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Denne Rosernes By . . .
Der kom en Fremmed sejlende til Byen en Foraarsaften silde.
Han havde aldrig været der før, men ofte havde han hørt
Byen berømme af en ung Dame. Og en Aften, da han var tung
og træt i Sind, gik han i Baaden og sejlede ned imod Byen.
Fra Bryggen, hvor Baaden lagde til, gik han op ad en smal,
stejl Gade med gamle Huse, der vendte Gavlen mod Gaden,
med høje Trapper op til Gadedørene. Aftenens Dæmring var
over den lille, gamle By, og han følte sig vel i den. Den var
som en gammel, hyggelig Stue med gode, gammeldags Møbler
og gamle Stuers Fred.
En Aften Midsommers. En Baad skød over mod Jyllands
Kyst, om Bord var et lille Selskab. De havde efter Middagen
siddet ude paa Verandaen ved Kaflen og Likøren og set over
mod Byen, som den laa der i Udkanten af sine Skove, hyllet i
Aftenens blide Lys. Den havde fristet dem, de tog derover, og
nu vendte de tilbage. Solen var allerede gaaet ned bag Koldingfjordens Skove, Bæltet skinnede i rødt. Da sagde en ung Frue,
vendt imod Byen:
i*

-4»La ville des roses! De ved ikke, hvor det er en god By.
Man kan ikke lade være at holde af den, saa god og smuk er
den. Man bliver ligesom bedre i den By, alt det gode kommer
op i en. En Gang skulde De slaa Dem ned i den By, De vilde
komme til at holde af den, som jeg gør det.«
Og hun havde Ret, den unge Frue. Det er Rosernes By frem
for nogen. De slynger sig blomstrende op om Borgmesterens
Gaard, højstammede Roser vokser op mellem Fortovets Stene
foran mangt et Hus, de ler én imøde fra de smaatrudede Vin
duer, men flest er der ude paa Kirkegaarden. Paa hver Grav
myldrer de frem, røde og hvide og gule, Roser paa Roser, Rose
ved Rose, én Rosenhave er det. De blomstrer i tidlig Vaar, de
blomstrer ved Midsommerstide og i Høstens klare Dage, selv
naar Jul er forbi, i Januar Maaned staar der Roser paa denne
Kirkegaard, saa lunt er her i Skoves Læ.
Der er det ved denne By, at den fanger. Der gaar Sagn om
en tidligere Borgmester, der drog til Byen for at se paa Em
bede til en Kollega. Han saa paa Byen, paa Skovene og paa
Bæltet, og han tog selv Embedet. Og en Fremmed kom til Byen
for at blive der en halv Snes Dage, han blev der i godt fem
Uger, trods det at andet Arbejde kaldte. Og det var med Sorg,
han omsider drog bort. Men mange gode Minder tog han med:
Der er Morild i Bæltet, som flydende Sølv falder Vandet fra
Aarerne, slaar man i det, stiger det som en sølver-gyldent ly
sende Kaskade, og Kølvandet bobler og bruser som en Flod af
smeltet Sølv.........Fuldmaanen er over Byen, sælsomt og fan
tastisk ligger de gamle Huse i hvidnende Maaneskin og dybe
Skygger. Ikke et Lys bag Ruderne, ikke et Menneske paa Ga
derne*. Da lyder Vægterens Sang: Du Herre Jesus milde, og han
ender altid: Vinden er Sydvest........... Tidlige Morgener paa
Bryggen, Duggen ligger funklende paa Bolværket, og ind fra
Bæltet kommer Baad efter Baad, fyldt med blanke Sild........
Dage med Arbejde, siddende i et Lysthus i en gammel Have,
der gaar ned til Bæltet, hyggelige Aftener med hyggelige Men
nesker.
Der boede for 100 Aar siden en poetisk Toldinspektør i Mid
delfart, han satte over sin Dør følgende Vers:
Jeg lever jævnt fornøved
foruden store ting;
min fod er ubeføyed
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Lüsberg fot.

Middelfart set fra Kongebroskoven.

i Verdens høje spring.
Ved Jorden er jeg fød
ved Jorden har jeg brød —
med lidt og nok jeg nøyes til min død.

Var der en Indgangsport til Middelfart, dette Vers burde staa
over den. Der savnes kun et: en Linje eller to om, hvor smukt
her er.

II
Nu kender de fleste kun Middelfart paa Afstand. Naar Toget
nærmer sig Strib, ser man mod Sydvest først en stor Samling
graagule Huse, det er Sindssygeanstalten, derpaa en lille, lav
By med røde Tage og en Kirkes takkede Taarn, der næsten
bliver borte i Udkanten af en Skov. En Gang, og det er ikke
saa grumme længe siden, var det anderledes. Da kendte næsten
alle de, der rejste, Middelfart; thi her gik Færgen mellem Fyn
og Jylland. Listen over de kongelige og fyrstelige Herrer, der
har opholdt sig i Middelfart, fylder Sider. Ikke at tale om de
Titusender af ringere Byrd.

—6-

Selve Byens Navn stammer fra denne Overfart. Der var tre
Overgangssteder til Jylland. Mod Nord Strib, mod Syd Føns
føre og i mellem dem Middelfart, eller som det skrives i gamle
Haandskrifter Mæthlefar og Mæthælfar, paa Latin Medius-transitus, det mellemste Overgangssted. Og da Bæltet var smallest
her, blev Overgangen Middelfart—Snoghøj den almenbrugtc.
Det er en almindelig Begel, at ved Overfartssteder ligger
Borgene parvis, beherskende hver sin Side. Paa Jyllands Kyst
laa østen for Snoghøj, der hvor »Slotshusene« nu findes, en
Borg og paa Fycnssiden Gormsborg ude i den vestlige
Del af Middelfart. Ved Gravninger paa Kirkegaarden har man
fundet Bester af den, saaledes en Art ejendommelige, stærkt
rundede Teglsten. Og om Borgen og om Færgestedet vokser en
lille By op. Fiskere, Færgefolk, Smaaskippere, Smaahaandværkere og Handlende.
Allerede i Knytlingesaga nævnes Middelfartsund, herover drog
de jydske Bønder for i Odense at gøre op med Hellig Knud,
der plagede dem med Tiender og Bøder.
Første Gang, at Middelfart ret kommer frem i Historien, er i
Fejderne efter Erik Glippings Drab. Her mødtes gentagne Gange
den danske og norske Konge, den sønderjydske og den lange
landske Hertug til mer eller mindre fredeligt Stævne. Og Inge
mann lader da ogsaa Begyndelsen af sin Boman: Erik Menveds
Barndom foregaa i Middelfart. Her boede den gamle Henner
Friser og hans synske Datter Aase, her var den vakre Drost
Peder Hessel og hans raske Væbner Skinnen, den mørke Marsk,
den snedige Domprovst, alle de Skikkelser, der har faact Drengchjærter til at banke. Et gammelt Gavlhus i Brogade kaldes
endnu Henner Frisers Hus.
1359 vog de Middelfart Fiskere og Færgemænd Hr. Niels
Buggc til Hald med samt Peder Andersen Hvide til Margaard
og Ove Stigsen til Eskebjærg.. De vendte hjem fra et Møde med
Kong Valdemar Atterdag, hvor de havde kæret med ham om
de Tynger, som Kongen lagde paa.
De
De
De
De

Midelfar Mænd Krist give dem Træde,
vog Hr. Dugge i fredeligt Lejde.
Middelfar Borgere Gud give dem Skam,
vog uden Skel den velbyrdige Mand.

Kongen svor sig ved Mededsmænd fri for al Andel i Drabet,
og Beboerne af de Huse, hvor Gærningsmændene havde boet,

maatte senere udrede en aarlig Blodpenge paa 48 Skilling, den
saakaldte »Buggeskat«. Efter »allerunderdanigst Ansøgning«, blev
det i 1785 forandret til 49 Skilling, for at de paagældende ikke
skulde være »Tremarksmænd«. Endnu gror der ude Vesten i
Byén i talrig Mængde nogle store, røde Skræpper, der her
bærer Navnet »Buggeblod« eller »Hr. Bugges Roser«.
Og saa gaar Aarhundreder med Fred og Fejde, og det gaar
Middelfart som den Mand, hvis Hus ligger paa Alfarvej. Det
tjener paa Gæster, det brandskattes og det brændes af. Allerede
Kongemorderne havde afbrændt Byen 1287. Det gik ud over
den i Grevens Fejde og i Svenskekrigen. Saa langt ned som i
1848 fik Byen Krigens Rædsler af føle. Da de danske søgte at
nedskyde det prøjsiske Flag paa Citadellet i Fredericia, bom
barderede Prøjserne 8. Maj den aabne By.
Middelfart har set saa mange Konger og høje Herrer som
næppe nogen anden Provinsby, og den var derfor alle Dage
en loyal By. Da Struense var »ryddet af Vejen«, gav den middelfartske Loyalitet sig Udslag i »en prægtig Soupee under Løs
ningen af to Gange 27 Kanonskud, Kimen en Time med alle
Kirkens Klokker, Illumination af alle Huse lige fra Raadhuset
til den fattigste Hytte, til langt efter Midnat.«

Middelfart i det 18de Aarhundrede.
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Middelfart ved forrige Aarhundredskifte er skildret i en »Be
skrivelse over Middelfart Kiøbsted af Johan Bluhme, Kongel.
Majest. Byefoged og Byeskriver, 1795.« Det var en By, som det
var gaaet tilbage for i Aarhundredets Løb. 1761 havde de fra
Holsten tilbagevendende Tropper bragt Blodgang med sig, 1791
var der stor Ildsvaade. Der var 658 til Skattesvarelse pligtige
Personer, foruden Børn under 12 Aar, altsaa vel c: 800 Menne
sker. Foruden Kirken og Hospitalet var der kun 8 grundmu
rede Huse. Foruden Færgen hørte 9 store og smaa Fartøjer
hjemme i Byen. Der var ingen ordentlig Havn, om Vinteren
maatte Skibene ligge under Fænø. »En maadelig Handel med
Korn og Fedevarer dels paa Norge, dels paa København.« »Un
dertiden kan et enkelt Fartøj gøre en Kejse til Flensborg eller
andre Steder«.
En egen Indtægtskilde var Marsvinsjagten. Marsvinsjægernes
Lavskraa var fra 1593, men Jagten var meget ældre. Bluhme
fortæller herom: »Jagten tager sin Begyndelse Mortensdag og
vedvarer med sluttet Lav, hvorfra ingen under Mulkt maa ude
blive, indtil Kyndelmesse, i hvilken Tid Jægerne, fordelte i 10
Baade, af hvilke de tre, som Udposter, bestandig fra Daggry ind
til Tusmørket maa holde Søen, da de andre syv som Hoved
korpset under Fønsskov oppebie Forposternes Signaler og paa
samme rangere sig til Fangst, jage alle Søgnedage undtagen Lør
dagen. Marsvinene komme fra Nordsøen og drives ind i en Bugt
under Gamborgland, en halv Mil sydvest for Middelfart. De
fanges mellem tvende Garn og slæbes paa Land, hvor de stikkes
som Svin«. Udbyttet svingede gærne mellem 800 og 1000.1 1833—
34 fangedes der 1286, der indbragte 2,892 Daler. 1854—55 fan
gedes der 1742. En Td. Tran å 64 Kander kostede 1843 27 Daler.
Odense brugte 12—13 Td. Middelfarttran til Gadebelysning. Nu
er Fangsten helt ophørt, men endnu under den sidste russisk
tyrkiske Krig gik Fedtegreverne i Soldaterne — som Posteier.
Byen er i dette Aarhundrede gaaet ganske langsomt frem,
men derom i næste Afsnit. Det var et haardt Stød, da Jærnbanen, i Stedet for at have Middelfart som fynsk Endestation,
kom til at gaa over Strib til Fredericia. Om Færgefarten i tid
ligere Tid fortæller den gamle Havnefoged Nissen morsomme
Træk. For 60 Aar siden kom Pakkeposten en Gang ugentlig og
Diligencen heller ikke mere end en Gang om Ugen. Da kostede
et Brev til København 1 Mark, og man slog sig derfor gærne
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Kongebroen.

sammen en hel Snes Stykker om den samme Brevpakke. Selv
senere, da Diligencen kom hver Aften, var der højst 5—6 Pas
sagerer, der skulde over til Jylland, saa lidt rejste man den
Gang. — Ogsaa i Jærnbanens første Tid var Trafikken kun
ringe. Det Dampskib, der besørgede Overfarten mellem
Strib og Fredericia, skulde en Dag om Ugen ses efter, og
en Middelfartskipper fik da Tilbud om at besørge hele For
bindelsen med sin Baad, der kun maalte 24 Fod i Længden!
Man færgedes over enten fra Middelfart Havn eller Kongebroen,
eftersom Strømmen var. Færgen roedes over paa et Kvarterstid.
Undertiden blev Færgen trukken langs Land af Heste, indtil der
var Strøm nok at drive paa.

III
Der er noget sydlandsk over Middelfart og dets Omegn. Der er
varmere og lunere der end ellers i Danmarks Land. Det er vel
Foreningen af Vand og Skov, der gør det. Men vist er det, at i
den haarde Vinter 1892—93, da saa mange unge Træer gik ud
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Lüsberg tot.

Søndergade.

i St. Hans Hospitals Have ved Roskilde, var der kun et Par
Smaatræer, der bukkede under i Middelfarts Sindssygeanstalts
da ganske unge Anlæg. Foraaret kommer tidligt her, og Som
meren varer længe. Og det er ikke blot i det ydre, at der er
noget sydlandsk, ogsaa over Menneskene er der noget af Sydens
Sorgløshed. Man har altid god Tid i denne By, Tid synes endnu
ikke ret at være bleven Penge. Man forhaster sig ikke, og man
overanstrænger sig ikke. Hvorfor slide? Man er nøjsom og til
freds med lidt. Toldinspektørens aarhundredgamle Vers gælder
endnu. Hver Mand omtrent har sit eget lille Hus med to Fag
Vinduer og en Dør, det moderne Fcltraab om »Hver Mand sit
Hus«, er allerede realiseret her. Ude i Østenden er der ganske
vist bygget en stor Kaserne, men den er kun halvt udlejet —
heldigvis. Man skylder en Smule i Stedet, men Renter og Skat
ter er ikke mange Kroner. Og Føden, den bjerger man altid.
Der er meget faa fattige i denne By, Fornødenhederne er faa.
Forlystelserne endnu færre. Ingen Varietéer, ingen mondæne
Kaféer, Teaterforestilling en sjælden Gang oppe paa Behrendts
Hotel. Livet glider stille og fredeligt, der kommer en egen
Hygge over det.
Hygge, det er Ordet, der Gang efter Gang falder én paa Læ
ben i denne By. Hyggeligt er det at sidde og snakke med Fi
skerne og Smaaskipperne nede paa »Stenarmen« og se ud over

IlBæltet. Hyggeligt er der oppe i det gamle Hotels lavloftede
Stuer, hvor Borgerne samles hver Søndag Eftermiddag, og hvor
Tobaksrøgen ligger tæt og tungt over alt. Hyggeligt er det, naar
»Sjette November« samler sine Medlemmer oppe i Hotellets
Sal. Paa Scenen sidder Borgerne med deres Toddy ved L’hombren
og Skærxventslen, langs Salens Sider er Mødrene placeret, og
ude paa Gulvet leger Ungdommen »to Mand frem for en Enke«.
Ud paa Aftenen bestormes Formanden, indtil han bevilger Mu
sik. Saa spiller Drejeren og hans to Sønner op, og Dansen gaar.
Hyggeligst blandt de hyggelige er den gamle Postmester Bue
mann. Han er ganske vist født ovre i Skanderborg, 1841, men
han har ganske levet sig ind i Byen. Der er over ham en egen
hjærtelig Varme, han ejer en godliden
de Skæmt. Er det mon et Tilfælde, at
denne gamle Ungkarl i denne smukke,
varme By har kastet sin Kærlighed
paa de gule, kvidrende Kanariefugle,
at han opdrætter de fineste Sangere
her i Landet. Ikke kan en Jæger om
fatte sin Hund med nænsommere Kær
lighed end Postmesteren sine Fugle.
Middelfart har altid hørt til de min
dre
Byer, og den har svært ved at
Postmester Buemann.
komme op. Den ligger ude paa en Halvø.
Oplandet er ikke stort. Og hele det vestlige Opland optages af
Hindsgavls store Gods, det er kun en Mand, Kammerherren, der
bor her, og han giver ikke saa megen Omsætning, som hvis der
havde ligget et Par gode Bondebyer. Banen har skadet Byen
meget. Ikke blot blev den ført over ved Strib, men ude om
Stationerne har der dannet sig store Byer, som Ejby og Nørreaaby med Købmænd og Haandværkere. Det har yderligere
formindsket Oplandet. Og Odense øver sin dragende Virksom
hed som overalt paa Fyen. Medens Færgeforbindelsen endnu
eksisterede havde man ogsaa en Del Opland paa den jydske
Side. Middelfart er overhovedet en halvjydsk By, Maalet er
mere jydsk end fynsk, man synger ikke der. Der er mange
Jyder i Byen, og Beboerne der paa Egnen kaldes for Middelfartjyder.
Det, der gav Stødet til Opkomst var først Anlæget af den
store Sindssygeanstalt. En slig Anstalt betyder altid meget for

-12 —
en lille By. Dernæst Fabrikkerne. Middelfart er ligesom Fre
dericia egnet til Fabriksanlæg. Det ligger midt i Landet med
god Forbindelse landværts som søværts, Varer kan let mod
tages og forsendes. Grundene er billige, Adgangen til Vandet let,
Havnen god og dyb. Den ældste Fabrik er Hess’ store Jærnstøberi, og nu sidste Foraar traadte Kabelfabrikken, der alle
rede beskæftiger over 150 Arbejdere, i Virksomhed. Der er gamle
Folk oppe i den gamle By, der ser med skæve Øjne paa Fa
brikkerne. De drager saa mange Arbejdere til Byen, de betaler
ikke ret meget i Skat, og der maa bygges nye Skoler til deres
Børn, de kan en Gang falde Byen til Byrde i Form af Fattig
hjælp og Alderdomsunderstøttelse. Skatterne vil derfor stige.
Men Arbejderne giver Omsætning og Liv og Vækst, svarer
Fremskridtspartiet. Der var i sin Tid ogsaa Folk, der var be
tænkelige ved Sindssygeanstalten : skulde vi nu have de gale
rendende rundt paa Gaderne og overfaldende fredelige Folk.
Middelfart minder i adskilligt om Helsingør. Det er begge
smukt beliggende Byer. Helsingør mistede sin Sundtold, Mid
delfart sin Færgefart. Helsingør lever nu væsentligst af Skibs
værftet og Sommergæsterne langs Kysten. Middelfart har ogsaa
sine Fabrikker, det er begyndt at blive et Badested. Og her
ligger der en Indtægtskilde, der kunde oparbejdes i høj Grad.
Naturen har været ødselt gavmild mod denne By. Dette Bælt
er vidunderlig smukt, som det snor sig og bugter sig mellem
Jylland og Fyen. Det er en Himlens Fryd at ligge i Baaden en
klar Sommerdag, mens Farten gaar mellem skovklædte Skrænter.
Og hver Mand i Middelfart, der nogenlunde kan, har da ogsaa
sin Baad i Bæltet. Langs »Trækbanen« ligger Landingssted ved
Landingssted, hvor Baaden fortøjes. Og i Bæltet gaar Strømmen
stærk og rivende. Badet er næsten lige saa forfriskende som
et Vesterhavsbad, noget ganske andet end det slappe Øresund.
Vest for Middelfart er der Skov paa Skov, mod Nord den
smukke Stavrby Skov. En Fjerdingvej mod Syd ligger Fænø,
skovklædt, fuld af Ynde. Og saa er her lunt og læet mod alle
skarpe Vinde. For dem, der til Sommeropholdssted ønsker en
smilende og idyllisk Plet med Skov og Sø, er Middelfart Byen.
Og vil man gøre smaa Udflugter, kommer man med Baad og
Damper let til Fredericia, Vejle, Kolding og Sønderjylland.
Men det hidsigste Fremtidshaab i Middelfart er dog Lillebælts
broen over til Snoghøj. Man har ikke glemt den Tid, da Fre-
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dericia ved en ihærdig Agitation fik den urgamle Overfart for
lagt til Strib, siden da er der Blod mellem de to Byer, og efter
at Indenrigsministeren har bragt en Bro i Forslag, fejder Fre
dericia- og Middelfartsbladene til Stadighed. En af Broens For
kæmpere i Middelfart, der nøje har studeret Spørgsmaalet,
udtaler sig saaledes:
»Det er ganske sindssvagt, som Forholdene nu ere. Der er
først Tidsspildet for Passagererne. Det tager 8 Minutter at køre
fra Middelfart til Strib, 10 Minutter at komme af Toget og over
paa Færgen, 20 Minutter til Overfarten, andre 10 Minutter med
Udskibning og Opgang til Fredericia Station. Det er ialt tre
Kvarter. Og hvis man saa endda straks kunde komme af Sted
fra Fredericia; men saa skal der rangeres, Passagererne skal
fordeles paa de forskellige Tog. Det tager l1^ å 2 Timer ialt.
Var Broen der, kunde man køre lige over. Og man kunde ran
gere allerede i København, fordele Passagerer og Gods i et Tog,
der gik nord paa i Jylland, og et der gik mod Syd. Ikke at
tale om Genen ved, Vinterdage og i daarligt Vejr at staa af og
i Toget, at sejle over Bæltet. Endnu værre er det med Godset
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Godsvogne maa undertiden vente 26 Timer paa at blive over
førte. Man kan med det nuværende Materiel aldeles ikke over
komme Trafiken, og Godset lider ved de evige Omladninger.
Fredericia siger saa, at man maa have større Færger som over
Storebælt; men man kan aldeles ikke manøvrere med dem her i
Bæltet med dets rivende Strøm. Og saa skulde der bygges helt
nye Færgelejer baade ved Strib og Fredericia. Ved Fredericia
maatte man lægge dem nede i Møllebugten, Syd for Byen, hele
Stationen maatte flyttes mod Syd. Det vil koste 6—7 Millioner
og dog kun være en foreløbig Hjælp. Den eneste rationelle Ud
vej er Broen. Særlig Landbruget vil faa Gavn af den. Øernes
Smør og Flæsk kunde over den hurtigt komme til Esbjerg og
England. Og skulde England en Gang aabne for vort levende
Kvæg, vilde Broen være en komplet Nødvendighed. Det maa
vi være forberedte paa.«
En Fremmed, der havde en Del tilovers for Fredericia, søgte at
indvende, hvad der syntes ham at tale til Gunst for den gamle
Ordning, — forgæves. Middelfartsfolk, der ellers er saa hygge
lige og fredsommelige, er ikke til at spøge med, naar Broen
kommer paa Tale. Den er Akilleshælen, der er Blod mellem de
to Byer.
Middelfart bestaar, lille som den er, af hele tre Byer. Den
gamle By mod Vest omkring Kirken og Torvet. Den vestlige
Del af denne er igen Fisker- og Skipperbyen. I Midten For
retningskvarteret omkring Adelgade. Mod Øst mellem den gamle
By og Jærnbanestationen ligger »Forstaden«. Og endelig for sig
selv, mod Syd Sindssygeanstalten, der er en hel By, næsten et
helt Bige for sig.

IV
Middelfartegnen har altid været en politisk interesseret Egn.
Allerede 1840 indgav 100 Mænd i og ved Middelfart en kraftig
Begæring til Stænderforsamlingen om, at vore Stænderforsam
linger skulde samles til én, der skulde have Skattebevillingsret
og afgørende Indflydelse paa Lovgivningen. Den grundtvigianske
Bevægelse har sat dybe Rødder i Befolkningen, og den har som
overalt medført aandelig Liv og Røre. Kredsens navnkundigste
Repræsentant er Biskop Monrad, der valgtes her, da han i 80erne atter indtraadte i dansk Politik.
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Politik, den hører til de smaa Byer, der er ubehjælpelig for
tabte i deres Opland. Man kunde have hvilken Mening, man
vilde, paa Valgdagen mødte Oplandet og afgjorde Sagen. Bor
gerskabet er væsentlig Højre, men man har her det Særsyn, at Fi
skerne og Skipperne for en stor Del er Venstre; det skyldes
den gamle Kaptajn Claudius Madsen, der altid har taget sig af
deres Interesser. Nu kalder Fabrikkerne en Mængde Arbejdere
til Byen, og de ere overvejende Socialdemokrater.
Siden 1892 har Kredsen været repræsenteret af den moderate
Gaardejcr Kristian Lohmann, der fældede den radikale Henning
Jensen. Født 1852 i Aasum, Gaardmandssøn, besøgte Vesterskerninge og Skovgaard Højskoler;
1876—79 Lærer paa Skovgaard; siden
1890 Ejer af Gaardcn »Hlidarende« i
Aasum. Forskellige offentlige Tillids
hverv. Han er i moderne Bondebevæ
gelse et ret interessant Fænomen, et
Eksempel paa Grundtvigianismens
vækkende og udviklende Magt, paa
hvorledes den mægter at gennemsyre
Personligheden. Man mærker det paa
hans Taler i Bigsdagen. Medens de
fleste øvrige Bonderepræsentanter i
Folketingsmand,
formel Henseende er ret mangel
G a a rd ej e r Lohmann.
fulde Talere — de ønsker kun at
sige, hvad der ligger dem paa Hjærte, om Ordene er mer
eller mindre heldigt valgte, om Formen bedre eller ringere, er
dem ganske underordnet — er Lohmanns Taler altid omhyg
geligt gennemarbejdede, hvert Ord er valgt, sat paa sin bestemte
Plads, man mærker hele Tiden bagved Taleren Skribenten, der
forstaar at vælge og vrage. Og han har da ogsaa i Blade og Tids
skrifter udfoldet en rig litterær Virksomhed af historisk, politisk
og litteraturhistorisk Art. Han er tillige en skattet Foredrags
holder. Et lille Træk til Slut. Paa hans Gaard i Aasum, en
velbygget Mønstergaard, er der over Indgangsdøren indsat en
Marmorplade med følgende Inskription: »Hlidarende. Bygget
1881. Opkaldt efter Gunnars Gaard paa Island. »Eget Bo er bedst,
er det end kun lidet«.
I kommunal Henseende er der i de senere Aar, under Borg-
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mester, Assessor Møllers Styrelse foretaget et stort Arbejde.
Men der var ogsaa meget at tage fat paa. I smaa Byer er Iner
tiens Modstand altid stor, man er stærk opsat paa at spare,
enhver ny Foranstaltning berører paa det føleligste Skatte
yderens Pung. Naar undtages Kloakvæsen og Brolægning, stod
alt tilbage at gøre. I de 7—8 sidste Aar er der ogsaa udrettet
mere kommunalt end i de foregaaende 300 Aar.
Skolevæsenet og dets Bygninger er med en Udgift af 60,000
Kr. bleven grundigt omordnet. Særlig Almueskolens tidligere
Lokaler var mer end primitive. Et i Grønnegade liggende
Pakhus er bleven ombygget til et fælles Lokale for Realskolen
og Almueskolen (»den borgerlige Friskole«). — Der er bevilliget
20,000 Kr. til Opførelse af et nyt Fattighus ved Blindebomsvej.
— Brandvæsenet har faact et nyt Sprøjtehus. — Sygehuset er
udvidet. — En ny Vej er med Statstilskud anlagt ud til Sinds
sygeanstalten. — Kappelsbjærg er bleven beplantet. — De to
vigtigste Foranstaltninger er Anlæget af et Gasværk og et Vand
værk. Nu oplyses Gaderne med Neolin. Man har længe kæmpet
om, hvorvidt man skulde anlægge et Gasværk eller straks gaa
over til Elektriciteten. Gasværkets Venner har sejret, der er
foreslaaet 150,000 Kr. til et Gasværk, Planer og Overslag er
allerede udarbejdede. — Ogsaa om Vandværket har der været
kæmpet haardt. Det eneste Sted, hvor Vandværket kunde læg
ges, var Stavrbyskov, der hørte ind under Hindsgavl, og man
kunde ikke komme til Rette med Kammerherren. Byen maatte
saa gaa til Ministeren og Rigsdagen, der i 1899 vedtog en Eks
propriationslov. Derved blev Anlæget sikret, og det anslaaes til
320,000 Kr. — Endnu kæmpes der om Havneudvidelsen. Den
nuværende Havn er altfor lille, men Spørgsmaalet er, om man
skal gaa øst eller vest paa. Derom er Meningerne stærkt delte.
Der er Mulighed for at skabe den fjerde bedste Havn i Dan
mark, og derved drage en Del af Importen til Fyen over Mid
delfart.
Regnskabet fra 1897 opviser bl. a. følgende Tal. Indtægten er
77,500 Kr. Overskud fra 1896 6,072 Kr. Indtægt af Kapitaler,
Ejendomme og dsl. 3,426 Kr., Afgifter og Kendelser ifg. Nærings
loven m. v. 2,027 Kr. Skatterne 45,000 Kr., deraf Formue- og Lejlig
hedsskatten 39,261 Kr., Husskatten 2,454 Kr. Statskassens Tilskud
til Alderdomsunderstøttelsen 3,725 Kr. Af Udgifterne kan nævnes:
Byens Bestyrelse 1,291 Kr., Fattigvæsenet 10,312 Kr., Alderdoms-
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understøttelse 7,577 Kr., Skolevæsenet
16,931 Kr., Rets- og Politivæsen 2,616 Kr.,
Medicinalvæsenet 2,042 Kr., Gader og
Veje 1,218 Kr., Gadebelysning 1,751 Kr.,
den offentlige Renlighed 1,927 Kr., Ren
ter af Gæld 5,150 Kr., Afdrag paa Gæld
8,443 Kr. Overskuddet er 7,805 Kr. Man
har ved Skatteansættelsen i Middelfart
gennemført den progressive Skala, og
Skatteprocenten stiger indtil 9 pCt.
Assessor Møller.
Byens stærkt interesserede Borg
mester er Assessor Møller. Født i
1841, studerede efter fuldendt Eksamen et Par Aar i Ud
landet. Auditør i 1873; Assessor i Viborg Overret, kunde ikke
taale Viborgs Fastlandsklima; 1888 Herredsfoged i Søndre Herred
i Nakskov; 1893 Borgmester i Middelfart. Foruden sin stærke
Deltagelse i Udviklingen af Byens kommunale Liv plejer Borg
mesteren sine mange kunstnerisk-antikvariske Interesser. Fra
sine Rejser i Udlandet hjembringer han mangt og meget, som
antikke Marmorhoveder og kunstfærdige Vaser. En gammel
Stald, der tilhører Borgmestergaarden, er ombygget til en strængt
gennemført Kristian IV Stue og et Værelse fra Begyndelsen af
vort Aarhundrede. Drivhuset er forvandlet til et pompejansk
Interiør. Den morsomste blandt Borgmesterens Samlinger er
en enestaaende Samling af gamle Kakkelovnsplader. Her er
støbt i Jærn de oldenborgske Konger, den yderste Dag, Scener
af det gamle og ny Testamente, Forherligelser af den nordame
rikanske Frihedskrig m. m. Han
interesserer sig ogsaa levende for
Haveanlæg, og har ladet store Are
aler i Middelfarts Omegn beplante
med Frugttræer.
Blandt Byraadets 9 Medlemmer
ere de mest fremtrædende Fabri
kant Hess, Sagfører Philip Han
sen og Grosserer A. C. Hansen, om
hvilke senere. Justitsraad Frederik
Hansen er Formand for Fattigud
valget, en Art Fattigborgmester, der
Justitsraad Fr. Hansen.
humant og varmt tager sig af de
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uheldigt stillede i Samfundet. Han kom i 1858 til Middelfart, hvor
han fik Ansættelse i Diskontobanken, i 41 Aar Bogholder, indtil
han nu i 1899 efter den gamle Bankdirektør A. C. Hansens Død
overtog Direktørposten sammen med dennes Søn. Han blev valgt
ind i Byraadet første Gang 1870, og har i en lang Aarrække fungeret
som Branddirektør. Skipper Laugesen (se under Næringslivet) er
Repræsentant for Sømændene og Fiskerne og giver sig særlig af
med Havnesager, Dyrlæge Petersen er Medlem af teknisk Ud
valg, interesserer sig meget for Skolevæsenet. De øvrige Med
lemmer er Brændevinsbrænder Rasmus Paulsen, Værtshusholder
Rasmussen og Redaktør Thy bjerg, valgt nu i Januar. Godsfor
valter Madsen tiltræder i Skole- og Fattigsager Byraadet som
Repræsentant for Landdistriktet.
Det ældste og mest udbredte Blad i Middelfart er »Middelfart
Avis«, dets første Nummer udsendtes 21. Nov. 1857 af Kaptajn
Claudius Madsen. Det var da efter megen Møje lykkedes ham
at samle 40 Holdere, Halvdelen i Byen, Halvdelen paa Landet.
Kaptajn Madsen udgav for et Par Aar siden »Femti Aar i Pressens
Tjeneste«, fyldt med karakteristiske Træk til Provinspressens
Historie. Han begyndte sin Løbebane som Bladdreng for Ploug,
Lehmann, Gjødvad og de andre store blandt 40-ernes Journa
lister, og havde blandt andet det Hverv at gaa med Artiklerne
til den strenge Censor Reiersen. Den Gang vaktes hans Sans for
Journalistik. I 1847 kom han som Typograf til Lollandsposten
i Maribo, og han havde »Kløen i Fingrene«. Han blev snart
Medarbejder, og i 1848 blev han efter Udgiverens Død en kort
Tid Redaktør. Saa kom Krigen, og han gik med som Frivillig.
Efter Freden laa han et Par Aar i Garnison i Flensborg, valgte
saa, at »stilles til Raadighed paa halv Sold«, og vandrede paa
sin Fod Europa igennem helt ned til Italien. Efter sin Hjem
komst fik han Plads ved Vejle Amts Avis, og startede i 1857
sit eget Blad, der langsomt arbejdede sig op til sin nuværende
grundmurede Stilling. En ejendommelig, skarpt udpræget Per
sonlighed, med en aldrig sovende Energi, en Lyst til at tage
Haand med i alt, endnu i sin Alderdom rørig og frisk.
I Efteraaret 1898 blev Bladet købt af den tidligere Redaktør
af Aalborg Stiftstidende, Julius Eilersgaard. Som saa mange
andre Provinsredaktører er han begyndt ved Sætterkassen og
med »Vinkelhagen« i Haanden. Lærte i Aalborg Stiftstidendes
Bogtrykkeri, tog saa til København for at uddanne sig videre. Her
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kom lian i Berøring med Onsdagsforenin
gen, den første Venstreklub i København,
og lærte J. A. Hansen og Zahle at kende.
De blev hans første politiske Læremestre,
de satte Pris paa den kvikke unge Mand
med det hurtige Hoved og de udprægede,
demokratiske Anskuelser. Politikken tager
ham mere og mere fangen, og Journali
stikken drog. Han begyndte da som fly
vende Korrespondent til en Række Pro
vinsblade og flere Hovedstadsblade, farter
Landet rundt til Møder, og hvor der ellers
var noget paa Færde. *1880 fik han en Ansæt
telse ved Aalborg Stiftstidende som Musik- og Teateran mælder, og
arbejder sig efterhaanden ved sin støtte Energi og uopslidelige Ar
bejdsevne op til Bladets Chefredaktør. Som saadan tog han ivrig
Del i den politiske Bevægelse i Aalborg Egnen. Han er en for
træffelig Journalist, han har Journalistens Uro i Blodet, hans
Kriblen efter at skrive løs, altid paa Færde, hurtig i sine Be
vægelser. Uagtet Byen er lille, indeholder Middelfart Avis lige
saa meget lokalt Nyt som de større Byers Blade.
Hans Hustru er den bekendte Forfatterinde, Charlotte Eilersgaard. Foruden en Del Skildringer i Tidsskrifter og Blade, har
hun i 1896 faaet opført paa Dagmarteatret »Gjertrud«, der vakte
en berettiget Opsigt; senere er »Den kære Svigermama« bleven
opført i Provinserne, og et Lystspil er nu antaget til Opførelse
paa Folketeatret. Af hendes sceniske
Arbejder er »Gjertrud« det eneste, der
foreliggger i Trykken. Det omhandler
det urgamle Emne: Forældre og Børn,
men paa sin egen, nye Vis: En gammel
egenkærlig Moders Udnyttelse af Datte
rens Opofrelse. Fru Eilersgaard besidder
en hos vore kvindelige Forfattere ret
ualmindelig Evne til at se nøgternt og
ædrueligt paa Livet, der er hos hende
intet som helst sødladent. Hun er man
dig og klar i sin Vurdering af Menne
skene og Livets Værdier. Og hun har
Forfatterinden
efterhaanden gennem energisk Arbejde
Fru Charlotte Eilersgaard.
2*
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faaet det faste Tag i Formen, der er Grundlaget for ethvert
Sceneværk.
I 1885 startede Redaktør Erichsen, nu Højreredaktør i Nak
skov, Højrebladet »Middelfart Dagblad«. Men trods tapre An
strengelser lykkedes det ikke at faa Bladet til at bære sig, og
han solgte det da i Foraaret 1899 til cand. phil. Larsen og
Faktor Enevold Johansen, begge tidligere ansatte ved »Middel
fart Avis«. Under Navn af »Vestfyens Avis« blev Bladet forandret
til et Organ for Reformvenstres Politik. I Dec. 1899 udtraadte
Larsen af Redaktionen og Enevold Johansen er nu Eneredak
tør af Bladet. Født 1846 i Haderslev, efter Krigen udvandret,
Sønderjyde med Liv og Sjæl, Stifter af »Sønderjydsk Forening
for Middelfart og Omegn«, i over 30 Aar Faktor og Medar
bejder ved Middelfart Avis.
Foruden disse to Blade udkommer der under Navnet »Mid
delfart Venstreblad« en Aflægger af Redaktør Slengcriks Odenseblad, men derom under Omtalen af Hovedbladet. Dets Redaktør,
Redaktør Thybjerg blev, som nævnt, ved sidste Byraadsvalg
valgt ind i Byraadet. Arbejderne holder for en stor Del det
fynske socialdemokratiske Blad.
V
Kirken var i Middelalderen viet til St. Nikolaus. Den er stor
og anseelig, opført af røde Munkesten, væsentlig i gotisk Stil; men
Koret stammer allerede fra den romanske Tid og har bevaret
Rester af de oprindelige rundbuede Vinduer. Paa Nordsiden
skæmmes den af nogle umaadelig store Støttepiller, der er i
dem saa mange Sten, at man af dem kunde have opført en
hel ny Nordmur. En Magister Peder Hanssøn Bang var den
første lutherske Præst. I det 16. og 17. Aarhundrcdc blev Mid
delfart helt behersket af den mægtige Bangske Slægt. De sad
der som Præster, Borgmestre, Byfogder, Købmænd. De og deres
Hustruer ere afbildede paa store Ligsten i Kirken. Fra dem
nedstammer bl. a. Grundtvig og Herman Bang. I Kirken findes
en smuk Altertavle i Barokstil, og en Prædikestol med godt
Snitværk fra 1595. Døbefonden, en lille Marmorengel, er mo
delleret af H. V. Bissen.
I de senere Aar gennemgaar Kirken en Restavration, og man
er saa fornuftig at tage det Stykke for Stykke, eftersom man
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faar Raad til det. Man har derved hele
Erhvervelsens Glæde. Interessen holdes
stadig vedlige, Menigheden glæder sig
over hvert nyt Stykke, hver malet Pille,
hver istandsat Kirkestol. Og nu giver
een 1000 Kr., nu een noget mindre, alt
efter Evne.
Grundtvigianismen har sikkert Fod
fæste i Byen og paa Egnen, den har haft
saa gode Talsmænd som Pastor Leth i
Pastor Knudsen.
Middelfart og Pastor Melby i Asperup.
Den nuværende Præst, Pastor Knud
sen, er da ogsaa Grundtvigianer. Født 1857 i den senere tyske
Del af Kalslunde Sogn, begyndte sent at studere, teologisk Kan
didat 1887, Kapellan i Frederiksborg, 1895 Præst i Middelfart.
Man mærker paa ham, at han er af gammel Bondeæt, der er
over hele hans Væsen noget jævnt, stilfærdigt, vederhæftigt,
støt. »Som Barn var det min største Glæde, naar min Moder
sendte os Børn ud til fattige, og endnu har jeg mest Lyst til
det praktiske, til Husbesøg, til at gaa omkring til Folk. Man
kan altid vise Folk et venligt Ansigt og give dem et godt Ord,
naar man ikke kan andet, og ogsaa det har sin Betydning.«
Foruden Almueskolen findes der tillige en kommunal Real
skole. Der er to Pigeskoler, af hvilke den ene faar kommunal
Understøttelse. Til teknisk Skole er der i 1896 opført en smuk
lille Bygning ved Blindebomsvej.
VI

Sindssygeanstalten er en hel lille By for sig selv, rummer ca.
800 Sjæle, deraf de 650 Patienter og de 150 Funktionærer af
alle Slags fra Overlægen til Køkkenkarlene. Medens der ved
Aarhus Sindssygeanstalt er noget mørkt — Stenene er graa og
snavsede, Træerne høje og tætte — er Middelfart Sindssygean
stalt lys og venlig. Man har ikke den knugende Fornemmelse
som ellers, naar man færdes mellem de aandeligt døde. De store
Anlæg omkring Anstalten er endnu ny, — Anstalten blev først
taget i Brug 1888. — Træernes Kroner cre endnu ikke voksede
sammen, de mørkner ikke. Og selve den Sten, der er i Muren,
er lys og god, den har fortrinligt holdt Stand mod vort slud-
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Sindssygeanstallen.

fulde Vejrligt, der grumser alle Facader. Anstalten, der spænder
over et Areal af 65 Td. Land, og bestaar af en hel Række frit
beliggende Bygninger, er væsentlig beregnet paa Patienter fra
Fycn og Ribe Stift, men modtager, saavidt Pladsen er dertil,
ogsaa andre. Den er iøvrigt indrettet som vore andre Statsan
stalter.
Kongen i denne lille Stat er Overlæge Fr. Lange, Broder til
Nervelægen Prof. Carl Lange og den afdøde Kunsthistoriker
Julius Lange, den vordingborgske Rektors tre berømme
lige Sønner. Hans Morbroder var Fr. Paludan-Muller. Han
hører saaledes til en af vore saare faa aandsaristokratiske Fa
milier, og der er i ham den gode, høje Kultur. Et fint, kritisk
Hovede, hurtigt og klart dømmende, en født Skribent, en gennemhuman Mand, en fortrinlig Menneskekender. Af dette Stof
kan der dannes Kritikere, dramatiske Forfattere og Sindssyge
læger. Og han har været noget af hvert. Som ung Teateranmælderved »Fædrelandet« og Forfatter til flere Stykker, der blev
opførte paa det kongelige Teater. Brød saa af og blev en lang
Tid ene Læge, og Psykolog, som han var, Sindssygelæge. Har
nu i 1899 udgivet en stor og udmærket Bog om sin Morbroder.
Som Sindssygelæge har han særlig be
skæftiget sig med Arveligheden i Sinds
sygdomme. Hosstaaende Portræt med
de nedslagne Øjne er et Brudstykke af
et større Amatørbillede.
Middelfart Distriktslæge er Dr. Max
Seligmann. Født 1842, under Krigen
Reservelæge som Student, Kandidat 1868,
nedsatte sig i 1872 i Middelfart, hvor
han ved sin Dygtighed som Læge og
Overlæge Fr. Lange.
sin elskværdige Personlighed hurtigt
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skaffede sig en betydelig Praksis. Da
den gamle Distriktslæge i 1882 tog sin
Afsked, var Seligmann selvskreven til
at blive hans Eftermand. Han hører til
de stille Mænd i Landet, har aldrig del
taget i det offentlige Liv ud over det,
som hans Embedsstilling medførte, og
han har kastet sin Kærlighed paa de
stille, fjærne Stjærner. Over Distrikts
lægeboligen hæver sig en kuppelformet
Udbygning, det er Doktorens Observa
torium, som han har ladet opføre, for
ret videnskabeligt at kunne lodde Universets Dybder. Og naar
Dagens Praksis er fra Haanden, kan man i Aftentimer og sene
Nattestunder, naar ellers hele Middelfart sover fast og dybt,
finde Doktoren travlt sysselsat med gennem sine dyre Instru
menter at iagttage og maale de fjærne, stille Stjærners fjærne
Veje.
Blandt Byens yngre Læger er den kvikke og energiske Dr.
Trolle.
Af Sagførerportrætter her kun ét: Philip Hansens. Født 1850,
i 1875 til Middelfart som Byfogedfuldmægtig, 1. Maj 1877 Sag
fører; Medlem af Hovedbestyrelsen for den danske Sagfører
forening. Stor og bred, med Evne til at bære enhver Arbejdets
Anstrængclse som Leg, en 12 Timers Arbejdsdag synes ham en
Smaating, samvittighedsfuld og paapassende til det yderste.
Derved har han faaet Tid til, foruden at oparbejde og føre sin
Sagfører forretning, der er Byens største, at paatage sig et meget
betydeligt offentligt Arbejde. Han har
i mange Aar været Byraadsmedlem
og Formand i vigtige Udvalg, og en
saadan Udvalgsformand har i Beglen
Hænderne fulde, det er saa visselig
ingen Sinecure. Det er ikke som i Kø
benhavn, hvor Borgerrepræsentationen
har en hel Bække Embedsmænd at
støtte sig til i det kommunale Livs
forskellige Grene. Og saa er denne
Slider ved Siden deraf en munter og
gemytlig Mand.
Sagfører Philip Hansen.
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Middelfart har ikke som saa mange andre Byer ét Borger
navn, der saa at sige er Byen, ét Navn, der rager frem over
alle andre ved grundmuret Stilling, Bigdom, Anseelse, stor og
uegennyttig offentlig Virhsomhed, saadan som Broge i Aarhus.
Men den, der er nærmest til at indtage denne Plads i Middel
fart er ubetinget Fabrikant Hess. Han har selv skabt sig sin
Stilling, oparbejdet sin store Virksomhed, der økonomisk set
betyder meget for Byen, og været en støt Foregangsmand i
kommunalt Liv.
Nu er Firmaet J. S. Hess & Søn en Forretning med op ad
Hundrede Arbejdere, der udbetales hver Uge c. 2000 Kr. i Ar
bejdsløn. Da Fabrikant Hess i Slutningen af 1872 traadtc ind i
Faderens Forretning, beskæftigede den 5—6 Arbejdere og Uge
lønnen var 30 Daler. Langsomt og sik
kert er Forretningen groet, som Træet
gror. Det er ikke som ved Aktieselska
ber, der med aladdinsagtig Fart rejser
deres store Bygningskomplekser. Grund
paa Grund af Naboejendommene er
købt, nu en Have, nu en Gaard, nu
noget af Kommunens Markedsplads,
og Bygning har kædet sig til Bygning,
indtil det hele stod der. Forretningens
Hovedspecialitet er Kakkelovne, og ikke
blot i København men i de fleste dan
Fabrikant Hess.
ske Byer findes der Udsalg af Hess"
Støbegods. Fabrikant Hess er født 1848, Faderen, der var Klejn
smed, anlagde i 1852 under meget beskedne Former et Jærnstøberi, og i det indtraadte Drengen i en meget ung Alder som
Læredreng. Kun i 1864, hvor Jærnstøberiet leverede en Del
Varer til den danske Hær, havde Virksomheden et større Om
fang. Det store Opsving er sket under Sønnens Regimente, og
det er naaet ved en aldrig trættet Energi, en Evne til at tilegne
sig de tekniske Fremskridt parret med et betydeligt merkantilt
Talent. Hess, der selv er kommen fra et gammelt Haandværkerhjem, der selv har arbejdet sig op Trin for Trin, har altid in
teresseret sig varmt for sine Arbejdere, han har altid helst villet
staa i et gammeldags, patriarkalsk Forhold til dem. Han har
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hjulpet mange af dem til at faa deres eget Hus, ved sit 25-Aars
Jubilæum oprettede han et Legat paa 10.000 Kr. til Hjælp og
Støtte for Fabrikkens Arbejdere paa de gamle Dage. Og det er
sikkert med Sorg i Hjærtet, at han ser paa den moderne Ud
vikling, der med ubønhørlig Konsekvens fører til, at Arbejds
givere og Arbejdere kommer til at staa overfor hinanden som
Magt mod Magt.
Ved Siden af sin private Virksomhed har Hess altid haft
mange offentlige Interesser. Han er og har altid været en varm
Forkæmper for Lillebæltsbroen, og har udført et betydeligt
kommunalt Arbejde. Han var selvskreven Formand i det tek
niske Udvalg, og som saadan har han faaet gennemført Kloak
væsenet og Brolægningen, og han har
lagt et stort Arbejde ind i Arbejdet for
Vandværket og Gasværket. Han er til
lige Direktør for Sindssygeanstalten.
Længe var Hess’ Fabrik den eneste i
Byen, men i Foraaret 1899 traadte øst
ude i Byen Kabelfabrikken i Virksom
hed. Det er en Filial af Nordisk Kabelog Traadfabrik i Ryesgadc i København.
Man skulde udvide Virksomheden, man
saa paa Grund adskillige Steder i Lan
det, og valgte Middelfart, fordi man der
Fabrikbestyrer V. Prior.
kunde faa billig Jord og let Adgang til Van
det. Byen laa ogsaa midt i Landet. I København laver man nu
Kablerne, i Middelfart de forskellige Arter af Metaltraad og Søm.
Fabrikken, der er anlagt paa et Jord-Areal af 5*/2 Td. Lands
Størrelse, beskæftiger c. 150 Arbejdere og gaar Nat og Dag. Fa
brikkens Bestyrer er Viggo Prior, en Brodér til den admini
strerende Direktør H. P. Prior. Født 1869, begyndte i 1894 en
Hcgntraadsfabrik i Gøteborg, solgte den og blev Bestyrer for
Middelfartfabrikken. I Middelfart findes ogsaa en Cyclcfabrik.
Medens Fabrikkerne kunne trives uanset det større eller
mindre umiddelbare Opland, paavirkes Handelen i følelig Grad
af Oplandets Omfang. Og som alt omtalt har Middelfart ikke
noget stort Opland, det beskæres yderligere af de opvoksende
Stationsbyer. Der er en Fremtidsmulighed, som man sætter en
Del Lid til, Udvidelsen af Havnen. Man udvidede den for 5— 6
Aar siden, og man paatænker nu en yderligere Udvidelse og
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Uddybning. Efter sagkyndigt Udsagn vil man være i Stand til
at skabe en god og dyb, saa godt som altid isfri Havn, og der
ved haaber man at drage en Del af Importen og Eksporten til
og fra Fyen over Byen. Havnen vil kunne anlægges billigt,
Havnepengene kunne derfor blive smaa. Nu er Handelen væ
sentlig lokal. Selv om Oplandet er lille, er det godt, og der fin
des derfor i Byen en Del gamle, solide Forretninger, tildels
noget gammeldags.
Af gammel Middelfartsfamilie er Købmand og Bankdirektør
A. C. Hansen, Søn af den nys afdøde Bankdirektør A. C. Hansen.
Født 1854, kom tidlig til Udlandet, Tyskland og Skotland, og
fik sin Uddannelse der. Kom hjem, startede en efterhaanden
betydelig Forretning i engelske Varer,
Kul, Raajærn, Skifer, var i 20 Aar sin
Fader behjælpelig i Direktionen af Mid
delfart Diskontoinstitut, og nu efter Fa
derens Død selv Direktør. Han kom i en
meget ung Alder ind i Byraadet, og han
medbragte ude fra den store Verden Im
pulser, som han har søgt at gøre frugt
bringende, sin Fødeby til bedste. Der
er noget ivrigt over ham, han hader al
Slendrian, og der er Brug for den Slags
Gross. A. c. Hansen.
Folk, særlig i Smaabyer, hvor man let
bliver tilbøjelig til at slaa sig til
Taals. Han interesserer sig særligt for Havnesagen, og vilde
gærne, at man straks skulde gaa til den højeste Oplysning, Elek
triciteten, fremfor at anlægge et Gasværk. Formand for Han
delsforeningen siden 1883.
En Forretning, der gaar langt ud over Middelfarts Opland, er
Grosserer Rasmussens, Bro Humlemagasin, og dog er den vokset
op netop der paa Egnen. Landet mellem Middelfart og Bogense
er den egentlige Humleegn, og der begyndte for nogle og fyrre
Aar siden en kløgtig og forretningsdygtig 19-aarig Bondekarl at
køre rundt og prange med Humle. Det var den beskedne Be
gyndelse til det nuværende store Humlemagasin, der indfører
de store, tilsvoviede Humleballer fra Brunsvig, Bayern og Bøh
men, og som har sit eget Magasin i Gardelegen i Sachsen. I
1866 byggede han sit første Magasin i Landsbyen Bro, i 1879
flyttede han til Middelfart og byggede sin smukke Villa og sine
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Jærnbanestationen. Der er noget af en
Urkraft over ham, noget oprindeligt,
noget for sig selv, der gaar sine egne
Vegne, en urokkelig Selvtillid.
Af andre større Handlende kan næv
nes: Købmand Gimbel (Trælastforret
ning og Træskæreri), Købmand Wibolt
(stor Foderstof- og Frøforretning), Køb
mand Westergaard (Skibsproviantering),
Grosserer Basnnissen.
Købmand Laugescn (Type paa en gammeldags Provinsforretning med smaa Ruder og Kopper i Vindu
erne), Enkefru Michelsen (Kulforretning og Bygningsmaterialier).
Købmændene Thidemann, Frederiksen, Rendtorlf, J. P. Chri
stensen, Walther, L. Storm, Nissen m. fl.
Der er ikke noget særligt at melde om Haandværket, noget,
der særkender det fremfor andre smaa Byers. Bygningshaandværket har, som næsten overalt, taget en Del Fart ved Byens
Udvidelse. Byens mest fremragende Haandværker er sikkert
Blikkenslager og Fabrikant Groth. Født i Faaborg 1836, drog
som ung Svend Europa igennem lige fra Fredericia til Triest
med sin Fellcisen over Ryggen, blev derude i 9—10 Aar, lærte
mangt og meget. Han har haft Arbejdet ved Sindssygeanstaltens
Anlæg, og hvad der er ret sjældent for en Provinshaandværker,
da Kystbanen blev anlagt, fik han ved Konkurrencen Arbejdet
paa en Del af dens Stationer; ellers plejer det jo at være de
københavnske Mestre, der hugger Arbejdet ude i Provinsbyerne.
Andre Haandværkere: Garver Greve, Tømmermestrene Ottosen
og Jørgensen, Sadelmager Andersen, Skomager Carl Hansen. Af
Avlsbrugerne Logie, Formand for Lig
ningskommissionen.
Ejendommelig for Middelfart er dens
Skipper- og Fiskerbefolkning. De boer
vest ude i Byen, og disse Smaagader
er den sirligste og pynteligste Del af
Byen. Søens Mænd har lært Renlighed
af det rene Vand. Kommer man oppe
ved Vesterhavet ind i et Hus, kan man
næsten altid se, om det tilhører en
Landarbejder eller en Fisker. Fiskerens
Blikkenslager Groth.
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Stuer er altid langt mere propre og pilne. Gulvet er hvidere, og
alle Metaldele skinner af festlig Pudsning. Og saa er det ogsaa
i denne By. Sniaa, pyntelige Huse, blankt polerede Ruder, Vin
duerne fyldte med Blomster, hvidt Sand paa hvide Gulve, alt
straaler og skinner i disse smaa, hyggelige Stuer.
Der hører ingen store Fartøjer hjemme i Middelfart, kun
Kvaser, Jagter, Stenbaade og en Mængde Fiskerbaade. De fylder
til sine Tider næsten hele Havnen. Fiskeriet er en saare vigtig
Indtægtskilde, der fiskes næsten hele Aaret. Lillebæltstorsken
er en udmærket velsmagende Fisk, der begynder at komme op
paa Siden af Vesterhavstorsken. Den skal være god hele Aaret
rundt, men egentlig Afsætning paa den har man kun i »R-Maanederne«. Blot man vilde vænne sig til
altid at koge den i Saltvand, hentet i
Bæltet, fremfor i fersk Vand med tilsat
Salt, den vilde da smage dobbelt godt.
I Sommertiden gaar det løs med Rød
spættefiskeriet. Om Efteraaret og Foraaret kommer Silden. Den synes mere
og mere at vende tilbage til Bæltet. I
en Septembernat sidstleden fangedes
der henved 4000 01 eller 300.000 StykSkippcr Laugesen.
ker. Baadcne kom om Morgenen ind,
ladede til Rælingen med de blanke
Smaalisk. Særlig efter at man har begyndt at bruge Nedgarn, er det et saare indbringende Fiskeri. I Aaletidcn om
Efteraaret fanges der fra Trældenæs til Assens c. 150.000 Pund
Aal til en Værdi af 75.000 Kr. Opkøberne fra Middelfart sejler
i deres Kvaser rundt og køber Fisken op, største Parten gaar
Syd paa. En af Grundene til, at Marsvinsjagten er ophørt, er
den, at Strømtorsken er kommen i saa god Pris, at det betaler
sig bedre at fiske den, end jage efter Svinene.
Skippernes og Fiskernes Repræsentant i Byraadct er Skip
per Laugesen. Jyde, født ovre ved Koldingfjorden, til Søs i de
unge Dage, sejler nu rundt paa Bæltet og køber Fisk op. En
støt og paalidelig Mand, blodrig og bredtskaaren, standhaftig i
sine Meninger, en smuk og karakteristisk Type paa vor Fisker
befolkning. Giver sig i Byraadet særlig af med Havnesager.
1 tidligere Tid var der ikke nogen større egentlig Arbejder
befolkning. Men nu begynder Fabrikkerne at ændre Forholdet.
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Hos Hess er der opad 100 Arbejdere,
paa Kabelfabrikken c. 150, og med Fa
milier vejer det i en lille By. Socialde
mokratiet har i de sidste Aar slaaet
fast Rod i Byen, der er oprettet Fore
ninger der og ude i Oplandets større
Byer, saasom Vejlby, Asperup, NørreAaby, Gjelsted. Som alt berørt er det
ejendommeligt, at de fleste Arbejdere
har deres eget Hus. Naar en Arbejder
havde opsparet et Par Hundrede Kro Detailhandler Rasmussen.
ner, kunde han købe sig en Grund, og
ved Hjælp af Kreditforeningen og ad anden Vej blev Huset
rejst. Nu er Ejendomspriserne stegne, og adskillige Arbejdere
har derved gjort gode Forretninger. Et Hus der for nogle Aar
siden var 1800 Kr. værd, kan nu udbringes for en 3000.
Formanden for de samvirkende Fagforeninger er Detail
handler Rasmussen. Født 1863, tidlig med i den socialdemokra
tiske Bevægelse, oprindelig Væver, rejste i Udlandet, paa en
Gang en rolig og besindig Mand og et hurtigt og kvikt Hoved.

Middelfarts Segl.
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VIII.
Rejsehaandbog for Middelfart og Omegn.
Byen.
Togtider (se Rejselisten). Banegaarden i (len vestlige Udkant af Byen.
Dampskibsforbindelse med København. Angaaende den lokale Dampbaadstrafik paa Bæltet til Kolding, Fænø, Snoghøj, Strib, Fredericia se de lokale
Blade.
Vogne faas paa Hotellerne. Baade i Havnen ved Henvendelse til Fiskerne.
Posthuset paa Adelgade. Aabent: Hverdage 8—12, 2—7; Søn- og Helligdage
8—9, 12—2. Brevkasserne tømmes Hverdage 9’/,, 1, 3, 6 og 9; Søn- og Hellig
dage 9 og 12. Det anbefales at benytte Postkasserne paa Posthuset og Jærnbanestationen, der tømmes 15 og 10 Minutter før hver Posts Afgang. Brevene ud
bringes Hverdage 7 (Oktbr.—Marts) 8 li1/,, 2%, 43/4 og 71/,; Søn- og Helligdage
8, (Oktbr.—Marts 9) — Telegrafstation paa Adelgade — Ting- og Arresthuset paa
Adelgade.
Hoteller: Behrendts Hotel i Brogade, Schøtts Hotel paa Adelgade, Edsbergs
Hotel ved Jærnbanen.
Bog- og Kunsthandel, Ladehoff paa Adelgade.
Forretninger i Byen og Omegnen: Assurance: Brand- og Livsforsikringssel
skabet «Danmark». — Badehoteller og Restaurationer: Fænø Badehotel, Færgegaarden paa Strib og Snoghøj. — Bryggeri: Middelfart Bryggeri. — Cyclefabrik: Brdr. N. og Kr. Petersen. — Humlemagasin: P. Rasmussen. — Jernog Metalstøberi: J. S. Hess & Søn. — Kalkbrænderi, Bygningsartikler og Kul
forretning: Michelsens Enke. — Kolonialhandlere: H. Thidemann ogJ.Westergaard. — Kolonialhandel, Korn- og Foderstoffer: J. Wiboltt. — Kulforretning:
A. C. Hansen jun. — Lampe- og Metalvarefabrik: P. Groth. — Læge: N.
Trolle. — Manufakturhandel: «Merkur». — Maskinsnedkeri: J. Jørgensen. —
Porcellæn- og Glashandel, Udstyrsforretning: G. Rendtorff. — Sadelmager: A.
C. Andersen. — Sagfører: Philip Hansen. — Slagter A. P. Lund.

I selve Byen er der ikke meget seværdigt, og der er her ikke meget at an
føre ud over det, der findes i Teksten.
Kirken (se Kap. V) paa Adelgade. — Baad-, Ting- og Arresthuset ligeoverfor.
Efter Borgmester Møllers Initiativ er der i de senere Aar foretaget betydelige
Forbedringer i dets Indre. — Kirkegaarden, vest i Byen, smukt og højt belig
gende ved Bæltet. — Den ældre Kirkegaard mod Øst er omdannet til et lille
Anlæg. — Nordvest for Byen er et lille Anlæg under Beplantning paa Kappelsbjærg. — Det saakaldte Henner Frisers Hus en Gavlbygning i Brogade.

3ow f
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6000 Alert.

Egnen omkring Middelfart.

— 32 —
Omegnen.
Der er der saa meget mere at se (se Kap. III). Middelfart er som faa Steder
i Landet egnet til Sommeropholdssted. Badene ere friske og gode, takket være
Bæltets stærke Strøm. Og man gaar lige fra Gadens Brosten over i store,
smukke Skove. De fleste Udflugtspunkter i Omegnen er ikke længer fjernede,
end at Turen hen og tilbage er en behagelig Spaseregang. Og med smaa
Dainpbaade kommer man hurtigt og billigt til Kolding, Fredericia, Snoghøj,

Kongebro vej en.

Strib og Fænø. Det er i høj Grad at anbefale at sejle eller ro paa Bæltet.
Baade og Mandskab faas til en billig Penge nede ved Havnen. Der er endnu
ikke noget Optrækkeri i Middelfart.
Mod Syd og Vest: Vesterud af Byen gaar Vejen forbi Grimerhus, bygget som
Enkesæde til Hindsgavl, gennem Kongebroskoven, til Kongebroen, hvor det
gamle Overfartssted til Snoghøj var. Kongebroskoven er stærkt kuperet med
mange dybe Kløfter og smukke Skrænter ned mod Bæltet. Fra Havnen ved
Kongebroen smuk Udsigt mod Jylland og ind mod Middelfart. Ved Havnen
ligger Hindsgavls Skovridergaard. Bag denne kan man følge Kysten ud til
de store Plantager, der opfylder det yderste af Halvøen mod Vest, Batteriplan-
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tage, Mathildeplantage og Julieplantage. Det nordvestligste Punkt er den stejle
Galsklint. Overalt smukke Udsigter ud over Bæltet mod Jylland og ned mod
Sønderjylland. Hist og her Skanser fra Svenskekrigen og 1848. Følger man
fremdeles Kysten træffer man syd for Plantagerne paa en sid Eng ud mod
Bæltet en Banke, det er Stedet for det gamle Hindsgavl Slot. Det gaar langt
tilbage. Marsk Stig og hans Fæller sved det af, endelig ødelagt blev det i
Svenskekrigen. Da flyttedes det ned mod Sydost, hvor Herregaarden Hinds
gavl nu ligger midt i sin store og smukke Have. Den røde Hovedbygning er op
ført 1784. Hindsgavl er et Stamhus, som ejes af Kammerherre Basse-Fønss.
Haven, der hver Eftermiddag er aaben for Besøgende, er saavel ved sit Anlæg som ved sin Beliggenhed en af de smukkeste Herregaardsparker i Landet.
Særlig smuk er Spadserestien langs Bæltet. En nedgravet Kanon angiver det
smukkeste Udsigtssted. Ved
Maskine); man kan ogsaa
derfra faa Baad over til
Fænø. Bedre er det dog at
gaa videre langs Kysten,
langs det overmande smuk
ke Fænøsund, skovkranset
paa begge Bredder. Ved en
lille Landingsbro, ligeoverfor Badehotellet paa Fænø,
hejser man Flaget, og en
Baad kommer da over og
henter een (Overfart 10 Øre).
En overordentlig smuk
Tur er det at sejle fra Mid
delfart uden om Galsklint
ned gennem Fænøsund.
Fænø hører ind under
Stamhuset Hindsgavl. Den
er kun en Mils Vej i Om
kreds, og det lønner sig
at spadsere den rundt. Sær
lig mod Nord og Syd er
der betydelige Skove. Kønnest
Sted ligger det store, nye Badehotel, der er et yndet Udflugtssted saavel fra
Fyen som det tilgrændsende Jylland. Ikke ret mange Steder i Landet har man
et lifligere Syn end det, en Solnedgang Midsommers yder, set fra Hotellets
Veranda.
Er man atter paa Fyens Grund, gaar man mod Nord op gennem Skoven,
til man træffer den lange Allé, der fra Middelfart fører op til Hindsgavl. Den
følger man ind til Byen, og kommer igennem Adelershus, Godsforvalterboligen
til Hindsgavl.
En Vej fra Middelfart fører mod syd, forbi Sindssygeansialten, ned til det
lille Fiskerleje Teglgaardshuse. Smuk Udsigt mod Fænø.
Fra Assensvejen fører en Sidevej ned til Gaarden Sølyst ved Indløbet til
Gamborgfjord. Ejeren har Restauratørbevilling, og har oprettet et godt og bil
ligt Sommerpensionat.
Ligeoverfor Middelfart paa Jyllands Kyst ligger Snoghøj. Staar man ude paa
3
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Snoghøj set fra Bæltet.
Molen og ser over mod Jylland, ligger denne lille Herregaard med dens røde
Tage og de hvide Mure uendeligt fristende i dens Park. Hidtil var denne Park
lukket for Fremmede; men fra denne Sommer af er Snoghøjs Hovedbygning
og dens Park omdannet til Badeetablissement og Restauration. Særlig i Foraaret og tidligt paa Sommeren vil det blive søgt. Thi her er lunt og læet som
næppe noget Steds i Danmarks Land. Parken ligger paa Sydskrænten af Elboterrænet, dækket mod alle kolde Norden- og Vestenvinde, helt vendt imod
Syd og Solen. Derfor overvintrer der her i fri Luft Planter, som ellers ikke
overvintre udækkede nord for Alperne. Denne gunstige Beliggenhed udnyttede
omkring Aarhundredets Midte Kammerherre Riegcls, der da ejede Snoghøj,
til i sin Park at plante mange sære og sjældne Planter. (Om Snoghøj og Ture
i Landet syd for Fredericia, se iøvrigt «Hver 8 Dag »s Fredericiabog, 1899.)

Med Jernbanen kommer man paa en 6—7 Minutter til Strib. Kønnere er det
at spasere den halve Mil langs Stranden igennem den smukke Stavrbyskov. Et
fredericiansk Konsortium har købt den gamle Odde, hvor Frederik III tænkte
at lægge en Pendantby til Fredericia, Sophieodde kaldet, der skulde forsvare
den fynske Kyst, og har omdannet den før lidt øde Odde til et yndet Udflugtssted.
»Færgegaarden« er indrettet som et flot Badehotel, der er bygget en stor Kon
certsal, og ude i Terrænet er der opført en Række Villaer, der udlejes til Som
merbeboelse. Foruden Færgegaardens Have og en nærliggende Plantage er
man travlt optaget af at plante Alléer og Skov. Strømmen er stærk, og Badene
er som overalt i Bæltet gode og friske.
Fjoernere Udflugter (se Kortet): Er man en god Fodgænger, eller har man
Cycle eller vil spendere Vogn, lønner det sig at besøge Skovene og de stejle
Skrænter østen for Strib, Røgle Klint med sine Skove og Stutterigaarden med
omliggende Skove. Næsten alle Vegne er der smukke Udsigter, skovbevoksede
Kløfter, bratte Skrænter. Det mest bekendte Udsigtspunkt inde i Landet er
det højt beliggende Kathrinebjærg, hvorfra man som paa et uhyre Landkort
ser store Dele af Sydjylland og det nordlige Fyen.

Assurance: Brand- og Livsforsikringsselskabet «Danmark"........................
Badehoteller og Restaurationer: Fænø Badehotel....................................
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ll’loröfvns G^cletabrik
Jßogenge,

»røbr. iß. £ 1kr. peterøen. /^deltart.

IReel og kulant JBetjening. — Iburtig Ekspedition,
ufuldstændig IReparationsværksted tor Cycler og Symaskiner.
Uelefon Dr< 5 i ÆMbbelfart. - TTelefon Dr. 34 i Bogense.
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GROSSERER P. RASMUSSEN

BRO HUMLEMAGASIN, MIDDELFART
Forretningen grundlagt 1856 af Indehaveren.
Alle saavel inden- som udenlandske Humlesorter.
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J6ranb=
oø XiV6torsikrinøs»Selskabet

«„IDanmark“«
forsikringer kunne tegnes bos Selskabets
2lgent i

fllMbbelfart,
Justitsraab jFr. Ibanseit.

I. WI BOLTT
KORN
FODERSTOFFER
KUL
--------JERN
Specialitet:

MARKFRØ

I. WIBOLTT
KOLONIAL
FORRETNING
IMPORT AF
VINE OG TOBAKKER

MEL fra Naskov Dampmølle.

il. arolle,
praktiserende Xæøe,

mibbelfart.
•(konsultation: 9—10 form, og 4—5 Ettm.

Sagfører
flbbtlip Tbansen
Etableret ben 2. ZlTSaj 1877

Carl S. Ladehoffs
BOGHANDEL.
Telefon-Nr. 50.

KONTOR- & SKOLEMATERIELFORRETNING
samt

GALANTERI HANDEL

A. C. ANDERSEN
SADELMAGER OG

TAPETSERER

MIDDELFART
Iste Kl. Arbejde. Største Udvalg.
BILLIGE PRISER.

P. GROTHS
Lampe- og MetalvareFabrik
udfører alt Skifer og Zink
dækning.

Mejeri-Artikler. Kobber
kedler. Brandsprøjter.
Bedst og billigst i Middelfart.
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* MIDDELFART *
MASKINSNEDKERI

H. THIDEMANN

anbefaler sig specielt med

KORN, KUL OG

BYGNINGS-ARTIKLER

FODERSTOFFER

MØBLER — LIGKISTER

Filialer i Nørre Aabye,

J. Jørgensen.

KOLONIAL,

Ronarbro.

Fabriks-Udsalget

MIDDELFART
* BRYGGERI *
ALBANIHORSENSKRONEHVTDTLAND-

|ØL

Lager og Forhandling af Malt.

„MERKUR“
(TH. NISSEN)

Fordelagtigste Forretning for Indkøb
af

Manufakturvarer.
Specialitet:

Kjolestoffer.
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* jfærgeøaarden e

Ubmærkebe Strømbabe, anbefalebe af lægerne.
Stor og gob IRestauration. Store Içse, Værelser. Stor /Musikpavillon,
ben største ubenfor Ikøbenbavn, meb /Musik af jfrebericia’ø
ubmærkebe IRegimentsinusik.

Ä

1bele Villaer til Ueje for Sommeren.

>

r

- 12 -

I. VESTERG AARD
MIDDELFART
COLONIAL- & SKIBS
PROVIANTERINGS
FORRETNING
DAGLIG FRISKBRÆNDT
KAFFE.
Eget Kaffebrænderi.
Stort Udvalg i

Cigarer, Tobakker og Ciga
retter.

% C. tjansen jun.
jVfiddelfart.
toldforretning, Cement,
Skifer og
pampskiferskæreri.
Skiferflader og
Saalbaenke.
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(Reffdurafton 05 (gabeefoßftsfement

^for
Sorfrinftge ^frømfiabe, forfrtfßenbe fom (Pefferßavßßabe»
©ampffttßßforßtnbeffe meb QRolbinej,
Äoserobbe, §<xnø, (Wibbeffarf, £Hriß, Srebericta,
Q?ejfe 05 ®a^erP>eiJ*

(Jttufift i ^ctfoncn.

(UbmÄtßef og ßtffig (RefUurafton.
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FÆNØ BADEHOTEL
GIdyllisk beliggende,
w
skovbevokset 0, ved
Fænøsund, ligeoverfor
Hindsgavls store Skove.
Daglig og hurtig
Dampskibsforbindelse
med Kolding, Middel
fart og Fredericia.

Q&
Yndet Udflugtssted for hele Omegnen. — Store Lokaler. — God og
billig Pension. — Ypperlige Bade.

Ærb. P. CHRISTENSEN

Husk straks at tegne Abonnement paa

Bedste, mest afvekslende, rigest illustrerede
smukkeste udstyrede Familieblad. Abonnement over
alt 1 Kr. 25 Øre Kvartalet, 10 Øre pr. Nummer.

Middelfartsbog er et enkelt Bind af den Samling
Byskildringer, som »Hver 8. Dag«s Forlag efterhaanden
agter at udgive. Der vil komme store og smaa Byer
mellem hinanden saaledes, at man saavidt muligt undgaar at
behandle ensartede Byer efter hinanden. Efter Fæstningsbyen
Fredericia med sine stolte Minder fulgte den moderne travle For
retningsby Aarhus. Saa kom en Bog om de to ved dens Fjord
gemte Byer Hobro og Mariager, af hvilken den sidste er et
Stykke Nürnberg, hensat i det Land Danmark. Saa denne Bog
om Middelfart. Efter den vil komme en Bog om Vesterhavsbyen
Bingkøbing med Skildringer fra Havet og den vilde Natur. Og
saa en Bog om Indlandsbyen Hjørring. Til Sommer før den
store Landmandsudstilling kommer en Bog om Odense. En
Gang, naar Værket er slut, vil de samlede, med deres rige Billed
stof danne en Beskrivelse af vore Byer, som der endnu aldrig
har foreligget.
Thi vi vil noget andet og mere end de store Samlerværker,
der hidtil har foreligget over vort Land, f. Eks. Traps i mange
Retninger udmærkede Beskrivelse af Danmark. Disse Samler
værker har et fast Skema med saa og saa mange Rubrikker,
det fyldes for hver enkelt By med en Række Kendsgerninger
og Tal, Man faar derigennem ganske vist en Række saare nyt
tige Oplysninger, det samler sig ikke til et Hele. Og Helheden
er netop det vi ønsker at fremdrage. Vi ser paa en By som paa
en levende Organisme. Den vokser op paa sit Sted, bestemt
ved sin Beliggenhed, som Planten vokser, bestemt ved sit Vokse
sted. Der er store Love, der betinger dens Vækst, dens Frem
gang og dens Stillestaaen, der er indre, usynlige Baand, der
binder alt dette synlige sammen til et Hele. Og dette Hele,
denne Byens usynlige Sjæl er det vi søger at gribe. Vi fæster
enne

D

vor Opmærksomhed paa alt det karakteristiske og ejendomme
lige ved en By, medens vi gaar lettere hen over det, den har
tilfælles med andre Byer. Vi søge at forme hver Byskildring
som et kunstnerisk Hele.
Og de store Samlerværker behandler kun Institutionerne. Men
bag dem er Menneskene, der bærer dem oppe. Der er en Række
af Embedsmænd, Læger, Sagførere, Fabrikanter, Handlende,
Haandværkcre, Arbejdere, de er den levende By, det levende
Danmark. Dem har vi for første Gang behandlet.
Den almindelige Ramme for vore Skildringer er denne: Først
en Byens Historie. Særlig Vægt lægges der paa en Sammenlig
ning mellem nu og Byen for 100 Aar siden. Derpaa en almin
delig Karakteristik af Byen, som den nu er. Oplandets Størrelse
og Beskaffenhed, en foreløbig Oversigt over de bærende Erhverv,
de fremtrædende Træk i Byens materielle og aandelige Fysiog
nomi o. s. v. Efter dette en Skildring af de politiske og kom
munale Forhold, hvad der er udrettet i det offentlige Liv i de
senere Aar, Byens Embedsmænd, Byraadets Mænd, Pressens
Historie og dens Ledere. De kirkelige Forhold og Skolen, Læger
og Sagførere. Saa følger særlige Institutioner som Telegrafsta
tionen og Døvstummeinstituttet i Fredericia, Sindssygeanstalten
i Middelfart og lignende. Derpaa Næringslivet i dets forskellige
Former med talrige Portrætter og Karakteristikker af de forskel
lige Samfundslags Repræsentanter. Endelig en udførlig Rejsehaandbog over Byen og Omegnen med Angivelse af Ture, Ud
flugter, Afstande, Hoteller, Takster o. s. v.
Til denne Tekst knytter sig et rigt Billedstof. I Fredericiabogen var der 62 Billeder og Portrætter, i Aarhusbogen 98, i
Hobro-Mariager-Hadsund 42. Dertil Kort over Byens Omegn,
samt i de større Byer Bykort.
»Hver 8. Dag«s Abonnenter i de forskellige Byer faa deres
egen By gratis, de andre Byskildringer til halv Pris.
Samlede giver disse Byskildringer et Billede af, hvor langt
vore Byer nu ere naaede frem ved Aarhundredskiftet. Og de
indeholde en Rigdom af personalhistoriske Oplysninger, som
man intet andet Steds vil finde. Det vil derfor have sin store
Interesse at samle paa disse Byskildringer. Prisen er billig for
vore Abonnenter, Byerne kommer lidt efter lidt, saa Anskaffel
sen ikke volder store Udgifter. Og da hver By kun trykkes i
et bestemt Oplag, gør man bedst i at sikre sig den i Tide.

Fredericia og Omegn] jg
»Hver 8. Dag»s
Forlag.

til halv Bogladepris
skede overstreges).

(detikkeøn-

Nygade 2. K.

Ved at indsende
Beløbet plus 8 Øre
i Frimærker di
rekte til »Hver 8.
Dag«s Forlag vil
Bogen omgaaende
bliveDein tilsendt.

Navn......................................................................

T il F p a k lip n in ø .

Af DANMARKS BYER OG DERES MÆND
bedes De sende mig

Stilling
Adresse....................................................................

Aarhus og Omegn
»Hver 8. Dag«s
Forlag.

til halv Bogladepris
skede overstreges).

^r^°e^h7ah~: (detikkeøn-

Nygade 2, K.

Ved at indsende
Beløbet plus 8 Øre
i Frimærker di
rekte til »Hver 8.
Dag«s Forlag vil
Bogen omgaaende
bliveDem tilsendt.

Navn.......................................................................

T il F r a k lip n in g .

Af DANMARKS BYER OG DERES MÆND
bedes De sende mig

Stilling....................................................................
Adresse....................................................................

Hobro, Mariager og Hadsund
»Hver 8. Dag«s
Forlag.

til halv Bogladepris
skede overstreges).

(detikkeøn-

Nygade 2. K.

Ved at indsende
Beløbet plus 8 Øre
i Frimærker di
rekte til »Hver 8.
Dag«s Forlag vil
Bogen omgaaende
bliveDem tilsendt.

Navn ......................................................................

Stilling

Adresse

T il F r a k llp n in g .

Af DANMARKS BYER OG DERES MÆND
bedes De sende mig

OMSTAAENDE KUPON BEDES
UDKLIPPET OG INDSENDT.

FBEDEBICIA OG OMEGN.

OMSTAAENDE KUPON BEDES
UDKLIPPET OG INDSENDT.

AABHUS OG OMEGN.

OMSTAAENDE KUPON BEDES
UDKLIPPET OG INDSENDT.

HOBBO, MABIAGEB OG HADSUND.

