,193 703,859 41,64 1909 4,318,885 4,569,980 52,91

1897 1,611,276 1,300,217 40,35 1910 4,471,749 4,578,630 51,19

1898 1,907,078 1,648,528 43,47 1911 4,551,927 4,833,652 53,09

1899 2,496,794 2,194,643 44,27 1912 4,501,869 4,968,693 53,50

1900 2,794,182 2,543,580 45,62 1913 4,729,885 5,410,255 57,20

1901 3,692,115 3,334,908 45,18 1914 4,694,450 5,692,096 60,45

1902 4,506,015 4,052,736 44,97 1915 4,828,645 7,667,200 79,35

1903 4,444,108 4,064,569 45,74 1916 4,646,573 9,541,736 102,60

1904 4,143,923 3,866,529 46,65 1917 4,325,721 9,358,002 108,15

1905 4,398,525 4,218,311 48,01 1918 2,774,069 9,581,021 172,70

1906 4,397,391 4,393,771 49,96 1919 3,028,906 13,639,679 224,65

1907 4,464,942 4,568,707 51,16

FORDELINGEN AF DANSK ANDELS ÆGEXPORT’S KREDSE.

Ialt 540 Ægsalgskredse.

Københavns Amt............. Aarhus Amt............

Frederiksborg — ............ ............ 5 — Randers — ............. ............  44 —

Sorø — ............ ............. 34 - Vejle — ............ ............ 43 —

Holbæk — ............ ............. 19 Ribe — ............ ............ 47 —

Præstø — ............. ............ 15 — Viborg — ............ ............... 32 -

Maribo — ............ ............ 30 — Thisted — ............. ............. 14

Odense — ............ ............ 29 Aalborg — ............. ............ 45 —

Svendborg — ............. ............  25 - Hjørring —............ ............... 46 —

Bornholm — ............ ............ 29 Ringkjøbing — ............ ............ 18 . -

3:
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Kredse fordelt i de forskellige Amter med c. 50,000 Medlemmer. Fra 1899 

til 1919 incl. er der i Overskud udbetalt til Kredsene 1,759,728 Kr. 90 Øre, 

fra 1903 til 1919 incl. er der i Reservefond udbetalt til Kredsene 963,644 Kr. 

83 Øre og fra 1900 til 1919 incl. er der i Renter af Reservefond udbetalt til 

Kredsene 234,450 Kr. 80 Øre. For Tiden beløber Selskabets Ejendele i Form 

af Overskud, Reservefond og Ejendomme med Inventar sig til betydelig over 

2 Millioner Kroner Netto.

At Selskabet har faaet saa stor en Tilgang af Medlemmer skyldes bl. a., 

at Langelands Andels-ÆgeksporC og Midtsjællands Andels-Ægeksport samt

FRA SELSKABETS HOVEDKONTOR I KØBENHAVN

Ægeksporten under Smørpakkeriet i Esbjerg og Løgstør Andels-Svineslagteri 

i Tidernes Løb sluttede sig til dette. Disse Foreningers Tilslutning til Sel

skabet gav forøget Styrke, og det har iøvrigt vist sig, at Samarbejdet har 

svaret fuldt ud til Forventningerne.

Det stod efterhaanden klart for Styrelsen, at Ægpræserveringsspørgsmaalet 

maatte tages op, for at Medlemmerne stadig kunde opnaa det fulde Udbytte, 

og i denne Forbindelse har det sin Interesse at anføre, at det første Forsøg 

efter den nuværende Præserveringsmaade udførtes i en lille Præserverings

anstalt, der den Gang ejedes af Selskabets Bestyrer i Nykøbing Falster, Fr.
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Simonsen. Forsøget gav saa godt Resultat, at Styrelsen forelagde et udarbejdet 

Forslag om at erhverve Grund og da opføre en Ægpræserveringsanstalt i 

Nykøbing F., og fra denne beskedne Begyndelse har Ægpræserveringen ud

viklet sig til at være af en ikke ringe Betydning. I 1898 vedtoges det at 

oprette Fjerkræfederier, hvoraf det første blev indrettet paa Pakkeriet i Vejle.

Paa Generalforsamlingen den 19. April 1898 fremkom Forslag om Op

rettelsen af et Repræsentantskab, der kunde skaffe et fyldigt Udtryk for de 

forskellige Egnes Interesser, og paa Generalforsamlingen den 1Ö. Marts 1901 

i Aarhus nedsattes et Udvalg paa 5 Medlemmer til at underkaste de gamle 

Love en gennemgribende Revision. Udvalget, der kom til at bestaa af Folketings

mand M. P. Blem og Kaptajn L. Kofoed, begge fra Bornholm, Lærer Mouritsen, 

Mørup, og Direktørerne Fr. Møller og Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, 

udrettede et stort Arbejde for at gøre disse mere tydelige og overensstem

mende med alle berettigede Krav. Den 20. April 1906, elleve Aar efter Sel

skabets Stiftelse, tildelte Hans Majestæt Kongen Andelsselskabet Prædikat af 

„Kongelig Hofleverandør".

FEDEDE UNGE HANER PAKKEDE TIL FORSENDELSE



DANSK ANDELS ÆGEXPORTS EJENDOM 

STUDIESTRÆDE 34, KØBENHAVN



FRA ÆGPAKKERIET I NYKØBING, FALSTER. ÆGGENE OPTAGES AF TRANSPORTKASSERNE 

OG SORTERES

SELSKABETS OG KREDSENES VIRKSOMHED

v a d Selskabets og Kredsenes Virksomhed angaar, da former 

denne sig i Hovedtrækkene som følger: Æggene indsamles 

gennem Ægsalgskredse, der har Selvstyre. Ved Oprettelsen 

af disse opføres de indtegnede Medlemmers Nummer, Navn, 

Adresse og Stilling paa Kredsens Medlemsliste, hvorefter der 

indkaldes til en Generalforsamling, paa hvilken der vælges 

, som underskriver Kredslovene, der straks sendes til Dansk en Kredsstyrelse, 

Andels Ægexports Hovedkontor og stemples. Dette giver da Meddelelse om 

Kredsens Nummer og bestiller Ægstempler med saavel Kreds- som Medlems

nummer. Det enkelte Medlem, der nu intet Indskud eller Kontingent betaler, skal 

derefter før Leveringen stemple hvert Æg med sit og Kredsens Nummer. Paa 

denne Maade haves en fuldt ud betryggende Kontrol med, fra hvilket Medlem 

hvert enkelt Æg er leveret, saa det er derfor ingen Overdrivelse, naar det er 

anført, at Selskabet ved dets Stemplingssystem altid kan følge hvert Ægs Spor 

tilbage fra Frokostbordet i England til Ægproducenten i Danmark, hvis Høns
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har lagt det. I nævnte Foranstaltning ligger ene og alene Midlet til Forbed

ring af Æggenes Kvalitet. Selv om Gennemførelsen af Stemplingssystemet og 

udelukkende Levering af friske Æg for en Forhaandsbetragtning synes uover

kommelig at opnaa, har dette ikke desto mindre kunnet lade sig gøre. Æg

producenter, der vil undgaa at idømmes Mulkt for daarlige Æg, kan ikke nøjes 

med at følge den gamle, fordærvelige Slendrian og indskrænke sig til at rense 

Hønsehusene et Par Gange aarlig og som Følge deraf have Hønsene fulde af 

Utøj, men de behøver, til Gavn for dem selv, kun at bringe deres Hønse

hold i Orden, hvorved Faren for at blive idømt Mulkt undgaas. Som ofte an

befalet vil det være af stor Betydning for Produktion af rene Æg, om Ægpro

ducenterne, som antydet paa den Side 12 værende lille Vignet, kunde komme 

ind paa at opsætte et med ophøjede Kanter bredt, godt sandbestrøet Flyve- 

brædt foran de fra Gulvet ophængte Reder, da dette vil bevirke, at Hønsene 

ved at vade gennem det tørre, rene Sandlag vilde komme med renere Ben 

paa Rederne, som der iøvrigt bør være rigelig af, velforsynede med ren Halm. 

Og naar Talen gælder om at producere saa friske Æg som mulig, bør bl. a. 

enhver rugelysten Høne, der ikke er Brug for straks, fjernes fra Rederne og 

opsættes i Afvænningsbur, dels fordi det da er lettere at faa Bugt med Ruge

lysten', men navnlig grundet paa, at de ved at ruge paa de lagte Æg beska

diget og tilsøler disse, der, om de er befrugtet, ødelægges ved den mindste 

Rugning. Man faar ved disse og de tidligere nævnte simple Forholdsregler 

den fulde Løn for sine Anstrængelser.

Hver Kreds, der altsaa udgør en Del af Hovedselskabet, har sit eget 

Leveringssted eller har for egen Regning antaget en eller flere Ægsamlere, alt 

efter Kredsens Størrelse. Det viser sig iøvrigt over hele Landet, at de Kredse, 

der har antaget kørende Ægsamler, der da kommer rundt til alle Medlem

mer, er de mest levedygtige, idet kørende Ægsamlere, ved Siden af at være 

tidsbesparende, holder mere sammen paa Medlemmerne. Paa bestemte Dage 

kommer der nemlig Bud efter Æggene, der har været opbevaret paa et kø

ligt, skyggefuldt, lugtfrit Sted, og Producenterne ved da, at de skal have 

disse omhyggelig og tydelig stemplede, klar til Levering. Almindelig er det, 

at Æggene, der ikke betales pr. Styk eller Snes, men som det ene rigtige 

efter Vægt, vejes og betales af Ægsamleren ved Modtagelsen, og hvert Med

lem maa da med de modtagne Oummistempler tydelig have stemplet alle 

Æggene i den duppe Ende med Kreds og Medlemsnummer. Dato, Vægt og 

Beløb indføres i Medlemmets Ægsalgsbog. Prisen, der betales for Æggene, 

fastsættes af Dansk Andels Ægexports Forretningsudvalg forud for en Uge
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ad Gangen og meddeles Kredsene. Jo større disse er, desto mindre bliver 

Omkostninger pr. kg. Æg, og jo større og stærkere Selskabet bliver, des 

mere kan det udrette til Gavn for Medlemmerne.

Ægsamleren fylder Æggene i store Fyrretræskasser og afsender disse til 

Selskabets nærmeste Pakkeri. Fragten betales af Selskabet, ligeledes Retur

fragten for Transportkasserne, hvoraf Kredsene nødvendigvis bør have to Sæt, 

udstyret med Paprammer til hvert Æg, Mellempap og to Halmrriaatter til 

at anbringe henholdsvis foroven og forneden i Kasserne. Disse findes 

i to Størrelser, nemlig til 25 og 50 Snese. Megen Vægt lægges paa, at saa- 

vel Kasserne, af hvilke de store giver færre Knækæg, som Rammerne m. m. 

er udluftede og fuldstændig tørre, før Æggene fyldes i, da det modsatte vil 

virke forringende paa disses Kvalitet. Betalingen for de fra Kredsene indsendte 

Æg sendes snarest sammen med Afregningen i en Anvisning paa Selskabets 

Bank, og hele Overskuddet fordeles da aarlig til Kredsene i Forhold til Vær

dien af de Æg, hvert enkelt Medlem indenfor disse har leveret

ÆGGENE AFLEVERES TIL DEN KØRENDE ÆGSAMLER
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LOVE

FOR

DANSK ANDELS ÆG EXPORT

Vedtaget og ændret paa Generalforsamlingerne 1902, 1903, 

1904, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1916 og 1917.

AFSNIT I.

Selskabets Navn, Hjemsted og Formaal.

4 I-

Andelsselskabets Navn er „Dansk Andels Ægexport".

5 2.

Andelsselskabet, der begyndte sin Virksomhed den 20. April 1895, har 

siden April 1900 haft sit Hjemsted og Værneting i København. Hovedkon

toret kan flyttes til en anden Plads i Danmark, naar Styrelsen og Repræsen

tantskabet beslutter det.

6 3.

Andelsselskabets Hovedformaal er at indarbejde det bedst mulige Mar

ked i Udlandet for danske Æg, derved at Selskabet yder Køberne Garanti 

for, at de Æg, der leveres under Selskabets indregistrerede Mærke for nylagte 

Æg, absolut er nylagte og rene. Selskabets Formaal er for øvrigt i alle Maa- 

der at varetage Ægproducenternes Interesser og kan omfatte Ægpræserve- 

ring og Salg eller Fedning af Andelshavernes Fjerkræ, samt Foranstaltninger 

til Fremme af velledede og lønnende Hønseavl og Hønsehold.



43

AFSNIT II.

Kredsene.

§ 4.

Andelsselskabet bestaar af Kredse paa mindst 10 Medlemmer. Undta

gelser heraf kan gøres af Styrelsen og Repræsentantskabet i Forening. En

hver Kreds, der har indmeldt sig i Andelsselskabet, er pligtig i et og alt at 

rette sig efter dettes til enhver Tid gældende Love. Kredsstyrelsen skal sørge 

for, at Kredsens Love er i Overensstemmelse med Selskabets.

§ 5.

Indmeldelse i Andelsselskabet sker skriftlig ved Kredsens Styrelse til An

delsselskabets Formand og er bindende for mindst 1 Aar. Samtidig med Ind

meldelsen indsendes et af Kredsstyrelsen underskrevet Eksemplar af Kreds

loven og en Medlemsliste, hvorpaa hvert Medlems Nr., Navn og Stilling er 

opført. Naar ny Medlemmer optages i Kredsen, skal Kredsformanden straks 

give Andelsselskabets Formand skriftlig Meddelelse derom. Styrelsen kan nægte 

Optagelse af enkelte Kredsmedlemmer eller Kredse. Beslutningen herom kan 

indankes for Repræsentantskabet og Generalforsamlingen. Udmeldelse, der sker 

paa samme Maade som Indmeldelsen, kan kun finde Sted til en 1. Januar 

med mindst 3 Maaneders Varsel.

§ 6.

Enhver Kreds, der har indmeldt sig i Andelsselskabet, er pligtig at levere 

det alle de hos Medlemmerne indsamlede Æg, og Kredsens Medlemmer er 

pligtige at levere alle deres Æg — privat Forbrug, Rugeæg og tilfældig fundne 

Æg undtagne — paa den Maade og til de Tider, der bestemmes af Kredssty

relsen. Leveringspligten gælder for et Aar ad Gangen. I Kredsene maa der 

ikke leveres Æg, der er over 7 Dage gamle; Overtrædelse heraf, saavel som 

Levering af fordærvede Æg, paadrager vedkommende Medlem en Bøde af 

5 Kr., der i Gentagelsestilfælde kan forhøjes til 10 Kr. Ved hvert Kalender- 

aars Begyndelse dikteres første Gang kun 5 Kr. Den ene Halvdel af Bøden 

tilfalder Andelsselskabet, den anden Halvdel vedkommende Kreds. Bøden dik

teres af Andelsselskabets Styrelse, hvis Kendelse er inappellabel. I Tilfælde 

af Søgsmaal til Bødens Inddrivelse betales skadesløse Sagsomkostninger af den, 

hvem Bøden er dikteret, uanset Forordning af 6. August 1824.
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§ 7.

Kredsene skal levere modtagne Æg til Selskabet inden Udløbet af den 

Leveringsuge, hvori de er indsamlede; dog kan Andelsselskabets Styrelse 

efter Omstændighederne indrømme midlertidige Lempelser heri, saavel som i 

Leveringsfristen ifølge § 6.

Æggene skal leveres absolut rene, og for Kontrollens Skyld skal hvert 

Æg være tydeligt stemplet med Kredsens og Medlemmets Nr. ifølge Medlems

listen. Selskabet kan nægte Modtagelse af Æg, der ikke svarer til disse For

dringer, eller afregne dem til en mindre Pris.

For at Stemplingen af Æggene kan ske ensartet, skal hver Kreds forsyne 

sig med Stempelfarve og Gummistempler til Medlemmerne hos den af Selska

bet antagne Leverandør.

§ 8.

Har en Kreds ikke leveret alle de i Aarets Løb indsamlede Æg til An

delsselskabet, eller har den holdt Æggene tilbage udover den i § 7 fastsatte 

Tid, mister den sin Andel i Aarsoverskuddet og Reservefonden for vedkom

mende Aar, og Andelsselskabets Styrelse er endvidere berettiget til at betragte 

Kredsen som udtraadt fra Regnskabsaarets Slutning.

Styrelsen kan ekskludere enkelte Kredse eller Medlemmer. Beslutningen 

herom kan indankes for Repræsentantskabet ög Generalforsamlingen, men ikke 

for Domstolene.

Stempler fra udtraadte eller ekskluderede Kredse skal snarest muligt ind

sendes til Hovedkontoret uden Vederlag.

Udtraadte eller ekskluderede Kredse eller Medlemmer har intet som helst 

Krav paa Andelsselskabets Ejendom, Aarsoverskud eller Reservefond.

§ 9.

Fragten for Æggene pr. Bane eller Dampskib betales af Andelsselskabet.

AFSNIT III.

Styrelsen.

§ 10.

Styrelsen bestaar af Formanden og 4 andre Medlemmer. De vælges alle 

af Generalforsamlingen, Formanden for et Tidsrum af 5 Aar, de øvrige Med

lemmer for 2 Aar, saaledes at to afgaar efter Tur hvert Aar. Afgaaede Sty

relsesmedlemmer kan genvælges. Styrelsen vælger af sin egen Midte en Næst

formand. Forretningsudvalget bestaar af Formanden, Forretningsføreren og
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et af Styrelsen af dens egen Midte valgt Medlem. Dette fastsætter Noteringerne 

og underskriver paa Andelsselskabets Vegne ved 2 af dets Medlemmer. Hvis 

et Styrelsesmedlem dør eller nedlægger sit Hverv eller af andre Grunde op

hører at fungere, kan Repræsentantskabet foretage Suppleringsvalg. Er det 

Formanden, der saaledes ophører at fungere, kan Næstformanden fungere og 

lønnes som Formand indtil næste ordentlige Generalforsamling, medmindre Sty

relsen anser det for nødvendigt at sammenkalde en overordentlig Generalfor

samling for at foretage Suppleringsvalg af en Formand.

Med Undtagelse af Formanden er Styrelsens Medlemmer ulønnede, men 

faar under Udførelsen af deres Hverv 10 Kr. i Dagpenge, fri Rejse paa 1. 

Klasses Dampskib og 2. Klasses Jernbane, samt 1 Kr. pr. løbende Mil til 

Vognbefordring.

§ Il-
Styrelsen bestemmer Forretningsgangen, ansætter Forretningsfører og det 

øvrige faste Personale, men Repræsentantskabet fastsætter deres Lønninger. 

Formanden sammenkalder Styrelsen, naar han finder Anledning dertil, eller 

naar mindst 3 Styrelsesmedlemmer forlanger det. Indkaldelsen sker saavidt 

muligt med 7 Dages Varsel. Formanden leder Forhandlingerne; Beslutninger 

tages med absolut Stemmeflerhed, saaledes at en gyldig Beslutning altid kræ

ver 3 Stemmer. Repræsentantskabets Formand har Ret til at deltage i Styrel

sesmøderne, men uden Stemmeret.

§ 12.

Formanden leder Andelsselskabets Anliggender under Ansvar for Styrel

sen. Han optræder i processuelle Forhold paa Selskabets Vegne.

Formandens Løn er 5.500 Kr. aarlig samt i Tantieme y2 pro Mille af 

det sidste Regnskabsaars Omsætning, dog ikke udover 9000 Kr. ialt.

For Rejser i Selskabets Tjeneste oppebærer Formanden samme Godtgø

relse som Styrelsesmedlemmerne.

AFSNIT IV.

Repræsentantskabet.

§ 13.

Repræsentantskabet, der bestaar af et Medlem for hvert Amt, vælges paa 

4 Aar, dog at Halvdelen afgaar hvert andet Aar. Valgene, der foregaar in

den og gælder fra 10. Marts, sker amtsvis ved et Møde af Kredsens Tillids-



46

mænd (en Mand fra hver Kreds), som Repræsentanten lader sammenkalde til 

Valg af en Repræsentant og en Suppleant for Amtet.

Ved Repræsentantskabsmøderne vælges en Skriftfører til at føre Forhand

lingsprotokollen, hvori Forhandlingsemner og Afstemninger indføres. Proto

kollen underskrives af samtlige Repræsentanter, efter at være oplæst. Forman

den leder Forhandlingerne. Styrelsen deltager i Repræsentantskabsmøderne, 

men har ingen Stemmeret

§ 14.

Alle vigtige. Sager, som ikke vedrører den daglige Drift, er Styrelsen 

pligtig at forelægge Repræsentantskabet til Afgørelse, med mindre Sagen ikke 

taaler Udsættelse. I saa. Fald træffer Styrelsen Afgørelsen og forelægger senere 

Sagen for Repræsentantskabet. Til Beslutninger af Repræsentantskabet kræves 

absolut Stemmeflerhed, altsaa mindst 10 Stemmer.

Repræsentanterne er ulønnede, men faar samme Dagpenge og Rejsegodt

gørelse som Styrelsen.

Hvis en Repræsentant dør eller nedlægger sit Hverv eller af andre Grunde 

er forhindret fra at fungere, træder Suppleanten i vedkommende Repræsen

tants Sted.

AFSNIT V.

Revisionen.

§ 15.

Revisionen bestaar af to regnskabskyndige Mænd, der efter Repræsen

tantskabets Forslag vælges af Generalforsamlingen for 2 Aar ad Gangen; de 

afgaar skiftevis, første Gang ved Lodtrækning. Endvidere vælges paa samme 

Maade to regnskabskyndige Suppleanter. Revisorerne skal mindst en Gang 

maanedlig foretage en kritisk Revision. De har til enhver Tid uhindret Ad

gang til at kontrollere Selskabets Virksomhed, navnlig ved at undersøge Lag

rene, Kassebeholdningen, Bøgerne og Regnskaberne med Bilag m. v.

Finder Revisorerne Anledning til Udsættelser, skal de gøre Indberetning 

til Selskabets Formand, hvis Paalæg Forretningsføreren er pligtig at efter

komme, indtil Sagen kan blive afgjort ved et Styrelsesmøde. Er begge Re

visorer enige derom, kan de forlange Styrelsen eller Repræsentantskabet sam

menkaldt. Revisorerne kan tilsiges til Styrelsesmøderne, men de har ikke 

Stemmeret. Revisorernes Vederlag fastsættes af Repræsentantskabet efter Sty

relsens Indstilling.
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AFSNIT VI.

Generalforsamlingen.

§ 16.

Generalforsamlingen bestaar af Styrelsen, Repræsentantskabet og en Til

lidsmand for hver Kreds paa mindst 10 Medlemmer; dog har Medlemmer 

af Styrelsen og Repræsentantskabet ingen Stemmeret, medmindre de tillige er 

Tillidsmænd. Tillidsmanden maa medbringe en Fuldmagt fra Kredsstyrelsen. 

En Tillidsmand kan repræsentere 2 Kredse, en bornholmsk indtil 5 Kredse. 

Kun Andelshavere kan vælges til Tillidsmænd.

§ 17.

En ordentlig Generalforsamling skal sammenkaldes aarlig i Juni Maaned. 

Overordentlige Generalforsamlinger skal afholdes, naar Styrelsen finder An

ledning dertil, eller det forlanges af 7io af Kredsene eller Halvdelen af Re

præsentanterne. Den overordentlige Generalforsamling skal afholdes inden 

en Maaned efter, at Begæringen derom er fremsat. Generalforsamlinger ind

kaldes af Styrelsen ved Brev til Kredsformændene med mindst 14 Dages Var

sel. Indkaldelsen skal saavidt muligt være ledsaget af en Dagsorden. Tid og 

Sted for Generalforsamlingen meddeles i Selskabets Medlemsblad.

Forslag, som ønskes forhandlede paa den ordentlige Generalforsamling, 

maa anmeldes til Formanden inden den 20. Februar, og Forslag, som ønskes 

forhandlede paa en overordentlig Generalforsamling, maa indsendes til For

manden samtidig med Begæringen om den overordentlige Generalforsamlings 

Afholdelse.

Umiddelbart forud for hver ordentlig Generalforsamling holdes Repræ

sentantskabsmøde, hvori alle paa Dagsordenen for Generalforsamlingen op

førte Sager skal behandles. Repræsentantskabet kan med % Stemmers Fler

tal nægte et Forslags Fremme, saaledes at det udgaar af Dagsordenen; dog 

undtages herfra de i Lovenes §19 nævnte Forhandlingsgenstande og Klager, 

som ifølge §§ 5 og 8 kan indankes for Generalforsamlingen.

§ 18.

Generalforsamlingen vælger en Ordstyrer, en Skriftfører og to Stemmetæl

lere. Skriftføreren skal føre en Protokol over alle Forhandlinger og Afstemnin

ger paa Generalforsamlingen. Protokollen underskrives af Ordstyreren, Skriftfø

reren og Forretningsudvalget; den har fuld Beviskraft med Hensyn til det paa 

Generalforsamlingen passerede. Ved alle Afstemninger gør simpel Stemme-
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kvalificeret Flertal. Staar Stemmerne lige, gør Ordstyrerens Stemme Udsla

get. Skriftlig Afstemning foretages, hvis Ordstyreren bestemmer det eller 

mindst 20 tilstedeværende Tillidsmænd forlanger det. Ved Afstemningen maa 

Adgangskortene til Generalforsamlingen forevises. Efter Forslag fra Styrelsen 

eller Ordstyreren kan Generalforsamlingen med simpel Stemmeflerhed udelukke 

en Tillidsmand fra Deltagelse i Generalforsamlingen. Beslutningen herom 

kan ikke gøres til Genstand for Rettergang.

4 19-

Paa den ordentlige Generalforsamling foretages følgende:

a. Beretning om Andelsselskabets Virksomhed i det forløbne Regn- 

skabsaar.

b. Det reviderede Regnskabs Fremlæggelse til Godkendelse.

c. Eventuelt Valg af Formand.

d. Valg af Styrelsesmedlemmer.

e. Valg af en Revisor og Suppleant.

f. Valg af Stedet for næste Generalforsamling.

AFSNIT VII.

Reservefond.

5 20.

Af det foregaaende Aars Nettooverskud udbetales Halvdelen i Oktober 

til Kredsene i Forhold til Værdien af leverede Æg, medens Resten henlæg

ges til Reservefond; denne benyttes som Driftskapital, men godskrives Kred

sene paa en særskilt Konto i Forhold til Værdien af leverede Æg.

De paa denne Konto indestaaende Beløb er det, hvormed Kredsene og 

Medlemmerne hæfter for Selskabets Forpligtelser, og Beløbene kan først ud

betales ved Selskabets Opløsning, med mindre der efter Styrelsens Skøn ikke 

haves Anvendelse for hele Beløbet.

En Kreds’s eller et enkelt Medlems Andel i Reservefonden kan ikke 

gøres til Genstand for Forfølgning af vedkommendes Kreditorer; dog und

tages herfra de Krav, som Andelsselskabet maatte have mod vedkommende.

Ved eventuel Udbetaling til Kredsene af deres Andel i Reservefonden 

begyndes med de ældste Aargange. Kredsenes Andel i Reservefonden forren

tes til enhver Tid med 4V2 % P- A., som udbetales samtidig med Overskuddet.
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AFSNIT VIII.

Driften.

§ 21.

Selskabets Penge skal indgaa til den af Repræsentantskabet anviste Bank; 

Udbetalingen sker af Banken efter Anvisning af to af Forretningsudvalgets 

Medlemmer.

Udbetalingen til Kredsene for modtagne Æg skal ske hurtigst mulig.

§ 22.

Forretningsføreren forestaar under Formandens Tilsyn Forretningens dag

lige Drift i Henhold til den af Styrelsen modtagne Instruks; han er ansvarlig 

for, at Æglageret og Inventar holdes forsikret mod Ildsvaade, og at afsendte 

Æg forsikres mod Havari.

§23.

Formanden, Forretningsføreren, Kassereren og Filialbestyrerne stiller for

nøden Sikkerhed for betroede Midler. Kontrakter og Deklarationer forelæg

ges Repræsentantskabet til Godkendelse.

§ 24.

Andelsselskabet kan kun opløses, naar det vedtages med 2/3 af de mødte 

Stemmer ved to paa hinanden følgende Generalforsamlinger. Forandringer i 

Lovene kan kun ske, naar mindst % af de ved Generalforsamlingen mødte 

stemmer derfor.

§ 25.

Ved eventuel Opløsning af Andelsselskabet skal dets Ejendele realiseres. 

Derefter dækkes først alle Selskabets Forpligtelser udadtil. Hvis en Del af 

Reservefonden medgaar hertil, fordeles Resten mellem Kredsene i Forhold til 

det Beløb, hvormed de staa opførte paa Reservefondskontoen.

Er der derimod Overskud, fordeles dette mellem Kredsene i Forhold til 

Værdien af de i det sidste Regnskabsaar før Opløsningen leverede Æg.

4



LOVE FOR ÆGSALGSKREDSENE

4 i-

Kredsen, der danner en selvstændig Forening, indmeldes som Medlem i 

Andelsselskabet „Dansk Andels Ægexport" (D. A. Æ.) hvis Love til enhver 

Tid er bindende for Kredsen.

4 2.

Medlemmer optages ved Henvendelse til Kredsens Styrelse.

5 3.

Ethvert Medlem er undergivet Kredsens Love, saaledes som de nu er, og 

som de senere paa lovlig Maade maatte blive ændrede ved Generalforsam

lingsbeslutning.

6 4.

Medlemmerne er pligtige at levere alle deres Æg til Kredsen — privat 

•Forbrug, Rugeæg, og tilfældig fundne Æg undtaget - paa den Maade og til 

de Tider, der bestemmes i disse Love eller af Kredsstyrelsen. Tilsidesætter 

et Medlem Leveringspligten, kan Kredsstyrelsen betragte et saadant Medlem 

som udtraadt af Kredsen, og Vedkommende har da tabt al Ret til Del i Over

skud, Reservefond, Kredsens Inventar o. s. v.

Leveringspligten gælder for et Aar ad Gangen og fortsættes paany for 

det kommende Aar, hvis der ikke finder Opsigelse Sted til Kredsstyrelsen inden 

det løbende Aars 1. Oktober.

7 5.

Der maa ikke leveres fordærvede Æg eller Æg der er over 7 Dage 

gamle. — Leveres dog saadanne Æg, mister vedkommende Ret til Betaling
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for dem og skal, hvis Betaling allerede er ydet, tilbagebetale Beløbet skadesløst. 

— Vedkommende ifalder derhos Bøde: første Gang paa 5 Kroner, i Genta

gelsestilfælde eventuelt paa 10 Kr. Disse Bøder, der paalægges af „Dansk An

dels Ægexport"s Styrelse, hvis Kendelse er endelig, fordeles med Halvdelen 

til Kredsen, og Halvdelen til „D. A. Æ."

4 6.

Æggene skal nøjagtig indsamles hver Dag og i den varme Sommertid 

mindst 2 Gange daglig. Tilfældig fundne Æg maa ikke leveres. Der maa 

kun anvendes Kunstæg som Redeæg, og Rederne skal holdes afspærrede for 

Hønsene om Natten.

4 7.

Der maa kun leveres rene, ikke vaskede Æg, og de skal saavel af Pro

ducenterne som af Ægsamlerne beskyttes mod Sol, Regn og Frost.

5 8.

Medlemmerne maa kun levere Æg til Kredsen af egen Hønsebestand; 

Overtrædelse heraf medfører Bøde, første Gang 25 Øre og senere 50 Øre pr. 

72 Kilo af de uberettiget leverede Æg.

6 9.

Kredsens Medlemsliste skal være forsynet med Nummer og Navn samt 

Stilling for hvert Medlem, og Medlemmets Nummer paa Listen skal være det 

samme, hvormed han stempler Æggene. Forandringer ved Listen skal Kreds

formanden straks meddele „D. A. Æ."s Hovedkontor.

Hvert Medlem faar mod Betaling - ca. 85 Øre - udleveret et Gum

mistempel med Tilbehør. Saavel Kredsens som Medlemmets Nummer findes 

paa Stemplet, hvormed hvert Æg før Leveringen skal stemples smukt og ty

deligt paa den duppe — tykke — Ende.

7 10.

Ægsamlerne maa kun modtage Æg, der er rene, tydelig og ordentlig 

stemplede.

8 11.
Kredsstyrelsen kan midlertidig nægte at modtage et Medlems Æg, og et 

Medlem kan ekskluderes ved en Flertalsbeslutning paa en Generalforsamling 

eller af WD. A. Æ."s Styrelse.
4:
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4 12.

Den fornødne Kapital til Kredsens Virksomhed, derunder til Betaling af 

Medlemmernes Æg, tilvejebringes ved Laan; Kredsens Medlemmer hæfter soli

darisk for Laanet, saavelsom for de andre Forpligtelser Kredsen paadrager 

sig. For »Dansk Andels Ægexport"s Forpligtelser hæfter Kredsen kun med 

sin der indestaaende Reservefondsandel.

5 13.

Æggene betales med de af Kredsstyrelsen bestemte Priser. Hvad Æg

gene indbringer derudover, udbetales først til Medlemmerne, efter at der er 

henlagt et efter Kredsstyrelsens Skøn passende Beløb til Driftskapital.

6 14.

Udtraadte eller udelukkede Medlemmer har intet Krav paa Overskud eller 

Reservefond, der kommer til Udbetaling efter Udtrædelsen, saalidt som paa 

andre af Kredsens Ejendele, og skal uden Vederlag aflevere deres Stempel 

til Kredsformanden.

Ved Ejendomsskifte kan det fratrædende Medlems Pligter og Rettigheder 

overgaa til Efterfølgeren, naar Parterne derom er enige og skriftlig fremsen

der Begæring til Kredsstyrelsens Formand.

7 15.

Kredsens Styrelse bestaar af et ulige Antal Medlemmer, nemlig........ og

vælges af Generalforsamlingen.

§ 16.

Kredsstyrelsens Opgave er at drage Omsorg for, at Kredsens Virksomhed 

fremmes paa bedste Maade, blandt andet derved, at den sørger for, at Æggene 

leveres til WD. A. Æ." i en saadan Stand, som fordres. Kredsstyrelsen ud

nævner og afskediget Ægsamler og andre, der besørger Kredsens Forretnin

ger, bestemmer deres Løn og fører Tilsyn med dem. Kredsformanden kan 

saaledes ikke tillige være Ægsamler.

§ 17.

Generalforsamlingen, som afholdes i Begyndelsen af Februar, vælger aar- 

lig to Revisorer, der reviderer Aars-Regnskabet inden Udgangen af Januar 

Maaned i det paafølgende Aar.

§ 18.

Kredsen kan sende en Tillidsmand til „D. A. Æ."s Generalforsamling.
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§ 19.

Ved en eventuel Opløsning af Kredsen skal, efter at alle Forpligtelser 

er opfyldte, det mulig tiloversblevne fordeles blandt Medlemmerne i Forhold 

til Værdien af leverede Æg i sidste Regnskabsaar.

§ 20.

„Dansk Andels Ægexport“ kan paa egen Haand og i alle Henseender 

haandhæve disse Loves Bestemmelser saavel over for Kredsen som over for 

dens enkelte Medlemmer, derunder ogsaa indtale Bøder m. v. med det fulde 

Beløb.



UDKAST TIL KONTRAKT

MELLEM

EN ÆGSALGSKREDS OG EN KØRENDE ÆGSAMLER

paa

19

AAellem Styrelsen for Dansk Andels Ægexports Kreds Nr 

denne Kreds Vegne og 

indgaas herved følgende Overenskomst, hvorved 

antages som Ægsamler for ovennævnte Kreds fra og med 

at regne paa følgende Vilkaar:

§ 1.

Ægsamleren skal med Køretøj og ad den Rute, som Styrelsen nærmere 

foreskriver, indsamle og afhente de Æg, som Kredsens Medlemmer har at 

levere til Kredsen.

Ruten skal befares og Indsamling finde Sted hver Uge og saaledes, at 

der indsamles hos samme Medlemmer den bestemte Dag i hver Uge, som forud 

fastsættes af Styrelsen, alt med mindre Styrelsen paa visse Tider og under visse 

Omstændigheder giver udtrykkelig Tilladelse til en anden Indsamlingsmaade, 

hvilken Tilladelse dog kun gælder for det enkelte Tilfælde, hvorfor den gives.

§ 2.

Samtidig med, at Ægsamleren modtager Æggene fra Kredsens Medlemmer, 

betaler han Æggene efter de Priser, som forud opgives ham af Styrelsen. - 

De dertil fornødne Beløb overleveres forud Ægsamleren, men bliver selvfølgelig 

ikke hans Ejendom eller hans Ejendomsret undergivet, og maa af ham 

kun anvendes til at betale de indsamlede Æg med. - De skal holdes isolerede 

fra hans øvrige Beholdning, og Styrelsen eller en Repræsentant for den har 

naar som helst Ret til at fordre Regnskab for og føre Kontrol med Pengenes 

Anvendelse, eventuelt Tilstedeværelse.
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Over de indsamlede Æg opnaar Ægsamleren selvfølgelig heller ikke Ejen

domsret; de bliver Kredsens Ejendom og Ejendomsret undergivet straks ved 

Levering til Ægsamleren.

4 3.

Ægsamleren skal paase, at de Æg, der leveres ham, er hele og rene samt 

tydelig og ordentlig stemplet med det respektive Medlems saavelsom med 

Kredsens Nr.

Modtager han Æg, der ikke er hele, eller afleverer han Æg, der er i 

Stykker, er han ansvarlig for Æggene saaledes, at han skadesløst skal godt

gøre Kredsen den Værdi, som Æggene har for Medlemmerne.

Modtager han urene eller ikke paa behørig Maade stemplede Æg, hæfter 

han som Selvskyldnerkautionist for Bøder, der i den Anledning maatte blive 

paalagte i Henhold til Kredsens og Hovedforeningens Love.

4 4.

Kun fra Kredsens Medlemmer maa han modtage Æg og han maa ikke 

for egen Regning handle med Æg eller opkøbe Æg til eller forhandle Æg for 

nogen Tredjemand. - Handler han her imod, gør han sig skyldig i væsentlig 

Misligholdelse af denne Overenskomst. - Det samme er Tilfældet, hvis han 

vasker modtagne Æg eller ikke afleverer indsamlede Æg i rette Tid, hvorved 

bemærkes, at Æggene af Ægsamleren skal indleveres, paa rette Maade embal

lerede, paa det mellem ham og Kredsstyrelsen aftalte Sted inden Udløbet af 

den Uge, hvori de er indsamlet.

5 5.

Der leveres Ægsamleren den fornødne Emballage.

6 6.

Ægsamleren fører nøjagtig Regnskab over hele Indsamlingen med til

hørende Betalinger og Aflevering af indsamlede Æg, og indgiver ugevis Af

regning til Kredsen. - Han er pligtig til at modtage og udlevere de Medde

lelser, Love, Stempler og lignende, som skal ud til Kredsens Medlemmer og 

til at hæve eventuel Betaling derfor.

7 7.

Som Vederlag for Virksomheden tilkommer Ægsamleren 4 Øre pr. Kilo

gram Æg regnet efter den Vægt, han afleverer. Vederlaget udredes ugentlig bagud.
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4 8.

Ægsamleren stiller saadan Sikkerhed for, at han rettelig afleverer de i 

hans Besiddelse komne Æg, Emballage og Penge, som Kredsstyrelsen til enhver 

Tid finder betryggende.

4 9. a.

Denne Overenskomst kan af begge Parter opsiges til Ophør med Aars 

Varsel til den 1ste i en Maaned, men fra Kredsens Side dog først til Ophør 

2 Aar efter dens Ikrafttræden. Væsentlig Misligholdelse fra Ægsamlerens Side 

berettiger dog selvfølgelig Kredsen til at hæve Overenskomsten straks.

*)

Jeg indgaar herved paa denne Overens

komst, som jeg forpligter mig til at overholde i alle Ord og Punkter.

For Stemplingens Skyld bemærkes, at Ægsamlerens Vederlag formentlig 

ikke vil naa Kr. aarlig.

* ) § 9. b.

I 2 — To — Aar efter at Ægsamleren er ophørt med at være Kredsens 

Ægsamler, maa han ikke forhandle eller indsamle Æg for egen Regning eller 

til nogen Forretning eller Institution, som ikke hører ind under Dansk Andels 

Ægexport



ÆGGENE SORTERES OG PAKKES. FRA ÆGPAKKERIET I AALBORG

ARBEJDET PAA ÆGPAKKERIERNE

det gode Resultat er naaet, skyldes ogsaa den paa Ægpakke

rierne gennemførte nøje Kontrol med Kvaliteten og fortrinlige 

Behandling af Æggene, saavel med Hensyn til ensartet Sor

tering som omhyggelig Lysning og Pakning. Æggene, der 

fra Kredsene bliver sendt pr. Bane eller, om disse ligger nær 

Pakkeriet, kørt til dette, ankommer i Transportkasser, forsynet 

med Paprum til hvert Æg og vejes da straks. Ved Sorteringen efter Størrelse, 

der mest udføres af Kvinder og som afhænger af hurtigt Øje og Haand, an

vendes Træ eller Papbakker, forsynet med Huller, hvori Æggene, der sorteres 

efterhaanden som de optages af Transportkasserne, anbringes med den ene 

Ende opad. Æggene adskilles i følgende Størrelser: 13, 14, 15, 16, 17 og 18, 

undertiden ogsaa i 20 Ibs pr. 120 Stk. (great hundred), men Hovedmængden 

er 14 til 18 Ibs. Bakkerne, der har brede Rammer, saa den ene kan an

bringes over den anden, uden at Æggene ødelægges derved, kan al

mindeligvis rumme 8 å 12 Dusin Æg. I Løbet af faa Minutter er adskillige 

Bakker fyldte med sorterede Æg og tilbage staar nu at veje hver Bakke med 

Æg og da, om Vægten skulde vise sig at være for høj eller lav, foretage en 

Ombytning af nogle af Æggene med andre, til den forønskede Vægt er naaet.



Det er forøvrigt en Kendsgerning, at godt sorterede Æg ikke er nær saa 

udsatte for Brækage som daarlig sorterede, hvor de mindre ved det mindste 

Stød let vil flytte sig og derved trykke sig selv eller andre Æg i Stykker.

Et andet Arbejde, der udføres paa Pakkerierne, og som er af største 

Betydning, om det bedst mulige Resultat skal opnaas, er den omhyggelige 

Lysning af Æggene, der sker ved, at Ægbakkerne en efter en sættes over en 

dyb Kasse, som skraaner ind nedadtil, og hvis Sider er dækket af blanke 

Blik- eller Spejlglasplader, saaledes at Lyset fra de to eller fire stærke elek-

ÆGGENE LYSES.

triske Lamper, der staar op fra Kassens Bund, kastes opad. Lysningskassen 

er anbragt i et mindre, mørkt Rum, der er lukket paa nær den ene Side, 

som der kan trækkes et Forhæng for, og paa Væggen over selve Kassen, der 

iøvrigt foroven har nøjagtig samme Maal som den enkelte Ægbakke, findes 

ofte tillige Spejlglas, hvori de paa Rammen værende Æg afspejler sig. Ved 

Hjælp af det stærkt gennemfaldende Lys er det da let at foretage et omhyg

geligt Eftersyn af Æggene, saa de eventuelt snavsede, „skyggede" og paa 

anden Maa de daarlige Æg, f. Eks. Blodæg, kan fjernes, hvorefter Ægram

merne eventuelt kompletteres og vejes.

Førsteklasses Æg maa først og fremmest være friske, og de har da ikke 

særlig stor og iøjnefaldende Luftblære, de maa endvidere have tyk, klar sølv-
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farvet og stærk Hvide og stor, stiv sammenhængende, rødgul, pletfri Blomme 

med stramtsiddende Hinde. Blommens saavel som Hvidens Udseende, Smag 

og Lugt vil straks paavirkes af Fodring med f. Eks. raadden animalsk og ve

getabilsk Føde og for overdreven Anvendelse af Kød- og Fiskeriaffald, lige

som Æggene, om de anbringes nær andre stærkt lugtende Fødemidler, let vil 

tage Lugt af disse. Frisk Grønt giver grundet paa sit Indhold af mineralske 

Stoffer bl. a. smukke, velsmagende og kraftige gulfarvede Æggeblommer. 

Skallen maa være stærk, jævnt formet og ren, uden at Afvaskning af denne 

har fundet Sted, da dette vil have til Følge, at Æggets Holdbarhed og der

med Kvalitet forringes. Brun- og gulskallede Æg bidrager til at forhøje 

Partiets Udseende, i alt Fald overfor vore engelske Kunder. Man har ikke 

noksom kunnet lægge Ægproducenterne paa Sinde, at de bør bestræbe sig 

for at faa produceret tykskallede Æg, idet der tilsættes store Værdier 

aarlig ved, at vore Æg, særlig paa visse Tider af Aaret, navnlig i Sommerens 

varmeste og Vinterens koldeste Tid, fremkommer i tyndskallet Tilstand, saa 

Æggene let knækker under Forsendelsen, hvorved Blommen og Hviden fly

der ud over de øvrige Æg i Kasserne. Hovedaarsagen til dette Onde skyl

des utilstrækkelig Tilførsel af Kalkstof ialt Fald for de indelukkede Høns Ved

kommende, men meget taler for, at ogsaa andre Forhold gør sig gældende, 

nemlig Indespærring i en lille ussel Hønsegaard, Mangel paa Bevægelse, 

Overfodring og i det hele taget uheldig og fejlagtig Fodring. Mulig har 

Forceringen af Æggenes Størrelse indenfor de lettere Racer ogsaa sin Andel 

i nævnte uheldige Forhold, i alt Fald synes de mindre brun- og gulskallede 

Æg at være mere tykke i Skallen. At det ikke er et lille Kalkforbrug Høns 

kræver fremgaar, naar det anføres, at en Høne, der f. Eks. lægger c. 150 Æg 

om Aaret, vil i nævnte Tidsrum komme til at afgive c. 3/4 kg kulsur Kalk til 

Ægskaller, fraset det Kalkforbrug, som Organismen iøvrigt stadig kræver. En

hver Hønseholder bør derfor til enhver Tid give Hønsene tilstrækkeligt med 

gammelt, fintknust Murkalk eller knuste forvitrede Strand- eller Østersskaller, 

saa Hønsene stadig kan lægge tykskallede og dermed til Gavn for Produ

centen mere vægtige Æg.

I et almindeligt Hønseæg vejer Blommen c. 29 %, Hviden c. 60 % og 

Skallen c. 11 % af Æggets samlede Vægt.

Ogsaa med Hensyn til Pakningen af Æggene er der med Aarene sket 

store Fremskridt, og Selskabet har stadig haft sin Opmærksomhed henledt paa 

denne vigtige Side af Sagen. Æggene pakkes efter belgisk Mønster i lange 

flade, tynde, men stærke Fyrretræskasser, forsynet med dobbelte Skillerum, saa
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Kasserne kan saves midt over. Skillerummene, der gør Kasserne stærke, samt 

disses Endestykker bestaar af tykkere Træ. Kasserne, til 12 long hundreds 

eller 1440 Æg, er til mellemstore Æg 57 cm brede, 187 cm lange samt 25 cm 

høje. Kasser til 8 long hundreds anvendes ogsaa og er tilsvarende kortere. 

Man kræver forøvrigt mere de mindre Kasser af Hensyn til Fordelingen, men 

ved det i London i Slutningen af September Maaned 1919 af „International 

Association of Poultry Instructors and Investigators" afholdte Møde, hvor æg

interesserede Folk fra mange Lande var tilstede, blev der dog ret enstemmig 

fremhævet, at Kasserne ikke maatte være for smaa, da det giver forholdsvis 

mindre Brækage. Paa nævnte Møde var der forøvrigt fuld Enighed om, at 

Selskabets Pakning saavel som Æggenes Kvalitet indtog en første Rangs Stil

ling blandt de til England indførte Æg.

Ved Pakningen lægges til Beskyttelse et Lag tørt Langhalm med Træ

uld over i Bunden af Kasserne, derover lægges de første Lag Æg i lige 

Rækker Side om Side og ikke for nær Kassens Ender og Sider, som udfores 

med tør Træuld, hvorefter følger et Lag aldeles ren og tør Træuld, et andet 

Lag Æg og saa fremdeles, til de fire Lag er naaet. Forinden Laaget paa- 

sømmes, lægges der Træuld og Rughalm over det øverste Æglag. Efter- 

haanden som et Lag er pakket, stemples hvert Æg ved Hjælp af et Gummi

stempel med Selskabets indregistrerede Varemærke. I Ægkassernes Langsider 

er udsavet fire smaa firkantede Gribehuller til at faa Fingrene ind i under 

Transporten og paa Endestykkerne er anbragt Selskabets Varemærke, hvilken 

Ægsortering Kassen indeholder og et Bogstav, der angiver Pakningsugen. 

Æggene udføres da straks, saa Selskabet tro mod sit Formaal kan levere til 

det engelske Marked det bedst mulige Produkt, et Formaal, der for Dansk 

Andels Ægexport har været Livet i de svundne 25 Aar.

Som naturlig var, dukkede Tanken straks op om at danne Ægpakkerier 

i forskellige Byer, og allerede saa tidlig som i Aaret 1895 oprettedes det første 

Pakkeri i Vejle, fra hvis Opland Selskabet modtog sine første Æg. Pakkerier 

i andre Byer fulgte hurtig efter, idet saadanne blev oprettet i København og 

Odense i 1896, i Aalborg 1897, i Rudkøbing og Esbjerg i 1898, i Nykøbing 

Falster og Aarhus i 1899, i Ringsted i 1901, i Nexø i 1906 og i Løgstør i 

1917, saaledes at Dansk Andels Ægexport nu ialt har 11 Pakkerier i Landets 

forskellige Egne. Til at begynde med lejede man sig ind, men da det 

unægtelig har sine store Fordele at være Herre i sit eget Hus, er man 

efterhaanden gaaet over til selv at bygge Pakkerier med tilhørende Præser

veringskældere. Det første Pakkeri, Selskabet selv byggede, var i Nykøbing



Falster, og det er nu desuden Ejer af Pakkerierne i Nexø, Vejle og Odense 

og som det sidste Ejendommen i Studiestræde 34 i København, hvor Kon

torerne vil blive indrettede, og hvortil allerede Pakkeriet i København er blevet 

henflyttet.
Ægpræserveringsanstalter er indrettet ved Pakkerierne i Nykøbing Falster, 

Odense, Aalborg, Nexø, Vejle og Esbjerg, og har været til stor Gavn for 

Medlemmerne, idet Præserveringen, der er en regulerende Foranstaltning, har 

haft til Følge, at disse i Foraarstiden, hvor Æggene ellers grundet paa den 

rigeligere Produktion vilde være billigere, faar en god Pris hjem. Nedlæg

ningen, der tager sin Begyndelse, naar Ægpriserne falder, sker i store af Ce

ment opførte Præserveringskummer, som oftest anbragte i de undei Pakke

rierne værende velventilerede kølige Kældere, hvis Vinduer hvidtes for at 

holde Solen ude. Alt holdes i den mest renlige Orden, og Æggene dækkes 

fuldstændig af Præserveringsvædsken, som danner et pergamentlignende Over

træk over Kummerne, der hver kan rumme adskillige Tusinde Æg. Foi inden 

Nedlægningen klinkes og lyses Æggene omhyggelig, da daarlige vil ødelægge 

Naboæggene i samme Kumme. Efter Optagningen ved Hjælp af Ketsere 

anbringes Æggene paa Rammer, afvaskes under rindende Vand og faar An

ledning til at blive fuldstændig tørre forinden de lyses og pakkes paa den 

sædvanlige Maade. Paa Kasserne anføres Betegnelsen „Pickled Eggs" og 

Mærket „Daneg".
Et Omraade paa hvilket Dansk Andels Ægexport ligeledes har grebet 

ind, angaar Fedning af Fjerkræ og Afsætning af Medlemmernes forskellige 

Udsætterfjerkræ. I Aarenes Løb er der oprettet velindrettede Fjerkræfederier 

ved Ægpakkerierne i Vejle, Rudkøbing, Esbjerg og Ringsted. Fjerkræfedningen 

finder Sted fra Efteraaret og til hen paa Slutningen af- Vinteren, den Tid, hvor 

der er mindst at gøre paa Pakkerierne. Til Fedningen har nærmest været 

indsat Hanekyllinger, der har haft mere eller mindre svært Blod i Aarerne, 

samt Renracer, som Plymouth Rocks, Wyandottes, Orpingtons o. s. v., og det 

er lykkedes at fremstille et smukt Produkt af fedede unge Haner, der ofte 

har kunnet maale sig med Udlandets finere Frembringelser af denne Vare. 

Skal Sagen faa Betydning ud over Forsyningen af Hjemmemarkedet, hvilket 

kan danne en god Støtte for en eventuel Eksport, maa Opmærksomheden, 

da Udlandet paa dette Omraade er kræsent og kræver en absolut førsteklasses 

Vare, sikkert mere fæstnes paa Opdræt af de udprægede Federacer eller Kryds

ninger mellem disse indbyrdes, som særlig er i Kurs i de paa Fjerkræfed

ningens Omraade toneangivende Lande. Det er da meget mulig, at mange
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af Dansk Andels Ægexports Medlemmer maaske vilde kunde se deres Fordel 

i at opdrætte saadanne til Fedning egnede Kyllinger, der bl. a. kunde udruges 

af de mange om Sommeren rugelystne Høns, som derved vilde faa en natur

lig Hviletid og derefter sikkert lægge en Del Efteraarsæg. Med stor Fordel 

vilde Kyllingerne da senere kunde udnytte det paa Stubmarkerne ofte rigelig 

tilstedeværende Spildekorn. Det Udlandet kræver er iøvrigt ikke, at de vel- 

behandlede, fedede Kyllinger skal være saa store og yderlig fede som mulig, 

men derimod, at Kyllingerne er ensartede, og at de besidder rigeligt fint, 

hvidt Kød og hvidt Skind, og at Fedtsamlingen i Bagkroppen, paa Halsen 

og omkring Nøglebenet samt Fedtstriberne langs Brystet, paa Ryggens og 

Vingernes Overarm er fine og hvide. Gamle Høns, hvor Fedtet er tilbøjelig 

til at samle sig i Bagkroppen, og som det paa ingen Maade kan betale sig 

at fede, ligesom andet Fjerkræ, har Selskabet til enhver Tid søgt at afsætte 

bedst mulig for sine Medlemmer, der ofte i stor Udstrækning har benyttet 

sig af det gode Tilbud. Kvaliteten er afhængig af Fjerkræets Alder, Art og 

Tilstand og herefter retter Priserne sig pr. Kilo, idet Selskabet, hvad der er 

det eneste rette, afregner Fjerkræet efter Vægt og ikke pr. Styk.

DE FORSKELLIGE ÆGSTØRRELSER



ET AF DE PRÆMIEREDE HØNSEHOLD

FORANSTALTNINGER TIL HØNSEAVLENS FORBEDRING

a n s k Andels Ægexport, der først og fremmest gennem 

Aarene har haft en gennemgribende Forandring og For

bedring af Æggenes Kvalitet til Formaal, har tillige haft 

andre Maal at arbejde henimod, og som et af de vigtigste 

staar Forbedringen af Hønse- 

bestanden rundt om i Landet.

Paa et tidligt Tidspunkt hævede der sig indenfor 

Selskabet Røster i denne Retning, hvilket gav sig 

Udslag i, at der paa Generalforsamlingen den 18. 

Marts 1899 vedtoges at støtte Oprettelsen af Avls

centre for Høns til et Beløb af 400 Kr. Der ud

arbejdedes Regler for Avlscentrene i Selskabets 

Kredse. Efterhaanden som mere Erfaring indvand

tes stod det klart, at Arbejdet til Hønseavlens 

Forbedring burde optages i større Udstrækning 

DIREKTØR AND. NIELSENog i forbedret Skikkelse, og Dansk Andels Ægex-



port indlagde sig da stor Fortjeneste ved at optage Præmiering af hele vel

ledede og lønnende Hønsehold. Denne for den praktiske Hønseavls Udvik

ling saa betydningsfulde Foranstaltning blev der af Direktør And. Nielsen, 

Svejstrup Østergaard, allerede slaaet meget kraftig til Lyd for paa Dansk An

dels Ægexports Generalforsamling i 1902. Anders Nielsen hævdede her, at 

der snarest burde tages fat paa at indføre Plan i Hønseavlens Ledelse. Av

lens Love er ved Siden af den hensigtsmæssige Pasning og Pleje en Faktor, 

som der maa tages Hensyn til, og selv om det er vanskeligere at kontrolere 

det enkelte Individs Ydelse og føre Stamtavle for Fjerkræet end for de øv

rige Husdyrs Vedkommende, maa og skal dette Arbejde udføres, ellers kan 

man ikke komme videre end til et vist Lavmaal i Avlen. Generalforsamlingen 

vedtog at henvise Anders Nielsens Forslag til Styrelsens Overvejelse og Be

slutning, hvorefter denne efter nærmere at have drøftet Forslaget vedtog in

denfor Medlemmernes Kreds at indbyde til en Konkurrence mellem hele 

velledede og lønnende Hønsehold for hele Landet.

Konkurrencens Hovedopgave, hedder det, er i første Række at paavise, 

hvor lønnende velpassede Hønsehold kan være, og dernæst at udpege de 

bedste Individer indenfor Flokken paa Grundlag af nøjagtig daglig Kontrol med 

den enkelte Hønes Æglægning, Mærkningen i Tæernes Bindehud samt endelig 

Stambogsføring, med andre Ord: Arbejdet gaar i udpræget Grad ud paa at 

støtte og belønne Arbejdet for Stammedannelse paa Grundlag af yderige 

Individer, hvilket er absolut nødvendig for en solid og sikker Fremgang i 

Avlen. Dommerudvalget, der kom til at bestaa af Kaptajn L. KJf o ed, Nybro, 

samt Direktørerne Fr. Møller og Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, ud

sendte straks et udførligt Spørgeskema til alle de i Konkurrencen deltagende 

Hønsehold, men de indkomne Besvarelser var saa mangelfulde, at man nær

mest maatte begynde paa bar Bund, da det ellers vilde være umulig at faa 

paabegyndt Konkurrencen. Af de 34 Deltagere, der meldte sig, blev dog kun 

de 18 bedste antaget, og det var endda kun de færreste, der kunde efterkomme 

de stillede Krav om et eller to Aars forudgaaende Regnskab eller flere Aars 

Arbejde med Høns af samme Race. Efter at Dommerudvalget i Efteräaret 

1902 og Forsommeren 1903 havde haft Lejlighed til at tilse Hønseholdene, 

og Regnskabet over disse ved Konkurrencens Udløb blev indsendt, blev der 

uddelt Præmier til et Beløb af 800 Kr. foruden flere Tillægs- og Ærespræmier, 

nemlig: Viggo Ulriks Ærespræmie (40 Kr.), ydet af Dansk Andels Ægexport, 

Viggo Ulricks Præmielegat (paa 15 og 25 Kr.), der administreres af Askov 

Højskole, Redaktør Oluf H. Jørgensens Ærespræmie (20 Kr.) og en Tillægs-
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KONSULENT W. A. KOCK

præmie paa 25 Kr., der 

senere forhøjedes til det 

dobbelte, fra Direktør 

Fr. Møller. I sin Beret

ning anfører Dommer

udvalget, at med de 5 

Hønseholdere, der er 

tilkendt 1. Præmie, er 

Listen sluttet over dem, 

der bygger paa fast Bund, 

men naar 8 af de an

dre konkurrerende des

FOLKETINGSMD. N. CHR. JENSEN

uden er tilkendt Præmie, kan dette kun forsvares ved, at man hos disse har 

fundet rigtig gode velplejede og lønnende Hønsehold med Betingelser for 

at kunne optage en planmæssig Avl. Som man i Kvægavlen kan paavise 

stærk Fremgang i Mælkemængden, hvor man foretager et skønsomt Udvalg 

og kun lægger til paa det bedste, saaledes danner denne Regel: Avl efter 

Præstationer (Ydelse) af de enkelte Dyr det solideste Grundlag i al Husdyravl. 

Hønsene maa ind under den samme Lov, thi som Stillingen er i Øjeblikket, 

vil „Held" eller „Uheld" i en ganske anden Orad øve sin Indflydelse paa 

Udbyttet, saalænge Uheldet ikke kan opvejes ved en paa Arvelighedslovene 

bygget fremadskridende Tilvækst i Individernes Produktionsevne.

Til den anden Konkurrence meldte der sig 23 Deltagere, og der uddeltes 

15 Præmier til et samlet Beløb af 935 Kr., og af Beretningen fremgaar det, 

at flere af Deltagerne ikke alene har kontroleret Hønsene, men ogsaa mærket 

Kyllingerne efter bestemte Mødre og begyndt Stambogsføring. Med Hensyn 

til Kontrollens Udøvelse er endnu ikke givet bestemte Forskrifter, men der 

bebudes indført et bestemt Mærkesystem for Kyllingerne samt en ensartet 

Stambogsføring. Selskabet udgav senere sin egen Hønsestambog og Regn

skabsbog for Hønsehold ved Fr. Møller og W. A. Kpck. Bøgerne foreligger 

nu i flere Oplag.

Den tredje Konkurrence strakte sig over 16 Maaneder grundet paa, at 

man fandt det rettest at lade Konkurrenceaaret begynde 1. Novbr. og ende 

31. Oktbr., henholdsvis det Tidspunkt, hvor de fleste veludviklede Kyllinger 

begynder og igen ophører med Æglægningen. Ialt blev 23 Hønsehold præ

mierede. Dommerudvalget blev nu udvidet med Konsulent W. A. Kpck, og 

det følgende Aar blev Folketingsmand N. Chr. Jensen, Flø pr. Brande, der i
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flere Aar med god Forstaaelse ledede Selskabets Generalforsamlinger, valgt 

ind i Udvalget i Stedet for Kofoed, Nybro, der, grundet paa svigtende Hel

bred, ønskede at trække sig tilbage fra den Virksomhed, han havde vist saa 

megen Interesse. Efter den femte Konkurrences Afslutning trak Anders Niel

sen sig tilbage efter et grundlæggende betydningsfuldt Arbejde i denne gode 

Sags Tjeneste. Hvilke Hønseholdere, der i Aarenes Løb har indlagt sig størst 

Fortjeneste indenfor de afholdte Konkurrencer, fremgaar tydelig af de hvert 

Aar udsendte Beretninger.

Aar efter Aar er Fordringerne, der stilles til Deltagerne i Konkurrencen, 

blevet strammet, og ved Bedømmelsen er der nu mange Forhold, der maa 

tages nøje i Betragtning foruden de Indtryk, Udvalget faar ved de uanmeldte 

Besøg paa Stedet. Af Beretningerne fremgaar det saaledes tydeligt, at der 

ved Bedømmelsen ikke alene tages Hensyn til, hvor stort Netto Udbyttet og 

Gennemsnitslægningen har været pr. Individ og Høne, og om der har været 

gennemført en fornuftig Avlsledelse støttet paa en solid tydelig Mærkning af 

Afkommet og Stambogsføring, men ogsaa om de forskellige Hold kun har 

omfattet en Race, om Røgt og Plejen har været god, om Pladsforholdene og 

Husene har været rigelig store, praktisk indrettede og godt udnyttede, om Ren

ligheden har været god, om Regnskabet har været velført og oplysende, og om 

Kontrollen er udøvet ved Kontrolreder hele Aaret og sluttelig, men derfor 

ikke mindst, taget fornødent Hensyn til Racerenheden og Besætningens Ens

artethed og sunde og kraftige Udvikling. De udpegede Hønsehold har saa

ledes gennem Aarene ikke alene kunnet virke som gode Spredningssteder for 

Rugeæg og Avlsdyr, men har ogsaa ved hele deres Virksomhed dannet et 

godt Eksempel til Efterfølgelse for andre Hønseholdere og bidraget til, at 

Interessen for Kontrol og en fornuftig Stammedannelse er blevet vakt i vide 

Kredse. Man har saaledes faaet mere og mere Forstaaelse af, at det lønner 

sig at købe Rugeæg og Avlsdyr fra gode, fremragende, rigtlæggende Hønse- 

besætninger, og at jo flere yderige Individer, der findes i Stammen, desto 

mere kan man være tjent med at give for Rugeæg og Avlsdyr. Indtil 1. 

Novbr. 1914, da Konkurrencen indgik som et Led i det Samarbejde, der blev 

optaget paa Fjerkræavlens Omraade af »Det kgl. danske Landhusholdnings

selskab ", „De samvirkende danske Landboforeninger „ Dansk Andels Ægexport" 

og „De samvirkende danske Husmandsforeninger" under Navn af „Fælles

udvalget for Fjerkræavlen", er der ialt uddelt Præmier til et samlet Beløb af 

12,855 Kr. Fra de i Konkurrencen deltagende Hønsehold er aarlig spredt 

op til over 20,000 Rugeæg foruden Avlsdyr og nylig udrugede Kyllinger.



I en Række af Aar har saavel Landbrugsministeriet som Det kgl. danske 

Landhusholdningsselskab ved Midler af „Julius Skrikes Stiftelse" ydet Tilskud 

til Konkurrencerne, der fra første Færd af har haft til Formaal at føre Hønse- 

avlen og Hønseholdet her i Landet fremad paa et strengt økonomisk Grund

lag med Forbigaaelse af alle sportslige Interesser.

DET INDVENDIGE AF DET SIDE 74 AFBILDEDE HØNSEHUS

Det var bl. a. paa Dansk Andels Ægexports Initiativ, at den kgl. Vete

rinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske Forsøg optog 

Forsøg med Fjerkræ, der iøvrigt nu vil blive udvidede paa Statens Ejendom 

„Trollesminde", ligesom det ogsaa var Selskabet, der i sin Tid sammen med 

andre Organisationer indgik med Andragende om, at Æg maatte blive be

handlet og befordret over de danske Statsbaner som „let fordærvelig Vare", 

hvilket førte til, at Æg fra 1. Januar 1897 er blevet befordret som Ilgods for 

almindelige (jodstakster. Selskabets Formand har endvidere andrafget hos den kgl. 

Veterinær- og Landbohøjskole om, at der maatte ydes Hønseribruget en lignende 

videnskabelig Støtte, som det øvrige Husdyrbrug har haft, hvilket gav Stødet 

til, at der blev oprettet en Fjerkræklinik paa Veterinærskolen den 1. Novbr.
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1903. Klinikens Hovedformaal er at undersøge og behandle sygt Fjerkræ 

gratis og lære de Veterinærstuderende Fjerkræets Sygdomme og disses Be

handling samt at skabe Betingelserne for et nøjere Studium af samme.

Faa Maaneder efter at Dansk Andels Ægexport var startet, begyndte 

Styrelsen og enkelte af Medlemmerne at føle Savnet af et Medlemsblad, der 

kunde udgaa en Gang om Maaneden, og f. Eks. ved Ombud med Ægsam

lerne naa til hvert Hjem for Selskabets Regning, saaledes at de mange Med

lemmer derigennem kunde kommes i Tale. Sagen forelagdes for General

forsamlingen den 28. Marts 1896 og vandt der udelt Tilslutning, men da 

Tanken om et saadant Blad skulde føres ud i Livet, viste det sig, at Udgif

terne vilde blive dyrere end paatænkt, saa Styrelsen udsatte Sagen saaledes, 

at det første Nummer af Bladet, der fik Navnet „Vor Ægeksport", først ud

kom i Maj 1896. Det tryktes straks i 14000 Eksemplarer og har lige siden 

Udgivelsen været redigeret af Fr. Møller og udgaar nu som Særtryk af An

delsbladet hveranden Maaned i henved 40000 Eksemplarer. Bladet har i de 

forløbne Aar været en Budbringer om Selskabets Forhold, det har omhandlet 

almennyttige Artikler om Æggenes Behandling og Ægproduktionen i det 

hele taget og om praktisk og økonomisk Hønseavl, og stadig talt det 

ubrødelige Sammenholds Sag, der er Selskabets Livsnerve.

ÆG PAKKEDE TIL EKSPORT



Ve d Ud a r b e jd e l s e n  a f  d e t t e Fe s t s k r if t  e r  b e n y t t e t  f ø l g e n d e Kil d e r :

H. He r t e l : „An d e l s b e v æ g e l s e n  i Da n ma r k ". 

»An d e l s b l a d e t ".

„Vo r  Æg e k s po r t «.






