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ASSENS.

Nærmer man sig fra Søsiden Assens, og Byen i sine venlige Omgivelser ligger ud
bredt for Øjet, beherskes dens Silhouet ganske at det ejendommelige, massive 
Kirketaarn og den høje slanke Skorsten paa den nye Sukkerfabrik, Karaktermærkerne 

for det moderne Fabriks- og Handelsliv, der ogsaa her efter Forholdene rører sig 
livligt, og for de svundne Slægters Virken, hvis dæmpede Røst endnu taler til os og 
giver os at forstaa, at ogsaa denne By har levet med i vort Lands kulturelle Udvik
ling, at ogsaa hertil knytter sig rige historiske Minder, som det vel er værd at 
dvæle ved.

I Bunden af en lille Vig af Lillebælt ligger Assens ved Halvøen Asnæs, der har givet 
Byen Navn; om Betydningen af og Oprindelsen til dette Navn lader der sig intet 
med Vished sige, saa lidt som om Tidspunktet for dette Steds første Bebyggelse. For
modentlig har vel Assens som saa mange af Danmarks Købstæder sin Oprindelse 
af et Fiskerleje, men første Gang Byen i Middelalderen dukker op i de historiske 
Kilder, er den allerede Købstad; Tidspunktet for dens første Privilegier er os ube
kendt. Fra senere Tiders Forhold maa det imidlertid være berettiget at slutte, at 
netop Byens Beliggenhed allerede i Middelalderen har bevirket Fremvækst, at alle
rede da gik Vejen fra Øerne til Slesvig og Holsten oftest over Assens til Haderslev, 
og mod Middelalderens Slutning, da de danske Kongers Forhold til de holstenske 
Grever var et stadig brændende Spørgsmaal, har kongeligt Besøg i Byen næppe været 
sjældent; her holdtes da ogsaa i Aaret 1396 et af de bekendte Forhandlingsmøder 
mellem Kong Erik af Pommern og hans Fostermoder Dronning Margrethe og de 
schaumburgske Grever af Holsten. Allerede tidligt har da utvivlsomt en Del af Ind
byggerne levet af Skibsfart og Handel paa de omliggende Øer og den slesvigske Kyst, 
medens naturligvis Hovedmassen dengang som senere søgte sin Næring ved Dyrk
ningen af den Jord, der omgav Byen, og hvoraf hver Borger havde sin Lod; hvad 
vi forstaar ved egentlig borgerligt Næringsliv, var — det maa man altid erindre —
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i Middelalderens danske Købstæder kun svagt udviklet, Forholdene i det hele yder
lig smaa.

Et vigtigt Træk i Billedet er Gejstlighedens talrige Skare, hvis Rolle ikke var saa 
ganske ringe, selv i mindre Byer, der som Assens var et Sogn og derfor kun havde 
en Sognekirke. Hvornaar den første Kirkebygning er rejst, derom ved vi intet, men 
utvivlsomt er det, at den Kirke, vi kender, har haft en eller flere Forgængere; for
modentlig fra en ringe og uanseelig Begyndelse er man naaet frem til det nuværende 
i al sin Simpelhed saa smukke og betagende Kirkehus. Sikker Overlevering om det
tes Bygningshistorie savnes desværre ogsaa, og kun i hvad der kan læses af selve 
Murene, gives der os nogle Holdepunkter. Baade udvendig og indvendig ses det tyde
ligt, at Bygningen ikke er af en Støbning; den østlige Del er den ældste og maa an
tages at stamme fra 13. Aarhundredes Slutning, idet der i forskellige Enkeltheder 
spores Slægtskab med andre Værker af ældre dansk Teglstensarkitektur. Den vest
lige Del med Taarnet er opført i Harmoni med den østlige, men Tiden lader sig 
vanskelig bestemme nøjere; er den Overlevering, at Kirken fuldførtes i Aaret 1480, 
at forstaa bogstaveligt, og ikke om en mindre Udvidelse eller Istandsættelse, har 
Bygningsværket været af meget lang Varighed, hvorved der dog ikke er noget utro
ligt, naar man betænker Kirkens store Dimensioner i Forhold til Byens daværende 
ringe Indbyggerantal. Foruden Højalteret rummede Kirken i den katholske Tid for
skellige mindre Altere, hvor særlige Præster læste Sjælemesser over afdøde, som til 
dette Formaal havde skænket Sjælegaver, sædvanligvis bestaaende i Jordegods, til 
vedkommende Alter. Til denne Kreds af Sognekirkens Gejstlige maa endnu føjes en 
Prælat af højere Rang, Provsten. Ifølge den katholske Kirkes Organisation laa Styrel
sen af de kirkelige Ejendomme og Jurisdiktionen blandt de Gejstlige i hvert Stift i 
Hænderne paa Domkapitlet; men i Odense Stift, hvor intet saadant fandtes, og 
Retten til Bispevalg derfor udøvedes af Munkene i St. Knuds Kloster, besørgedes 

ASSENS KIRKE.

de nævnte prakti
ske Forretninger af 
to særlige Embeds- 
mænd, Provster, af 
hvilke den ene hav
de Bolig i Assens, 
hvor endnu til de 
sidste Tider Prov- 
stegaarden har be
varet Mindet om 
ham; han kaldes 
ogsaa ofte Provsten 
i Tofte, da han op
pebar Indtægterne 
af Gamtofte Sogn, 
hvis Sognepræst han 
muligen ogsaa har 
været.

Noget egentligt 
Kloster besad As-
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sens i den tidlige Middelalder ikke. Derimod fandtes her allerede i det trettende 
Aarhundrede et af de saakaldte Helligaandshuse, Hospitaler til Optagelse og Pleje 
af fattige Syge. Oprindelsen til disse Stiftelser, som i ikke ringe Antal laa spredt 
omkring i Landet, her saa vel som i det øvrige Evropa, maa sikkert søges i det 
storslaaede Sygeplejearbejde, der paabegyndtes i det berømte Johanniterhospital i 
Jerusalem, der i Korstogstiden grundedes for syge Pilegrimme og med Johanniter
ordenen bredtes ud over alle Lande. Ved sin fortræffelige Organisation virkede disse 
Stiftelser overalt som Eksempel til Efterfølgelse. De fleste Hospitaler var gejstlige 
Institutioner, ikke egentlige Klostere, men ledede af Gejstlige, og selv hvor den egent
lige Sygepleje udførtes af Lægbrødre, stod disse oftest under gejstligt Overtilsyn; i 
Assens stod saaledes Provsten i Spidsen for Helligaandshuset. Desuden fandtes natur
ligvis nogle Gejstlige til at sørge for de syges aandelige Fornødenhed og til at læse 
de nødvendige Sjælemesser over de afdøde.

Ved Aar 1500 indtraadte et afgørende Vendepunkt i Helligaandshusets Skæbne. 
Paa dette Tidspunkt fik nemlig Assens sit første — og sidste — egentlige Kloster, 
idet Karmeliterordenen fik Tilladelse til at grunde et Kloster her. Provsten overdrog 
da Munkene Hospitalets Bygninger, hvorved Klosterets Indretning kunde fremskyn- 
des, imod at de opførte et nyt Hospitalshus og overtog Sygeplejen. Hurtigt er sik
kert selve Klosteret kommet i Stand; dets ledende Aand, Prioren Morten Pedersen, 
var af Samtiden beundret i lige Grad for sin pletfri Vandel og for sine sjældne Evner 
som Prædikant, der øvede saa stærk en Dragen paa Borgerne, at der snart lyder 
Klager over, at Klosterets Kirke trækker Indtægterne fra Sognekirken. Med det nye 
Hospital synes det derimod ikke at have haft nogen rigtig Art; Bygningen blev ikke 
rejst, og Provsten fik derfor Klosteret dømt til atter at udlevere de hellige Kar og 
Klenodier, som havde hørt til Helligaandshusets Kapel. Efter Morten Pedersens Død 
1515 synes Klosteret allerede at have været i Tilbagegang; det Uvejr, der skulde 
bringe det til at falde, stod allerede i Horisontlinien.

Christiern H.s Begeringstid var en Gæringens og Brydningens Tid, og Livet i Køb
stæderne begyndte ogsaa da at pulsere kraftigere end tilforn. Kongens Bestræbelser 
for at knække Adelens og Gejstlighedens Magt til Fordel for Kronen, maatte komme 
Byerne til Gode, da deres Fremgang vilde blive en god Støtte for Kongemagten. 
Aaret efter sin Tronbestigelse gav Christiern II. under et Ophold i Assens Bekræftelse 
paa de Privilegier og Bettigheder, Byen i Tidernes Løb havde faaet af tidligere Kon
ger. Betten over Byens Jorder med Haver, Enge og Græsgange tilsikredes Borgerne, 
Handel paa Landet i Omegnen blev forbudt, og al Vareomsætning henvist til Torve
dagene i Assens. Dog ikke blot ved saadanne Privilegier for enkelte Byer vilde Kon
gen hjælpe Borgerstanden frem, en helt ny og gennemgribende Købstadlovgivning 
var det hans Agt at skabe for hele Landet, og kun den bratte Afslutning paa hans 
Kongegerning forhindrede, at hans Tanker traadte virksomt ud i Livet; under Efter
følgeren faldt de alle golde og døde til Jorden.

Frederik I. var Adelens Mand, og Byerne kunde ikke i synderlig høj Grad regne 
paa hans Bevaagenhed. Naar alligevel netop under denne Konge deres Bolle blev 
fremtrædende, saa skyldes det den nye kirkelige Bevægelse, som der fandt sine vig
tigste Arnesteder — Reformationen. Gennem Hertugdømmerne kom den lutherske 
Opposition mod Kirkevælden til Danmark, og over Haderslev er den antagelig naaet 
til Assens, som var en af de første danske Byer, hvor den nye Lære blev prædiket.
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To Mænd staar her i første Række. Peder Laurensøn var Karmelitermunk, udgaaet 
fra Povl Eliesens Collegium i København, havde været i Ordenens Kloster i Næstved 
og kom i Midten af 1520erne til Assensklosteret. Her er han kommen under den 
lutherske Paavirkning, og fra 1527 optraadte han aabent som det nyes Talsmand. 
Ud over dette Faktum er os intet bekendt om hans Virken i vor By, som han alle
rede forlod 1529. Samtidig og i samme Aand virkede ogsaa Præsten Christen Skrok, 
der fortsatte sin Agitation efter Peder Laurensøns Bortrejse. Den nye Bevægelse 
smagte ikke den myndige og haardhændede Odensebisp Jens Andersen Beldenak, 
der skrev til Øvrigheden i Assens og advarede mod »de forløbne Munke og fortvilede 
Præster;« han erklærede, at det var bedre, at baade han selv og alle Luthers Præ
dikere var hængt i en Galge, end at en eneste Messe skulde nedlægges; men Be
vægelsen lod sig ikke standse. Messerne ophørte, Munkene forlod Klosteret, som 
allerede 1530 af Kongen overdroges til Byens Borgere, og med dette Aar maa Re
formationen siges i det ydre at være gennemført her paa Stedet.

Ved Frederik I.s Død 1533 undlod Rigsraadet uden videre at vælge en ny Konge. 
Den frygtelige Borgerkrig — Grevefejden kaldet — udbrød, og Riget syntes sin Under
gang nær. De lavere Stænder ønskede den gamle Kong Christiern tilbage, og søgte 
ved Lybekkernes Hjælp at tvinge hans Sag igennem. Paa denne Side, helt og fuldt, 
stod ogsaa de Assens Borgere, og deres Stilling var ikke uden Betydning, da Byen 
var en solid Fæstning, omgivet af Ringmure. Da Christian III. omsider var bleven 
valgt til Konge, kom hans Feltherre Johan Rantzow 1535 til Fyen for at under
tvinge Øen. Efter en Sejr ved Faverskov Banker 20. Marts begyndte han en Belej
ring af Assens, men Borgerne forsvarede sig tappert og afslog gentagne Gange An
grebet. Da man imidlertid vilde afgøre Kampen ved at lade en nylig ankommen 
lybsk Hjælpestyrke angribe, samtidig med at der skete Udfald fra Byen, kom det 
den 11. Juni til Slaget ved Øxnebjerg. Johan Rantzow vandt en afgørende Sejr og 
Assens maatte overgive sig. Nogle Borgere undkom ad Søvejen, Resten med den 
erobrede By gaves til Pris for de mord- og rovlystne Landsknægte. Modstanden var 
brudt, et Par Uger efter hyldedes Christian III. som Konge og stadfæstede samtidig 
Byens gamle Privilegier.

Følgen af Christian IH.s Sejr var Statskupet af 1536 med Inddragelsen af Kirke
godset. Det Jordegods, der hørte til Provstiet i Assens, bestyredes herefter af konge
lige Lensmænd, for den gejstlige Embedsmand havde man ikke længere nogen Brug.

Gejstligheden var ganske slaaet til Jorden, Adelens ledende politiske Magt knæk
ket, Bondestandens Indflydelse knust for Aarhundreder. Borgerstanden havde vel 
lidt Nederlag, men forholdsvis hurtigt lægedes dens Saar, den nye Magtfordeling var 
den gunstig, og de næste hundrede Aar var en Fremgangens og Udviklingens Tid. 
Igen kom Beliggenheden Assens tilgode; den blev atter Hovedstation paa Vejen til 
Hertugdømmerne, og voldtes end derved Ulemper ved Gæsteri og Indkvartering, saa 
maatte dog Stillingen som Udførselshavn skaffe megen god Næring til Byen. Hoved
udførselsartiklen var i de Dage Fedekvæget, som opdrættedes rundt om i Landet 
paa Kongens og Adelens saa vel som paa Borgernes og Bøndernes Gaarde, og i store 
Hjorde blev drevet til Toldstederne for at udskibes. Kun faa Byer — foruden As
sens kun Rødby, Kolding og Ribe — var Toldsteder for Øxnehandelen, og Tolderne 
i disse Byer var Mænd af ikke ringe Betydning. Stillingen forenedes sædvanlig med 
et Borgmesterembede, og i Assens indehavdes disse Poster gennem flere Generationer
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PETER WILLEMOES’ FØDESTED.

af den i Vestfyen 
vidtforgrenede, bor
gerlige Slægt Bang. 
Uden Farer og Fri
stelser var Tolder
bestillingen nu ikke. 
Poul Bang efterlod 
ved sin Død en be
tydelig Gæld til Kro
nen, som forøgedes 
saa stærkt af hans 
Søn og Efterfølger, 
Villum Bang, at han 
paa Kongens Befa
ling blev afsat og 
maatte tilskøde Kro
nen en af sine Gaar
de for at slippe ud 
af Klemmen. Sam
me Villum Bang 
havde forøvrigt Ord 
for at være en gudsforgaaen og hensynsløs Herre, der som Borgmester styrede Byens 
Sager efter sit eget personlige Tarv. Det var jo i det hele en lille Kreds af Køb
mandsaristokratiet, der havde udelukkende Adgang til Øvrighedsposterne, og de andre 
Borgeres Klager over vilkaarligt Regimente, er hyppige og bitre. Fremgangen for 
Byerne hæmmedes kun forbigaaende ved Syvaarskrigens mange Skattepaalæg, den 
varede ellers ved til ind i det 17. Aarhundrede. I denne Periode rejstes ogsaa mange 
anseelige Gaarde i Byen, hvoraf endnu nogle er bevaret, den stateligste vel den paa 
Østergade, der er kendt som Stedet for Peter Willemoes’ Fødsel.

Da begyndte med Christian IV.s Deltagelse i Trediveaarskrigen den vanvittige Krigs
politik, der lagde Land og Rige øde. Allerede i denne Krig fik Assens en Forsmag 
paa de Ulykker, der var i Vente, da en Troppeafdeling, paa Vejen til Hertugdøm
merne blev lagt i Indkvartering og benyttede Opholdet til at ødelægge Raadhuset. 
Ved denne Lejlighed gik Byens gamle Dokumenter tabt, sønderrevne og splittede af 
de drukne Soldater. En Menneskealder senere fulgte den store Svenskekrig, der gav 
vor By saa vel som det hele Land et gennem hundrede Aar uforvindeligt Knæk. 
Allerede 1657, da Krigen var besluttet, fulgte Indkvartering paa Indkvartering, be
sværlig for Pengekassen og ikke ufarlig for den personlige Sikkerhed; men dette var 
dog kun som Stille før Stormen. I Januar det følgende Aar gik Karl Gustav over 
Lillebælt, og efter at den danske Modstand var knust i Slaget ved Tybrind, faldt de 
Qendtlige Skarer som en Ildregn over Fyen. Den 30. Januar om Aftenen overrump
ledes Assens, og den hele By blev Bytte for den ubarmhjærtigste Plyndring. Alle 
Huse gennemsøgtes, med Pistolen for Brystet blev Borgerne tvungne til at ud
levere, hvad de havde. Alt hvad der fandtes af Penge eller Penges Værdi bortførtes, 
Resten ødelagdes. Blottede for alt, selv for de nødvendigste Klæder, løb mange Bor
gere i den isnende Frostnat fortvivlede om i den plyndrede og brændende By. Her-
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med var Trængslerne dog ikke til Ende. Efter den første Bande fulgte nye Skarer 
af Fjender, og da de omsider var fordrevne, de saakaldte Allierede, polske og tyske 
Røverhobe, der huserede ikke meget mindre frygteligt end Fjenderne. Fuldstændig 
Armod og en bundløs Gæld var for de Assens Borgere Krigens Resultat.

Den følgende Periode blev for Byerne en Nedgangens og Elendighedens Tid, og 
Assens var en af de haardest medtagne. Borgerne er forarmede, Handelen sygner 
hen, man lever fra Haanden i Munden; af de regerende Købmandsfamilier har nogle 
redet Stormen af, og deres Magtstilling bliver nu stærkere end før i selve Byen, hvor 
ingen kan gøre Modstand; Overgreb og vilkaarligt Regimente bliver Følgen, og Klager 
fra de undertrykte, først ydmygt klynkende, saa med stigende Styrke og større Re- 
vidsthed, lyder stedse højere. De regerende forbeholdt sig Byens Jorder til personlig 
Fordel, medens de offentlige Bygninger, Kirken og Raadhuset, blev mere og mere 
forfaldne og brøstfældige. Havnen sander til, Skibsbroen er ødelagt og over Færge
farten til Haderslev klages fra de Rejsendes Side, Fartøjerne er saa slette, at Sej
ladsen er ligefrem livsfarlig. Broen over Kærum Aa ved Strandmøllen er ganske 
ufarbar og Byens gamle FæstningsværlMr er nu efterhaanden ganske forfaldne; selv 
Sikkerheden paa Byens Gader lader meget tilbage at ønske. I Begyndelsen af det 
18. Aarhundrede gaar det imidlertid saa vidt, at der udbryder Strid mellem Magt
haverne indbyrdes. Raadmændene indgiver 1718 en Klage til Stiftamtmanden over 
Borgmester Lauge Hansen, en Kommission til Undersøgelse af hans Forhold afslører 
en Mængde Misbrug og Borgmesteren afsættes fra Bestillingen. Raadmændene naaede 
deres Maal, men Byen og Borgerne var lige vidt. Ethvert Forsøg fra Overøvrighedens 
Side paa Forbedring i Tilstandene strandede til dels ogsaa paa det menige Borger
skabs Uvilje — vel ogsaa svigtende Evne — til at bære nogen Byrde. Saaledes trak 
en Udbedring af Havnen ud i mange Aar, før den blev til Virkelighed, og Borgerne 
var næsten ikke til at formaa til at befordre Tømmeret, der skulde bruges, fra Sko
vene, hvor Kongen gratis havde ladet det udvise til Byen — de havde ingen Vogne 
til at køre det paa, erklærede de.

Ved Midten af det 18. Aarhundrede kan man spore en begyndende Opgang, svag 
og langsom, men dog mærkelig. Da tages der endelig fat paa Arbejdet paa Udbed
ring af alt det, som i Tidens Løb var gaaet i Forfald. Havnen udvides, uddybes og 
forbedres, Raadhus og Kirke underkastes en Reparation, der ganske vist ikke er 
synderlig grundig, men dog afhjælper de værste Mangler og hindrer den fuldstæn
dige Ødelæggelse. Det er endelig ogsaa et Vidnesbyrd om stigende Selvbevidsthed og 
Retsfølelse, naar Borgerne i stort Antal nu indgaar med en vidtløftigt begrundet Klage 
over Magistratens vilkaarlige Ledelse af Byens Anliggender. Atter nedsættes en Kom
mission; en vidtforgrenet Undersøgelse førte til Forbedring i mange Forhold, og 
navnlig hindredes Fortsættelsen af det uheldige Regimente, ved at Magistraten i 1743 
helt afskaffedes, og Byfogden blev Byens eneste Øvrighedsperson, der, under stærk 
Kontrol fra oven som han var, vanskelig kunde finde Rum for de tidligere Misbrug.

Den begyndte Fremgang fortsattes jævnt Aarhundredet igennem, og en beskeden 
Velstand blomstrede atter op. Ogsaa Byens ydre Fysionomi fik efterhaanden et net
tere Præg. Saaledes blev Kirken nu flere Gange ordentligt udbedret, men desværre 
efter Tiden Maner uden Forstaaelse og Sympati for det overleverede. Endnu saa 
sent som ind i 19. Aarhundrede solgte man ubarmhjærtigt de gamle Ligsten ved 
Auktion eller brugte dem som Brolægning. Først ved sidste Restauration i Aarene
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1881—84 er atter med Pietet værnet om det gamle, og Kirkens oprindelige Skikkelse 
er paany kaldt til Live.

Krigene med England i Begyndelsen af sidste Aarhundrede og Landets følgende 
økonomiske Ruin ramte ogsaa Assens, hvor mange velhavende Folk ganske for
armedes; men snart vandt Byen atter frem, og den bliver i det følgende Tidsrum, 
ligesom de fleste andre Købstæder, Skuepladsen for de Rivninger og Intriger, der 
gik Haand i Haand med det frembrydende kommunale Selvstyre, som 1837 helt ud
foldede sig. Borgerstanden var begyndt at vaagne efter Aarhundreders Dvale.

Krigen 1864 med den følgende Afstaaelse af Hertugdømmerne ødelagde Assens’ 
Søfart, som væsentlig var dreven paa den slesvigske Kyst, og Anlæggelsen af Hoved
banen i Fyen tog vel ogsaa en Del Opland fra Byen. Dog i den sidste Menneske
alder er der atter god og stadig Fremgang, siden Byen selv har faaet sin Jærnbane, 
sin Havn udvidet og forbedret, og den stedse mere om sig gribende Roedyrkning 
her har faaet et af sine store Centrer, den nye Sukkerfabrik. I stedse stigende Grad 
er Assens bleven en Industriby og dens Fabriker sysselsætter nu talrige Hænder.

Den rolige og sikre Vækst er altid den bedste, og med trøstigt Haab kan Byen 
se Fremtiden i Møde.

WILLEMOES’ STATUE.





NUTIDENS NÆRINGSLIV





ASSENS OG OMEGNS

SPARE- OG LAANEKASSE
stiftedes paa et Møde paa Raadhuset den 5. April 1852, 
hvortil Indbydelsen var udgaaet fra Farver M. C. Raf- 
fenberg og Mølleejer N. Schwartz, der havde set, hvil
ket Gavn de i Odense og Faaborg oprettede Sparekas
ser gjorde ved at lette Opsamlingen af Penge, navnlig 
ogsaa for Tyendeklassen, og ved at samle Penge til 
Udlaan mod betryggende Sikkerhed, hvorved Om
sætningen lettedes for Handels- og Landbostanden.

Til Mødet var indbudt 22 af Ryens fremragende Mænd, nemlig Konsistorialassessor, 
Pastor Rlædel, Købmændene J. M. Brandt og P. R. Brandt, Agent Bruun, Vicekonsul 
Bruun, By- og Herredsfoged Buchwald, Bager P. R. Dreijer, Købmand P. R. Fentz, 
Fuldmægtig Gormsen, Købmændene Hannibali og J. J. Hansen, Distriktslæge Hempel, 
Kbmd. Lillelund, Tømrermester Madsen, Kbmd. E. Møller, Kammerraad, Toldforvalter 
Petersen, Kbmd. R. Petersen, Farver Rønning, Kancelliraad, Byskriver Schou, Garver 
Seligmann, Apoteker Strøyberg og Konditor Østerbye, og alle efterkom Indbydelsen. 

Efter en kort Forhandling enedes disse 24 Mænd om at oprette en Sparekasse 
og i det Øjemed hver indskyde 25 Rbd., saaledes at disse 600 Rbd. skulde udgøre et 
Grundfond, der først kunde kræves tilbagebetalt, naar der var henlagt et Reservefond. 

Den første Bestyrelse kom til at bestaa af Schou som Formand og Raffenberg, 
Schwartz, Toldforvalter Petersen, Strøyberg og Kbmd. J. M. Brandt, medens Gormsen 
valgtes til Bogholder og Sekretær.

Den 15: November s. A. aabnes Sparekassen, der har Kontor paa Raadstuen, første 
Gang for Publikum, og paa 29 Konti indsattes den Dag 3286'/s Rbd.

Den 29. Septbr. 1855 erhverver Sparekassen egen Ejendom, hvor den lader bygge; 
men efterhaanden bliver Lokalerne for indskrænkede, saa at man indkøber et Par 
Naboejendomme, hvorpaa man i 1883 opfører den nuværende Bygning, og i 1907 
har Sparekassen yderligere købt Naboejendommen paa Torvet for senere at kunne 
foretage en yderligere Udvidelse.

De 24 Stiftere har hidtil udgjort Repræsentantskabet, og naar der ved Dødsfald 
eller Bortrejse blev ledige Pladser, skete Nyvalgene mellem Byens Borgere; men 
den 26. April 1869 vedtoges det at lade Landet repræsentere, i hvilket Øjemed der 
valgtes 8 Repræsentanter for Landet til at indtræde i 8 ledige Pladser, og i 1882 
forandres Forholdet til at være 12 Repræsentanter for Byen og 12 for Landet; men 
ved Generalforsamlingen 1906 indskrænkes Repræsentanternes Antal til 16, 8 fra By 
og 8 fra Land. ।

Den 1. Januar 1854 indestod paa 1007 Spare-Konti 161,395 Rbd. 91 Sk., Reserve
fonden udgjorde 1168 Rbd. 8 Sk. og der var udlaant 60,334 Rbd. 83 Sk.

Den 1. April 1907 indestod paa 5398 Konti 4,976,083 Kr. 32 Øre, Reservefonds 
385,000 Kr., og der var udlaant 4,454,125 Kr.

Den nuværende Bestyrelse: Kbmd. Carl Jensen, Formand, Kbmd. Chr. Rønning, 
Kbmd. L. Fentz, Proprietær K. Schmidt og Kbmd. Carl Andersen.



N. M. & F. PLUM og BRØDRENE PLUM, ASSENS

N. M. PLUM

Frederik Plum, f. 24.
Maj 1835, tog Borger

skab som Købmand i As
sens 1860 og etablerede sig 
i Konsul Bruuns Gaard, 
flyttede senere til Wille- 
moës-Gaarden, gik i 1867, 
under Firma N. M. & F. 
Plum, i Kompagni med 
sin Broder Niels Munk 
Plum, f. 5. Marts 1841, tog 
Borgerskab 26. April 1867. 
— I 1875 købtes den nu
værende Købmandsgaard 
(tidligere B. Bruun & Søns 
Gaard). F. PLUM

FIRMAETS EJENDOM
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I 1892 udnævntes Niels Munk Plum til Ridder af Dannebroge, og i 1894 ud
nævntes Frederik Plum til kgl. Agent.

Forretningen omfatter Kolonial en gros og en detail, Trælast, Bygningsartikler, 
Kul, Markfrø, Jern, Landbrugs-Maskiner m. m. og Export af Smør og Æg.

I 1875 grundlagdes en Korn-Forretning af en tredie Broder, S. M. Plum, R. af D. 
(af Firmaet T. & S. Plum, Kjøbenhavn), under Navn af Brødrene Plum. — I 1891 
overtoges dette Firma af N. M. & F. Plum og Chr. Olsen, f. 30. Januar 1853. Forret
ningen udvidedes med Foderstof-Handel og Mølleri i Kaals Mølle.

I 1905 afgik begge de ældre Chefer, Frederik Plum og Niels Munk Plum, ved 
Døden, og disses Sønner, Thorvald S. B. Plum og Kay Plum, indtraadte som Inde
havere i deres Sted.



ASSENS BANK
blev stiftet i 1896 paa Initiativ af d’Herrer Dr. K. M. Lind, Isenkræmmer N. Th. Jep
sen, Jernstøber A. Mikkelsen, Købmand Chr. Olsen og Kreaturexportør A. Lund, alle 
af Assens, med det Formaal at bidrage til at lette den lokale Pengeomsætning for 
Handel, Agerbrug, Haandværk og Industri. Paa den konstituerende Generalforsam
ling den 17. April samme Aar valgtes d’Herrer til Bestyrelse og har siden fungeret 
som saadan. Som Revisorer valgtes samme Dag d’Herrer By- og Herredsfuldmægtig 
A. Mencke og Købmand Ludv. Bergh, som ligeledes fungerer endnu.

Efter at tidligere Assistent i Vejle Bank, Hr. V. Steen, var bleven valgt som Bog
holder, begyndte Banken sin Virksomhed den 1. Oktober 1896 med en Aktiekapital 
paa 100,000 Kr., som imidlertid, da Forretningerne efterhaanden tog stærkt til, i 
1904 blev udvidet med 100,000 Kr., som indbetaltes i Løbet af de efterfølgende 4 Aar, 
saaledes at Banken nu arbejder med en fuldt indbetalt Aktiekapital paa 200,000 Kr.

Banken havde først Kontor i beskedne Lokaleri Kindhestegade; men paa Grund 
af den knebne Plads flyttedes Kontoret fra Oktober 1906 til Østergade Nr. 42, hvor 
Banken har faaet store, velindrettede Lokaler samt en med alle moderne Sikringer 
forsynet underjordisk, brandfri Hvælving, i hvilken der er indrettet en Boxafdeling, 
forsynet med 30 Boxer.

Fra Januar 1906 har Banken oprettet en Afdeling i Glamsbjerg med to ugentlige 
Kontordage.

Efter Hr. V. Steens Bortrejse i Januar 1905 paa Grund af Overtagelse af anden
Virksomhed, valgtes Hr. 
A. Beierholm til Bog
holder.

Banken har i de for
løbne 12 Aar givet et 
gennemsnitligt Udbytte 
til Aktionærerne paa 7,25 
pCt, og af nedenstaa- 
ende Oversigt over Ban
kens Virksomhed i det 
1. og 12. Regnskabsaar 
vil det fremgaa, at der, 
som det blev fremhæ
vet ved Bankens Opret
telse, har været Plads 
for den og Trang til 
den.

BANKENS EKSPEDITIONSLOKALE

Ultimo Aktiekapital Indlaan og Folio Vexler, Udlaan og 
Kassekredit

Netto- 
Overskud

Samlet
Reservefond ।

Total 
Omsætning

1897 100,000.00 192,685.23 297,693.36 7,236.25 2,000.00 13,723,855.05
1908 200,000.00 1,367,365.57 1,214,223.91 20,343.12 40,000.00 39,554,433.93


