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GRUNDADES DESSA FACKFÖRENINGAR

Metall avd. 13,

(Karlstad).

1995 var födelsedagen.
Märket är rött med en gul "sol" med röd text.
15 x 15 mm. är storleken.

Metall avd. 83, (Linköping).
1999 var födelsedagen.
Märket är av gulmetall, med emaljinläggningar
i rött, vitt och svart,
storleken är ca. 16 x 11 mm.

Metall avd. 86, (Borås).
1999 var också deras födelsedag.
Märket är cromfärgat, texten är svart
M:et i rött
19 mm. stort.

Livs avd. 51, (Gotland).
1998 firade man 100 års dagen.
Märket är relieffpräglad gulmetall,
L:et är rött.
Gotlandskartan är ca. 9 x 19 mm. stor.
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Sv. Skorstensfejeriarbetareförbundet.
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(Sotarna)

L

Från detta förbund känner jag endast till dessa 4 märken.
Om det funnits något kongressmärke eller liknande vet jag
inget om. Vet du, så hör av dej.
Det älsta är ett 12 x 18 mm. stort märke med röd emalj,
metallfärgen är guld.
Sedan har man gått ner i storlek (enl.modets direktiv)
och märket är nu 9 x 15 mm. och har en plastbeläggning.
Enligt vad som berättats så togs beslutet om sammgåendet
med Kommunal ganska långt innan beslutet verkstäldes.
Under denna tid blev det plötsligt en stor efterfrågan
på medlemsmärket bland medlemmarna, så lagret tömdes.
Förbundet lät då göra en ny upplaga.
Dessa märken skiljer sej lite från dom tidigare, storleken
är 10 x 14 mm. och med en något mörkare emalj.
Detta förbund har nog, vad jag tror, det till storlek
minsta förtjänsttecknet i Sverige.
Märket är ca. 6 x 9 mm. och gjort av förgyllt silver,
stämplat L9 (1961).

Ett intresant märke från ett Folkmöte i Åhus 1917.
Man kan väl förmoda att Branting var engagerad som talare
eftersom hans bild fins på märket.
Märket är av papp, det har en röd kant runtom, texten är
svart pa vit grund. Porträttet är i svartvitt.
Nu, ett tillägg till rap. 313.
Det är ett nyupptäckt märke från Broderskapsrörelsi
Märket är av vit papp med blått tryck.
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Några pappmärken från fackliga sammankomster.

De handelsanställdas skandin. sommarmöte i Folkets Park,
Malmö 19 13/7 24
Märket är tryckt i flerfärg och har en blå ram. Det är
monterat på en röd rosett.
Kommunalarbetarnas Dag i Malmö Den 5 juli 1931
Märket är rött och vitt, det är försett med ett rött band.
Jernarb.-F.-F. Landskrona 19 29/ 01 10-årsfest
Märket är olivgrönt med en smal röd ram.
På det ex. jag avbildade var det avskavat i mitten så
månaden för festen gick inte att läsa.
B.A.F.F.
Märket är grönt med en vit blomma, bokstäverna är vita
på röd grund.
I.T.F.S. (Internationella Transportarb.Förb. i Sverige)
Friluftsfest pris 25 öre Bäres synligt
Märket är rött med vit text och dekor.
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När man ser sånna här märken väcks ens nyfikenhet.
Många frågor dyker upp, varför träffades man, vad
avhandlades, när och var ???
Dom båda från Malmö är av den typ som är "lätta"
eftersom där står när och var mötet var.
Det brukar gå att hitta svar i arkiven, eller hos
resp. avdelning.
Likaså Landskrona-märket är lätt, det mesta står
ju på märket.
Dom andra två är av motsatt typ, dom ger ingen
vägledning alls.
Fältet är öppet för gissningar och spekulationer
utifrån dom kunskaper man har om vad man brukade göra.
Varifrån märkena kommer kan nog endast lösas om någon
hittar samma märke hos någon fackförenings gömmor.
Holl med om att det är spännande, t.ex. Malmö-märkena
med rosetter och band.
Bar alla deltagare sådana? eller kanske bara presidiet
B.A.F.F. ? Är det en Byggnads- eller Bryggeri-Arbetare
Fack Förening ? Fler förslag?
Vad gjorde dom? Kanske en familjeutflykt i det gröna,
en såk. "Gökotta" ?
Detta var några tankar i huvudet på en samlare som
trasslat in sej i historiens slöjor och rottrådar.
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LO:s 50-årsdag 1948 firades med pukor och trumpeter.
Den centrala höjdpunkten var högtidligheterna i Stockholm
den 7-8 augusti, man beräknar att omkring 40000 personer
deltog i festligheterna där. Efter de centrala festlig
heterna i Stockholm har lokala fester och jubileumsmöten
anordnats ute i landet med de fackliga cenrtalorganisa
tionerna som arrangörer. Man uppmanade alla 327 FCO att
ordna en lokal jubileumsfest under namnet "Arbetets dag"
eller "Fackföreningsfollcets dag". Resultatet blev att
206 lokala fester anordnades med sammanlagt 86475 deltagare.
Från alla dessa fester känner jag endast till dessa två
märken.
Det första är från Ängelholm, där man hadde sitt arrange
mang den 15 augusti.
Märket är av papp, med rött tryck.

Det andra är av relieffpräglad metall, ljust bronschfärgat,
20 x 27 m m . stort.
Dess hemmort har jag inte lyckats uppdaga.
Var firade man den 22 augusti ??
Stockholm var det inte, Ängelholm var det inte och Malmö
var det inte heller, för här firade man den 14 augusti.

i/

Hjälp mej lösa problemet. Kolla FC0:s verksamhetsberättelse
för 1948 på Din hemmort.
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Att ABF folket har tat sej ton och bildat körer runtom
i landet till mångas glädje och trevnad, fins många bevis
för. Många har också haft märken,tyvär har jag inte haft
tillgång till fler än dessa för avbildning. Jag hoppas att
ni som har andra, på något vis låter oss ta del av den
kunskapen.
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ABF Manskör Karlshamn.
Märket är av gulmetall med svart och grön
emalj. Det gröna är nedre delen av stadsvapnet.
Storlekel är 15 x 20 mm.

Luleå ABF-Kör.
Märket är av gulmetall, igenombrutet och
med en blå banderoll.
Storlek 13 x 11 mm.

ABF Kören.
Var denna kör fins eller fans, vet jag inte.
Märket är av relieffpräglad gulmetall, som
är igenombruten.
Storlek 12 x 17 mm.

t/

ABF s Flen.
"S"-et tolkar jag till sång.
Märket är av gulmetall och emalj, jag har
sett två olika färger, den ena lila och
den andra violett.
Storleken är 13 x 18 mm.

Samiarhälsningar
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Säfsen
- DEN VÄNLIGA
VILDMARKEN_______________

ckl
Z DO I

6 mil väster om Ludvika i
sydvästra Dalarna. Närmaste
ort är Fredriksberg. Där ligger
turistanläggningen Säfsen, vars
huvudintresenter är Metall,
Handels och Industrifacket.
Numera drivs anläggningen i
bolagsform.

Märkena som fins är sålda som suvernier. Dom två
sista, "Säfsen alpin", utgavs 1996. Dom andra
är äldre. Alla är av gulmetall.
Det rektangulära märket har längst upp en blå himmel,
sedan kommer vita berg, grön skog avslutar bilden,
längst ner ett vitt fält med text i guld.
Nästa är en svart älg som springer på grönt gräs
med texten i guld, ca. 26 x 21 mm.
Snobben, på väg till fisket. Han är vit, likaså
hatten. På den gula solen står texten i guld.
Storlek ca. 14 x 26 mm.
Här sitter snobben i en orange kanot med sin vänn
fågeln som är gul. på det blå vattnet står texten
i guld. 26 x 16 mm. är storleken.

På dessa två märken fins en brun bäver
i röda kläder avbildad, på den ena
håller han en snowboard och på den
andra har han skidor och stavar.
Bakgrunden är vit på båda märkena.
Skidmärket är ca. 17 x 21 mm.
snowboardmärket är ca. 19 x 24 mm.
Texten är svart på båda.
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Märken från några av rörelsens skol- kurs- konferensoch fritidsannläggningar .

Lingatan i Bohuslän, var Metalls kursgård mellan
1983 till 1997 då den såldes.
Märket ser onekligen underlikt ut, den konstiga
figuren är nämligen byggnadens grundplan. Det sägs
att där fins en liten bergknalle och man byggde
den första delen vid denna och efter hand som
behoven ökade så byggde man till en bit då och då
och det föl sej naturligt att fortsätta runt
knallen,
Märket är av gulmetall, figuren i bege och rött.
ca. 13 mm.

En annan av Metalls kursgårdar heter Yxnerum,
med adress Åtvidaberg.
Märket är av gulmetall, texten är röd, ovalen
med oxen är vit. Storlek ca 26 x 21 mm.
Nynäsgården, en anläggning som ägs av
ABF Stockholms län.
Märket är gulvitt med röd text och dekor.
Storlek 19 x 11 m m .

Marholmen, ägs av Kommunalarbetareförbundet
Anläggningen ligger i skärgårdsmiljö
utanför Norrtälje.
Märket är vitt med svart text, båtens ena
segel är blått. Storlek 31 x 10 mm.

Örenäs Slott, en anläggning ägd av arbetar
rörelsen i Skåne. Den ligger i närheten av
Landskrona. Där fins även en LO-skola.
Märket är kopparfärgat med text i relieff.
Storlek 26 x A mm.
Alla dessa märken är från -90 talet, alla förutom
Örenäsmärket är tidstypiskt plastbelagda.
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AP fonden misskrediteras
Människorna måste ges möj
lighet att aktivt välja 7e APfonden som förvaltare av pre
miepensionsmedlen, kräver
Leif Jakobsson, (s) riksdags
ledamot från Malmö. Han har
startat en rockmärkeskampanj och avser att motionera
om detta i riksdagen.
- J a g k änner mig lurad. För
a tt gä med på a tt 2,5 procent av
pensionsavgiften skulle gå till
prem iepension hade vi socialde
m okrater som krav a t t det skul
le finnas e tt bra sta tlig t alter
nativ. 7e AP-fonden h a r inte
fatt sam m a chans som de andra
450 fonderna, säger Leif J a 
kobsson.
Ilan påm inner om a tt social-

t1te
\We
&

*

dem okrater
na h ar tagit
ställning till
pensionsö
verenskom
melsen
i
riksdagen
och på parti
kongressen
under förut
sättn in g a tt
det ska fin
L e if Jakob sson .
nas e tt full
värdigt s ta t
ligt alternativ. Till a tt börja med var det
också meningen a tt d et skulle
byggas upp en ny statlig fond.
Man hann till och med anställa
personal men fonden las ner in
nan den startad e för m an befa
rade a tt den skulle få för höga
ad m i n istrativa kostnader.
Istället placeras ickc-väljarnas PPM i 7c AP-fonden som
h ar ålagts stark a krav
av på
ite
passivitet. Den får inte
göra reklam för sig
och har man en
gäng läm nat.' den
lar man aldrig
komma
tillbaka
till den, även om
man ångrar sig.
- Jag tycker a tt
man m isskrediterar
7e AP-fonden, dels
nom a tt m an inte kan välja
tillbaka, dels genom a tt den inte
fär lov a tt göra reklam för sig.
Det var inte det vi menade n är
vi krävde ett. statlig t alternativ.
Vi menade a tt det skulle vara
ett aktivt val a tt sätta sina

< &

pengar i en statlig fond.
Leif Jakobsson har låtit Friets förlag ta fram ett rockm är
ke so
som de aktiva ickevälr
ja m a kan bära. A tt bö
ra knappen innebär
in te a tt man upp
m anar an d ra a tt
välja den statliga
fonden, utan det
sk a ses som en
signal a tt d et al
tern ativ et existe
rar. m enar han.
- J a g får försöka mo
tionera i riksdagen nä*4a
år. a tt m an sk a kunna byta till
baka till 7e AP-fonden. säger
Leif Jakobsson.
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SV E N S K A SKOG SARBETAREFÖRBUNDET
Det dröjde länge innan detta förbund skaffade sej en
medlemmsnål, men vid årssammanträdet med förbunds
styrelsen i Uddevalla den 23-25 maj 1956 beslöts att
låta prägla detta förbundsmärke.
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Så småningom blev det också ett guldmärke, att utdelas
till förtjänta medlemmar, den första utdelades 1961.
Båda märkena är lika stora, 16 mm. Den första är
silvergrå och den andra i gulmetall och blå emalj.
Om man tittar noga så upptäcker man att bilden är
spegelvänd på förtjänstmärket.

1957 anstöt sej Sv. Virkesmätares Riksförbund till Skogs.
Dom hadde sedan tidigare ett märke, det är utfört i
gulmetall och blå emalj. Det är ca. 18 x 12 mm. stort.

\y

Den 1 juni 1998 gick Skogs och Trä samman till ett nytt
förbund vars namn faststäldes till "Skogs-och Träfacket".
Samtidigt spikades också förbundets logotyp, som du ser
här.
Ett märke fins också framtaget
ca. 8 x 10 m m . stort, utfört i
gulmetall, färgerna är blått
och gult. Det är tredje fältet
uppifrån som är gult.

Samlarhälsningar
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Här några nya märken från den fackliga sidan.
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Kommunal Blekinge har också kommit med ett
eget "länsmärke". Dekor och text i blått och
gult på vit grund. Det utgavs 2000 och är
ca. 15 x 14 mm. stort.

ly '

Kommunals flexibla gymnasium har givit ut
ett märke 1999, det är vitt och med tre
röda cirklar, storlek 13 mm.

Grafikerna har gjort en liten namnändring,
Man kallar sej nu "Grafiska Fackförbundet,
Mediafacket". Man har också bytt loggo och
därför låtit göra en ny förbundsnål, den
komm 1999, och är 13 mm. Den har Röda,
bruna och grå cirkeldelar på vit grund.

Gruvtolvan, (nuvarande Metalls avd 612 Kiruna)
Avdelningsmärket frammtogs 1999, d.v.s året
innan 100 års jubileet som innebar en stor
åtgång. Märket är 13 mm, grunden är svart.
Gruvsymbolen är röd, texten i guld.

Livs startade våren 2000 en stort upplagd
kampanj mot den skrämmande ökningen av
olycksfall och arbetsskador innom branschen,
i vissa fall 30% på ett år.
Märket som framtagits för kampanjen är
rött med vit text, storleken är 25 x 16 mm.

Samlarhälsningar
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1993
Sv. Träindustriarbetare förbundets
sista kongress hadde detta märke.
Det är guldfärgat, texten är röd,
i mitten ett vitt fält med ett
grönt träd.
Storlek 20 x 36 mm.

W 1995
I '
L U

m C

Fastighetsanställdas
Förbund

1 2 - 1 6 augusti

1993
Fastighetsanstäldas Förbunds
kongressmärke från detta år är
ett 20 x 30 mm. stort märke i gulmetall.
Ordet Kongress och årtalet samt förbundsloggon är röda, övrig text är svart.

2000

F a s tig h e ts a n s tä lld a s
F ö rb u n d

Detta års kongressmärke från Fastighets
är ett plastbelagt märke med en gul
grund, f:et och 2 'är röda, den övriga
texten är svart. 23 x 30 är måtten.

Ett tillägg till rap. 125, ang. Fastighets kongressmärk.1990
Det har upptäckts att det även fins märken med en ljusblå
bottenfärg. Jag har inte lyckats utröna varför man haft
två olika utföranden. Vet Du ?
Samtliga här beskrivna märken är numrerade.

Samiarhälsningar
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Hos Industri Facket i Malmö fins en S-klubb som heter:
"Fabriks 3:ans S-Fackklubb".
Den bildades 1987, alltså 5 år före Industri Fackets
bildande 1993, men S-klubben beslutade behålla namnet
"Fabriks 3:an" trots allt.
1988 eller 89 bestälde man sina första märken, den gången
var det "Lindängen rosen",(se rapp.110), som var aktuell.
(Fabriks S-klubb i Helsingborg bestälde likadana den ggn.)
Dessa märken är slut sedan länge, så man började diskutera
om ett nytt klubbmärke och 1999 enades man om detta märke.

i/

Det är ett vitt emaljmärke med en långskaftad ros. Texten
och kantlinjen är silverfärgade.
Man tog också fram en upplaga i gulmetall, men i övrigt
identiskt med föregående. Guldmärket använder man som
en sorts förtjänstmärken. Storleken är 21 X 25 mm.
Under arbetet med att ta fram klubbnålen så fans också
förslaget om ett runt märke. Man beslöt beställa några
provmärken, (10 ex. av varje, tror jag). Men man bestämde
sej till slut för den fyrkantiga modellen.
Varför jag nämner dessa provmärken är den att så småningom
kommer nog några ex. av dessa att komma ut på "marknaden"
och då är det väl på sin plats att veta vad man hittat.

Provmärkena är båda av gulmetall och med vit emalj.
Det första är ca. 19 mm. och det andra 22 mm. inkl. kransen.
O.B.S. IF som står på samtliga märken betyder IndustriFacket.
Det är alltså inte någon idrottsförening.

Samlarhälsningar
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Detta valmärke har jag nyligen upptäckt.
Om det är partiet eller kvinnoförbundet
som är utgivare vet jag inte, ej heller
om det är på central eller lokal nivå.
När, är ju nästa fråga.
Av partisymbolen att dömma så är det
nog före 1993.
Vet Du mer, så hör av dej.
Märket är 38 mm. Vit grund med rött tryck.

Detta är det senaste tillskottet av
ett SSU-märke av mer allmän karaktär,
dvs. utan anknytning till någon
speciell kampanj eller liknande.
Märket har röd grund och vit text.
Storlek: 38 mm. Utgivet: 2000.

2001 agiterar Stockholms Socialdemokrater
mot borgarnas utförsäljningsplaner.
Märket är rött med vit text, 38 mm. stort.

Samiarhälsningar
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Denna bild hittade jag i boken: Ungsocialismen en krönika
av Karl Fernström, utgiven på Federativs förlag Sthlm. 1950.
Så nu vet vi vilka gruperingar som stod bakom utgivningen
och att det var l:a majmärken.
Märkena som sådana har jag sett tidigare på olika Arkiv
och även hos samlarvänner.
Jag har även sett andra märken med ungefär samma budskap,
som nog också tillhör samma kattegori l:a majmärken.
Av märkena på bilden är det bara ett som är daterat.
Märket till vänster i övre raden har jag sett ett ex. där
någon, på baksidan skrivit "år 1912".
Samtliga dessa är pappmärken, tryckta med flera färger.
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Här några godbitar som man önskar att man haft i egen
samling.

Fack 1'ören Inga rnes
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L U S T R E S A

Grönt tryck på gröntonad
papp.
Det ex som finns i Arkivet
Stockholm är hängt i ett
snöre.

111!

Drottningholm

Midsommardagen 1892.
s-

afg. fr.

Riddarhalman ki. 10 f. m -3*5

* 0raIfnIn0ii01.71 .V ziO e, m.
P r i s 1 k ro n a .

Detta märke har jag bara sett som svart
vit tidningsbild, men jag gissar att
det är rött.
Även detta märke har nog burits i ett
snöre, man ser ju att det finns ett hål
där uppe för det.

vv

Näs och Horndal ligger i Koppar
bergs län.
Märket är rött med vit text.

Detta märke från Vexiö har rött
tryck på vit papp.

Samiarhälsningar
medl.32
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Ungdomsmötet i Nackarpsdalen 17 juni 1906.

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

Märket är tryckt i samma färger och bild
som l:a majmärket samma år.
Texten på ynglingens sjöld ä r :Socialismen.
Nackarpsdalen ligger ca. en mil söder om
Ljungbyhed i Skåne.

När och för vilket ändamål detta SSUmärke är utgivet är okänt.
En gissning: -30 talet?
Märket har svart tryck på rödtonat papp.

Blekinqe
Detta lilla märke i flerfärgstryck
vet vi inte heller hur’ gammalt det är.
"Kampanjen" tror jag är en sådan för
medlemsvärvning.

Ytterligare ett Blekinge märke har jag
"upptäckt" på ett foto från arkivet i
Stockholm.
Det är ett jubileumsmärke från parti
distriktet. Metallfärgen är guld. Fanan
är röd. Storleken beräknar jag till ca.15 mm.

Samlarhälsningar
medl.32
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l:a majmärken utgivna "vid sidan om" dom ordinarie,
Även i våra dagar har det förekommit några gånger.

Först ut var vår egen Förening, 1994, då vi
celebrerade det svenska l:a majmärkets 100 årsdag.
Märket är 27 x 55 mm.
Dekoren är tryckt i svart på en kopparfärgad
aluminiumplåt.

1999 kom så Unga Örnar med ett
eget märke. Det är gjort av
mjuk plast, (galonliknande).
Bottenfärgen är ljusgrön,
texten är vit. I mitten en
stor röd etta på ett blågrönt
"splitter".
UÖ-loggon är röd med vita barn.
Storleken är ca. 75 mm.

l:a maj 2000 gav LO-faclcen i Örebro och Lekeberg
ut ett eget märke.
I mitten en röd fana med vita händer och text.
Texten runt om är röd. Allt detta är tryckt på
en bronschfärgad "pepparkaka", utrymmet
mellan "kakan" och sargen är vitt.
Märket är 20 mm.

Samlarhälsningar
medl.32

PS.

Jag höll på att glömma märket från 1998 som beskrivs
i rapport No.340
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LO-Kongressen 2000 bjöd på två märken.

^

Det första kom redan på våren, april tror jag.
Syftet med detta märke förstod jag aldrig,man har väl aldrig tidigare, med märken,
aviserat en kommande kongress.
Vem var målgruppen? allmänheten? Märket
var i alla fall lätt att få tag i.
Märket är av gulmetall, ca.18 mm. stort.
I mitten pryds märket av ett stort, kantigt,
rött utropstecken. I den röda ytterringen står
med pyttesinå bokstäver: DEMOKRATIKONGRESSEN 2000
LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE.

Det andra kom i samband med kongressen i september.
Delegater och gäster fick var sitt numrerade ex.,
och bara ett fåtal ex. blev över.
Upptill pryds märket av kongressloggon i fyrfärg,
nertill ett silverfärgat fält med svart text:
24:e ordinarie kongressen, 2-6 September 2000.
Storleken är 16 x 23 mm.

Klass och Kön hette en skrift där L0, 1990,
tog upp kvinnornas situation på arbetsmarknaden.
Debatten gälde LO-kvinnors arbetsvillkor,
möjligheter till inflytande och makt över
sina egna liv.
Ett märke gjordes också och brukar delas ut
vid seminarier, kurser och debatter som tar
upp detta tema.
Märket är vitt, munnen och tårarna är röda
i övrigt svart tryck. Storleken är 14 x 17 mm.

Samlarhälsningar
medl.32
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Att LO till fullo stöttade idén om
kunskapslyftet vet vi.
Detta märke utgavs 1998.
Den dominerande färgen är orangegul,
LO-loggon är vit och texten nertill
svart. 37 mm. stort.

Att Fördommar Fördummar konstaterar
LO-Facken i Umeå.
Det svart-vita märket kom 2000
och är 38 mm. stort.

2000 utropade SSU till sitt Jämställdsår.
Ett orange märke med svart text har
använts på en mängd ungdomsarrangemang.
Märkena är som synes numrerade och
man har utlottat tröjor till dom
som tagit ställning för jämställdhet
och burit knappen.

Samlarhälsningar
medl.32

O

j l

:

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

SflMLflRRflPPORT

No. r2 i£S>,

Inför valet 1994 gav SSU-arna i Östersund,
inspirerade av SSU-förbundets Carl Biltmärke, ut en lokal variant som riktar
sej mot dåvarande kommunalrådet i Öster
sund, Centerpartisten Per Söderberg.
Om det var tack vare märket eller om
det berodde på övrigt kampanjande må så
vara, men Socialdemokraterna vann valet
i Östersunds kommun och Per Söderberg
blev "arbetslös".

Dessa två märken kommer från 1998, dom är röda med vit text.
Det har berättats för mej att egentligen var klisterdekaler
som ingick i det valmaterial, SSU-arna i Jämtland, hadde
till förfogande när man var ute och agiterade på torgmöten
och likn. Man märkte snart att folk inte var intreserade av
klistermärkena, dom blev liggande kvar. Någon fick då en
idé och klistrade dom på gamla kampanjmärken, och se, nu
plötsligt blev det åtgång, folk tog med sej märkena.

SSU-Jämtland startade en Anti diskrimineringslcampanj våren 2000.
Detta efter att ha utfört en del interjuver
och enkäter bland skolungdommar insåg man
vidden av problemet och beslutade sej för
att dra sitt strå till stacken med ett
målinriktat kampanjarbete.
Kampanjens märke är svart med vit text, 38 mm.
SSU i Värmland har också hakat på kampanjen,
varför märket även kan hittas där.

Samlarhälsningar
medl.32
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Försäkringsanställdas Förbund

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

1937 fattade kongressen beslut om
förbundets märke, ett emblem som
fick internationellt hedersomnäm
nande på en världsutställning i New
York 1939. 1943 började det nya
förbundsemblemet användas som
vinjett på tidningen Försäkringsfunktionären.

Då var namnet Försäkringsfunktionärernas förbund.
Märket är 15 mm., emblemet i guld på blå emalj.
1968 ändrades namnet till Försäkringsanställdas förbund.
Märket blev nu ett dubbelt-F i genumbruten
gulmetall, ca. 7 mm. Av detta märke finns
en nyare upplaga där skiljet mellan F-en
inte är markerat vid dén undre "bommen".

1999 komm det ut en ny upplaga av Förbundsmä
Det är nu runt, ca.13 mm. F-en är blå på en
gyllene bakgrund.
Man tog nu också fram ett förtjänstmärke.
Det är också 13 mm. färgerna är här omvända,
F-en är i guld mot en blå bakgrund, omgiven
av en gyllene krans.

1982 utgavs ett
Märket är vitt.
kanten är röd.
Storleken ca 32

politiskt agitationsmärke•
F-en och texten i nederDevisen är blå.
mm.

Samiarhälsningar
medl.32
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Att våra fackförbund har gjort förändringar av sina
namn över tiden är ju kännt, ävenså Frisörerna, vilket
återspeglar sej i deras tre förbundsmärken.

Åren 1907 till 1927 hette det

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

Sv. Frisörbiträdesförbundet.

1927 till 1972 var namnet

i/

Sv. Frisörarbetareförbundet.

1973 skrev man
Frisöranstäldas förbund,
fram till den 1/1 1989 då man gick samman
med Handelsanstäldas förbund.
Märkena är 13 mm. storå.
Bokstäverna och "håret" i guld på röd botten.

Förbundet hadde också ett stiligt förtjänsttecken, det är utfört i 18 k Guld.
Storleken är 17 mm.

I Varbergsamlingen fins ett, ca. 20 mm. stort märke med
bokstäverna F.A.F. likadant som tredje märket.
Vad detta är för ett märke vet jag inte, Provmärke ?
En försöksserie ? Kongressmärke ?
Du som vet, upplys oss okunniga!

Samiarhälsningar
medl.32
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Västerbottens Folkblad, Umeå. Grundad 1917 och var då en
Vänstersocialistisk tidning fram till 1923, därefter en
S-tidning.

Detta märke med den klassiska loggon fins i
två storlekar. Den större, 17 x 27 mm.är nog
från 40-talet, medan den mindre, 11 x 17 mm.
är betydligt yngre (min bedömning).
Båda märkena är av gulmetall med rödmålad
bottenfärg.

Någon gång i tidigt 90-tal tog man fram ett
nytt märke med en ny loggo. "Det är ett märke
för våra AMBASSADÖRER" sa man på tidningen.
Med andra ord så är det ett förtjänstmärke
som utdelas till trotjänare innom medarbetare
kåren .
Märket är av relieffpräglad gulmetall, ca.
14 x 11 mm. stort.

1995 togs ytterligare ett märke fram.
Det är ett mer allmänt märke som alla får bära.
Det har samma loggo som föregående, men nu i en
oval. Även detta märke är av relieffpräglad
gulmetall. Storleken är 16 x 14 mm.

Samiarhälsningar
medl.32
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FOLKET, Eskilstuna.
Startade 1905 under namnet "Sörmlands-Kuriren", detta namn
övergavs redan 1906, till förmån för "Folket".

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

Detta är dom två inärken jag känner till från tidningen:

Det första, (okänd ålder), är en silverfärgad tidningsrulle
med röd text, storlek ca. 15 x 3 mm.
Det andra är utgivet till tidningens 75 årsjubileum,
märket har svart tryck på gul botten.

Arbetet, Malmö.
Grundad 1887 av Axel Danielsson.
Av Svek och Feghet dödad 30 september 2000.
Förutom dom märken jag tidigare beskrivit i rapporterna
No.1, 32 och 55, så har ytterligare ett märke utgivits.
Det var till tidningens 100 årsdag 1987 man lät göra detta
lilla märke i reliefpräglad gulmetall, 10 x 8 mm. stort.
Det har sagds att det gavs till tidningens medarbetare.

/

Samiarhälsningar
medl.32
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SOCIAL - DEMOKRATEN, Stockholm.
Startades 1885 av August Palm.

1946 bytte man namn till MORGON - TIDNINGEN, som den så
hette fram till dess att den lades ner 1958.

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

Två märken finns, vart och ett med tidningens olika namn.

Märkena är av gulmetall och med röd emalj. Texten runt
kanten är i relieff.

Personalen hadde en bowlingklubb, vilkens märke såg ut
så här:

/

Skölden är i vit emalj, bokstäverna M och T är röda,
emblemet och övrig text i guld.
Dom runda märkena är 17 mm. stora och bowlingklubbens
märke är 15 x 17 mm.

Samlarhälsningar
medl.32

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

Under 1990-talet kunde man på Obs-stormarknader hitta denna
blankett för medlemsansökan till "Prickard Klubben".
Att det är (var) en klubb för barn förstår jag, men vad
det hela gick ut på vet jag inget om.
Klubben har också ett märke, om det är ett som alla medlemmar
får, eller om det är något man kan vinna i dom tävlingar
som omnämns i blanketten åvan.
Märket är svart
16 x 19 mm. stor

Samiarhälsningar
medl.32
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1996 utgavs detta jättemärke, 77 mm. stort. Ytterringen
är ljust grön, bokstäverna är tecknade med gröna konturer.
Änglamarks-motivet i mitten är ett flerfärgstryck.
Se även rapp.237.
Då vi nu har 237:an framme så kan vi se att i mitten
där finns ett märke från Konsum chark, Stockholm.
Det märket är 20 x 10 mm. Det finns även i
storleken 35 x 17 mm. I Varbergsamlingen
finns också ett 55 mm. stort knappmärke
med samma loggo.

På samma rapport finns också ett Goman-märke,
det näst längst ner i högra raden, detta finns
också i en variant med den "klassiska" Goman
loggon. Båda märkena är 16 x 5 mm. stora, vilk>
variant som är äldst vet jag inte.

Samiarhälsningar
medl.32
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Till Partikongressen 2001 i Västerås fanns inget
kongressmärke framtaget, men två andra märken lanserades.
Det fanns ett kongressdagis och dess personal bar detta

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

märke:

Märket är 38 mm. Det är vitt och har en partiros som är
"klippt" ur ett färgfoto av en grupp glada barn.
Texten är svart.
Även en del barn fick märket som pris i frågelekar och dylikt.
Det andra märket introduserades av gruppen Humosexuella
Socialdemokrater.
Det är en partiros som är flerfärgad i Priderörelsens
färger. Storleken är ca. 13 mm.

S

<2

siasla,

Samiarhälsningar
medl.32
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KOMPLETTERING TILL RAPPORT No. 430

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

Vår alternativa ros finns nu som ” pin”
Vi
från
Homosexuella
socialdemokrater presenterade under
Pride 2001 en alternativ ros i vårt
tält där bland andra Mona Sahlin,
Wanja
Lundby- Wedin
var
närvarande och champagne och
lilltugg serverades. Sedan dess har vi
arbetat mycket hårtfö r alt få ihop
resurser till att ta fram den som en
melall-pin. N u är vi i hamn om än
i begränsad upplaga.
Regnbågsflaggan är sedan 70-talet den mest kända internationella symbolen
för homosexuell solidaritet. I Villagc i New York, i Soho i London, längs
Castro Street i San Francisco och Santa Monica Blvd i Los Angelcs vajatregnbågsflaggan även på de kommunala flaggstängerna. Flaggan skapades av
Gilbert Baker, San Fransisco, USA.
V i är homosexuella och vi är socialdemokrater. Med den nya
rosen vill viförena ståndpunkterna och slå på båda dessa ben,
säger
Håkan
Andersson,
ordförande
för
I-Iomosexuella socialdemokrater. Rosen syftar till alt
synliggöra mångfalden inom partiet i en bredare bemärkelse.
V i är alla olika men vi är ändå socialdemokrater och enade.
A lt belysa verkligheten utifrån många olika perspektiv är en
styrka inom (s) som här tydliggörs!

P ris: 20 k r o n o r (25 kronor om vi ska skicka den till dig, eller ettfrankeral kuvert)

Så här g ö r n i om n i v ill få tag i denna åtråvärda p in ...
R in g /M a ila /S k riv

B e ta ln in g s s ä tt

l e l e n r : 0 7 0 -4 6 3 3 3 5 3 (I-låkan Andersson)
E - o o s t: s k ru b b a (a ).tc lia .c o m

P g : 4 3 1 2 0 3 1 -0

A d re s s :

B o x 3 4 4 4 ,1 0 3 6 9 S to c k h o lm

B g : 2 3 .2 4 7 .0 5 9 -1

... eller g å in p å

www. hss. socialdem okraterna, se

L e v e ra n s s ä tt
V i sk ic k a r den till dig
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Amalthea-bomben 1908
Denna dramatiska händelse ledde ju som bekant till att tre
unga män dömdes för dådet, Anton Nilsson och Algot Rosberg
till döden och Alfred Stern till livstids fängelse.
Dödsdommarna blev senare ändrade till livstid.
Saken var med detta inte utagerad, man ville ha dom frigivna.
Grovt förenklatj Historien utvecklade sej så att omkring 1912
tillkom två grupper som arbetade för en frigivning.
Den första gruppen, företrädd av mer namnkunniga personer
från fackföreningsrörelsen (Transport) och politiker, mfl.
Dessa menade att man med en lågmäld lobbyverksamhet i
maktens koridårer, bland riksdagsmän, kulturpersonligheter
och jurister skulle kunna åstakomma mer än om man slog på
stora trumman och med detta retade borgeligheten och dess
press.
Den andra gruppen, "Amaltheakommiteen" (här ingick folk
från arbetarrörelsens vänsterflygel (tror jag). Dom hadde
en annan strategi, man försökte mobilisera en massiv folkoppinjon för att förmå Kungen att bevilja amnesti för fån
garna. Mängder av möten annordnades runt om i landet.
Detta finanserades med insamlade medel, samtidigt med
petitionslistorna.
Även från utlandet kom namnlistor och pengar.
N.O.V. engagerade sej mycket för saken och hjälpte till
med att arrangera möten och namninsamlingar.
Konungen uppvaktades 1914, men någon amnesti beviljades ej.
Efter denna motgång var besvikelsen stor, trots detta idoga
arbete hadde man inte lyckats få det massiva gensvar från
folket som man hoppats på och man insåg misslyckandet.
Det gjordes då en överenskommelse med dom andra, den såkal.
"Lilla kommiteen", som fick överta namnlistorna och dom
pengar som fans kvar sedan alla räkningar var betalda.
Vissa forskare anser att namnlistorna fick en ganska stor
betydelse i det fortsatta arbetet som till sist ledde till
att Amaltheamännen benådades och släpptes fria 1917.

Ett litet märke från Amaltheakommiteen,
det är 19 mm. stort och tryckt i rött
och svart på vit grund.
En liten tanke jag har, eftersom märket
är ganska ovanligt så har det nog inte
sålts, i någon massupplaga, Kanske bara
till något spesiellt möte?

Samlarhälsningar
medl.32
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I samlarrapport no.249 presenterade jag detta som ett
SSU-märke. Detta var nog förhastat.
Redan då jag fick märket var jag lite tveksam, då jag
tyckte att dess utformning är sådan att man associerar
den med kommunistisk symbolstil, Kommunistiska Ungdomsinternationalens logotyp har samma utformning av fanan,
fast spegelvänd.

Nyligen då jag var på arkivet och letade så hadde jag
framme SSU:s handlingar från 30-talet och av en ingivelse
tänkte jag se om där stod något om "sommarting"
I verksamhetsberättelsen 1938 för Mellersta Västra Kretsen
av SSU-Skåne, (dit Svalöv hör hemma), stod inte ett ord
om något sommarting i Svalöv. Däremot nämndes att man haft
ett sommarting den 2-3 juli i Barsebäck samma år.
Jaha,-- hur skall man tolka detta? Inte tror jag att SSU
anordnat ett tvådagars ting i Barsebäck och att man en
månad senare arrangerar ett nytt i Svalöv ett par mil
därifrån. Båda orterna tillhör ju samma krets.
Jag försökte nu kolla bland kommunistiska handlingar,
men tyvärr dom har varit mycket dåliga på att lämna in
material till arkivet, så där fins inget att hämta.
Efter detta blir min slutsats att den gammle mannen
jag fick märket av, mindes fel.
Han kanske var på båda ställena och kollade.
Han har väl med tiden glömt vem som arrangerade var.

Samiarhälsningar
medl.32

A^.

SflMbflRRflPPORT

No. / i 3

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

"Arbetets Ära" är gemensam nämnare för dessa tre märken.
Kan det finnas fler?
Tyvär, mina kunskaper om deras bakgrund och ålder är
mycket bristfällig, jag tror dom är från 1940-talet.
Du som har mer fakta att tillägga, hör av dej!

Det första märket påstås komma från Borås,
Arbetarekommunen lär ha haft ett arrange
mang av något slag 1945.
Märket är kopparfärgat, 16 x 25 mm. stort.
Vanligtvis är märket utan band, men jag har
sett ett ex. med grönt textilband med svart
påtryckt text "ARBETETS ÄRA", samma som på
märket. Man kan väl anta att
presidiet,
gäster eller funktionärer bar det.

TILL ARBETETS ÄRA - TILL ADALSBYGD
Att märket är 25 mm. stort och silverfärgat
det är allt jag vet om detta.

2 0 0 ^
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Appropå samlarrapport 190.
Jag blev nyfiken på "Fönen" varför jag gick till Arkivet
och tittade. Där fins en hel del om klubben och dess verk
samhet. I Sv.Frisörarbetareförbundets avd.3, Malmös proto
kollsbok framgår att Herrfrisörklubben bildades 1948.
Namnet "Fönen" antogs 1951, då också klubbmärket inskaffades.
Jag upptäckte också att det fanns en Damfrisörklubb som
startat redan 1946. Dess namn var "Francoire", (det är
franska och betyder nackspegel). Även denna klubb hadde
ett märke, (ett par ex fins bevarade, så jag kunde avbilda
det). Varför startade man dessa klubbar?
Svaret är att man ville delta i och även arrangera tävlingar
i yrkeskunskap, (klippning och frisyrskapande). Man hadde
klubbmästerskap årligen. Tävlingsutbytet med andra var
oftast Köpenhamn, Göteborg och Stockholm. Vart annat år
arrangerades en stor Fem-stads-tävling med lag från Malmö,
Göteborg, Köpenhamn, Oslo och Stockholm. Platsen alternerade.
Utan att ha fördjupat mej så mycket i akterna så tyckte jag
att Malmös Damer och Herrar höll sej väl framme i pris
listorna. Som vanligt, då man börjar rota i gamla handlingar
så kanske man hittar svar på det man undrade över, men
samtidigt dyker nya frågor upp som kräver ännu mer snokande,
vilket man kanske inte har tid med just då, eller man inte
kan hitta svaren där man letar därför att just den biten
finns på annan ort. I detta fallet undrar jag över vilka
man tävlade mot, jag såg inget om att man mött tex.Halmstad,
Västerås eller Sandviken. Ej heller något Malmömästerskap
där man mött "Coiffeur" vilket var en annan frisörklubb
i Malmö, (jag tror dess medlemar var egenföretagare).
Kan det ha varit så att dom klubbar man tävlade mot var
Fackföreningsklubbar allihop?
Som synes, massor med undringar, men kanske också något
uppslag för vidare forskning för den speciajintreserade.
Till sist: "Francoire" och "Fönen"s märken.

11 x 11 mm
Hårlocken är präglad,
texten är graverad.

Präglad.

Båda är av Silver.

Samlarhälsningar
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Här följer några "Namnbricks-märken" från KF familjen.

Tillverkad av blå plast,

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

texten i guld, storlek 69 x 38 mm.

C IR K E L P R O D U K T E R

Texten är brun på en spegelblänk
yta, s torleken är 72 x 23 m m .

rTl\

DOMUS
STO RM A RK N A D

Tillverkad av aluminium, matt-

L

polerad, text och linjer är
gröna. Storlek 62 x 33 mm.

Tillverkad av grön och vit plast
Storleken är 61 x 26 mm.

Tillverkad av vit plast med svart
tryck. 68 x 36 mm är storleken.
Märket bars av personalen på
konsumstämman i Malmö 1999.

v

Detta märke är tillverkat av silver-^
färgad metall, till vänster ett fält
i blå emalj med KF loggon, texten
blå Dymo remsa. 72 x 9 mm.

Samlarhälsningar, medl.32

No. i i b
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Här är några märken som gör reklam för kooperativa varu
märken .
Samtliga är av plast och jag tror att dom är utgivna på
1950-talet.

NYA

JUVEL -märket är av gul plast

M ORA GODA

med lila tryck.

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

35 x 42 mm. stort.

Råg©§§

BJÖRNEKULLA fruktindustri, Åstorp.
Märket är av röd plast med silver
dekor. Storlek 22 x 27 mm.

LUMA lampans märke är av vit plast
med bronscherade socklar,
ca. 10 x 18 mm. stort.

Persil-märket är av blå plast.Texten är röd, ovalen runt om
är vit, måtten är 36 x 23 mm.
Mimosa-märket är av vit plast,,
blåfärgad upptill och röd nertill.
15 x 30 mm är storleken.

Samiarhälsningar
medl.32
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Detta var väl något nytt?
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Agitationsmärken under en lönerörelse, det har vi väl
inte sett tidigare?
Under 2001 års lönerörelse dök dessa tre märken upp.

Först ut var Handels med ett märke där dom säjer:
"rör inte mitt ob", Färgerna är rött och svart,
texten är vit och svart.
Sedan komm ett märke från LO, där texten är:
"Nu är det kvinnornas tur!" och LOs loggo.
Därefter dök ytterligare ett LO märke upp,
med samma text som det andra, men nu med både
Handels och LOs loggo.
Båda dessa märken är vita med rött tryck.
Alla tre märkena är 38 mm. stora.

/~N

Samlarhälsningar
medl.32
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Jämför med rapp.323.
Detta är 1999 års upplaga av "kortmärket". Nu är det något
mindre, 70 x 45 mm. och gjort av plast. Bottenfärgen är
orange, ljusare upptill och i solen. Texten är vit.
Det är inte så ofta man ser personalen bära märket på sej,
däremot ser man det ofta fastteipat på synlig plats i kassan.

V

Jämför med rapp. 333.
Denna variant framtogs av LO 1999.
Märket är svart med vit text och 44 mm. stort.

V

Jämför med rapp. 306.
Denna variant är gjord av blå plast med vit text, storleken
är 40 mm. När den är utgiven vet jag inte, men troligt är
väl att den är jämgammal med dom andra "Proffsen".
Samiarhälsningar
medl.32
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NYA NORRLAND, Härnösand. S-tidning grundad 1907.
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Till 50-årsjubileet utgavs detta lilla märke,
det är av gul metall med text i röd emalj.
Storleken är 7 x 15 mm.

När detta märke är utgivet har jag inte
lyckats klura ut. En gissning, tidigt 90-tal.
Det torde väl röra sej om någon form av
sponsor-engagemang från tidningens sida.
Märket är rött med svart tryck, ca 38 mm. stort

1997 lät man göra detta märke, att använda som
reklam och godvill för tidningen.
Figuren i fåtöljen är en bäver. Man har valt
detta djur som symbol, dels för att det är
landskapsdjuret för Ångermanland men också för
att det är ett mycket strävsamt och arbetsvilligt
djur "som vi tycker passar bra ihop med vår image".
Märket fins i tre varianter som består av att
konturen runt om är antingen guld, silver eller
svartfärgad. Det lär inte ha varit i något speciell t
syfte, det bara blev så att man beställde några av varje.
Storleken är ca. 23 x 22' mm.

Samlarhälsningar
medl.32
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Västgöta

No.

Ap

Demokraten , Borås

Här är din

HEDERSNÅL
- jubileumsmärket, som du
får ta på dig, när du har gett
ditt handtag åt VD .

Välj ut en medmänniska i Sjuhäradsbygden - en vän,
en granne, en arbetskamrat t ex, som du vill göra till
gåvoabonnent en m ånad på VD. Det bör vara någon, som
inte är VD-abonnent tidigare, men som kanske kan bli det.
Du har själv bjudit på gåvoabonnem anget genom att köpa
VD-nålen, som kostar 50 kr. 60-årsgåvan till VD vid jubiléet
hösten 1986 ska bli riktigt många nya abonnenter, så att
upplagan ökar. Det är bästa garantin för vår tidnings
framtid.
När du har bestämt dig för vem du vill göra till
gåvoabonnent, så fyll i kortet här intill och posta det till VD.
Sedan har du rätt att bära din VD-nål. Tack för Ditt handtag!

Gunnar Sträng

RuneCarlstein

Märket är gjort av gulmetall och röd emalj, ca. 15x10 mm.

Samiarhälsningar
medl.32
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Alla behövs —
t/

Nedan återgivna information utgick från
partiet, varen 2000 och utgör en fullödig
förklaring till detta märke, som introduserades på extrakongressen detta år.
- T ill årets F örsta
maj h a r vi ta g it fram
tv å m ärk en m ed en
sym b ol som är utfor
m ad av L asse Åberg,
b erä tta r Kjell Westerlu n d , om b u dsm an
p å sociald em ok ratis
ka
p a r tie x p e d itio 
nen .
D e t en a m ärk et är d e t tra 
d itio n e lla s o m säljs av p a r
tio r g a n is a tio n e n lo k a lt. D e t
a n d r a ä r i fo rm av e n k n a p p
s o m (in n s m e d i d e m o n s tr a -

tio n s p a k c le t ocli k o s ta r 3
K n a p p e n k a n äv en k ö p a s
s e p a ra t frä n F r ih e ts F ö rla g .
B e h å lln in g e n lr ä n k n a p p e n ,
o c h e n d e l av b e h å lln in g e n
frå n d e l tra d itio n e lla m ä rk e t,
g å r till J o h n 1 Ir o n s stifte lse . *
J o h n I l r o n s stifte lse h a r
tillk o m m it till m in n e av
J o h n H r o n s o m m ö rd a d e s
d e n 1 7 a u g u sti 1 9 9 5 . S tifte l
se n s s ta d g a r, § 3 h a r fö lja n d e
lydelse:

“Stiftelsens ändamål är att

motverka nngdomsvä/det i
det svenska samhället. Stif
telsen är ideell. Verksamhe
ten ska främ st ske genom;
1. Spridande a v informa
tion om väldet, dess orsa
ker och konsekvenser.
2. Utdelning a v kontanta
bidrag eller stipendier till
fysiska ellerjuridiska per
soner eller andra samman
slutningar som p ä ett aktivt
sätt motverkar eller har
motverkat väld i samhäl
let

* Enligt önskemål från Lasse Åberg.

Våren 2001 komm en uppföljning med en stort upplagd
integrationskampanj.Trycksaker, affirser mm. trycktes
på ett flertal språk, medan kampanjens märken har endast
svensk text.

Båda märkena är 25 mm. stora. Ansiktet är till vänster
brunt och till höger vitt, munnen är röd. Det vänstra
ögat är svart, det högra är blått. Runt om finns en
svart ring med vit text. På märket från;
2000 = ALLA BEHÖVS. STOPPA RASISMEN. 1 MAJ 2000
2001 = ALLA BEHÖVS. FÖR INTEGRATION. MOT DISKRIMINERING
Samlarhälsningar
medl.32
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SAM LARRAPPORT

Nr:

V2

Stormklockan.
Stormklockan, politisk och litterär
Tidskrift, startad 1908 inom SocialDemokratiska ungdomsförbundet.
Stormklockan redigerades till 1918
av Zeth Höglund som var kritisk mot
moderpartiet; 1921 blev den organ för
den kommunistiska ungdomsrörelsen.
Senare har skilda vänsterfraktioner
sporadiskt, och delvis parallellt, ut
givit två olika tidskrifter med namnet
Stormklockan.

Jubileumsmärket, utgivet 1948, finns i två utförande.
Det ena i gul metall, den andra i vitmetall, på båda
är fanan och texten röd. Storleken är ca. 17 x 17 mm.

66 Ture Isaksson.
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Valmärke från SEKO Gotland, 2002
SEKO Gotland bildades år 2000 och består f n av f d
Försvarsavdelningen och Postklubben och är därmed
den första länsavdelningen inom SEKO. Övriga bransch
klubbar kommer efterhand att ingå i avdelningen så snart
fastlandsavdelningarna anammat SEKOs nya organisation
med en avdelning i varje län, Avdelningen omfattar f n ca
1100 medlemmar inkl Sjöfolksklubben.
Inför valet 2002 satsar vi inom SEKO Gotland lite extra:
Nämligen att värva så många nya medlemmar som möjligt
till Socialdemokaterna och i samband med värvningskampanjen har en speciell nål tagits fram som vi delar ut
till de nya medlemmarna.
Dessvärre har jag ej lyckats få grepp om antal beställda nålar
(är sannolikt hemligt av taktiska skäl) eller vem som svarat
för designen.
Har lyckats fixa ett mindre antal dubletter som är tillgängliga
mot lämpligt bytesobjekt.
Samlarhälsningar

Nils-Inge Pettersson
Medl nr 31
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Detta märke med det gamla bruna
medmera kortet kom 1996, texten
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är svart på grå grund.

Senare samma år, 1996, fick vi
ett nytt medmera kort, då in
fördes också ett återbärings
system; 1 krona = 1 poäng.
Märket är vitt med bild i flerfärgstryck.

Denna upplysning fick vi 1998,
Märket är vitt med text i
svart och blått.

2001 kom detta märke som har
svart text på ett ljusblått
undertryck med vita ovaler.

Samiarhälsningar
medl.32
Denna "något dystre" gubbe
upptäckte jag våren 2002.
Märket är 19 x 18 mm.
Gubben är gul på vit grund,
texten är svart.

G

a

2002.

Arbetarrrörelsens Arkiv - LandskronaArkivet

SflMbflRRflPPORT

No. Wb

1002,

En kooperativ världskongress avhölls i
Stockholm 1927, med deltagare från i stort sett
hela Europa inkl. Ryssland, även Amerika och
Japan var representerade.
Kongressens mycket välgjorda märke i blå emalj
med text i guld är 25 mm. stort.
1927 var tydligen kongressernas och utställning
arnas år i Stockholm, vilket kanske var anled
ningen till att KF:s årsstämma förlädes till
Göteborg det året.
Ett reliefpräglat märke i brons utgavs, det är
25 mm. stort.
Nästa märke kommer från Norrköpings konsument
förening. Det är ett grönt plastmärke med silver
vit dekor, 19 mm. stort.(Se även rapp.197 sista
märket).
Detta knappmärke visar väl på någon sorts spon
soravtal som konsum hadde med handbollsturneringen Eken Cup 1990. Märket är vitt med ett rött
mittfält, texten är svart. I den lilla rutan står
med pyttesmå bokstäver:"Konsumentföreningen
Stockholm".
Konsum Norrort Stockholm är utgivare av detta
märke som finns i två upplagor, en i vit- och
en i gulmetall. Texten är grön på båda och
storleken är 26 x 15 mm.
Konsum Bohuslän - Älvsborg.
Detta lilla, 18 x 7 mm.s märke är grönt, även
dom ljusa partierna har en grön ton.
Detta och märkena från Norrort är utgivna på
1990-talet, om det finns några spesiella
anledningar vet jag inte.

Samlarhälsningar
medl.32
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Efter att KF 1995 introduserade "Vågen" som huvudsymbol,
se rapp.229, så lanserade man 1996 en ny enhetlig loggo
för lokalföreningarna. Den fick namnet "Ringar på vatten"
och skall ilustrera hur cooperativa ideér sprider sej.
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Märket är 12 x 12 mm. stort och har en
färg som tonar från grönt till blått.

'ty

Konsumentföreningen Väst gjorde en egen
upplaga med text. Den är 23 x 16 mm. och
har samma färgsättning som föregående.

v

Efter det att jag läst rapport 310, så har jag fått veta
att det finns tre "dokument" utgivna av Konsum Väst.
p = 5
v

1998

StäU > 1/
| Va-av :

1999

Färgerna är: Gulgrön,
Gul,
Samtliga är 29 x 20 mm. stora.

2000

Tegelröd.

Hösten 2001 fick vi lära oss att det skall heta C00P.
COOP-Forum för stormarknader, COOP-Konsum för vissa
butiker. Vi får väl se vad som kommer framöver.
Det märke som nu är utgivet är 15 x 15 mm. Det är vitt
med grå text, därunder 6 små olikfärgade fält. Ramen
är silverfärgad.

coop

Samiarhälsningar
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Från vilka bagerier, (orter), dessa tre "Bagar-märken"
kommer har jag inga uppgifter om.
"Din Bagare" är ett emaljmärke, rött med vit text, kaveln
är gul. 25 x 15 mm. "Juvel Bagaren" är röd med vit text
och en vit oval med röd text och en gul kavel. Utgivet 1997.
"Konsum Bagaren" har väl sponsrat 71 :a Vasaloppet, (1995),
kanske med bullar? Märket är rödemaljerat med text i guld.
23 x 27 mm stort.
Här följer tre Jubilarer:
Domus City, Skellefteå är guldfärgat med blå text.
Obs Interiör, Skellefteå är vitt med tryck i rött och blått,
utgivet 1992.
Gustavsbergs Konsumentförening. 75 årsdagen, kanske 1999 ?
Märket är vitt med tryck i rött och blått.

i/

Samiarhälsningar
medl.32
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1991 kom denna reklam för
Blå mocca, bilden är utförd
i flerfärgstryck.

Den här knappen togs fram till
KFs stormarknader att användas
veckoslutet v.14 / 2000.
Det var någon form av lotteri,
för personalen, kopplat till
märket, (mitt ex har no.27)
Märket har vit text på röd grund
där man kan skönja en kaffekopp.

Efter detta är väl steget över
till kaffekoppar inte alltför
långt. 1996 kunde man se personal
på Domus i Umeå göra reklam för
Gustavsbergs Blå Blom. Märket
har färgerna vitt, blått och guld.
Storleken är 28 x 24 mm.

När vi nu är inne på Gustavsberg
så upptäcker vi att företagets
truckförare har speciella märken
för att visa sin behörighet.
Märket är av alluminium, dom
mörka delarna på bilden är blå.
Storleken är 35 x 44 mm.

Samlarhälsningar
medl.32
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ÖREBRO - KURIREN grundad 1902.

Startår för editionerna Karlskoga & Bergslags kurirerna
känner jag inte till. Märkena är från 1982, det är vita
plastmärken med dekor i gult, rött och svart. Storlek 40 mm.

På -70 -80 talet hadde Folkparkerna något man kallade
"Talangjakten" som gick ut på att med tävlingar locka fram
talanger innom sång och musik. Detta märke från 1983
påstås vara utgivet av Örebro-Kuriren som då var med
arrangör i Örebro. Det är ett 40 mm:s plastmärke med
svart text på gult, längst ut en röd ring.

Det finns också ett litet metallmärke, ca. 8 mm.
med tidningens symboldjur ekkorren, präglat i
gulmetall. Utgivet när ??

Samiarhälsningar
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