
Tale ved 100 års jubilæum Fyns Jernindustri Forening. 

 

d. 16. juli 1920 blev FJF stiftet 

En forening af de større og betydende virksomheder i Odense satte sig samme for at stifte en fælles 

forening til bl.a. at sikre ensartet vilkår og forhandlingsstyrke mod Arbejderne. 

Medlemmerne blev pålagt at overholde fælles aftaler, og disse kunne ikke fraviges uden det havde været 

diskuteret i foreningen. På denne måde ville man stå sammen mod arbejderne og de stadig stærkere 

organisationen. Foreningen var baseret på, at medlemmerne selv gjorde en stor og frivillig indsats for at 

drive samarbejdet. 

Eksempler på medlemmer var  

Thomas B. Thrige 

Maskinfabrikken Phønix, opkøbt af DLAM   

Frederiksgades Jernstøberi, H. Rasmussen & Co, i dag Tasso 

Smith & Co. 

Generelt kom alle de store virksomheder i Odense og omegn med i foreningen. På den tid var Odense den 

næstestørste industriby efter København. Ca. halvdelen af de beskæftigede i Odense var i industri og 

håndværk. 

Fyns Jern udviklede sig til en stærk forening for hele Fyn, hvor direktører og prokurister samledes for at stå 

sammen som arbejdsgivere. 

Efterhånden kom de landsdækkende arbejdsgiverforeninger, Dansk Industri osv., som samlede 

virksomhederne med ansatte medarbejdere til at varetage arbejdsgivernes interesser. Op gennem 80´erne 

og 90´erne forvandlede foreningen sig mere og mere til et stor netværk for direktører og ledende 

medarbejdere. Stadig med den store styrke, at man kunne udveksle erfaringer og høre, hvordan andre 

virksomheder tacklede givne udfordringer fra medarbejdersiden samt generelt, hvordan man lykkes med at 

drive virksomhed. 

Frem til i dag har vi holdt fast i konceptet, men også udviklet det til, at vi rigtig gerne vil besøge 

medlemsvirksomhederne, da disse arrangementer altid er velbesøgte og medlemmerne ofte bliver 

overrasket over, hvad kollegerne faktisk beskæftiger sig med ofte på et højt niveau. 

Med nutidens arbejdstempo på alle fronter, alle har fyldte kalendere og prioriterer benhårdt, ”whats in it 

for me” samt netværkstilbud i mange afskygninger, er det til stadighed en udfordring, men heldigvis en 

positiv af slagsen, så foreningen har et meget stabilt antal medlemmer omkring de 60 virksomheder på Fyn. 

Vi glæder os i bestyrelsen over en forening med bred opbakning stadig baseret på, at vi er nogle frivillige 

medlemmer i bestyrelsen, som bruger vores tid på at skabe rammerne for en forening og dens medlemmer. 

Vores succes som forening er, at I kære medlemmer møder op om vores arrangementer. Vi har ikke 

nyhedsbreve eller arkiver med artikler, referater osv. Vi er baseret på fælles oplevelser og 

erfaringsudvekslinger i foreningen. Tre vigtige elementer har fulgt med gennem foreningens snart 100 år. 

Det er vores hardcore lønstatistik, som til stadighed bliver anvendt, evalueret og brugt hos jer medlemmer. 

Så er der sammenholdet og det fortrolige rum, hvor man taler åbent om sine udfordringer og får feed back, 



men det bliver i foreningen. Sidst men ikke mindst er det, at vi hver gang møder nogle kolleger i ude i 

virksomhederne, der går op i til stadighed at drive og udvikle virksomheder inden for jern- og 

metalindustrien på Fyn. 

Der var en overgang i 90´erne bl.a., hvor specielt underleverandørerne blev betænkelige for fremtiden, da 

outsourcing-bølgen for alvor satte i gang. Men stor omstillingsparathed og dygtighed også på eksportsiden 

har gjort, at de fleste af disse virksomheder stadig er på det fynske landkort – og har det godt. 

De gamle hæderkronede virksomheder, som jeg omtalte indledningsvis er i dag enten opslugt, eller 

eksisterer i bedste fald som et gammelt brand under en anden virksomhed. Vi har iblandt vores 

medlemmer heldigvis flere virksomheder, der er ældre end foreningen, heriblandt Kverneland (tidligere 

Taarup fra 1877), Rynkeby Maskinfabrik (hvor jeg selv er 5. generation) faktisk 125 år i 2020. Dertil HJH, der 

er næsten 200 år gammel. Bare for at nævne nogle virksomheder i vores forening med en lang historie. 

Så vores stolte forening har måske en gammel historie fra industritiden, men 100 året for foreningen viser 

bare, at I som medlemmer har været gode til at omstille jer, og andre medlemmerne der er af nyere dato 

har fundet jeres berettigelse som virksomhed. Netop styrken i foreningen ved at være så bredt sammensat. 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke jer for, at I er mødet så mange frem i dag. Indtil videre har vi jo aften en 

særdeles festlig aften. Jeg håber I vil nyde resten af aftenen med Fyns Jern Industris gode netværk, hvor vi 

fejrer 100 året for foreningen. 

Lad os rejse os og udbringe et leve for Fyns Jernindustri Forening. 

 

På foreningens vegne 

Per R. Rasmussen 

 

 

 

 


