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Velkommen 
ved LO Sydfyns formand Tonni Hansen 

Forord 
Med de�e jubilæumsskri� vil LO Sydfyn gerne give et 
billede af vor udvikling og vort arbejde i de forgangne 
125 år. 
 

At beskæ�ige sig med faglige og poli#ske udfordringer 
under en eller anden form, har været - og er stadig – 
vor væsentligste arbejdsopgave. 
På vegne af vore medlemsfagforeninger har vi igen-
nem årene beskæ�iget os med alle de aspekter, som 
er væsentlig for fagforeningsmedlemmers arbejds-
mæssige og sociale liv. Derfor har kulturelle og sam-
fundsmæssige spørgsmål også været en del af arbej-
det i LO Sydfyn. 
Der har #l stadighed ligget mange udfordringer i form 
af, at skulle #lpasse sig de ændringer, der er sket, både  
i det nære samfund, på na#onalt plan og interna#o-
nalt.  
For LO Sydfyn har det været særligt vig#gt at tage ud-
fordringerne op, fordi vi helt fra start af, gennem 
s#�elsen af fællesskabet meldte ud, at s#�elsen skete 
med henblik på, at gøre en forskel #l gavn for fagfore-
ningsmedlemmernes liv og levned. 
 

Med skri�ets kollage af små og store begivenheder 
håber vi på, at have komponeret et samlet billede af 
LO Sydfyns virke i de forgangne 125 år.  
Vi håber også, at vi med skri�et vil e�erlade det ind-
tryk, at fagforeningerne og deres fælles indsats har 
gjort en posi#v forskel #l gavn for det velfærdssam-
fund og rimeligt velfungerende arbejdsmarked, som vi 
kender i dag. 
 

Slu�eligt skal lyde en stor tak #l alle, der har bidraget 
med indlæg og billedmaterialer i forbindelse med 
de�e jubilæumsskri�s #lblivelse. 
 

God fornøjelse med læsningen. 

Frem�den 

Fagbevægelsen har i alle årene været i konstant foran-
dring, men har alligevel holdt fast i udgangspunktet, at vi 
holder sammen for, at sikre gode løn- og arbejdsforhold 
for lønmodtagerne. 
 

Nu som dengang, satser fagbevægelsen massivt på organi-
sering og en stærk medlemsopbakning. Det er det helt 
afgørende punkt for at fastholde styrkeforholdet mellem 
lønmodtagere og arbejdsgivere, og dermed basis for Den 
Danske Model, hvor det er ligeværdige parter, der for-
handler overenskomster og andre a�aler. 
 

I disse år er der stærke overvejelser om, at samle kræ�er-
ne i Hovedorganisa#onerne – først og fremmest LO og FTF. 
Det vil utvivlsomt give større styrke og indflydelse. Udfor-
dringen vil være, at vi i endnu større grad skal bruge 
kræ�er på, at sikre sammenholdet mellem brancherne og 
undgå fag-egoisme. 
 

En udfordring for dagens og morgendagens faglige ledere 
er, at medlemmerne forventer at være i dialog med leder-
ne, og at organisa#onerne er synlige i mediebilledet. For at 
medlemmerne vil bakke op omkring den overenskomst-
bærende del af fagbevægelsen forventer de, at være med-
lem af demokra#ske og gennemskuelige organisa#oner. 
Medlemmerne forventer også en benhård og gennemsku-
elig intern økonomisk strategi for, at sikre fornu�ige pri-
ser, ligesom det skal være klart, hvad kon#ngentkronerne 
bruges på. 
 

Jeg ser fortsat et uundværligt behov for en stærk dansk 
fagbevægelse, og alle undersøgelser viser, at det gør dan-
ske lønmodtagere også. 

Det er også vig#gt, at fagbevægelsen arbejder interna#onalt for at bekæmpe social dumping, og for at bekæmpe 
den s#gende europæiske udbredelse af ”arbejdende fa7ge”. Sammen med europæiske kolleger/ak#vister skal vi 
bekæmpe de store interna#onale koncerners skalten og valten med deres ansa�e, uden at ville indgå kollek#ve 
overenskomster. Vi skal arbejde målre�et i forhold #l at påvirke beslutningerne i EU, og ikke mindst skal vi under-
stø�e fagbevægelsen i de europæiske lande, hvor fagbevægelsen er svag. 

z 
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Historisk overblik: 
 

1849 Grundloven, poli�sk demokra� 

1871  De første fagforeninger 

1873 De første overenskomster 

1890 Arbejdernes Fællesorganisa�on i Svendborg 

1898 LO Danmark 

1899 Hoveda(ale med organisa�onsret 

1907  Arbejdsløshedsloven – A-kasse 

1915 Stemmeret for kvinder og folkehold 

1920 8 �mers arbejdsdag - 6 dages uge 

1933 Folkepension 

1938  2 ugers betalt ferie / Ferieloven 

1939  Funk�onærloven 

1952 3 ugers betalt ferie 

1956 Løn under sygdom 

1959 45 �mers arbejdsuge 

1960 14 ugers barsels m/dagpenge �l kvinder 

1964 ATP 

1967 44 �mers arbejdsuge 

1969 42½ �mers arbejdsuge 

1970 41,75 �mers arbejdsuge 

1972 4 ugers betalt ferie 

1974  40 �mers arbejdsuge - 5 dages uge 

1976  Ligelønsloven 

1977  E(erløn 

1978 Arbejdsmiljøloven 

1979 5 ugers ferie og e(erløn 

1981 Frihed ved barns 1. sygedag 

1984 20 ugers barsel med løn 

1986 39 �mers arbejdsuge 

1988 38 �mers arbejdsuge 

1989 Fuld løn under barsel for offentligt ansa5e 

1990 37 �mers arbejdsuge 

1991 1 uges frihed �l uddannelse 

1993 Arbejdsmarkedspension 

1993 Fuld løn under sygdom i 14 dage 

2000 6 ugers ferie 

2002 Den forlængede barselsorlov 

2008 3 ugers barselsorlov øremærkes mænd 

2009 Seniordage med løn, FOA 

Ingen goder kommer af sig selv …  

og det gør re�gheder og arbejdsvilkår heller ikke! 

z 
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De første 10 år 
Det var søndag den 20. april 1890, at medlemmer fra 7 fagforeninger i Svendborg  

mødtes i Auk onslokalet i Gerritsgade for at drø"e et fagligt samvirke.  

20.04.1890  vedtog Tømrerne, Murerne, Snedkerne, 

Skibstømrerne, Garverne, Skrædderne og Tobaksarbej-

derne enstemmigt, at man ønskede et fagligt samarbej-

de, som kun skulle omfa�e fagforeninger. 

Fagforeningerne havde som taler indbudt P. Knudsen, 

København, der var forretningsfører for Socialdemo-

kra#sk Forbund, fordi de ønskede et fagligt samvirke.  

Fagforeningsfolkene begrundede de�e med, at der 

”det sidste års #d var kommet så meget kævl, strid og 

spektakel i den socialdemokra#ske forening, så for-

eningens møder e�erhånden affolkedes”.  

Denne situa#on opstod e�er dønningerne fra Gerson 

Triers ”Det revolu#onære socialis#ske Arbejderpar#” 

nåede #l Svendborg. Før der igen skabtes arbejdsro i 

det socialdemokra#ske par#, må�e der foretages eks-

klusioner, såvel på landsbasis, som her i byen.  

Den organisa#on man s#�ede fik navnet ”De samvir-

kende fagforeninger” og de�e navn blev bibeholdt 

frem #l 1971, hvor navnet ændredes #l 

”Fællesorganisa#onen i Svendborg”, forkortet #l F.O. 

Formål: Ved fælles arbejde og på alle områder at frem-

me arbejdernes interesser, som søgtes opnået ved: 

I de kommende år opstod der et meget in#mt samar-

bejde mellem F.O. og den socialdemokra#ske forening 

og det var da også de ledende fagforeningsfolk, som i 

par#foreningen var mest ak#ve for, at der førtes en 

”ren socialdemokra#sk poli#k”. 

Ledelsen opbyggedes således:  

2 årlige generalforsamlinger for fagforeningernes med-

lemmer. Månedlige fællesbestyrelsesmøder. Et forret-

ningsudvalg bestående af fagforeningernes formænd 

med deres næsAormænd som suppleanter. Formand 

og kasserer for F.O. valgtes direkte på generalforsam-

lingen.  

At F.O. skulle virke som hovedorganisa#onen ses af 

følgende: Alle sager, der kan føre #l strejker, og hvor#l 

der fordres moralsk eller pengemæssig stø�e, skal for-

ud forelægges forretningsudvalget.  

Det samme gælder også, hvis en fagforening påtænker 

at kræve lønforhøjelser. Det betød imidler#d også, at 

hvis fællesbestyrelsen havde godkendt lønak#oner, 

blev de strejkende stø�et af det ugentlige bidrag på 25 

øre pr. medlem, som indbetales #l F.O. 

For at hindre, at F.O. blev slået økonomisk ned af ”vilde 

og #lfældige strejker” blev det en praksis, at der højest 

må�e være 2 strejker i gang sam#dig. 

z 
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I F.O.’s første år, opstod der mange små strejker. Flere af 

disse drejede sig om arbejdernes organisa#onsret og 

blev derfor også en kamp mod ”Skruebrækkerne”. Om 

en skrædderstrejke hos købmand Terkelsen fortælles 

det: Fagforeningens formand skrædder Carlsen, blev 

fyret pga. sit faglige arbejde, og der blev sam#dig anta-

get to uorganiserede svende. E�er en ”samtale” var dis-

se to villige #l straks at rejse, hvis fagforeningen ville 

betale kr. 7,88, som de skyldte på Svendehjemmet. Gæl-

den blev betalt, og F.O. godkendte, at de organiserede 

nedlagde arbejdet.  

Denne strejke kom #l at vare i flere måneder og det blev 

en hård kamp. Man sa�e skruebrækkernes navne i ram-

me, der ophængtes ved fagforeningernes møder og 

sammenkomster.  

Af protokollen kan det ses, at poli#et også har været 

indblandet. Det oplyses, at ”forretningsudvalget særlig 

har bevilget kr. 10 ugentlig #l de arresterede” og at det 

vedtoges ”dagligt at sende dem Svendborg Avis og 

Svendborg Amts#dende – byens to dagblade”. Under 

flere strejker kunne det ugentlige strejkekon#ngent slet 

ikke slå #l. Derfor må�e man indsamle frivillige bidrag 

på arbejdspladserne og søge pengehjælp fra arbejdere i 

andre byer. 

Den første Voldgi�sret i Danmark 

Da mange af de opståede konflikter vedrørte forståelse 

af indgåede løn- og arbejdsa�aler og om organisa#ons-

re�en, enedes man med Industriforeningen som arbej-

dergiverrepræsentant om opre�else af en Voldgi�sret. 

Reglerne herom blev underskrevet den 24. november 

1892 og i disse blev fastslået: 

”At uoverensstemmelser (e�er nærmere fastsa�e reg-

ler) inden 2 gange 24 #mer skal indbringes for Voldgi�s-

re�en”. Re�en bestod af 10 medlemmer, 5 valgt af hver 

part, med en jurist som opmand. Voldgi�sre�ens ken-

delse var inappellabel, og de som sad re�ens kendelse 

overhørig mistede al stø�e af organisa#onerne.  

En fængselsdom og en indsamling 

Arbejdsmand Hans Christensen dømtes i oktober 1893 

15 dages fængsel. Han var ”under en havnestrejke ble-

vet anholdt, fordi han viste sig nede på havnen”. Men 

den dag ”da han lod fængslets dør bag sig, blev han 

modtaget på gaden af en mæg#g menneskeskare, der 

syngende fulgte ham #l hans hjem, og e�er en hyl-

des�ale fik han overrakt en pengesum, som var indsam-

let blandt arbejderne”. Hans Christensen blev senere 

formand for Arbejdsmændenes Fagforening i 11 år, ind-

#l han den 1. november 1908 fik ansæ�else som redak-

tør ved den socialdemokra#ske presse, først i Bogense 

og senere i Hjørring og Ringkøbing. 

Lov om interne stridigheder  

At da#dens foreningsarbejde også kunne være besvær-

ligt viser nogle eksempler: Pga. flere interne stridigheder 

med grove beskyldninger, vedtog man den 25. oktober 

1893 et lov#llæg: ”Til at bilægge stridigheder, opstået 

blandt medlemmerne indenfor ”De samvirkende fagfor-

eninger” nedsæ�es en Voldgi�sret bestående af 5 på 

generalforsamlingen valgte medlemmer, som vælges for 

et år af gangen. Alle sager skal forelægges voldgi�s-

re�en, forinden en generalforsamling har udtalt sig her-

om. Opnås forlig ikke, har de stridende parter at re�e sig 

e�er Voldgi�ens kendelse.  

1872 

'Slaget på Fælleden' den 5. maj er historien om  

socialismens indtog og dannelsen af arbejderpar et, samt 

kampen for en grundlæggende poli sk re+ghed.   

Dagen e�er slaget blev socialistlederen Louis 

Pio fængslet  og oprøret var slået ned. Pio 

blev dømt 5 års fængsel for forbrydelse mod 

statsforfatningen og regeringen forsøgte 

uden held at undertrykke socialisterne.  Fag-

foreningerne blev stadigvæk dannet! Louis 

Pio blev benådet i april 1875. 

z 
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   De første 10 år fortsat ... 

I #lfælde, hvor kendelsen siddes overhøring, kan Vold-

gi�sre�en udelukke den part, hvor ure�en findes, fra 

møderne i F.O. – 1. gang for 1 måned, 2. gang for 2 må-

neder og 3. gang for 3 måneder – hvore�er generelfor-

samlingen kan tage standpunkt.  

1897 – et dyrt konflikt år  

E�er få dages strejke, eller helt uden, opnåede flere 

fagforeninger i begyndelsen af 1897 mindre lønforhøjel-

ser. Så glat gik det ikke med en lønak#on hos garverme-

ster Frandsen, som den 18. februar besvarede et påbud 

fra Garverforbundet med strejke. Konflikten slu�ede 

først den 9. juni ifølge protokollen på noget brogede 

be#ngelser, idet 8 skruebrækkere skulle blive i arbejde. 

Svendene fik 16 kr. pr. uge og arbejdsmændene 13,50 

kr. Konflikten kostede F.O. 757,75 kr.  

Den største omgang blev dog jernindustriens lockout fra 

juni #l september, som var landsomfa�ende. Lockouten 

kostede F.O. kr. 3.818,65, hvoraf de frivillige bidrag ud-

gjorde kr. 1.467,01. Smedeforbundet kunne ikke selv 

klare understø�elsen #l de lockoutede, selvom deres 

arbejdende medlemmer betalte 3 kroner ugentlig i eks-

trakon#ngent. Ydelsen fra F.O. var også kun et supple-

ment #l understø�elsen. Det oplystes, at da 72 smede 

og 22 arbejdsmænd den 23. juli skulle have under-

stø�else, var der kun kr. 1,63 #l hver om ugen. 

I 1898 s+�edes ”De samvirkende fagforbund”  

– LO  Danmark 

Repræsentanter fra 38 fagforbund, omfa�ende 61.000 

medlemmer, beslu�ede på et møde fra den 3.-5. januar 

1898, at opre�e ”De samvirkende fagforbund” – senere 

den faglige landsorganisa#on LO. Det medførte sam#-

dig, at F.O. ikke mere kunne være direkte part i lokale 

lønkonflikter. Derfor blev ordningen med planmæssig 

konflikthjælp ophævet og strejkekon#ngentet på 25 øre 

pr. uge borAaldt. 

Lov-revision  

Som alle andre fællesorganisa#oner fik F.O. en ny for-

målsparagraf: Omfa�er alle i Svendborg bestående fag-

foreninger, der betaler det fastsa�e kon#ngent og 

slu�er sig #l det program, der #l enhver #d er vedtægts-

mæssigt fastsat af ”De samvirkende fagforbund” i Dan-

mark, som ledelse for den faglige arbejderbevægelse 

her i landet. Det er fællesorganisa#onens opgave inden-

for det lokale område, at yde sin stø�e #l alt, hvad der 

kan skaffe den socialdemokra#ske arbejderbevægelse 

fremgang. Først i 1979 blev det på en generalforsamling 

beslu�et, at kun fagforeninger #lslu�et et forbund un-

der LO, kan optages som medlem af F.O. 

Hatte-Fabrik, Brogade 31, 1895-1905 

Smedeværksted Nordre Havn, 1918 

Stemningsbilleder fra  den! 

z 
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LO Danmarks formand  

Harald Børs�ng 

ønsker LO Sydfyn �llykke! 

www.erduok.dk og www.facebook.com/erduok 

Først og fremmest skal der lyde et stort #llykke med de 
125 år #l LO Sydfyn fra LO Danmark. Det er et jubilæum 
som skal fejres og en historie som skal huskes.  

I har 125 år på bagen. 125 år med problemer og kampe 
– men også med sejre og fremgang. I 125 år har I samlet 
områdets fagforeninger og dannet et fagligt fællesskab. 
I har været med #l at præge og forme lokalsamfundet 
og LO-fagbevægelsen gennem #den.  

 Den poli+ske virkelighed i dag 

Som samlet LO-fagbevægelse kæmper vi hver eneste 
dag for vores medlemmer. Vi møder udfordringer som 
dårligt arbejdsmiljø, social dumping, mangel på uddan-
nelse m.m. Men vi har også i fællesskab og i samarbejde 
med den nuværende regering skabt mange resultater. 
Medlems#lbagegangen er der fortsat, men den er a�a-
gende. Arbejdsløsheden er dalende, og dag for dag kom-
mer flere i arbejde. Der er bedring i økonomien, og vo-
res konkurrenceevne er stærkere end nogensinde. Væk-
sten er på vej og forbruget s#ger.  

Vi har sunde offentlige finan-
ser og penge på kistebunden. Et utrygt og kao#sk be-
skæ�igelsessystem er Lernet og ersta�et med et nyt og 
bedre #l gavn for vores arbejdsløse.  Vores erhvervsud-
dannelser har fået et #ltrængt lø� – det samme har 
folkeskolerne. For bare at nævne nogle få. Det skal vi 
være stolte af, og I skal være stolte af jeres bidrag #l 
de�e.  

 Stærkere sammen 

Jeg tror på, at vi alle er stærkere sammen. Det er derfor 
jeg i #dernes morgen blev fagligt ak#v. Jeg troede på 
fællesskabets styrke og på, at vi sammen kunne ændre 
noget. At vi sammen kunne rykke os selv, vores arbejds-
plads og ja – måske endda Danmark. Det tror jeg fortsat 
stålfast på. Jeg håber I har samme håb. For sammen er 
vi stærkere.  

Stort #llykke! 

Harald Børs#ng 
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Formænd igennem 125 år  

Den første formand, murer Christoffer Rasmussen holdt 

kun ud i et år.  

Afløseren rebslager P. Groth fungerede #l gengæld kun i 

3 måneder. 

Nu blev trædrejer Jakob A. Hansen formand, og det be-

tød at der virkelig kom liv i F.O. ”Drejeren” af venner 

kaldet ”drejer Løjdi” var allerede en garvet par#- og 

fagforeningsarbejder. Fra starten i 1885 #lslu�ede han 

sig den socialdemokra#ske forening, og repræsenterede 

nogle år Fyn i Social-

demokraternes ho-

vedbestyrelse. Han 

var pågående og hav-

de #l #der et iltert 

temperament, som 

sammen med en 

eventyrlig op#misme 

I 1895 trådte tømrer H.P. Hansen #l som formand. Han 

havde også et slidsomt fagligt og poli#ske arbejde som 

baggrund, og han vidste, at kun gennem en god økono-

mi i fagforeningerne var det muligt at gennemføre nye 

lønmæssige fremstød. Ved H.P. Hansens fratræden i 

1898 udtryktes det bla. fra forsamlingen ”at hvem der 

end blev formand, at han så ville have held #l at gøre sig 

lige så aNoldt som H.P. Hansen og udfylde pladsen som 

han havde gjort det”. Sammen med sin e�erfølger i for-

mandsstolen indvalgtes han i 1900 i Svendborg byråd, 

hvorfra han udtrådte i 1902, da han blev ansat som 

 

Navnebror redaktør H.P. Hansen valgtes som ny for-

mand. E�er 6 års formandskab i ”Dansk Smede og Ma-

skinarbejderforbund” var han fratrådt for at gå i pres-

sens tjeneste, og havde fået redaktør-posten i Svend-

borg. H.P. Hansen var både 

en fremragende skribent og 

taler, og i de kommende år 

fik han pålagt mange faglige 

og poli#ske opgaver. Med sin økonomiske og arbejds-

mæssige uaNængighed gik han hensynsløst i brechen 

for enhver, der udsa�es for ureAærdig eller uværdig 

behandling. Han mestrede ironien og indigna#onen i 

sine fejder med redaktør Bondegaard fra Svendborg 

Avis, og bekæmpede konfliktramte virksomheder med 

deres ”Skruebrækkere”, men lod heller ikke forsømmeli-

ge familieforsørgere gå ram forbi. Den 1. april 1905 rej-

ste H.P. Hansen fra Svendborg for at overtage s#llingen 

som ansvarlig redaktør af Nordjyllands Social-Demokrat 

i Ålborg. Som tak #l deres energiske formand og redak-

tør aNoldt F.O. og Socialdemokra#sk forening en fest-

middag, hvorunder H.P. Hansen fik overrakt en af maler 

Hans Rasmussen smukt udført adresse, indrammet i en 

fornem mahogniramme. I e�erfølgende mange år var 

H.P. Hansen al#d en kær gæst ved jubilæer og en ska�et 

taler ved mange 1. maj og grundlovtaler. 

Drejer ”Løjdi” sa/e  

sin hat som han ville  

- havde al d et  

muntert blik i øjet og 

en harmløs spøg  

på læben. 

Svendborgs arbejde-

re forblev trofaste 

mod H.P. Hansen og 

omvendt i mange år 

e"er at han fly/ede 

 l  Nordjylland 

z 
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Det blev nu næsAormanden 

cigarmager Frits Nicolajsen, 

som overtog formandsposten, 

og den holdt han i 22 år. Han 

var født i Odense i 1868, hvor 

han allerede som barn arbejde 

i Tørrings Cigarfabrik, hvor han 

også kom i lære. I 1892 drog 

han #l Svendborg, hvor han kort #d e�er blev formand 

for fagforeningen og fik sæde i den socialdemokra#ske 

forenings bestyrelse. Han overtog også H.P. Hansens 

hverv som formand for Svendborg sygekasse og fik sæ-

de i byrådet fra 1909-1933. I 1916 blev Nicolajsen ansat 

som den første kontorbestyrer for Amts-

Arbejdsanvisningskontoret. Han var en vennesæl og 

meget hjælpsom mand, der al#d i sit ydre virkede sober 

og fak#sk festklædt. 

I 1927 blev det igen Tobaksarbejderne, der må�e levere 

formand #l F.O. Cigarmager Ferdinand Jensen kom #l, 

og sam#dig indledtes en ny æra for F.O. Som fagfore-

ningsformand mødte han med en solid faglig ballast, 

hvor#l kom, at han både havde vilje og mod #l at gå i  

gang med selv de største opgaver. Han skabte samling 

og sammenhold omkring opførelse af Forsamlingsbyg-

ningen. I 1929 indvalgtes han i byrådet, hvor han hur#gt 

skabte respekt om sin person. Byrådsvalget i 1937 gav 

Socialdemokra#et flertal, og borgmester C. Tønnesen 

(#dl. forretningsfører for Sydfyns Socialdemokrat og 

mangeårig sekretær i F.O.), der som mindretalsborgme-

ster havde ha� fire vanskelige år, kunne nu genvælges 

med et solidt flertal. Tønnesen var da allerede sygdoms-

mærket og fik kun få måneders virke#d i den nye perio-

de. 63 år gammel døde han i begyndelsen af 1938. Det 

var selvfølgeligt, at Ferd. Jensen nu valgtes #l borgme-

ster, og at han derfor ville trække sig som formand for 

F.O. Ferd. Jensen fik nederlag ved byrådsvalget i 1950, 

men blev a�er sejrherre som borgmester i 1954. Han 

døde januar 1957, 72 år gammel.  

 

Formanden for Smede og Maskinarbejderne skibsbyg-

ger og byrådsmedlem Chr. Hansen blev den nye for-

mand. Det blev en bevæget formands#d han gik ind #l. 

Da Chr. Hansen i 1946 e�er at være blevet skibsbygme-

ster, fratrådte formandshvervet, lød der bla. disse tak-

keord: ”Han var en mand vi al#d kunne stole på, der 

stod en mand bag hans ord”. 

Blikkenslager Rudolf Madsen valgtes #l formand. I hans 

periode opstod der mange problemer af økonomisk art. 

Forsamlingsbygningens dri� krævede større #lskud, og 

erhvervelse af en stor ejendom gav likviditetsproble-

mer. Da Rudolf Madsen valgtes #l sekretær i Blikkensla-

gerforbundet i 1950 afløstes han som formand af tryk-

keriarbejder Albert Jensen. 

 

Krig og besæ/else kom 

 l at s lle store krav  l 

F.O. og formand  

Chr. Hansen 

Formænd igennem 125 år  

Cigarmageren   

Ferdinand Jensen  

blev valgt  l byrådet  

i 1929, blev  

borgmester i 1937, og 

trak sig som  

F.O. formand. 

z 
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Formænd gennem 125 år 

1956 blev det  P. Søndergaard Pedersen, formand for 

murernes Fagforening, som sad i 4 år.  

1960 Karl l. Hansen, formand for arbejdsmændenes 

Fagforening—24 år i forretningsudvalget, heraf 10 som 

formand, hvore�er han fratrådte.  

I 1970 blev Niels Gråe Hansen, formand for Smede og 

Maskinarbejdernes Fagforening valgt som formand—

han var FO kasserer fra 1963-1970 inden han blev for-

mand.  

1976  blev Ella Pedersen, formand for Husligt Arbejder-

forbund formand, e�er 5 år i forretningsudvalget. Hun 

var formand i 4 år ind#l 1980. Ella Pedersen begyndte 

sin faglige karriere med posten som assistent for HAF 

afdelingens kasserer. I 1972 blev hun formand. Hun 

kæmpede bravt for sine medlemmers faglige interesser. 

Medlemmerne vidste, at de kunne henvende sig #l de-

res formand med private eller sociale problemer. I den 

mandsdominerede fagbevægelse var Ella ikke lige vel-

lidt. En del mente at hun var for rød, mens andre mente, 

at hun blot var kvinde. Det kom bag på mange, at Ella 

blev valgt #l formand for Fællesorganisa#onen. 

Hun sa�e mange kræ�er ind på at skabe fælles fodslag i 

den lokale fagbevægelse, hvilket ellers ikke var #lfældet. 

Det gik snart op for de fleste, at Ella var værd at ly�e #l.  

I 1980 blev Ejnar From, uddannelsessekretær i HK valgt 

som formand (med 154 stemmer af 235 mulige), men 

han afgik igen den 9. marts 1982, fordi han ikke blev 

delegeret af HK, og derfor ikke kunne genvælges. F.O. 

kons#tuerede næsAormanden #l fungerede formand 

ind#l 25. maj 1982. Billede på side 15. 

Ella Pedersen 

1976 blev den første og foreløbige eneste  

kvindelige LO-formand valgt på Sydfyn.  

Ella Pedersen kærede sig om medlemmernes ve og 

vel, og var ikke lige vellidt i den mandsdominerede  

fagbevægelse! 

z 
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I 1982 bliver Bent Skovlund, Dansk Metal valgt som for-

mand. Bent kom fra arbejdspladsen Zeuten-Aagaard (nu 

Contex) og var medlem af Metals faglige klub. Fagligt 

arbejde var der ikke meget af, men derimod administra-

#on af 2 ejendomme, Viking (Restaurant og Natklub), 1. 

maj arrangement og 2 fungerede udvalg. Men med #-

den blev det #l meget indflydelse, og da Bent fratråde i 

1997, takkede han bestyrelsen, for at have fået frie 

hænder #l at blande sig i alt igennem de 15 år, han fun-

gerede som formand. Fra 1994-1997 var Bent også for-

mand for LO Fyns Amt, hvor han fortsa�e sit virke som 

fastlønnet formand. 

1997 Kaj Chr. Larsen, afdelingsformand for SID Svend-

borg var indtrådt i LO’s bestyrelse den 28. februar 1995 

og blev valgt som formand den 12. 

marts 1997 og fungerede som formand 

frem #l 2. marts 1999, hvor han stoppe-

de som formand pga s#gende arbejds-

opgaver i SID. Kaj Chr. blev dog sidden-

de som bestyrelsesmedlem frem #l 11. 

marts 2003.  

Niels Chr. Nielsen, formand for HK Svendborg  

blev 1. suppleant #l bestyrelsen i 1997, bestyrelsesmed-

lem i 1998 og blev året e�er den 2. marts 1999 valgt 

som formand for LO, hvilket hverv han bestred ind#l 26. 

marts 2008, hvor han trak sig som formand for HK og 

dermed også LO, for at søge valg #l folke#nget. På re-

præsentantskabsmødet #lkendegav den nye formand, 

at Niels Chr. havde været en god formand for LO Svend-

borg, med sit engagement og sin fli7ghed, og ikke 

mindst hans evne #l at ville drø�e #ngene. Niels Chr. 

har været #l stor inspira#on og al#d ha� hjertet på re�e 

sted, #l gavn for de mange medlemmer. 

2008 Tonni Hansen, formand for 3F Sydfyn formand  

er fortsat formand for LO Sydfyn.  

Formænd gennem 125 år 

 

Bent Skovlund startede med at  

underskrive en spiritusbevilling  l  

restaurant Viking! 
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Udpluk af begivenheder igennem 125 år 

1900 Til at organisere 1. maj og Grundlovsfester, tea-

terfores#llinger og foredragsa�ener nedsa�es et 6 

mands udvalg med 3 fra F.O. og 3 fra Socialdemokra#sk 

forening. Udvalget fik egen kasse og førte eget regn-

skab. F.O. begyndte a�enskole. Byrådet s#llede gra#s 

lokale, lys og varme #l rådighed og lærerne betaltes af 

F.O.’s kasse. 

1907 Pga. opstået strid udmeldte Arbejdsmændenes 

fagforening sig af F.O. og det førte #l en lang adskillel-

se, men i det prak#ske arbejde enedes man, og ar-

bejdsmændene betalte al#d forholdsmæssige andele af 

udgi�erne #l poli#ske valg og større arrangementer. 

1909 Til at organisere en indsamling #l hjælp for de 

mange arbejdsløse nedsa�e F.O. og arbejdsmændene 

et fællesudvalg på 9 medlemmer. AOF—Arbejdernes 

a�enskole etableres. 

1911 

 

1913 En polsksproget pjece udarbejdet af ”De samvir-

kende fagforbund” uddeltes #l de polske landarbejdere 

på omegnens herregårde. 

1914 Man drø�ede de foreløbige virkninger af Ver-

denskrigen. Arbejdsløsheden var endnu ikke stor, men 

man frygtede kommende strenge #der. 

1915 F.O.’s 25 års jubilæum fejres med kaffebord, 

underholdning og dans. Fes�alen blev holdt af #dligere 

formand, redaktør og folke#ngsmand H.P. Hansen.

1916 E�er to samari�erkurser s#�edes  Arbejdernes 

Samari�erforening, der dog i 1918 må�e inds#lle virk-

somheden på grund af mangelende #lslutning. 18 år 

senere blev forsøget gjort igen, og denne har vist sig 

levedyg#g (ASF). 

1917 Det hens#lles #l fagforeningerne, om muligt at 

holde generalforsamlinger søndage, dels fordi det er 

dyrt at bruge lys og svært at skaffe lys. 

1920 Da de poli#ske krav omkring ”Påskekuppet” blev 

opfyldt, og der den 5. april fremsa�es mæglingsforslag 

om de faglige spørgsmål, aRlæstes generalstrejken. I 

Svendborg havde man truffet omfa�ende foranstalt-

ninger for, at gøre generalstrejken effek#v. 

1921 Sammen med Arbejdernes Sangkor aNoldtes 

præmiemaskerade, som gav 920 kr. i overskud. 

1922 F.O. solgte blomster den 20. maj #l fordel for de 

arbejdsløse. Der indkom 2.550 kr. Under urolighederne 

i Møllergade i Rm. forårets lockout, 

kom en smed i 

 

Svendborgenserne på Torvet  

Arbejdernes Sangkor  

ved jubilæumsfesten den 20. april 1940 

I slutningen af 1915  

havde smedene en  

gennemsnitsløn på 

45,2 øre og en gen-

nemsnitsfortjeneste 

på 62,2 øre i �men. 

z 
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1923 Med stø�e fra F.O. opre�edes en afdeling af ”De 

unges Idræt” (DUI – leg og virke). 

1924 Til at lede det almene oplysningsarbejde, herun-

der Arbejdernes A�enskole – nedsa�e arbejderbevæ-

gelsen et ”Arbejdernes Oplysningsudvalg”, som skulle 

samarbejde med det nydannede ”Arbejdernes Oplys-

ningsforbund” AOF. 

1929 

 

1931 Der sendtes andragende #l byrådet om at få for-

højet den af Hjælpekassen ydede ugentlige under-

stø�else #l arbejdsløse, der har opbrugt den vedtægts-

mæssige understø�else, #l 18 kr. + 2 kr. pr. barn #l for-

sørgere og 12,50 #l enlige. 

1935 Fordi byrådets borgerlige flertal havde krævet, at 

en inds#llet ansøger #l en fuldmæg#gs#lling ved kom-

munen, skulle udmelde sig af HK-fagforeningen, vedtog 

F.O. at medvirke i et planlagt protestmøde. 

 

1936 Under den store lockout blev aNoldt medlems-

møde i F.O. Foreningen vedtog med 235 stemmer for og 

206 imod, følgende udtalelse: Da fællesorganisa#oner-

ne i henhold #l De samvirkende fagforbunds love ingen 

indflydelse har i stridighederne mellem arbejdere og 

arbejdsgivere, må de #l F.O. #lslu�ede fagforeninger, 

såfremt disse har krav at fremsæ�e angående den af 

”De samvirkende Fagforbund” i den nuværende lockout 

anvendte tak#k, da at lade disse krav #lgå deres respek-

#ve forbund, så disse kan lade kravende gå videre #l 

”De samvirkende Fagforbund”. 

1938 

 

1940 Den 20. april fejrede F.O. sit 50 års jubilæum 

med kaffebord og underholdning, men uden dans.  

Med krigen og den tyske besæ�else som baggrund, 

blev jubilæumsfesten en mindernes a�en, præget af 

høj#dsstemning og alvor, men med op#mismens håb 

om en lysere frem#d som fremherskende. Borgmester 

Ferd. Jensen holdt fes�alen. Maler J. Møller Nielsen 

 

Københavns  

Fællesorganisa+on  

anbefalede deres  

gæstehjem: 

”Der er rent  & pænt  

og overnatning  

koster 1 kr.” 

z 
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Udpluk af begivenheder igennem 125 år 

viste en både interessant og fornøjelig billedserie, med 

gengivelse af situa#oner fra F.O.s historie. Arbejdernes 

sangkor – under ledelse af Gunnar Nielsen, sang så 

smukt som aldrig før, og stærkest var ”Når Lordene blå-

ner”, der føltes som en gribende hilsen #l det kæmpen-

de Norge. Da alle offentlige arrangementer var forbudt, 

må�e 1. maj festen aflyses. 
 

1941 Et #lbudt foredrag om ”Arbejdere og Rejser i 

Tyskland” blev som andre lignende afvist. 

1942 

 

Til et møde for ”Frikorps Danmark” havde poli#et tvun-

get F.O. #l at s#lle et lokale #l rådighed. Det foranledige-

de fællesbestyrelsen #l at kræve, at poli#et i lignende 

#lfælde, også gør brug af andre lokaler i Svendborg. 

1943 Inspireret af strejker i andre byer og pga 

provoka#oner fra tyske marinesoldater, var der 

udbrudt generalstrejke. Alt arbejde nedlagdes og 

bu#kker og kontorer blev lukket. F.O. holdt den 

24. august et stort møde om denne strejke, hvor-

under der i stærke ord rejstes mange krav. En af 

deltagerne kunne bifalde alle kravende, men 

sagde dog #l sidst med patos: ”

 

1944 Med omgående virkning blev Forsamlingsbygnin-

gen den 19/4 beslaglagt af den tyske værnemagt. 

1945 E�er omfa�ende repara#on og rengøring blev 

forsamlingsbygningen den 28. august igen taget i brug. I 

fuld erstatning modtog man 96.000 kroner.  

E�er at Arbejdsmændenes afd. A i 1934 og Fabriksarbej-

derne i 1944 havde indmeldt sig i F.O., kom transportar-

bejderne nu også med. E�er 38 års ”separa#on” er alle 

arbejdsmænd igen #lslu�et F.O. 

1950 

 

1957 Ved at anbringe en smuk sten på borgmester 

Ferd. Jensens grav mindede F.O. sin #dligere formand. 

1959 ”Skal der være bro eller tunnel #l Tåsinge” Borg-

mester Svend Åge Andersen indledte de�e emne #l et 

diskussionsmøde. 

1964 

 

1972 Forretningsudvalget ud-

vides fra 7 #l 9 medlemmer. 

I 1962 var  

Arbejdsløsheds-

understø"elsen #l  

en familie med 2 

børn på kr. 137  

+ husleje#lskud! 

”Selvom det måske kan 

medføre, at no’en af 

vos må dø”. 

z 
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1973 Med Edith Jørgensen som forretningsfører og 

leder af restauranten overtog F.O. selv dri�en af For-

samlingsbygningen. 

1974 Med et årligt kon#ngent på 25 øre pr. medlem 

opre�es F.O. Fyn som samarbejdende organ for de fyn-

ske F.O. afdelinger. 

1976 Som det var gældende i 1890’erne, vedtog F.O. at 

holde faste møder for fagforeningernes formænd. Sene-

re er det udvidet #l også, at omfa�e kassererne. 

1979 I samarbejde med Arbejdsformidlingen blev 

aNoldt møde om lang#dsledighedsproblemer. Arbejds-

giverne deltog ikke, hvilket var meget uheldigt. 

Ansæ�else af ungdomskonsulent Britha West har med-

ført opre�elsen af en arbejdsgruppe #l at undersøge 

mulighederne for et tværfagligt ungdomsudvalg. 

Ny socialrådgiver blev ansat med konsulta#on hver tors-

dag mellem kl. 16-17. De kollek#ve overenskomster 

forlænges med 2 år med fredspligt, således at de varsle-

de konflikter ikke træder i kra� den 30. marts. 

1980 Fællesorganisa#onen fejrer 90 års jubilæum lør-

dag den 19. april. 

1981 Skolekontaktudvalget kører fint og har været 23 

#mer ved 9. klassetrin, 10 #mer på 10. klassetrin og 6 

#mer på øvrige skoler. 

1983 Arbejdernes Landsbank kommer #l Svendborg og 

er under opførsel på hjørnegrunden, som de har købt af 

F.O. Se mere herom på side 20 i de�e jubilæumsskri�. 

1984 

 

1986 

 

Udpluk af begivenheder igennem 125 år 

Billederne -  udlånt af Jørgen Lørvig Jensen 

z 
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Opslagstavlen

- 

Svendeprøve anno 1958  

Kaj Olsen, Ollerup 

Skolemesterskab 2014 
Opmåling af  

Morten Silo-Bøjstrup 

Bagergruppen i NNFs  

100 års  jubilæumsskrift 

Kost– og logi tvangen  

Bagerforbundet, nu en del af NNF blev s#�et  

august 1892 og Svendborg afdeling blev s#�et 

okt. 1890. Mærkesagerne var bla. afskaffelse af 

kost– og logitvangen, som var blevet afskaffet i 

København. Provinsen havde det sværere.  

I marts 1900 strejkede 16 Svendborg-arbejdere i 

5 dage, men først i 1910 blev sagen anset som 

vundet. I 1913 blev de første overenskomster for 

bagerne indgået  

Rejsegilde 1916

Arbejdernes Fællesbageri, Bagergade 33

Arbejderstyret koopera#v—så arbejderne fik 

billigt og godt rugbrød at spise!

Kr. 5,00 pr. måned for 12-16 #mers ar-

bejde alle ugens dage var vilkårene for 

tjenestepigerne i 1907.  De dannede 

forening i 1899 og fik bla. afskaffet Tyen-

deloven fra 1854 og fik stemmeret #l 

folke#nget i 1915. 

Husligt Arbejder Forbunds skrift i  

anledning af sammenlægningen  

til FOA i 1994 
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Opslagstavlen 

An�vold demonstra�on i Svendborg arrangeret af LO Ungdom  

den 10. maj 1999, som �ltrak mange unge og meget presseomtale. 

HK Svendborgs 100 års  

jubilæumsskrift  april 2007 

Damerne er ganske overflødige  

og unødvendige,  

udtalte et medlem af HKs bestyrelse #lbage  

i 1911, da der blev aNoldt  

debatmøde om kvindernes ligebere7gelse.  

En enkelt deltager foreslog:  

Man kan måske #lgodese kvinder,  

der indgår ægteskab med en  

fra vores stand og måske  

give en gave med i #lgi�!  

SID Svendborgs formand Flemming Madsen oplyser i 

Rm. 100 års jubilæet i 1992, at Danmarks Riges  

grundlov indeholder ordene:  

At enhver der ønsker det, har reAen +l et arbejde.  

Beklageligvis er det ikke lykkes, at afskaffe  

arbejdsløsheden for arbejdsmændene på 100 år.  

SID Svendborgs 100 års jubilæumsskift  

(1892-1992) 

Koncentrerede elever i gang med  

bolsjeproduktionsspillet 13/2-2008 

Gammel Torvedag 2014 

Arbejdernes Fællesbageri, Bagergade 33-35. 

så arbejderne fik 

billigt og godt rugbrød at spise! 



18 

 

Udpluk af begivenheder igennem 125 år 

1987 Borgmester Holger Rasmussen indkalder alle 

arbejdsmarkedets organisa#oner #l drø�else om hvor-

dan Erhvervsrådet bedst kommer #l at fungere – i er-

kendelse af

 

Årets 1. maj arrangement kostede 19.492, herfra træk-

kes indtægter på salg af øl, vand og æbleskiver kr. 5.627. 

1989 F.O.’s medlemstal er 13.869 fordelt på 27 forskel-

lige medlemsforbund. 

1990 Der indføres EDB på F.O. kontoret #l stor gavn i 

det daglige arbejde. Fagbevægelsen bakker op om udvi-

delse af vær�et, hvis det sker rig#gt – #l gavn for byens 

borgere. F.O. Ærøs repræsentantskab ønsker optagelse 

under F.O. Svendborg. Herudover påbegyndes opre�el-

se af sek#oner i Gudme og Egebjerg. 

 

1991 Formanden for skolekontaktudvalget vover på 

repræsentantskabsmødet at påstå, at enhver investe-

ring af arbejds#mer #l gæstelærerne er en investering i 

kampen mod ”De Gule Fagforeninger”. 

1992 

 

1993 LO Svendborg bakker op om Forældreforeningen, 

som ønsker at protestere mod, at kommunen vil opdele 

ins#tu#onsbørn i to grupper – nemlig arbejdendes børn 

og arbejdsløses børn. 

1994 LO Svendborg øremærker 3 kr. pr. medlem #l 

frikøb af gæstelærere, fordi det er utrolig vig#gt, at sko-

leleverne oplyses om fagbevægelsen. 

1996 LO formanden udtrykker i sin beretning bekym-

ring for beskæ�igelsessitua#onen, idet det fortsat er 

uaVlaret om Svendborg Vær� fortsæ�er! 

1997 

z 
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1998 LO Svendborg #lbyder billige cirkusbille�er #l 

medlemmerne. 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 Temaet #l årets 1. maj plakat er: ”Tillid, trivsel og 

troværdighed”. LO Svendborg deltager i anledning af 

750 års jubilæet på Gammel Torvedag, for at markere 

LO-familien og fællesskabet. 

2004 LO Svendborgs repræsentantskab laver udtalelse 

#l trafikministeriet m.fl., fordi der er udmeldinger om 

forsinkelser på motorvejsstrækningen #l Odense. 

2005 LO Svendborg indgår samarbejde med Advokat-

huset Svendborg om gra#s advokatrådgivning for LO’s 

medlemmer. Siden 2001 har medlemmerne været hen-

vist #l Odense.  

Sidst på året aNoldes fusionsrepræsentantskabsmøde 

mellem LO Svendborg, LO Egebjerg, LO Gudme, LO Lan-

geland, LO Ærø, LO Faaborg-Broby, LO Ryslinge, LO Rin-

ge og LO Årslev og  der fødes et nyt stærkt  

LO Sydfyn pr. 1. januar 2006 

 

2006 LO Sydfyn opkøber alle ak#er i Arbejdernes Kul-

forretning i Svendborg. 

2007 Indsamlingen ”Gør Noget” funderes i LO. Den 

syddanske region valgte at stø�e et projekt om renove-

ring af lokaler #l den Albanske fagbevægelse. 

2008 

 

2009 Skolekontakt har LO-truckeren på besøg og besø-

ger skolerne i det sydfynske område. 

2010 

 

2011 LO Sydfyn indgår samarbejde med AOF og Faa-

borg-MidAyn Bibliotekerne om aNoldelse af foredrag. 

Der aNoldes 2 årlige foredrag i fællesskab. 

2012 

 

2013 LO Danmark søsa�e OK-kampagnen ul#mo 2012, 

og LO Sydfyn er for alvor gået i gang med oplysningsar-

bejdet. 

Udpluk af begivenheder igennem 125 år 
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15/12-1982 beslu�er repr. at sælge ejendommen #l en 
budgiver, selvom sømændenes forbunds byggefond også 
har afgivet et bud.  

LO Sydfyns formue kan vi takke gæve folk  

og Forsamlingsbygningen for! 

z 
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1. december 1992 kommer bygningen igen på Arbejder-
bevægelsens hænder, idet AOF Svendborg skriver slut-
seddel på ejendommen. AOF indleder ombygning juni 
1993 og indvier bygningen i august 1993. Ejendommen 
#lhører fortsat AOF, som nu hedder AOF Center Fyn. 

 

Det lykkedes.  

 

I løbet af 1993 fly�er AOF fra Skovvej og fra Møllergade 
#l Forsamlingsbygningen Viking. 

Den nye formand Tonni Hansen har valgt at have konto-
ret hos 3F på havnen. 

Siden overtagelsen af Vikings #dligere lokaler og frem #l 
i dag, har mange forskelligartede ak#viteter set dagens 
lys. Det har alle været ak#viteter med afsæt i AOF´s 
værdigrundlag. 

Det drejer sig om: Toldbodhus Skole for psykisk sårba-
re—Sprogskolen -Forløb for trauma#serede flygtninge 
og indvandrere—Center for Sundhed og Livss#l—
Forberedende voksenundervisning—

Ordblindeundervisning—A�enskoleundervisning—

Kursus- og konsulentvirksomhed samt Kunstskolen. 

AOF har e�erfølgende bredt sig #l de omkringliggende 
bygninger. AOF fik i 2011 mulighed for at købe både Den 
private og de #dligere auk#onslokaler. Det har betydet, 
at Toldbodhus Skole nu er fly�et op i Den private, hvor 
Erik Jørgensens Møbelfabrik havde sin start. Sam#dig 
renoverede AOF auk#onslokalerne, så de nu huser både 

Kunstskolen og lokaler, der er lejet ud #l AMU-Fyn. 

Men båndene #l fagbevægelsen er stadig intakte og 
under fortsat udbygning. AOF er fagbevægelsens natur-
lige samarbejdspartner. Der laves debatarrangementer i 
fællesskab. Bla. om Den danske model. Arrangementer-
ne gennemføres i fagbevægelsens “egen” historiske sal.  
Lokalerne er fortsat et naturligt mødested for socialde-
mokrater og for fagbevægelsen. Ligesom de er for man-
ge kursister, der ønsker at mestre deres eget liv. På Vi-
king uds#kkes kursen stadig.   

Bygningen er stadig Arbejdernes Hus  
af Jørgen Lørvig, �dligere leder af AOF 
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Svendborgs omegn 

Langeland 

I marts 1901 blev Arbejdernes Fællesorganisa#on opre�et i 
Rudkøbing af Arbejdsmændenes fagforening, typograferne, 
skomagerne, skrædderne, skibstømrerne og malerne mfl. 
Men det skete e�er 4 års stridigheder og arbejdsnedlæggel-
ser, specielt mod byens største arbejdsplads Foderstoffen. 
Smedeformand H.P. Hansen, som fly�ede #l Svendborg for at 
arbejde som bladmand i 1898, var forgangsmand for opre�el-
sen, og appellerede allerede i 1898 arbejderne om, at lave et 
modtræk #l arbejdsgiverforeningen, og brugte sin indflydelse 
ved at referere fra møder i avisen.  

Historien er spændende og kan læses i ”Arbejdsfolk på Lange-
land i 100 år”, som blev udgivet i Rm. SID Rudkøbing afde-
lings 100 års jubilæum i 1997.  

Faaborg 

I 1850 spirede flere industrivirksomheder i Faaborg. Overgan-
gen fra håndværk #l industri skete ubemærket, men e�erhån-
den skilte virksomheder med industri sig ud, specielt Tobaks-
fabrikken og Jernstøberierne. I 1888 kom Andelsslagteriet #l, 
Bryggergården samt ægforretningen m.fl.  Faaborg var #dligt 
ude, og fik gadebelysning allerede i 1846, gas i private huse i 
1865 og i 1890 offentligt vandværk. De mange virksomheder 
og mange arbejdere betød også, at flere fag allerede havde 
etableret sig i foreninger, og medvirkede #l s#�elsen af De 
Samvirkende Fag– og Arbejdsforeninger i Faaborg den 6. de-
cember 1896 –altså bare 6 år e�er Svendborg.   

Bogen ”Arbejdere og Socialdemokrater” - en spændende hi-
storie om udviklingen i Faaborg. 

Ærø 

Derimod er det glædeligt, at LO-fagbevægelsen i mange år og 
fortsat aNolder et stort 1. maj arrangement i anlægget ved 
Ærøskøbing Havn. Arrangementet betragtes som en folkefest 
med plads #l store og små. 

Hvert år er der en flot repræsenta#on af talere og underhold-
ning for både vokse og børn, og det vil der også være igen i LO 
Sydfyns jubilæumsår 2015! 

Vi glæder os �l at se jer alle! 
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Fagbevægelsens begyndelse i Ringe 

Murerne har ha� sin egen afdeling i Ringe. Det står 

imidler#d ikke klart, hvornår afdelingen blev s#�et. De 

første protokoller fra 1915 kan findes på Lokalhistorisk 

Arkiv, men leder man i gemmerne finder man en jubilæ-

umssang fra forbundets 50 års jubilæum i 1937. Sang-

hæ�et rummer sange fra Arbejdersangbogen, men også 

sange om murernes stolte fag. 

Arbejdernes Fællesorganisa#on (FO MidAyn) blev s#�et 

20. januar 1919. 

 

Det midBynske arbejdsmarked 

Det midAynske arbejdsmarked har gennem årene været 

præget af industrivirksomheder, men også vognmands-

faget, byggeri, landbrug og gartneri har igennem #derne 

beskæ�iget den midAynske befolkning. 

 

I dag er Rynkeby A/S den mest markante industrivirk-

somhed på MidAyn. Rynkeby A/S producerer juice i 

mange forskellige varianter.  

 

Industriområdet er i dag kendetegnet ved flere kendte 

virksomheder f.eks. Nassau Door og IBF Betonvarer. 

Betonvarefabrikken i Ringe begyndte som Ringe Mørtel 

og Cementvarefabrik – RMC med Hans Rasmussen som 

s#�er #lbage i 1940. Gennem årene fik fabrikken vokse-

værk og må�e ski�e adresse et par gange for #l sidst at 

fusionere med Unicon og senere IBF. 

 

Tabet af arbejdspladser 

Med 

Alt sammen arbejdsområder, som gav kvinderne en 

chance for en plads på arbejdsmarkedet. 

 

Tiderne ski�er. Det kan man læse i SID Ringes 75 års 

jubilæumsskri� fra 1992, hvor #dligere og nu afdøde 

formand Ejnar Jensen fortæller om arbejdsløsheden i 

trediverne: ” Dengang blev der ikke gjort noget særligt 

for de arbejdsløse. Vi havde arbejdsanvisningen, hvor vi 

mest anviste #l landbrugets høstarbejde, roearbejde og 

spredning af møg”.  

 

Fagbevægelsen er repræsenteret ved lokalafdelinger af 

Metal Sydfyn og 3F ØsAyn. 

 

Skrevet af Henning Andersen, næs�ormand for 3F Øs�yn 

og �dligere formand for SID Ringe. 

Svendborgs omegn 

Mid@yn, Ringe  
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Demonstra'oner og konflikter 

Billederne er udlånt af 3F Sydfyn 
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Demonstra'oner og konflikter 

I forbindelse med overenskoms@orhandlingerne 

på det offentlige område i 2008 kom FOA for før-

ste gang ud i strejke. 

For FOA Sydfyns vedkommende drejede det sig om 
dagplejerne i Svendborg kommune, Social- og Sund-
hedsassistenterne samt portørerne på Svendborg Syge-
hus. Endvidere blev hjemmepleje og personalet på ple-
jecentrene i alle vores 4 kommuner – Ærø, Langeland, 
Faaborg-MidAyn og Svendborg berørt af konflikten. 

For plejepersonalet både i kommunerne og på sygehu-
set skulle der etableres nødberedskab.  

 

De første faggrupper som startede med at strejke var 
plejepersonalet. Dagplejerne i Svendborg kom først ud i 
strejke sidst i april 2008. 

FOA Sydfyn emmede af ak#vitet – medlemmerne var 
nede at blive registreret #l strejkeunderstø�else – sam-
#dig med blev der organiseret demonstra#oner. For 
vores medlemmer på Ærø, Langeland og i Faaborg 
MidAyn kommune havde vi lånt lokaler af 3F, så de 
kunne møde ind der, for at blive registreret. 

 

 

 

 

Langelænderne havde arrangeret en demonstra#on, 
hvor de gik over Langelandsbroen. Ærøboerne havde 
lavet et stort banner, og kontraheret med en flyvema-
skine, som fløj rundt med banneret. Der var demonstra-
#oner ved rådhusene i forbindelse med byrådsmøder. 
Dagplejerne havde bagt boller, som blev delt ud på ga-
der og stræder. Der blev delt æbler ud, hvor der var 
taget bidder af nogle af dem. 

 

Den 1. maj 2008 i Krøyers Have var helt specielt. Sjæl-
dent har der været så mange mennesker #l stede. Bl.a. 
var både Dansk Sygeplejeråd og BUPL sammen med alle 
vi andre organisa#oner i LO-familien meget ak#ve. 

Konflikten mundede ud i et forlig først for områderne 
indenfor Kommunernes Landsforening og Regionernes 
kom et stykke #d e�er. 

Beretning fra Dorthe Jørgensen,  
Pædagogisk sektorformand ved FOA Sydfyn   

—store som små.  

Her ses håndværkernes 
protest, fordi Apotekerfor-
eningen ikke holdt rejsegil-
de på nybygningen i 
Kogtved i 1993.  

De følte sig snydt for det 
tradi#onelle rejsegilde med 
øl og røde pølser. Den døde 
murer blev dog Lernet igen 
sidst på e�ermiddagen! 

Artikel indleveret af Murer 

Peter Sørensen, 3F Byg 
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Når et fællesskab runder de 125 år, så skal det selvfølge-
lig fejres. Et stærkt fællesskab, som gennem mange ge-
nera#oner har arbejdet og kæmpet for lønmodtagernes 
interesser. Et fællesskab, som har været med #l at skabe 
det fundament, som vi i dag kender som den danske 
a�alemodel.  

En model som vi med re�e kan være stolte af, men vi 
må desværre også konstatere, at for mange af dagens 
lønmodtagere tror, at de kan få det hele for det halve, 
ved at stå uden for LO fælleskabet.  

Derfor har vi en vedvarende 
kamp at kæmpe, for de gode 
uddannelser og arbejdspladser 
bliver ikke skabt og udviklet med 
hjælp fra bl.a. Kristelig Fagfor-
ening eller Det Faglige Hus.  

 

Jeg har været så heldig og privilegeret, at jeg har fået lov 
#l at være formand for det tværfaglige fællesskab på 
Sydfyn i 9 år. 

I foråret 1999 afløste jeg daværende SID formand Kaj 
Chr. Larsen på posten som formand for LO Svendborg. 
Året forinden havde jeg indtaget formandsstolen i HK 
Svendborg. At det i skrivende stund er mere end 15 år 
siden, at jeg sagde ja tak #l formandsposten i LO, væk-
ker da en masse minder #l live. 

På den baggrund blev LO Sydfyn en realitet i 2006, og 
jeg blev formand for det nye tværfaglige fælleskab, der 
nu talte 24.500 medlemmer. 

Da jeg blev formand for HK Svendborg i 1998, havde HK 
43 lokalafdelinger. I 2007 var antallet reduceret #l blot 7 
regionale HK afdelinger. Når fagforbundene slanker på 
det lokale niveau, så bliver det tværfaglige fællesskab 
også udfordret. Vigende medlemstal, og dermed færre 
kon#ngentkroner, kan vi ikke løbe fra.  

Derfor har diverse strukturændringer også været en 
spareøvelse. Inden 2006 var der 24 LO sek#oner på Fyn. 

At vi e�erfølgende landende på 4 fynske LO sek#oner, 
skyldtes et godt og #llidsfuldt samarbejde mellem de 
fynske fagforeninger. Sidste år fusionerede LO ØsAyn 
med LO Odense, så nu er der 3 LO-sek#oner på Fyn, 
nemlig LO Odense, LO VesAyn og LO Sydfyn. 

Et arrangement jeg husker #lbage på med stolthed, er 
uden tvivl demonstra#onen mod nazismen den 9. no-
vember 2000. Flere nynazister havde forladt Kædeby på 
Langeland, for at etablere sig i Svendborg, men her viste 
Svendborg og Sydfyn, at sammenhold er vejen frem. Vi 
ville ikke finde os i deres chikanerier, og derfor demon-
strerede flere end 1.000 borgere med taler og e�erføl-
gende kæmpe fakkeloptog gennem gaderne mod deres 
#lstedeværelse i Svendborg. Sammenhold og modstand 
ny�er – duk dig ikke – duk op! 

Jeg husker også med glæde #lbage på de mange gode 1. 
maj arrangementer i Krøyers Have i Svendborg. LO Syd-
fyn har al#d været heldige med vejret på denne arbej-
dernes kamp og festdag. Jeg tror, at LO Sydfyn har en 
stående a�ale med vejrguderne. Mon ikke vorherre og 
hans vejrguder stadig er socialister! 

Slu�elig vil jeg ønske LO Sydfyn et stort #llykke med de 
125 år. Tak for et rig#g godt samarbejde med bestyrel-
sesmedlemmerne i LO Svendborg og LO Sydfyn. En sær-
lig tak #l Tonni og Tine for et unikt samarbejde.  

Disse ”alterna�ve   

fagforretninger” har 

kun et mål for øje 

—at tjene penge! 

Sammenhold gør 

stærk, og det bliver 

der også brug for 

de næste 125 år! 

Niels Chr. Nielsen, HK 

ønsker �llykke med 125 års jubilæet 

(Formand for LO Svendborg og LO Sydfyn 1999 - 2008) 
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Mange af de faglige ak#ve medlemmer i fagforeninger-
ne under FO, var meget ak#ve #llidsfolk på deres ar-
bejdspladser, men også poli#sk ak#ve medlemmer i en 
lang række af socialis#ske venstrefløjspar#er og gruppe-
ringer. Mange af kampene, som der udspandt sig, var 
mellem den faglige venstreopposi#on og socialdemo-
kra#ske styrede del af fagbevægelsen, som havde mag-
ten i størstedelen af fagforeningerne og i LO. 

Der blev snakket ændrings-
forslag #l den af FO fremsendte faglige udtalelse. 

Kim Chris'ansen, PMF 
indtrådt i bestyrelsen den 28. februar 1997 (18 år siden) 

Den af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, som har siddet længst! 

Trods de indre kampe, stod FO (nu LO) stærkt 

udad#l overfor arbejdsgiverne og var en ak#v del 

i at skabe gode arbejdspladser, e0eruddannelse, 

bedre bolig & vejforhold, kultur og meget af det  

fagbevægelsen er garant for.   
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Stemningsbilleder fra det første fælles  

1. maj arrangementet i 1985! 

Bent Skovlund 
Tidligere formand for LO/FO Svendborg  

Engang var jeg med en dele-

ga#on ude og se på produk#-

onsskoler på Sjælland og 

husker tydeligt, at kommu-

nen skulle betale middag—

det blev #l en stadionpla"e  

(2 pølser med brød)! 

z 



29 

 

 

LO Ærø var også med en #d 

og der husker jeg tydeligt, 

det første møde i Marstal. 

Jeg tog færgen #l Ærøskø-

bing og skulle hentes, men 

der var ingen. Det viste sig, 

at ingen fra Marstal ville 

hente mig i Ærøskøbing! 

Bent var med �l at etablere de første samarbejdsa'aler  

i arbejdet mod et større og mere slagkra'igt LO på Sydfyn. 
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En Overenskomst er en kollek#v a�ale mellem 
en arbejdsgiver- og en lønmodtagerorganisa#on.  

Kollek#v overenskomst, betyder blot "noget som man er 
blevet enige om". Det der adskiller kollek#ve overens-
komster fra andre kontrakter, er det forhold, at en gruppe 
arbejdstagere - organiseret i en fagforening - kan indgå en 
a�ale, som også har betydning for andre ansa�e indenfor 
samme faggruppe.  

Overenskomster indeholder regler for løn- og arbejdsfor-
hold for de berørte ansa�e hos arbejdsgivere, der har 
tegnet en overenskomst gennem 
en arbejdsgiverforening eller en fagforening. Overens-
komsterne suppleres på en lang række områder af lovgiv-
ning om arbejdsmiljø, ferie, dagpenge ved sygdom og 
barsel m.v. 

En opsagt overenskomst løber videre selvom opsigelses-
varslet er udløbet, ind#l a�alen fornys. 

Hoveda�alen er en a�ale, der er indgået mellem Dansk 
Arbejdsgiverforening og LO, og indeholder de mest funda-
mentale regler for indgåelse, opsigelse og fornyelse af 
overenskomster.  

Hoveda�alens historie går #lbage #l septemberforli-
get i 1899, og kaldes "arbejdsmarkedets grundlov", og 
fastslår kollek#ve overenskomster, som det ønskelige og 
det grundlæggende arbejdsretlige begreb, fredspligt. 

Kun organisa#oner, som er medlem af hovedorganisa#o-
nerne, kan føre sag ved Arbejdsre�en. De enkelte 

 

Wikipedia om ”Overenskomst” 

 
Den første overenskomst mellem 

Arbejdsmændenes Fagforening og 

Svendborg kommune 

Dateret 1. januar 1900 
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E3erskri3 

Tak �l alle dem, der gennem de sidste 125 år har, og tak �l alle jer, 

 der fortsat kæmper for vores re�gheder som arbejdstagere - STORT TAK 

Nu har du gennem de�e skri� kunnet læse lidt om, de 

kampe der er kæmpet gennem #derne, og hvordan LO’s 

og fagbevægelsens repræsentanter har brugt deres ind-

flydelse og lagt pres på arbejdsgivere, poli#kerne og 

samarbejdspartnere gennem dialog i bestyrelses-, 

nævns– og udvalgsposter m.v.  

Er der så ingen kampe +lbage at kæmpe?  

Er det ikke længere nødvendigt, at være en del af  

fagbevægelsen? Jo, i høj grad.  

Flere virksomheder fly�er deres produk#oner #l udlan-

det—ikke fordi der ikke er nok at lave, men fordi ska�e-

forhold og lønomkostninger er lavere. Derfor er det vig-

#gt, at vi står sammen for at lø�e de øvrige lande op #l 

Danmarks og Nordens niveau.  

Der er virksomheder, som ansæ�er udenlandske med-

arbejdere. Flere steder arbejder de for meget lav løn, i 

rig#g mange #mer, o�e alle ugens 7 dage. Sam#dig le-

ver de under kummerlige forhold, når de endelig har fri. 

I fagbevægelsen kaldes det Social Dumping, og det fin-

des i flere og flere brancher, specielt på lavtløns- og det 

ufaglærte område.  

Fagbevægelsen har de sidste 125 år kæmpet imod disse 

løn– og boligforhold. Tyendeloven, hvor tjenestefolkene 

stort set ikke havde nogen re7gheder, bagerne som 

havde kost og logi tvang, og levede mellem ro�er, oveni 

købet på 3. sal. Håndværker– og industrifagene, hvor 

der ikke var taget højde for besky�elsesudstyr, for at 

undgå arbejdsskader. Listen over mangler var lang.  

Kan jeg ikke bare være ligeglad? spørger du måske dig 

selv, men NEJ det kan du ikke. Ville du selv tage et job 

på disse vilkår, for at kunne brødføde din familie? Vi skal 

stå sammen og sikre, at alle lønmodtagere i Danmark får 

overenskomstmæssig løn og ordnede forhold. 

Vi har ikke noget imod, at arbejdet udføres af uden-

landsk arbejdskra�, men det skal være på samme vilkår.  

I slutningen af 2014 så vi, at en af de sydfynske kommu-

ner kom galt af sted. En skolerenovering blev udført af 

litauiske arbejdere og på 

Sagen fik en fornu�ig ende. Denne kamp skal også #l-

skrives fagbevægelsen.  Det betyder dog ikke, at kam-

pen er slut—slet ikke. Vi skal have kommunerne #l at 

indføre en kontrolinstans, og forpligte sig #l at det har/

får konsekvenser, hvis a�alen brydes, og så skal der fin-

des en løsning, så også private virksomheder overholder 

disse spilleregler. 

Tænk på denne problema#k, når du skal have udført 

noget arbejde næste gang. Mon ikke det er bedre at 

betale prisen, så virksomheden med god samvi7ghed 

indbere�er og betaler deres indkomstskat. På den måde 

kan vi få alle i job og fastholde det  VELFÆRDSAMFUND 

som fagbevægelsen har kæmpet for i 125 år. 
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BU-Teatret i Svendborg 

I anledning af jubilæumsåret er der indgået et samarbejde med Børn og Un-
ge Teatret i Svendborg, som er i gang med, at udarbejde et teaterstykke, der 
med udgangspunkt i JOBpatruljens arbejde, målre�es udvalgte sydfynske 
skoler. Teaterstykket udbydes #l skolerne senere på året. Præmiere og spil-
leperioden bliver i november 2015. 
 

Igen i år kan du komme #l 1. maj arrangementer rundt omkring i det sydfyn-
ske område. Der er morgenarrangementer i Rudkøbing og Faaborg. Formid-
dagsarrangement i Ringe og e�ermiddagsarrangementer i Ærøskøbing og 
Svendborg. Læs mere herom på LO Sydfyns hjemmeside. 
 

29. maj 2015—Open By Night, Svendborg 

OK-Fagbevægelsen vil være at finde med bod på Gerritsplads. 
 

20. og 21. juli 2015—Førfes�val på Langeland  
Du kan møde OK-fagbevægelsen på Engdraget i Rudkøbing forud for Lange-
landsfes#valen. 
 

6. august 2015—Gammel Torvedag i Svendborg  
For at markere 125 års jubilæet deltager LO Sydfyn med en stand, og der vil 
være konkurrencer med mulighed for, at vinde spændende præmier. 
 

16. september 2015—Egeskovs Marked 

OK-Fagbevægelsen vil som noget nyt være #l stede på Markedspladsen. 
 

8. oktober 2015—Foredrag med Caroline Ahlefeldt 

Fordraget aNoldes i samarbejde Bibliotekerne. 
 

2. november 2015—Foredrag med Michael Svendsen  
Foredraget aNoldes i samarbejdet med AOF. 
 

Andre arrangementer  
LO Sydfyn aNolder diverse arrangementer i forbindelse med det kommende 
folke#ngsvalg, bla. torveak#vitet og tværpoli#ske møder. 

Skolekontakt  
LO Sydfyn har et team af gæstelærere, som besøger Folke-, Fri– og E�ersko-
ler med oplysning om ”Guide #l Fri#dsjob”, Arbejdsmiljø og demokra#. Der 
er udarbejdet forskellige ”  

 

Kontakt LO Sydfyn 

Se ak#viteter og nyheder på LO Sydfyns hjemmeside: 
www.lo-sydfyn.dk eller via Facebook/LO-Sydfyn.  

Det er også muligt, at sende en mail #l  
post@lo-sydfyn.dk eller ringe #l telefon 30 31 66 64. 

Ak'vitetskalender   

i jubilæumsåret 2015 


