C. M. Madsens Fabriker
Starten af C.M.Madsens Fabriker tog sin begyndelse i 1919, hvor stifteren Carl
Marius Madsen sammen med en jævnaldrende kammerat William Axelsen
startede et lille landsbysnedkeri Haarby Savværk og Maskinsnedkeri på Algade 18.
Efter nogle år skiltes deres veje, og C.M. fortsatte den byggeforretning, som firmaet havde fået opbygget, og han startede samtidig et betonstøberi. I de følgende
år indtil begyndelsen af 30-erne stod C.M. for opførelsen af rigtig mange bygninger
og renoveringsarbejder i Haarby og omegn. – Han indledte et samarbejde med
FDB’s Arkitektkontor, og det skulle vise sig at blive af allerstørste betydning for
virksomheden, idet man startede produktion af butiksinventar. Dette krævede en
udvidelse og modernisering af værkstedet, og det skete i 1934. – Som en følge af
udviklingen, besluttede C.M.Madsen at afhænde byggeforretningen og satse på
inventarproduktion og derefter på møbelproduktion.
I jubilæumsskrift, som er udgivet i forbindelse med C.M.Madsens Fabrikers 25 års
jubilæum, står bl.a. at læse, at Haarby de sidste 25 år er blevet et helt
industricenter med en blomstrende møbelindustri, to konservesfabriker, et
fjerkræslagteri, en fodermelsfabrik og frugtplantager.
I slutningen af 2. verdenskrig kom C.M.Madsen i kontakt med arkitekt Børge
Mogensen, som var ansat i FDB’s Møbelafdeling. Det blev starten til CM’s møbler. I
1947 brændte fabrikken ned til grunden, men blev hurtigt genopbygget dobbelt så
stor. Senere fulgte flere udvidelser. I 1950-60’erne tog møbelproduktionen rigtig
fart, idet firmaet fik kontakt til den store verden og påbegyndte eksport til flere
europæiske lande og til USA, Venezuela, Australien, Indien o.m.a. – Firmaets
produktion omfattede bl.a. stole tegnet af Hans J. Wegner og Børge Mogensen og
”Boligens Byggeskabe” tegnet af Børge Mogensen og Grethe Meyer. – Efter C.MMadsens død i 1967 førtes virksomheden videre af et par sønner og en svigersøn,
som hidtil havde været en del af ledelsen. I slutningen af 70’erne kom store dele af
den danske møbelindustri i vanskeligheder, det gjorde C.M.Madsens Fabriker
også, og i marts 1979 måtte firmaet gå i betalingsstandsning, for den 15. august
samme år at blive erklæret konkurs. På dette tidspunkt var ansat ca. 40
medarbejdere.
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1919 startede C.M.Madsen i Algade 18 Haarby Savværk og Maskinsnedkeri sammen med William
Axelsen
1924 købte Axelsen ud og startede en byggeforretning, - opførte bl.a. Jordløse Andelsmejeri
1925 startede betonstøberi på Spangevej
1934 Indledte samarbejde med FDB om butiksinventar
1944 Haarby Maskinsnedkeri 25 års jubilæum – ca. 50 ansatte
1945 og fremefter kontakt til kendte arkitekter
1947 Fabrikken brændte ned til grunden og genrejses dobbelt så stor – flere udvidelser fulgte
1950 og fremover: Møbeleksport til Europa og store dele af verden
1959 virksomhedens 40 års jubilæum
1967 C.M. Madsens død
1979 Firmaet gik i betalingsstandsning i marts og blev erklæret konkurs i august
1/8-1979 købte Svend Storm Christensen fabrikken og fortsatte møbelproduktionen
12/9-1981 C.M.Madsens Fabriker lukker

Haarby Lokalhistoriske Forening
Grethe Gottfredsen

