Als Ægeksport
Als Ægeksport blev startet i 1922 af Helmer Sander-Larsen, Saxgaard.
Helmer havde en broder, Einar Sander-Larsen, der var rejst til England.
Han var ansat i et firma, som hed Richard Tricket, Tooley Street, London.
Dette firma var medlem af London Egg Exchance, dengang et førende firma indenfor
æghandel i England og på Einars foranledning startede Helmer med at samle æg ind hos
landmænd i omegnen.
På Saxgaard blev der indrettet et æg pakkeri mellem hestestalden og svinestalden.
Alle æg blev lagt på et transportbånd med bægre. Æggene blev kørt igennem et mørkt
rum, hvor de blev gennemlyst og kontrolleret, så de var i orden. De blev pakket i store
trækasser med 500 stk. i hver kasse.
De blev transporteret til Esbjerg, og sejlet med skib til England.
Samtidig begyndte Helmer at sælge æg til omegnens bagere og købmænd.
Helmer og Einars bror i Hornsyld, Gunnar, begyndte
også med en æggeforretning, Hornsyld
Ægforretning.
I 1935 blev Helmers søn Thorolf leder af Als
Ægeksport. Der blev bygget en bungalow i
Saxgaards have til hans familie. Man samarbejdede
med grossistfirmaet Kaj Johansen i København. Der
stod Ja-Kaj på lastbilerne.
Hornsyld Ægforretning overtog Als Ægeksport da 2. verdenskrig brød ud og eksporten til
England gik i stå. Thorolf fortsatte som leder af Als Ægeksport.
I 1946 blev forretningen flyttet til Bjerggade i Sønderborg, og Thorolf med familie flyttede til
Amkilgade.
På Saxgaard var der 3 lastbiler, der hentede æg. Der var 2 faste chauffører: Jørgen
Nielsen, Nørremark 14 - hans kone Katrine passede gennemlysning af æggene - og
Andreas ”Knækæg” Christensen - hans kone Louise pakkede æggene. De boede i
"Bungalowen” Tvedmark 3. Derudover var der yderligere 3 ansatte.
I Sønderborg var der normalt 2 lastbiler og en VW kassevogn, der blev brugt til bykørsel.
Normalt var der 3-4 chauffører og 6-8 ansatte i pakkeriet.
Af ansatte kan bl. a. nævnes Thorolfs 2 søstre
Agnethe Kock og Ragna Boysen og Poul
Boysen, som passede telefonen. Der var Jes
Sivertsen fra Kegnæs, Jørgen Hansen fra
Vollerup og Harald Dominicussen, som senere
blev leder af pakkeriet.
Als Ægeksport blev nedlagt i 1978, da Thorolf
fyldte 70 år.
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