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Metall avd 41 i Göteborg fyllde 100 år i april-månad
nian vet inte inte riktigt vilken datum men man tror
omkring den 26 april, 2 olika märken har man tagit
fram ett nål-märke och en i plast.
Nr 1 Bottenfärgen är gul-orange med gröna kvistar
vid sidorna M i mitten är röd, texten under med
små bokstäver i svart ” Metall 41 Göteborg ”
runt det stora M-et ” Metall 100 år 1896-1996 ”
i blå färg , överst står det Tradition,Utveckling
Förnyelse det är 14 28 mm.
,
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Nr 2 Plast märket är knall gul bottenfärg, M i mitten
är röd ,” Metall 41 100 år 1896-1996 Göteborg
i svart larg.

Nr 3,4 Kommer från SSU är plast märken,
nr 3 utkom hösten 1995 gul botten med svart
rök texten ” stoppa Cliirac ” är röd

3
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nr 4 utkom vintern 1996 grön botten med bruna
insekter ” texten i gula bokstäver Vi kräver inte
guld ” ” texten i röda bokstäver men gröna jobb ”
SSU i vita bokstäver med röd bottenfärg

A nn-M arie Björklund

nr 21 1
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STOPPA
<HIRA<
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Detta ä r tre stycken märken som ej ä r utgivna
när socialdemokrater mot EU skulle ha ett eget
märke fick de förfrågan från en kvinna om de
ville köpa dessa märken, men de skulle kosta
för mycket a*t framställa.
Jag harlex av varje
Finns det någon annan som har de här märkena ?

Nr 1 Föreställer en nyckelpiga röd med svarta
prickar i gröngräset med vit-blå himmel
text ” Värna om Allemansrätten ”
Nr 2

Nr 3

1

w

2

Svart bakgrund med Bildt i vit skörta ,röd
slips ,gult hår, EG i grönt den andra pratbubb
lan i gult ” Carl Bildt säger mer än tusen ord ”

Häxan i svart bakgrund röd halsduk om huvudet,
blå tröja och pratbbublan i grönt-blått med sv art
text ” H äxor för fred ”

3

Efter EU valet hösten 1995, gjorde socialdemokraterna
nej till EU ett nytt märke
”socialdemokratiska EU-kritiker ” vit botten med röd text
utkom i december 1995

yr'\

Alla 4 märkena ä r gjorda i plast

Ann-Marie Björklund nr 211

Socialdemokratiska
EU-Kritiker

Rapport nr -2 5 3
HOTELL-OCH RESTAURANGANSTÄLLDAS YRKESPfNS
böljades att tas fram under 1995. Finns för närvarande 15 yrkesgrupper.
Från Keltic Tradition. Konstnär Georgius Kolareiakis.
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Dealer
500 ex.
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Skidlärare
500 ex.

i/

1/
Skoterförare

Bar
tender
500 ex.

500 ex.

t/

Croupier
500 ex.

Piccolo
500 ex.

v
Vaktmästare
500 ex.

Städerska
1000 ex.

/
Receptionist
1000 ex.

Diskare
1000 ex.

Restaurangbiträde
1000 ex.

1/

t

Knapp
Silverfårgad.
Blå text.

Togs fram till Restaurangernas
dag i Stockholm 1996
3000 ex.

109 Ture Isaksson.
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Här följer några märken från Livs-avdelningar som alla
har firat 100-års jubileum.

Avdelning 1 i Göteborg firade sitt jubileum
1995. Märket man gav ut är vitt med ett rött L
övrig text är s v a r t .. Storleken är ca. 17 x 17 mm.

Avd. 11 i Halmstad firade sitt jubileum 1996.
Märket är guldfärgat med ett rött L, övrig
text är svart. Storleken är ca. 24 x 12 mm.

Avd. 15 i Örebro firade sitt jubileum 1996..
Märket har formen av ett standar, guldfärgat
med svart text och ett rött L.
Storleken är ca. 17 x 22 mm.

Avd. 24 i Kristianstad hadde också sitt
jubileum 1996, och märket man utgav är vitt
med ett rött L övrig text är svart,
storleken är ca. 18 x 20 mm.

Eftersom Livs är med på ett hörn av detta märke så får
det gå med på detta blad.
Märket är från -80 talet och gjort av vit plast,
70 x 40 mm. stort. Trycket är rött och blått.

t/

No J55 Not/'-9é>
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S v .Livsmedelsarbetareförbundets medlemsmärke är av
gulmetall med röd emalj och fins i två storlekar.
Den äldre är ca. 14 mm. och den nuvarande ca. 11 mm.
(Hos en samlarvänn har jag sett ett ex. av förbundsmärket med blå emalj. Min teori om det märket är
att det är ett provex. Om någon vet mer om detta
så hör av dej.)

Förbundet liar också ett förtjänstmärke, det har samma
utseende som medlemsmärkct men är tillverkat av 18K Guld,
storleken är ca. 12 mm.

19 3/7 32 Skäralid Skånes Litrsm.-arb. Sommarmöte
står det på detta märke av papp. Märket har en rödbrun
kant, i övrigt ljusbrurtt. cav. 30 mm. stort.

Till jubileumskongressen 1996 utgavs ett vitt märke
med en blå jordglob och ett rött L. Texten på globen
är röd, övrig text är svart. Storleken är 25 X 22 mm.

Samlarhälsningar
medl.32
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Sv. Sjömans- och Eldareförbundet

1900 - 1912.

-Ett av dom tidiga försöken att organisera det svenska
sjöfolket.
Här följer ett utdrag ur jubileumsboken "FÖRBUND PÅ SJU HAV"
I själva verket blev det h ä r fråg a om en
högst unik organisationsföreteelse inom svensk
fackföreningsrörelse — näm ligen ett fackför
bund som v a r anslutet till ett an n at. Beslutet
om denna organisationsform fattades på T ra n s
po rtarb etarefö rb u n d ets an d ra kongress å r 1900
och den p raktiserades med växlande fram 
gångar fram till första världskrigets utbrott, då
nya organ isatio n sb ild n in g ar för sjöfolket växte
fram . Ilct ä r ingen tvekan om att det till
T ran sp o rt anslutna S jöm ans- och E ldareför
bundet u tfö rd e ett i viss m ån banbrytande
fackligt arbete, även om d etta m ätt med senare
tiders m ått kan förefalla täm ligen blygsam t, så
hade det dock sitt o bestridlig a värde. Genom
de ständiga ag itato risk a insatserna hölls orga
nisationstanken vid liv och m ycket av den p ro 
pagandistiska sådd som Sjöm ans- och E ldare
förbundet u n d er C harles Lindleys ledning ut
förde m ognade till skörd inom S jöm ans- och
E ldarcunioncrna.
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Från detta förbund fins två olika märken, det ena är av
gulmetall och reliefpräglat, med ett segelfartyg i
mitten (bild 1).
Det andra är ett silvermärke med blå emalj i mitten
och grön emalj på korsets armar.
I silverstämpeln står G7 , vilket är 1909.
Båda märkena är 15 X 15 mm. stora.

Samlarhälsningar

>r
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En beskrivning av märken från tre av dom förbund som
1932 bildade Sv .Sjöfolksförbundet.
Sv.Sjömansunionen 1914 - 1932
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Jag känner till tre olika märken, en rund 18 mm.stor
av gulmetall med blå emalj, samt två vimplar,
varav den stora är ca. 30 X 30 mm. och den
mindre ca. 19 X 17 mm. Båda är emalj
märken i blått och vitt, metallen är gul.

S v .Eldareunionen 1914 - 1932
Av dessa märken har jag sett tre olika emalv
märken, den största är 19 mm. och har ett rött
fält i mitten omgivet av en blå ring med text,
metallfärgen är silver.
Nästa är av gulmetall och 10 mm. stor, i övrigt
samma färger som föregående.
Den sista varianten är ca. 12 mm. och saknar
ringen med texten, metallfärgen är silver.

Sv. Sjöfarande Kvinnors Förening 1928 - 1932
Här har jag bara sett ett utförande.
Det är en vimpel liknande Sjömansunionens.
Färgerna är de samma, vitt,blått och gul metall.
Storleken är 23 X 21 mm.

På den tiden då dessa förbund verkade var TBC
ett stort bekymmer, därför instiftade man
fonder till stöd för drabbade medlemar.
Nedanstående klipp från "Eldaren" 1927 berättar
om ett tuberkulosmärke, tyvärr vet jag inte hur
det ser ut, Vet du så berätta.

Till Svenska Eldareunionens medlemmar!
Köp tuberkulosmärken, å Kr. 1:—
och gynna, därmed
Eldarnes tuber k ulosfond•

Samiarhälsningar
medl.32
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SVENSKA SJÖFOLKSFÖRBUNDET 1932 - 1995
Från den 1/1 1996 tillhör man SEKO, Seko-Sjöfolk.
Det älsta märket jag känner har formen av en
vimpel, metallfärgen är silver, färgerna i
emaljen är rött och .vitt, fyrtornet är blått.
Storleken är 19 X 18 mm. inkl. stången.
Nästa upplaga är nästan identisk med föregående,
O.B.S. fyrtornets bas samt vimpelns anslutning
till stången. Detta märke har jag sett i två
olika metallfärger, guld och silver.
När man introduserade. det runda märket har jag
inte lyckats få veta, men fyra olika varianter
har jag hittat, alla är emaljmärken i gulmetall.
Det första har en röd himmel, fyrtornet, ljuset
och vågorna är vita, den yttre ringen med texten
är blå. Storlek ca. 15 mm.
1987 kom en upplaga som var 12 mm. Färger som
föregående.
Några år senare återkom den stora modellen,
nu 16 mm. stor. Detta och föregående lilla
märket har mycket grövre linjer i text och
konturer än det först beskrivna runda märket.
Detta märke avviker från dom tre föregående.
Den blå färgen i ytterringen saknas, här är
texten i relief. Den röda färgen är ljusare
än på föregående och storleken är 14 mm.
Förbundets förtjänstmärke får man efter 25 års
medlemskap. Märket är av förgylt silver.
På baksidan graveras, medlemens namn.
Även detta märke saknar den blå ringen och
har en ljusröd nyans. Storlek 15 X 18 mm.
Till Sjöfolkets kongress 1987 hadde r
låtit göra ett märke i reliefpräglad
Märket är 19 mm. stort.

/
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På detta tidningsklipp kan man se att mannen till
höger har ett stort märke på kavajslaget.
Det är ett sorts "ID-märke" som samtliga kongress
ombud fick.
Märket är tillverkat av ett plast lämina t, och har
förbundsemblemets färger, storleken är ca. 53 X 56

Samlarhäl.sningar
med 1.32
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Din egen
hälsas

gott nytt hälsoår!
U nder 1958 a rran g erar FOf.KSAM tillsam m ans m ed I.O.TCO
och IUKSKOHIMiN rn landsom fattande hälsnkam panj —
11AI.SOAKICT50. Den kommer all belysa hälsans stora betydelse
för individ orli samhälle. Ilälsonrcl 58 \ ill också »lä cll slag
fiir den ninderna rehabiliteringen — ii. v. s. återanpassning
av handikappade till normalt arhels* och samhällsliv.

Några a v hälsoårets initiativ:
• Bästa spänsten priserna
Alla föret

rikstäv

idets förelag. Hland
i en komplett bastu.

Att läsa gamla tidningar
kan vara lärorikt.
Denna annons, som hittats
i VERDANDISTEN 1 / 1958,,
har kastat kunskapens
ljus över ett märke man
ofta sett bland diversemärken hos handlare.
Nu vet vi att den hör
hemma bland Folksamnålarna.

Märket är blått, med
silverfärgade konturer
och text.
Storleken är ca. 18 x 15 mm.
Texten är "HÄLSOÅRET".

Jobbiader — sporthclim adc folkfester — ru n t om i
Hälso- och rehabiliteringskonferenser på över 30 (11
"Trappa Utan slut" — film i färg om kondition till
• FOlKSAM-jourr.alen

in rehahiliteringsiniliat

• "Att börja på nytt" — en upplysningsskrifl nm handika
• Hälsobroschyr ined goda råd beträffande kost, motion o
spänning.

Bör liölsonölen

Samlarhälsningar
medl.32
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N O R R /E N A B Y G G IN G A - O G T R É ID N A D A R M A N N A S A M B A N D ID

NBTF är en organisation som organiserar arbetare i Norden. I Sverige är Skogs, Träindustris,
Byggnads, M ålares, Elektrikers och Bleck o Plåtslagareförbundets m edlem m ar med i
federationen.
NBTFs ändamål ä r tvåfaldigt. D els genom att ekonomiskt sam arbeta i konfliktsituationer och
dels genom att i kontinuerligt sam arbeta i gemensamma angelägenheter, som t.ex.
arbetsmarknads och utbildningsfrågor, sociallagstiftning mm.

y
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Märket finns i tvåvarianter. M ed NBTF ( kl 12.00 ) och PRPF ( kl 6.00 ), 16 mm.
Och ett med dom tre förkortningarna utskrivna, 15 mm i diameter, ( d e t o v a n a v b i l d a d e )

U T A N G R Ä N S E R / S v e d is h Cooperative Centre är biståndsorganisation för Folksam,
HSB, KF/Konsum, Konsumentgillesförbundet, OK, Riksbyggen, LRF och Föreningsbanken.
Utan Gränser har två olika m ärken ett allm änt ( se rapport nr 237 ) och
UG-Friends klubbnål, för dom som via Autogiro betalar minst 50kr per mån. Märkena har
svart bakgrund med 5st olikfärgade bågar.
1 2 x 20 mm. s t o r t .
G ör som jag bli m edlem i UG-Friends !!
Adress:UG-Friends
UTAN GRÄNSER
Box 30214
104 25 Stockholm

Samlar Hälsningar 168 Ove Theliander
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KOMM U N A L

ARBETS P L A T S OMBUD

Blå med röd text

/99S"

ARBETS P H P LA T S

O M BU D
37 k

KOMMUNAL H U D D I N G E SJUKHUS

MEDLEM
56 ANNA
18 TIM

22

ls

Samlarrapport nr.
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KRISTIANSTAD-BLEKINGE KONSUMENTFÖRENING.
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Mcdlemsmärke.
Färg: Vit, Grön, Blå.

Förtjänstmärken som används till
förtroendevalda.

'7 < /3

Bronsfärgad krans.

Silverfärgad krans.

U'

ib

Guldfärgad krans.

0 S~6
S F * S.b>

Knappmärke för förtroendevalda.

Medalj guldfärgad.
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No

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

Under åren 1990 till -95 har det utgivits en hel rad
småmärken, representerande olika verksamheter innom
arbetarrörelsen.
AiP
"Vår tidning". Märket’ är av gulmetall med vit
text på röd grund, storlek 12 X 8 mm.

QQ -

UNION
En ungdoms tidning utgiven av LO.
Märket är av gulmetall, röd botten med gula
bokstäver omgivet av en blå ring. 0 20 mm.
Frihets Förlag
Märket fins både av gul- och av vitmetall,
bottenfärgen är ljusgrön. Storlek 12 X 12 mm.
THE OLOF PALME INTERNATIONAL CENTER

w

Märket är nv gulmetall, mörkgrön grund med
vit text. Storlek 9 X 11 mm.
Arbetarrörelsens råd för personalutveckling.
"Rådet ska för förtroendevalda och anställda i
arbetarrörelsens organisationer förmedla,
förädla och renodla idéer, väcka funderingar,
bygga nätverk och ta initiativ för organisations-,
personal- och ledarutveckling."
Märket är av gulmetall, a;et är rött med ett
grönt blad. Storlek 14 X 20 mm.

ABL
Ett bolag ägt av ABF, Brevskolan och LO
för produktion och försäljning av skräddarsydda
Uppdragsutbildningar.
Afii
Märket är av vitmetall, bokstäverna är blå. 15 X 6 mm.
UNION DATA
Tidigare kallat LO data.
Nu gör dom dataprogram för ekonomi- och redovisnings
system och andra register till dom förbund
som är med i Union data.
Märket är av gulmetall, 16 X 9 mm. stort.
Texten är vit på en grå bakgrund.

ji/JP !
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Ett märke för dom förtroendevalda försäkringsrådgivarna på arbetsplatserna har också sett
dagens ljus. Märket är gult med text i rött
och svart, ca. 22 X 30 mm. stort.

Till sist ett par märken för våra lotterier.
Det första gäller SOCIALDEMOKRATERNAS MILJON
SKRAP.
Texten i guld på svart botten, ett
rött guldprickit fält med fyra runda grå fält
med symboler i guld. Storlek ca. 24 X 32 mm.

Det sista gäller A - LOTTERIERNA.
Märket har ett grafitti-inspirerat
A i grått
och rött i övrigt är märket vitt med guldtext.
Storleken är ca. 20 X 18 mm.

Samiarhälsningar
m e d l .32
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U n g a örnars

Unga ö rn a r

p ro p a g a n d a m ä rk e

Ditt stöd!

1936
Pris 25 öre

kunde man läsa på en affisch 1936,
i en annan text från -40 talet stod:"Dags att beställa
Örnmärket" d.v.s. örnveckans propagandamärke".
När man började eller slutade med dessa märken är dålt
i historiens dunkel. Det enda som jag lyckats åldersbestämma
är det från 1944. För övrigt har jag inte hittat så mycket
om dessa propagandamärken, vilket gör att min uppställning
är helt slumpmässig.
Vit text pä
röda örnen
Pappmärke,

Örnen och
jordglob m
Pappmärke,

Ett blått ytter fält o:
röda örnen på e
text. pappmärke , 0 20

Svart grund, gul sol, röd örn
och vit text.
Pappmärke, 0 21 mm

grund, dci
tt gyllene falt.

rött över en
landområden.

På ark
likada
blå färg c
1 upplaga för e

i--"
Röd örn på mörkblå grund,
text0"

Pä nörkblä grund

röd

Pappmärke, 18 x 22 mm

t/ Röd örn på blå grund,
vit text och stjärnor.
Pappmärke, 0 22 mm
1945
Röd örn mot ett blått måln,
röd text, årtalen är blå, i
övrigt vitt.
Pappmärke, 22 mm

Röd örn av papp, med vit text
ca. 35 x 19 mm.
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1/ Nordens flaggor i fl er fä rg st ryc k
texten är röd.
Pappmärke, 0 20 mm

1949
Märket ä r b l å t t och v i t t med r ö 3 V t e x t och eld.
Kanttexten: NORDISK LEIR. FRAMFYLKINGEN. UNGA ÖRNAR.
DE UNGES IDRA T. NUORET KOTKA. I mitten står:
1949 VARDAL NORGE
(det som står i kanttexten är namnet
på den Norska, Svenska, Danska och Finska systerorganisasionerna)
Pappmärke, 0 22 mm.
Att detta är ett propagandamärke för Vardal-lägret är det
nog ingen tvekan om, (de 11agarmärket från detta läger är
av metall). Om det också är ett propagandamärke för
Ornveckan detta år, vet jag inte.

1950 ? (örnens form är den som faststäldes detta år,
se rapp. 225)
Gult pappmärke med rött tryck, 0 20 mm

Detta är ett märke ov plast, ca. 23 x 12 mm

Om detta också är ett "Örnvecka"märke vet jag inte
men beskriver dom ändå här: Det fins två typer,
den ena är av gul plast med rött tryck, den andra
är av vit plast med rött tryck,
Storleken är ca. 21 x 34 mm
( se även rapp. 41 )

Sami arhälsningar
med 1 .32
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Val till Europaparlamentet 1995.
Till följd av att det var ett personval så hittar vi
ett antal "personliga" kampanjmärken.
Här följer en beskrivning av dom märken jag känner till.

Först det "person"neutrala märket.
Sätt Europa i arbete.
Ett 40 mm. plastmärke med ett rött tryck
där rosen har en något ljusare nyans
Texten är vit.

Lena Gonäs till Europa parlamentet, och
Tommy Waidelich till Europa parlamentet
är båda knappmärken av plåt, 37 mm. stora
Även här är texten vit på röd grund där
rosen syns i en ljusare nyans.

Maj Britt till Europa parlamentet.
Porträttet är tryckt i en gulbrun ton mot
en svart bakgrund, texten är vit.
Plastmärket är 40 mm. stort.

Anneli -Göteborgs röst i Europa!
Porträttet är tryckt i blått, den vita texte:
är lagd på röda remsor. I nederkanten skymtar /
man en röd partiros. Plastmärket är 40 mm.
/

SÄTT ETT X FÖR VERONICA
Porträttet i svartvitt, texten röd på vit
grund är dekoren på detta 40 mm. stora plast-

VÄbf H !
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Sören Wibe:s kampanj hadde flest märken.
Det fans 6 olika textvarianter och alla dessa utgavs
i tre olika färger, röda, orangsa och gula.

Om detta märke utgavs med anledning av detta val
vet jag inte, men mitt ex. hittade jag då.
Se rapport No.226 och jämför med märket:
"Socialdemokrater mot EU"
Detta märke är likadant, förutom att man nu
skriver: "Socialdemokratiska EU-Kritiker".

I rapport 226 hadde jag också ett P.S. om ett EEC märke.
Detta ledde till att jag nu fått en uppgift om ett annat
märke som bars av SSU-are på den tiden, åtminstone i
Norrtälje. Märket är gult med svart text, 25 mm. stort.

1/

Sami arhälsi: ingår
medl.32

Q

L i

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

Ett Märke som lanserades av ssu vid valet i Jugoslavien hösten
1996.
Det är en plastknapp,bottenplattan är vit,klockan och triangeln
är röd, bokstäverna är vita, Ca 25 mm är märket.
Klockan föreställer 5 i tolv.
LISTA BIH= ZDRUZENE
UBSD= IBRAHIM MUJEZINOVIC
SPO= ADEM TUCAKOVIC
HSS= SLAVKO PERICEVIC
MBO= MUHAMED MORANKIC
REPUBLIKANCI= SUADE KAPIDZIC

Häsning medlem 211
Ann-Marie Björklund

SAMLARRAPPORT

Hf- 26 ?

rete.-99

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

År 1899, på förslag av snällpresstryckaren Gustav Hultgren, bildades en klubb för tryckare i
Malmö under namnet Klapphotzen, för att år 1917 över gå till benämningen Malmö
Tryckarklubb.
Den 12 december 1975 inleddes en ny epok i klubbens historia. En interimsstyrelse utsågs
från de båda i Malmö verksamma tryckareklubbama att arbeta för deras sammanslagning till
en grafisk tryckareklubb. Lördagen den 13 Mars 1976 blev den verklig under namnet

GRAFISKA TRYCKAREKLUBBEN MALMÖ.
Klubben har som sitt ändamål, att sammankalla alla tryckare inom respektive tryckområde,
att ta vara på tryckarkårens intresse.
Grafiska Tryckareklubben Malmö har stadgar som är underställda
Grafiska Fackföreningen Malmö, förtrycktekniskayrkessektionen
Till klubbens 90 års jubileum 1989, togs denna nål fram.

Märket 17 mm i diameter, ljusgrön botten, text och mönster i guldfärg.

Birkagårdens Folkhögskola ( STOCKHOLM)
Skolan startade 1916 och elevförbundet 1917, ABF är huvudman för skolan.
Märket baras av elever som gick på skolan, märket fanns så tidigt som på 30 talet!

Märket 16 mm i diameter, röd botten, ljusblå ”kub”, kant och B i guldfärg.

SAMLAR HÄLSNINGAR
Medlem 168 Ove Theliander
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S v .Textilarbetareförbundet, 1898 - 1972.
Märket är av gulmetall med röd emalj,
storlek ca. 15 x 20 mm.

Sv.Sko och Läderindustriarbetareförbundet, 1888
Märket är av förgyllt silver. Himmelen är blå,
skorstenarna röda och hammaren i svart emalj.
Texten i relieff, storlek ca. 15 x 15 mm.
S v .Beklädnadsarbetareförbundet, 1927 - 1972.
1972 sammanslogs dessa tre förbund under
namnet Beklädnadsarbe tarnas förbund.
Om det funnits ett förbundsmärke före -72 vet
jag inte, men efter sammanslagningen kom detta
märke som är av gulmetall med röd emalj ca. 15
Bokstäverna T.K.L. står för= Textil, Konfektioi

och Läder

1988 firar Beklädnads 100 årsjubileum.
obs. nu räknar man från Sko och Läders födelseår.
Jubileumsmärket är av gulmetall med svart och röd
emalj, storleken är ca. 1A x 15 mm.

Till kongressen 1991 fans ett märke av vitmetall,
förbundsemblemet på röd grund.
Texten nertill är svart, storleken är ca. 25 x 35
Upplagan var numrerad.

Ett avdelningsmärke känner jag till.
Sv.Beklädnadsarbetareförbundet avd.8 står det på
Detta tyder på att märket kommer från tiden före
Märket är av gulmetall och igenombrutet.
Storleken är 11 mm.

Ett kontaktombudsmärke fins också, det är
av vit plast med rött tryck. Storlek A0 mm.
/
t upphörde 1993 och ingår
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1992 upphörde Beklädnads och Fabriks att
existera som egna förbund, för att 1993 likt
en fågel Fenix återuppstå under namndet:
INDUSTRI FACKET.
Det nya förbundets emblem består av ett
kombinerat, eller sammansatt lF i ett
rombiskt fält. Märket är silverfärgat,
lF är rött liksom ramlinjen runt om.
Storleken är ca. 12 X 15 mm.

Statsanstäldas Förbund upplevde att förbundsnamnet ej längre var adekvat, på grund av att
många verksamheter bolagiserats m.m. vilket
lett till att många medlemar ej längre är
anstälda av Staten.
Detta och på att sammanslagningar diskuterades
med förbund innom transportsektorn, ledde till
att man beslutade ändra namn.
Så:
"Från och med den 20 april 1995 heter vi SEKO
-Facket för Service och Kommunikation."
Det nya förbundsemblemet förklarar man såhär:
"Den stiliserade knuten står för styrka och
gemenskap och knyter ihop våra åtta branscher."
Märket har färgerna rött och guld, ca. 10 X 11 mm.

Samiarhälsningar
medl.32
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"Samlingstecknet för Sveriges folk", rapport 191.

Jag har hittat uppgifter som visar att jag helt hadde
misstolkat detta märke.
I ett tidningsrepotars från 18:e partikongressen 1948
kunde man se en bild från podiet som pryddes med samma
motiv som på märket åvan.
Som text till bilden stod=
" Ett samlingstecken för allt Sveriges folk prydde den
vackra fonden i Konserthuset och de olika fanorna gav
den internationella ramen och inriktningen."
Med detta som bevis får man nog betrakta det som ett
Kongressmärke.
I samma rapport, sidan 2, har jag glömt en uppgift
om den relieffpräglade rosen i gulmetall.
I Jönköpings partidistrikt använde man detta märke som
medlemsvärvarpremie i en aktion man kallade=
"Guldros - kampanjen".

Samlarhälsningar
medl.32
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Redovisning AB Färgmaterial.
Källa: Facket och verktygen.
M ärket naturlig storlek.

Förstoring 141%

Guldfärgat fält i :
Orange
Blått
Grönt
Rött

ram till år 1953 var det arbetsgivarnas uppgift att skaffa verktyg åt målarna,
men redan på 1920-talet började allt fler att själva köpa penslar. Anledningen
var, att målarmästarna sänkte kvalitetskraven på grund av stigande priser och
dessutom köpte man för små kvantiteter. Särskilt när ackordet gjorde sitt intåg på
1930-talet blev det nödvändigt med ordentliga verktyg och det var också en fråga
om yrkesstolthet; ju bättre verktyg desto bättre resultat.
Ar 1950 bildades AB Färgmaterial. Det skulle göra stora inköp och träffa avtal
med fabrikanter och leverantörer om sortiment och priser. Dessutom öppnade
man en färghandel i Uppsala och sedermera även i Stockholm, Göteborg, Skellef
teå, Västerås, Malmö, Luleå och Linköping. Allt detta skedde under stort mot
stånd från de privata penselfabrikanterna utom från Perfect AB i Bankeryd, med
-^-vilket man inledde ett samarbete, som fortgår än.
Det är ingen tvekan om att Färgmaterial lyckades sänka priserna och höja kvali
teten på verktygen. Sedan företaget år 1967 uppgått i det nybildade BPA ansåg
emellertid medlemmarna att insynen försvårats. Köpen i butiker och avdelningar
^ h a d e också minskat och företaget började begränsa sin verksamhet vid mitten av
1970-talet. Förbundet hade då efter kongressbeslut självt börjat överta inköp och
försäljning via avdelningarna. Ar 1980 upphörde Färgmaterials verksamhet helt.
Redan år 1953 hade Färgmaterial gjort sin första katalog över sortimentet.
Denna tradition återupptogs av förbundet genom verktygsrådet år 1983 då dess
första liknande katalog ställdes samman och kompletteras varje år med en aktuell
prislista som bifogas Målarnas facktidning. I sortimentet finns också yrkeskläder
från Slitman i Sala. I år gavs en ny upplaga ut av katalogen.
Inför Svenska Målareförbundets 100-årsjubileum 1987 har civilekonom Eeva
Seppälä på förbundets uppdrag arbetat fram en historik över verktygsförsäljningen. Denna broschyr är en bearbetad och förkortad version.

F

T u re Isaksson medlem 109.

Stockholm i augusti 1986
Svenska M ålareförbundet

SAMLARRAPPORT Nr: 272 Juni 1997
L o k a l a 1: a M a j

m ärken från

U ddevalla
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Nedanstående pappmärken användes i Uddevalla Arbetarekommun under åren 1924 - 1930.
På baksidan är det en klisterlapp med texten ” Wilhelmssons tr. St. Nyg. 18 Sthlm”.
Märkena är i naturlig storlek.

1924.
Uddevalla
Arbetarekommun

1925.
Uddevalla
Arbetarekommun

1926. Solidaritet
U-a Arbetarekommun

1927.

Samlarhälsningar
M ikael N elin medlem 228

K

Uddevalla

A rb e ta re k o m m u n

Lund 970611

SflMLflRRflPPORT
SAP

No

60 ÅR (1949)

Märket i rött och guld, med bild av Per Albin
och Branting. Storlek 17 x 18 mm.
GÄVLEBORGS LÄNS PARTIDISTRIKT 50 'ÅR

(1956)
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Märket i rött och guld, storlek 20 x 24 mm.

socialdemokraterna GÄVLEBORG 75 år 1981
Märket är emaljerat, textringen är röd, det inre
fältet är gult, metallfärgen guld, storl. 20 mm.
GÄVLE ARBETARKOMMUN
Märket i rött, blått och silver, storlek 17 mm.
SOCIALDEMOKRATERNA STOCKHOLMS LÄN

1907 - 1987

Märket av gulmetall, rosen i rött och grönt,
texten är svart. Storlek 19 x 25, inkl.bandspetsar.
SOCIALDEMOKRATERNA OSKARSHAMN

(1987)

Märket är emaljerat, textringen är röd, det inre
fältet är gult, rosen i rött och grönt. Metall
färgen är guld, storleken är 17 mm.
Märket såldes till förmån för valfonden, med
sikte på valet -88. Upplagan var 3000 ex.
VÄSTERVIKS ARBETAREKOMMUN

(1987)

Utförande och storlek som föregående
VALLENTUNA S0C.DEM.AR B .KOMMUN

(10 maj 1964)

Märket av gulmetall, det inre fältet rödemaljerat.
Enligt uppgift utdelat som förtjänstmärke på
Arbetarkommunens 50-års jubileumsfest.
Storlek 20 mm.

Samlarhälsningar
medl.32
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VÄRMLANDS PARTIDISTRIKT
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Z 7V

1905 - 1955

Märket i rött och guld, 20 mm. stort.
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Socialdemokraterna KARLSTAD 1902 - 1992
Rosen i rött och grönt, texten är svart
metallfärgen är guld, storlek 17 X 28 mm.

VÄSTMANLANDS PARTIDISTRIKT

1906 - 1956

Märket i rött och guld, 18 mm. stort.

SURTE

ALE

1907 - 1977

Märket i rött och guld, plastat. 0 18 mm.

MÖLNDALS ARBETAREKOMMUN

1910 - 1960

Märket i rött och guld, 15 X 15 mm. stort.

JÄMTLANDS LÄNS SOCIALDEMOKRATISKA
PARTIDISTRIKT 1911 - 1951.
Märket i rött och guld pryds med en bild
av CARL ÅSTRÖM. Storleken är 18 X 18 mm.

50 ÅR
Vem som jubilerar och när, vet jag inte.
Märket är gjort av kopparfärgad metall och
är igenombrutet. Storleken är 17 X 22 mm.

Samiarhälsningar
medl.32
.
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S.M.T. KAMRATLIG INSATS

S-'

1940 firade S . M . T .-kretsen, vilket är uttytt
Svalöv-, Marieholm-, Teckomatorpskretsen,
sitt 10-årsjubileum. I programmet kunde
man läsa följande:
En pristävlan mellan medlemmarna i kretsen
har arrangerats och första pris är en rundresa
till Mellansverige. Det gäller att skaffa så
många nya medlemmar och prenumeranter på Frihet
som möjligt. Till den medlem, som utför den
>> kamratliga insatsen >>, d.v.s. skaffat en ny
medlem och en ny prenumerant, utdelas en liten
vacker nål.

UNGDOMENS OFFENSIV,
kampanjen startade officiellt hösten 1945,,
men redan på Rikslägret i Motala, samma år
på sommaren, kunde man på devisen över
podiet läsa " Ungdomens Offensiv - Fred,
Frihet, Socialism ".
Märket är ca. 16 mm. stort och utfört
i rött och guld.

SKARABORGARE FÖR SOCIALISM,
står det på detta märke. Om det är ett
eller ej, vet jag inte. Utgivningsåret
också okänt.
Märket är av gulmetall, fanan är röd
liksom textringen.
Storlek 16 mm.

Samlarhälsningar
medl.32

No. 2 7é

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

SflMbflRRflPPORT

Anslut r>D '°.«ärfåriill

'

«- "”s° «*■ .a w ,
0

C

*

f

6 r<
“

""

'

0 l K STYse
Ett gammalt fint pappmärke och ett klipp ur en
jubileumsskrift från 1943, med samma devis.
Är nu detta ett bevis på att Lundaklubben är
utgivare av märket?
Helt säker kan man nog inte vara.
Man får väl anta att devisen är något som SSU använde
vid denna tid på 40-talet och inte klubbens egen.
Om det är så kan ju vilken klubb som helst stå för utgivningen.
Om man så tittar på märkets bild, tycker jag att det är
något skånskt över den, t.ex träden vid huset påminner
om pileträd.
Dessutom har jag sett flera ex. av detta märke, alla
funna i Skåne.
Min slutsats blir: Ett kampanjmärke utgivet av SSU i
Skåne på tidigt 40-tal.
Samlarhälsningar
medl.32
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SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND.
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En kompletering och tillägg till dom uppgifter som fins i
Rapport Nr.41, 1986.

FÖRBUNDSMÄRKET är 19 mm. stort och fins
i tre utföranden, förgyllt silver-, silver
och gulmetall.
"Nya GULDNÅLEN" är 8 mm. stor och tillverkad
av gulmetall och är igenombruten.

Till uppgiften om Morgonbrismärket från 1954
vill jag tillägga att man även till 30-års
jubileet utgav ett märke. Detta pappmärke
har en röd ring som omger ett fält tryckt i
mörkt och ljust blått och med en gyllene sol.

Det fins också ett jubileumsmärke från 1940,
Förbundets 20- årsdag.
Märket är präglat i gulmetall och har ett
porträtt av Anna Sterky.
Storleken är 16 X 25 mm.

Kravet
glömt.
dagens
Märket
ca. 20

på 6 timmars arbetsdag har man inte
E:t nytt märke med detta krav såg
ljus på 80-talet.
är av vit plast med svart tryck,
X 30 mm. stort.

"UTAN KVINNOR STANNAR SVERIGE"
Detta budskap från -85 års valrörelse
upprepar man 1988.
Denna gång är knappmärkena gjorda av
vit plast. Loggotypen är densamma som
tidigare med en underliggande kvinnosymbol
i ljusröd färg, den övertryckta texten
fins denna gång i fyra varianter =
grön, blå, lila och svart.

Samlarhälsningar
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Folkets Husföreningarnas Riksorganisation,
märket i rött och guld, 16 X 9 mm. stort.

Det fins även en variant med lagerkrans,
storleken är då ca. 19 X 12 mm.

iy

&

1987 kom ett nytt Folkets Husmärke, metallfärgen
är silver. FH i rött på tre vita diagonala band.
Storlek 10 X 12 mm.

t/

Jag har även sett en variant på detta märke.
Metallfärgen är guld, den yttre ramen är svart.
FH i rött på tre guldfärgade band på gråvit grund.
Texten och stjärnorna i guld. Storlek ca.13 X 15 mm.

1990 tog Umeå Folkets Hus fram detta märke, som
är av gulmetall, 8 X 8 mm. stort.

vfh

Borlänge Folkets Hus har också ett eget märke,
metallfärgen är silver, rutorna är blå.
Märket är pyttelitet, 5 X 5 mm. över hörn.

FOLKET AV IDAG, FOLKETSHUS REVYN 1939.
Märket är 21 mm. stort, av relieffpräglad gulmetall
Med tanke på att märket är ganska vanligt och man
kan hitta det lite varstans i landet så har
det kanske varit en revy som gjorde en riksturné.

i/
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FOLKETS HUS KAMPANJEN

S

VETLANDA FOLKETS HUS1 1929
står det på detta-märke som är vitt med svart tryck.
Storleken är 37 mm.
När kampanjen för att rädda huset var vet jag inte,
men jag fick märket i början på 80 talet.

SSU i Östersund brukar arrangera en drogfri Lusiavaka
och 1991 var det tionde gången.
Med annledning av detta fans ett märke framtaget,
det fins i två upplagor, vitt med svart tryck samt
rött med svart tryck. Märkena är 38 mm. stora.

BLOMSTERMÅLA FOLKETS HUS
har låtit göra detta stora märke, 56 mm.
Märket är vitt med en gul ytterring, blomman är röd med
gul mitt och ett grönt blad. Texten är röd.
Annledningen till utgivningen vet jag inget om,
man har sagt att det var på -80 talet.

Samiarhälsningar
medl.32

No. ^ 7 ?

SflMLflRRflPPORT
SVENSKA BRYGGERIINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET

1899 - 1965
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Medlemsmärket består av en vit krönt sköld på röd grund,
omgiven av en ring där förbundets namn är präglat.
Märket är av gulmetall och ca. 14 mm. stort.

Förbundet hadde två förtjänsttecken.
Det ena är ett silvermärke och det andra är ett likadant
märke av 18K Guld. Förtjänstmärkenas utförande är lika
dant som medlemsmärket, men man har lagt till en lager
krans, vilket gör att storleken blir ca. 18 mm.

Två kongressmärken känner jag till. Båda är av relieffpräglad gulmetall. Märket från 1949 är 20 x 27 mm. stort,
det som fins upptill på märket är fasaden på medborgar
huset i Stockholm, där kongressen hölls.
Märket från 1954 är 30 x 20 mm. stort.

Nästa märke kommer från Bryggeriarbetarefackföreningen
i Göteborg, (uppgiften bekräftad från Livs avd.1 i Gb .)
Märket är gjort av silver, stämplat 1947. I mitten ett
orangefärgat fält omgivet av en vit ring med text, skölden
är också vit. Längst ut en lagerkrans i silver. Storl.22 mm.

Samlarhälsningar
medl .32
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Några fackliga märken från den statliga arbetsmarknaden.

Detta är ett gammalt märke som jag tror är
ett tidigt märke från S v .Postmannaförbundet.
(någon dokumentation har jag inte sett)
Märket är av gulmetall, relieffpräglat och
igenombrutet. Storleken är ca. 19 mm.
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(se även rapp.29)

Post Chaufförs klubb, 1913 - 1988, 75 år.
står det på detta Stockholmsmärke.
Märket har en gulvit färg med en grön lager
krans, texten guld, storleken 19 mm.

iX

9O
Postmännens Stockholrrtsavd. firade sitt 100-års
jubileum 1990 och gav då ut detta märke som är
reliefpräglat, silverfärgat och 15 X 18 jnm.
stort.

Civilförvaltningens Personalförbund, CPF.
facklig organisation för all personal vid
den civila statsförvaltningen.
Till SF 1970.
Märket är av gulmetall.Fältet i mitten har
ljusblå emalj omgivet av en reliefpräglad
eklövskrans där man kan läsa: CPF 19 9/4 05.
Storleken är 16 mm.
1942 bildade man en kör(?). Förutom symbolen
är märket identiskt med förbundsnålen.
L S F , TELEVERKET SF AVD 4003
står det på detta märke. Metallfärgen är
silver, märket är blått med röda trianglar
i fackverket upptill. 12 mm. är storleken.
LSF påstås be t y d a L e d a r n a Statsanställdas
Förbund.
Var avd. 4003 fins vet jag inte, ej heller
utgivningsår, man har sagt mej, tidigt 80 tal.

Samiarhälsningar
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Sv.Elektrikerförbundet är nog det förbund som har
flest varianter på sitt medlemsmärke. Emblemet är
detsamma men storleken varierar.
Normalutförandet är gulmetall med röd emalj, ett
par undantag fins som framgår av nedanstående lista:
(av mej kända varian.ter)
15 mm. a/ silver, b/ gul.
14 mm.

(målad) i-'

10 mm.
8,5 m m . i/

©

Även förtjänstmärket med krans fins i olika storkekar.
18 m m .^
13 mm.

S

10 mm.

t/

7 mm.
1988 utgavs ett kampanjmärke för fred,, texten är röd
övrigt tryck är blått på vit grund. Storlek 32 mm.

Till sist, ett avdelningsmärke från "El-ettan".
Medlemsmärket har metallfärgen silver, röd grund, storl.15 mm.
Förtjänstmärket har metallfärgen guld, röd grund, storl.18 mm.
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Byggnadsarbetareförbundets medlemsmärke är
av gulmetall, huset är rött förutom gavel
spetsen som är vit liksom det bakomliggande
fältet. Storlek 12 X 14 mm.
(märket fins både i emalj och målat utförande)

1993 kom ett nytt medlemsmärke.
Märket är rött med en vit ram, taklinjer och
profilen. Texten i gult. Storlek 12 X 12 mm.

Förbundet har också ett förtjänstmärke.
Det är gjort av 18 K Guld och emalj, med
det gammla emblemet.
Storleken är ca. 18 mm.

Här följer ett par lokala fackliga organisationer
som tillhör Byggnads.

Norrköpings Rör-Arbetare Klubb.
Skjölden är röd med ett vitt diagonalt band.
Text och symboler i guld.
Storlek 13 X 14 mm.

Stockholms Murarefackförening.
Märket är rött, texten i guld, handen med
mursleven är silverfärgad.
Storleken är ca. 13 .X 17 mm.

Märket fins också med lagerkrans,
storleken är då 17 X 20 mm.

Samiarhälsningar
medl.32

Samlarrapport nr 283

IleliZCaildSDOikiiriia

N siurlig rtorlck

Dec. 1997

Guld, text ocli rnm
v. blält- h. rott
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1962 bildades det en grupp bland de socialdcnioUratiska riksdagsmännen
som kallade sig för Ilelgeandspojkarna. Gruppens uppgift var att stärka
motionen och förebygga begynnande ”kalaskulor”. Man träffades varje
onsdagsmorgon i en lokal som FOLKSAM ställde till förfogande för att
göra gymnastik under ledning av Knutte llallbcrg på Folksam. Enl.
Ingemund Bengtsson var det svettiga och hårda inorgonpass. Att få vara
med i gruppen var öppet för alla S-riksdagsmän, men bara om de var
beredda att delta i onsdagsgymnastiken.
Fortfarande gäller ”gymnastik” men övriga S-riksdagsmän kan ansöka om
att få bli stödjande medlem, i dag har man 53 ntcdl.
Vid föreningens 20-årsjubl. 1982 gav ut sitt mcdlemsmärkc.

Helga-S

Naturlig storlek,
Vitmetall

De kvinnliga riksdagsledamöterna skulle inte vara sämre än sina manliga
kollegor. 1987 bildades föreningen llelga-S. Ilär kunde alla S-märkta
kvinnor i riksdagen och i departementen efter ansökan bli medlemmar.
Helga-S ordnar olika aktiviteter, allt ifrån innebandy till modevisningar.
Förra året gav man ut sitt mcdlemsmärkc.
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Började kring ett kafébord
en dyster påskafton i Boden
Hade det inte varit för partisprängningen 1917 skul
le nog aldrig Norrländska Socialdemokraten blivit
till. Men socialdemokraterna sprack med besked och
de utbrytande vänstersocialisterna tog i Norrbotten
med sig partikassan, de flesta medlemmarna — och
partiorganet Norrskensflamman.
För de Branting-trogna var läget dystert i den nord
ligaste landsdelen. De befann sig i minoritet och hade
på påskafton 1917 blivit utslängda från partidistriktets
konferens där majoriteten beslutet att utträda ur soci
aldemokratiska partiet, men behålla partiets tidning.
Ombuden som inte Fick vara med traskade över till
Centralkaféet och bildade ett "nytt” partidistrikt. I
spetsen stod I. A. Jakobsson, den man som kom att
höra till NSD:s grundare, var dess ansvarige utgivare
i 22 år och satt i tidningens styrelse ända fram till
1964.

Betydelsefullt ha en dagstidning
På hösten 1917 formades planerna att ersätta den
förlorade Flamman med en ny "moderat” tidning.
Till den 8 december härleds Tryckeriaktiebolaget
Norrländska Socialdemokratens stiftelseurkund,
undertecknad av bergmästare C. I. (Manne) Asp
lund, Luleå, distriktschefE. P. Lantz, Luleå, snicka
ren och kommunalnämndsordföranden I. A. Jakobs
son, Boden, m fl.
Dessa som stannat kvar i partiet var i fatal i Norrbot
ten, men hade på riksnivå majoriteten inom arbetarrö
relsen bakom sig.^tt det gick illa just i Norrbotten
förklarades så här i NSD:s första verksamhetsberät
telse, avgiven i början av 1919:
’'Orsakerna till denna för det gamla partiet in
om länet tillintetgörande utgång äro i främsta
rummet att söka uti Norrskensflammans lång
variga agitation för vänstersocialismen och
dess dominerande ställning som den enda so
cialdemokratiska tidningen i övre Norrland.
Detta säger en del om hur betydelsefullt man upp
levde att ha tillgång till den opinionsbildande kraften
i en dagstidning. Så det var inte konstigt att "gamla"
partiets folk var ivrigt att starta en ny tidning — trots
de vedermödor det innebar.

N SD trycktes från början i Stockholm
Det är kanske ödets ironi att den på den tiden i övre
Norrland dominerande socialdemokratiska Luleåtidningen numera är en liten obetydlig sekttidning
med säte i stockholmsförorten Spånga medan dåti-

Norrländska Socialdemokraten
NSD
Röda bokstäver.
Vit figur.
Guldfärgad krona.
Källa:
”Från Fattig Sate,Till Rik Drake”.
Jubileumsskrift vid 70 år.
1919-1989
Redaktör: Ove Andersson.

dens i Stockholm tryckta NSD är störst i hela Norr
land och ges ut i Luleå.
NSD tryckt i Stockholm?
Jo, så blev det faktiskt! Grundarna såg Boden som
den självklara platsen för utgivning av nya partiorga
net. I Luleå var det redan hård lokal konkurrens mel
lan tre tidningar. Dessutom var Boden en järnvägs
knut med bra kommunikationer och där hade partiet
kvar greppet om den lokala arbetarekommunen.
Men kruxet låg i att någon tidning icke lagenligt fick
utges på orter som saknade stadsrättigheter! Sådana
skulle visserligen Boden fa, på nyåret 1919, men i vän
tan på detta tog tryckeriaktiebolaget hjälp av SocialDemokraten i Stockholm. Därifrån bjöds redaktionell
hjälp (inte minst rätten att fritt få låna Socialdemokra
tens artiklar) och tidningspapper. Själva tryckningen
av Norrländska Socialdemokratens provnummer den
14 december 1918 skedde på Arbetarnes Tryckeri i huvudstaden.
, 09 T u re lsa k ss0 „
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Förord
På sitt rockuppslag bar han, den gamle veteranen, ett parti
märke och dessutom Barnens Bys Simmärke.
Hyresgästerna var praktiskt taget rättslösa, då vi år 1932 äntli
gen fick en stabil arbetarregering. Därom erinrar partimärket
just nu när jag skriver om hyresgäströrelsen. Dittills hade bo
staden varit en fråga om tillgång och efterfrågan. Nu skulleden
bli en social rättighet — och det blev den.
Simmarmärket utdelades till alla de barn som under många år
lärde sig simma på det ”kollo” som Hyresgästernas Centralför
samling skapade i Stora Höga år 1930. Veteranen med märket
var Eric Lennvall, som med entusiasm verkade bland barnen i
många år.
Märket erinrar om mycket mer än Barnens By. Det symbolise
rar för mig den imponerande insats på det sociala och kulturel
la området som hyresgäströrelsen gjort. HCF har inte bara
kämpat för bra bostäder till rimliga hyror utan fört en kamp på
ett brett samhällsfält.
Hyresgästernas Centralförsamling varken kan eller vill ta åt sig
äran av a l l t det positiva som uträttats till hyresgästernas from
ma sedan mitten av tjugotalet. Men det är ett par omständighe
ter som är viktiga och ovedersägliga. Det var i Göteborg det
började. Här stod rörelsens vagga. Härifrån kom signalerna
om en organisation för hela landet. Det var i göteborgarnas
tidning Hyresgästen som man ropade efter det önskvärda men
ouppnåeliga: Hyresgäster i hela världen, förenen Eder! Om in
te det var realistiskt så var striden mot hårda fastighetsägare
det i sä mycket högre grad. Det var i Göteborg de flesta männi
skorna vräktes och de hårdaste striderna stod. Och det även
om man inte räknar med den största hyresstriden i landet nå
gonsin: Olskrokskonflikten.
När HCF nu fyllt sexti år, då dör denna centralförsamling för
alla hyresgäster i Göteborg. Rätt eller fel, därom må andra dö
ma. Men det minsta som kan sägas i denna stund är att HCF in
te kämpade förgäves.

Källa: C larence Johansson.
II.C .F. 60 Ar.

II.C .F.
H yresgästernas
C entrallo rsam ling.
M ärke: B rons v
Blå ilagga.
M ärket finns som
hedersm ärke i
silver och guld.
Efterlyses:
M ärken från
B arnens By.

109 T u re Isaksson.
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Vad kul att'din korapis också ville gå med i Press!
Här kommer din medlemspin - som tack för att du
värvat en medlem!
Om du känner någon mer som också vill gå med i Presi
- använd nedanstående kupong.
Självklart får du en pin för varje polare du

...r*nL.
Min kompis som också vill ha ett Presskort heler

j**1Anna 56
Me<« T i m i 8

Jag har värvat en kompis och lår en Presspln!

i, 10992
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En miniserie l:a majmärken från Ängelholm.
Märkena är gjorda åv papp.

Det första märket är rött med ett
vitt band tvärs över.
texten och årtalet är tryckt i svart.

Följande två märken är tryckta i
färgerna rött och brunt.
Jämför liknande märke från Lund,
rapport No.39, där färgerna är
svart och rött.
Årtalet 1927 är tryckt i svart.

Alla tre märkena är tillverkade hos BILJETTRYCKERIET i
Landskrona.
Samlarhälsningar
m e d l .32
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En sammanställning av l:a majmärken från Mölndal.
Dom flesta fins i märkessamlingen i Varberg.
Om du har något årtal som inte är med på denna lista
så hör av dej.

Samiarhälsningar
medl.32
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SOCIALDEMOKRATISKA PARTISTYRELSEN
S v e a v ä g e n (JO, S t o c k h o l m Va
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C lr U iilU r 5 . 11)55

S i(‘rii|(“ hjälper
en angelägenhet lur oss
.......... . * ucniia insamlingsak tion. Ett propagandamärke (2 kugghjul med
text SVERIGE HJÄLPER, pris 50 öre) försäljes i huvudsak av skolbarnen. Om denna försäljInsanilingen SVERIGE HJÄLPER är en det svenska folkets manifestation av vår solidaritet
med de betryckta folken i andra länder och världsdelar. Sverige är ett land, som bör ba särskil
da förutsättningar för att ge hjälp till självhjälp. Dels är vårt land inte invecklat i något av
8tormaktsblocken och kan därför räkna på ett stort förtroende från dessa folks sida; dels har
vi sluppit ifrån krig och är kända som ett socialt föregångsland. Det ställer å andra sidan krav
på oss att i mån av förmåga göra en insats för en lyckligare social utveckling i de länder, som
av olika orsaker inte tillnärmelsevis nått den standard som är vår. Aktionen är en gemensam
angelägenhet för alla demokratiska svenskar. Socialdemokratin är emellertid den politiska rö
relse, som har de bästa internationella kontakterna och som alltid har verkat för internatio
nell förståelse och en lösning av ekonomiska, sociala och kulturella problem också på det inter
nationella planet.
Vi vädjar därför till våra partivänner att i praktisk handling göra en insats, som hedrar
hela den svenska arbetarrörelsen.
Stockholm i februari 1955.
Med partihälsning
Socialdemokratiska partistyrelsen
*** » » » » » > , , ,
D essa
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Här följer ett par unika märken, inte för att dom är
gammla och sälsynta men för sitt sätt att förmedla
ett budskap.
Så vitt jag vet så är det första gången vi ser ett
av våra märken där texten är skriven på byggdemål.

Pite-mål är nog inte så många av oss som förstår,
en översättning behövs nog:

så

Nu får det vara nog Piteborna har inte råd med högern.

Även det andra märket med sin rebus är väl ett nytt
grepp i rörelsen.
Från vilken stadsdel i Malmö som märket kommer från

Båda märkena är vita med rött tryck. 56 mm. respektive
38 mm. är dom, och utgivna blev dom 1994.

Samlarhälsningar
medl.32
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t-vå tidningsklipp.
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den 3 Mar
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BILDT BLIR SPARKAD

j
[
|

(S)ubventionerat

föreningen.
Han berättar att folk
tröttnat på Carl Bildt
och en orättvis poli-

i

- Folk är förban| nade. De vill att nå
gonting radikalt ska
hända.
Sagt och gjort. En
tryckeriapparat köptes in \
till Folkets hus med sponsra-

" ---------------- -

2 °°Vi l y c k a d e l ^ ^ ? ^ ^ ”t ^ ^ ^ ^ ^ l^ ^ ^ r

I Rinkeby utanför Stockholm finns 2 000
knappar i omlopp som föreställer Carl Bildt
vilkén blir sparkad av en fot till det yttre lik
s-ledaren Carlsson.
Partim aterialet är tillverkat av Juan Fonföreståndare för det lokala Folkets hus
Och socialdemokratisk politiker. Folkets
hus har köpt in en tryckeriapparat och tre
hngdomar har via ungdomspraktikplatser
ansvarat för själva produktionen.
■ Det ä r skönt a tt veta vad skattepengarna
ånvänds till...

•
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direktör och ansvarig
utgivare
■
Bennie Ohlsson
1

:
.Nordvästra Skånes
Tidningar

iill-™

Redaktionschef
Henry Carlsson
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1982
als valkampaHi
K 0m m u nals
-J.noOtoWSl

K am panjen b lir en kvinnoprotest
m ot arbetslösheten och en attack
m ot den borgerliga nedskåm ingspolitiken som drabbar Kom m unals
kvinnor
såav
hårt
När nio
tio arbetslösa kommu

nalareär kvinnor ärdetnaturligtatt

—ohiliserasattslå
tillba"Snarka
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Här följer fyra utgåvor från Stockholm valåret 1994.

i/

SSU Stockholm vill störta regeringen, detta säjer man med
ett lila märke med text i rött och svart, storlek 38 mm.
(S)öderbönan är vit med svart text och en röd ros, 0 38 mm.
Botkyrkas framtid presenteras med en vit ros på ett rött
fält, texten är svart, märket är 30 mm. och gjort av vit plast.
Tillsammans för trivsamma Tyresö, utropar Socialdemokraterna
med detta gula plastmärke. Texten är'svart och röd, 40 mm 0.

Nedan avbildade märke är, så vitt jag vet, det första
kampanjmärket med den nya spanska rosen.
Märket är utgivet 1993 och är tillverkat av vit plast
med rött tryck, storleken är hela 60 mm.

Samlarhälsningar
medl.32
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Här är ett par märken från partikongresserna som
"inte hadde några märken".
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Bekanta som bevistade kongressen -96 kom hem och sa att,
något kongressmärke fans inte!
Likväl dök detta märke upp så småningom.
Märket är detsamma som "Skosulan" från 1988 års val
rörelse, men nu med texten "KONGRESS 96" i vitt.
Man har sagt mej att det var ett tack till Ingvar Carlsson
från "fotfolket" (SSU). Ingvar avgick ju som partiordf.
vid denna kongress.

Dom flesta delegaterna som återvände hem från 1997 års
kongress i Sundsvall hadde samma budskap nu som 1996
"inget märke".
Denna gång hadde jag i alla fall hört ett rykte om en
sak. knapp med kongressens loggo (barnet som hjular) och
devisen "FRAMTIDEN BÖRJAR NU".
Da jag frågade efter den så fick jag som svar:
Jassa den, menar du sånna".
Ack ja, det är inte lätt alltid.
Märket är ca. 37 mm. stort, bottenfärgen är ljusgrön
barnet i flerfärgstryck, texten är silvergrå.

No. 295
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Några nyheter från Handels Anno 1996.

Först det lilla kongressmärket, 20 x 13 mm.
På märket fins två "gubbar" som pratar i
munnen på varandra. Den. vänstra är orangeröd
och den högra är grön. figurernas konturer och
texten är svart. Bakgrunden är vit med en
yttre kantlinje i guld.
Texten: "Handels anställdas förbunds Kongress 1996".

1/

Handels Västmanland (avd.21)
90 år 1996.
Märket är vitt med en guldkant, texten är röd,
årtal och mistelkvisten i svart.
Det fins också en medaljong med samma text, lite
annorlunda komponerad, även detta märke är vitt
men all text och bild i guld.
Märket är 15 x 18 mm. stort, medaljongen 21 x 25

AVDELNING 8 ESKILSTUNA
80 år 1996.
Märket är av cromblank metall med text och
emblem i rött, storleken är 16 x 20 mm.
Se rapp.142, där fins .beskrivet avd.8;s
70 års märke.

Till sist,
Numera ser Förbundets Förtjänstmärke ut såhär.
Storleken är 15 mm. och gjort av 18 K Guld,
liksom tidigare upplagor. Se rapp.140.

Samlarhälsningai
medl.32
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VER D A N D I - arbetarrörelsens nykterhetsorganisation startade 1939 en kampanj för medlems- och prenumerationsvärvning.

D

E

L T

A

i den

G

duella tävlan
om

N OV :s

fackla.
—

F ör att erövra NOV:s förtjänstmärke facklan kräv
des:

indivi

© —

1) anskaffa en ny medlem
2) anskaffa en ny prenumerant på Verdandisten
3) sälja för minst 5 k r av förbundets förlagsartiklar
E tt år senare ändrades bestämmelserna så att det blev
e tt poängsystem enligt följande:
1) ny medlem; 4 poäng
2) ny prenumerant; 4 poäng
3) försäljning för 5 kr; 3 poäng
4) upptagande av stödfondsavg. för 5 kr; 3 poäng
5) upptagande av annonser för 10 kr; 3 poäng
6) ledare av ungdomsavd, studiecirkel etc; 3 poäng
Tolv poäng berättigade till en fackla.

Kampanjen pågick i flera år och det blev många facklor för vissa medlemmar och för att inte
behöva dela ut alltför många märken löste man det på följande sätt, allt enligt en notis i Ver
dandisten 1943;
" 1:a och 2:a facklan sändes till vederbörande avd. styrelse för utdelning. 3:e - 9:e facklan
kvitteras i vanlig ordning i tidningen m en sändes icke. 10:e facklan är en guldfackla som
sändes. 11 :e - 19:de kvitteras men sändes icke. 20:de dvs guldfacklan sändes."
Av detta förstås att det är två fackelmärken. D et första märket i silverfärg och det andra, lite
större än det första, i guldfärg.

r

Silverfärg med röd emalj i lågan, ca 13 mm högt.
(Utseendet p å guldfacklan är fortfarande obekant men bör se ut som den
silverfärgade, fast lite större.)

■'

(Observera att IO G T under 50-talet hade en fackla i samma storlek men med
lågan åt andra hållet.)

ingar från medlem nr 84

Sture Lövgren

Sam larrapport nr 297 MAJ - 98
Sedan min rapport nr 253 okt-96. om HOTELL OCH RESTAURANGANSTÄLLDAS YRKESPINS kan följande redovisas:
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Kvinnlig Bartender.
500 ex.

Wjjl

/

Fast Food personal.

Fast Foodpersonal.

Man. 1000 ex.

Kvinna. 1000 ex.

Färdledare.
Man. 500 ex.

Gårdskarl /
Vaktmästare.
500 ex.

'

1

Färdledare.
Kvinna. 500 ex.

Manlig
Receptionist.
500 ex.

HRF:s förbundsmärke 1998.

Motiv: Tvåbent älg. Text: Lappkastet 1995.
Märket kom till i samband med en lands
omfattande ungdomssatsning med aktiviteten
”Lappkastet” i Sveriges nordligaste avdelning
på vårkanten 1995.
109 Ture Isaksson.
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Hyresgästernas Riksförbund.
Centralorganisation för hyresgäströrelsen
i Sverige. H. bildades 1923 och har under
efterkrigstiden utövat betydande inllytande
på bostadsförsörjningen, dels genom
politisk opinionsbildning och m edverkan i
offentliga utredningar, dels via system et för
hyresförhandlingar. H. utger tillsammans
med HSB:s Riksförbund tidskriften ” Vårbostad”.

1996

Vår Bostad.

F örtjänstecken i guid.
Utdelas till förtroendevald eller anställd efter
25 år i rörelsen.
Första gången utdelad 1986.
F örtjänsttecken i silver.
Utdelas till förtroendevald eller anställd efter
15 år i rörelsen.
Första gången utdelad 1986.

//

Vä.vsjö
K ongressm ärke 1992.

Kongress m ärke 1996.
(m iljökongressen)

109 T u re Isaksson.
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Hyresgästernas Riksförbund.
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Knappmärke, Plåt.
1982.Hyresgästernas Storstadstöruni
Motiv flertärg, Rött hjärta, svart text.
från Stockholm,Göteborg,Malmö.

Knappmärke, Plast. 1993.
Höj inte min hyra!
Vit text.
Röd bakgrund.

Knappmärke, plast 1984.
Hyresgästens röst.
Vit knapp.
Svart text.
Rött HH.

109 Ture Isaksson.
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Knappmärke. 1985.
NYCKELN I ILL ETT
BÄTTRE BOENDE.
Vit bakgrund, svart, text, röd nyckel.
H, svart-vitt.

Knappmärke 1991.
HYRESGÄSTFÖRENINGEN
HERR BORMAN.
Vit bakgrund.
Övrigt, rött.

Knappmärke 1991.
Trygghet i boendet nej till marknadshyra.
Vit, bakgrund.
Svart, text,
H-rött.

Knappmärke. 1992■
Behöver vi bo?
Gul bakgrund.
Röd, kant. Svart,text.

Knappmärke. 1993.
Nu får det vara nog!
Vit bakgrund.
Svart, text
Rött H och kant.
109 Turelsaksson.
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