C. M. Madsen

”Frisk mand i landsbysnedkeri skabte et verdensnavn og lavede Haarby om til det
industricenter, det er i dag”. Det stod at læse i Fyns Stiftstidende 31. juli 1959 i anledning af C.
M. Madsens Møbelfabrik og grundlæggerens 40 års jubilæum. Carl Marius Madsen blev født i
1897 i Haarby, og som 22-årig gik han i kompagniskab med snedker Axelsen, hvor de købte
ejendommen Algade 18 og i 1919 startede de Haarby Savværk og Maskinsnedkeri.
En byggeforretning blev startet, og det første virkelige store job fik CM med bygningen af
Jordløse Mejeri. Da han ikke kunne acceptere leveringstiden på fliser, købte han en grund på
Landø og startede et betonstøberi. Senere kom en ny betonvarefabrik i gang på Trunderupvej.
Mange ting i Haarby og omegnen bærer præg af hans virke, f.eks. festsalen på Haarby Kro,
FAF’s tørreri, Haarby Fjerkræslagteri, Elværket, Haarby Mølle og mange flere. Dertil kommer
at han ved et samarbejde med FDB har indrettet talrige butikker landet over. Og ikke mindst
de millioner af møbler, som fabrikken har spyet ud til alle verdenshjørner. Han siger, at
grunden til den danske møbelindustris verdenssucces, skyldes arkitekterne, der tegnede
møblerne. C. M. Madsen samarbejdede bl.a. med Børge Mogensen, Hans J. Wegner og Grethe
Meyer.
Sideløbende med virksomheden havde han også tid til at gøre karriere i det offentlige. Blot for
at nævne nogle: med i Sognerådet, formand for Haarby Vandværk, næstformand i
Skatterådet, tromlelaugsformand, formand for socialt boligbyggeri, en af de virkende kræfter,
da Haarby Skole, tegnet af Arne Jacobsen, blev bygget.
I 1947 brændte fabrikken ned til grunden, og hans kommentar var: ”Den må vi have op at stå
igen”, og næste dag var tegningerne til den nye fabrik klar. Fabrikken blev genrejst dobbelt
stor, og siden er fulgt flere udvidelser.
Jo man må sige, at C. M. Madsen har sat sit præg på udviklingen i Haarby.
C.M. Madsen døde den. 6. februar 1967 i en alder af 69 år.

C.M. Madsens motto:
”Hvor orden fattes, hjælper selv dygtighed ikke”
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