
Kan du huske… 
Hønseri og æggeproduktion. 
 
I gamle dage havde enhver sit. En ko, der bl.a. gav mælk, en so, der 
gav grise, der kunne slagtes eller avles videre på, en stud til det hår-
de arbejde i marken og høns der gav æg osv. 
Man var selvforsynende. 
Men flere og flere flyttede til byen, hvor man ikke havde helt de 
samme muligheder. Man måtte mere købe det, der var brug for i den 
daglige husholdning.   
Så kom andelstanken. Hvis man nu gik sammen, kunne man bedre… 
Andelsbevægelsen voksede hurtig frem i slutningen af det 19. År-
hundrede. Mejerier, brugsen, slagterier osv.  
Således også æggecentraler. 
Høns og dermed æg blev virkelig en god supplement for mange 
landmænd. 
 

 I min barndom i 1950erne og 60erne havde rigtig mange landmænd 
høns. Dels fordi det kunne være en god hjælp i husholdningen og 
dels et vigtigt supplement, når købmandsregningen skulle betales. 
Købmanden købte æggene for at sende dem videre til æg centralen. 
På den måde blev det også en ekstra indtægtskilde for købmanden.  
Og det passede fint sammen med måden han ellers solgte og levere-
de købmandsvarer.  
Købmanden i Christianshede havde en fast rute hver mandag. Fra 
Christianshede til Hovedvej 13; til Pårup og Hørbylunde og tværs 
gennem skoven tilbage til Christianshede. Han besøgte de mange 
landmænd og fik samlet ordrebøgerne ind (kontrabøger); pakkede 
om aftenen købmandsvarerne i tomme æggekasser og leverede va-
rerne om tirsdagen, samtidig med han samlede æggekasserne med 
æg i ind. 



 

 Om onsdagen leverede han æggene videre til æggecentralen i Vi-
borg eller Silkeborg eller de blev afhentet. Købmand Gjødvad havde 
endog ansat en mand til at levere købmandsvarerne og afhente land-
mændenes æg. En overgang var det Søren Hjorth, en af egnens kend-
te originale ungkarle.  
Æggecentralen havde også ansatte til at hente æggene hos købmæn-
dene. 
I min barndom var det meget godt organiseret. Hver dag samlede vi 
æg ind, rengjorde dem og puttede dem i 30 styks æggebakker og 
stablede æggebakkerne på en bestemt måde i en æggekasse. Det var 
en trækasse med to rum. Hvert rum passede lige til en æggebakke. 
Der kunne stables mange bakker oven på hinanden – 10 i hver rum, 
tror jeg.  Der kunne så være 200 æg i hver æggekasse. 
De lå meget forsvarlig og kunne tåle meget rysten fra en hestevogn 
eller motorcykellad uden at æggene gik i stykker. 
 

 Æggekassen var la-
vet så det lige pas-
sede med at ægge-
bakkerne kunne sæt-
tes ned i rummene. 
De skulle skiftevis 
vende rigtigt for at 
de balancerede godt 
oven på hinanden, 
ligesom æggene 
skulle vende rigtigt – 
med spidsen opad. 
 

 Målene på kassen: længde 71 cm, bredde 34 cm, og højde 37 cm. 



Før min barndomstid gjorde man det samme. Men æggebakkerne og 
æggekasserne var noget anderledes. 
Når Ferdinand Kristensen fra Silkeborg – en farbror til Købmand Ja-
cob Gjødvad i Christianshede – kørte æg til æggecentralen i Silke-
borg omkring 1900 foregik det lidt anderledes. Med bunden af stiv-
vognen fyldt med halm kunne æggene placeres på højkant og derved 
kunne de modstå en del rystelse og tryk. Der kunne være mange æg i 
en vognfuld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Købmand Jakob Kristensens farbror. Ferdinand havde en vogn-
mandsforretning. I begyndelsen var det med hest og stiv vogn. Her 
er han fotograferet på Funder Bakke med vognen fuld af æg placeret 
i halm. – I alt er der 450 æg. Billedet er taget omkring 1920. Foto-
graf er ukendt. Billedet er udlånt af Verner Gjødvad Kristensen, 
Bording. 
 
 



Senere fik man lavet store plader kartonner med fordybninger, hvori 
man kunne placere æggene. Sådan et karton kunne godt indeholde 
300 - 400 æg. 
Med tiden udvikledes æggebakker. Karton med papstykker blev flet-
tet sammen, så der blev plads til 100 æg i hvert lag. De blev placeret 
på et stort stift karton og stablet i store kvadratiske kasser. 
 
Det var købmandens opgave at pakke æggene, når han havde ind-
samlet æggene hos landmændene. Ofte var det hele købmandsfami-
liens eller blot børnenes opgave.  
 
”Det var ved at tælle æg, jeg fik lært at tælle til 100,” Har Esther Ni-
elsen udtalt – Købmandsdatter fra Hestlund.  ”Var jeg ikke helt sik-
ker om der var 100 eller 101 æg, så var det bare en om ‘er.” 
 
Fra begyndelsen af 1950´erne pakkede man æggene i 30 styks bak-
ker, som vi kender i dag.  
 
I løbet af de midterste årtier i det 20 århundrede blev det mere og 
mere moderniseret at producere æg. Fra at hønsene levede frit rundt 
på gårdene, på møddinger og andre steder de kunne finde føde, til 
hønsestalde med skrånende gulve og gode fodringsmuligheder og 
hele tiden bedre og mere rigtig fodring, så hønsene kunne lægge fle-
re og flere æg (næsten en om dagen) – og bedre æg, - f.eks. fik høn-
sene strandskaller for at æggeskallen kunne blive stærkere og der ik-
ke blev for mange æg ku med en hinde omkring. 
 
Fra at man skulle finde æggene rundt om på gården til redekasser – 
rum som hønsene kunne ligge i og lægge rene og fine æg. 
I bunden af hver redekasse var et hul som æggene kun falde ned i og 
samles sig i en skuffe.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redekasserne kunne være meget forskelligt i størrelse. For at få 
hønsene til at lægge æg i redekasserne kunne man lægge et glasæg 
ind i bunden af redekassen, så hønsene kunne se, hvad meningen 
var.  
 
Den store ægproduktion affødte mange andre jobs. F. Eks opfandt 
man rugemaskiner, så man uden hønsenes hjælp kunne ruge kyllin-
ger ud. Nogle specialiserede sig i det. Min far købte således adskilli-
ge kyllinger hos Anton Mortensen ”Nobis” i Bording. 
Flere fjerkræslagterier opstod også. 
 
Alt sammen blev efterhånden så godt organiseret at Danmark blev 
verdens næststørste æg eksportør. I  
1959 toppede det med 12 mio. høns. Over halvdelen af ægprodukti-
onen gik til eksport.  
 



I dag er der kun ca. 200 hønserier eller ægproducenter tilbage og ca. 
90 pct. af æggene samles på to ægpakkerier. Resten på 25 andre + 
gårdsalg. 
I løbet af 1960érne og 70érne gik ægproduktionen stærk tilbage. 
Først fordi der kom forbud mod burhøns i Danmark, mens andre 
lande tillod det og dermed var større konkurrencestærk. 
 
Jeg husker burhønsdebatten i 1960érne og 70érne som meget intens. 
Diskussionen for og imod burhøns var rigtig mange. I 1979 blev det 
tilladt i Danmark, men da havde mange opgivet at holde hønseri.  
 
Mange andre forebyggende foranstaltninger og sygdom gjorde det 
vanskeligt at drive rentabel ægproduktion. Så i dag er produktionen 
halveret i forhold til storhedstiden i 1950érne. 
 
Et æg er ikke bare et æg. Vi har både buræg, skrabeæg, Økologiske 
æg og æg i forskellig størrelser alt sammen til forskellige priser.  
 
Se det var historien om et æg, der blev til mange høns. 
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