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Två broderade textilmärken från Volvo Aero Trollhättan
Den runda tror jag är från 1990-talet.
blå text i ytterringen,

Den är vit med

loggon och texten i mitten är

rött. Den rektangulära är från 2006, den är också vit,
texten är svart och loggon röd.

VOLVO AERO

IFMETALL
VERKSTADSKLUB8

Från Torslandaverken kommer detta märke som troligen
också är utgivet på 1990-talet. Det är blått med vit
broderad text.

*

V O L V O
VERKSTADSKLUBB
Nästa fick jag 2007,

från IFMetall Örebro län.

Grunden är vit med svart text och en röd loggo.

IFMETALL
Förtroendevald
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När man gjorde denna påminnelse vet
kanske Du.
Märket är 40 mm. stort och gjort av vit
plast. OK i rött, övrig text är blå.

1976
so år har gått sedan ic - den ursprungliga samköpsorganisationen för bilägare - bildades.
Jubiléet firas på olika sätt, bl a med riksomfattan
de familjerally i samarbete med m h f . .
Märket är vitt, texten är svart,
därunder ett rött och ett blått
band. måttet är 55 mm.

När man började annvända sådana
men att man såg dom på overåler
mins jag. Det finns både stora,
Bokstäverna är broderade i rött

här textilmärken vet jag inte,
och skydsrockar på 1990 -talet,
62 x 33 mm. och små, 30 x 17 mm.
på vit textil.
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Här kommer några fler "uniform"-märken.

Dom två första är emaljmärken.
Den stora är kraftigt välvd, medan den
mindre är mer normalt plan.
Färgerna är dom vanliga, rött, vitt och
blått. Storleken är ungefär som den
avbildade.
Den rektangulära är 36 x 25 mm.
den har rödmålade bokstäver på en
silverfärgad yta.
Hur gammla dom är vet jag inte, men
dom två ovala är säkert dom älsta.
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Nu när jag haft möjligheten att läsa igenom alla samlarrapporter ända från början, så har
jag fått möjligheten att komplettera två samlarrapporter.

Stort tack till Olavi som hjälpt mig att fa tag på alla samlarrapporter.
Komplettering samlarrapport No: 318

Som en komplettering till samlarrapport no: 318 kan jag nu lägga till en
ytterligare variant av den ”nya rosen” med en textplatta.
Märket är i silvergrå metall, texten är svart
och rosen är röd.
Enligt en i den dåvarande styrelsen, gav
Örnsköldsviks Arbetarekommun ut märket 2002.
Komplettering samlarrapport No: 274

Som en komplettering till samlarrapport no: 274
kan jag nu berätta att märket som beskrivs,
som det står 50 år på, är ett jubileumsmärke
från Kramfors.
Märket gavs ut 1951 för att fira att det var 50 år sedan
den första 1 Maj demonstration genomfördes i
Kramfors (som genomfördes 1901).
Det finns även en staty vid Folkets Park i Kramfors som liknar detta märke.
Samlarhälsningar
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Solidaritetsfonden lanseras

www.solidaritetsfonden.se
PG: 570-2

A rb e ta rrö re lse n s fo n d fö r inter
n a tio n e llt s o lid a rite tsa rb e te
byter nam n frå n l-fo n d e n till
S o lid a rite ts fo n d e n . En n y la n 
se rin g sk e r vid årets Pa lm ed a g a r i G ä vle 2 8 - 2 9 o k to b e r. 2 0 0 6

- I-fonden v a r e tt otydligt nam n.
S olidaritetsfonden ä r e tt n a m n som
m er säg er vad d et h a n d la r om, sä 
ger A nna M elin an sv arig p å Palm ece n tre t för S olidaritetsfonden.
Fonden få r en n y tt n am n , ny log
ga och en egen hem sida på In tern et.
P å h em sid an kom m er m a n k u n n a
läm n a gåvor och läsa om de projekt
som p e n g a rn a finansierar.

Ett nytt märke har också framtagits, utgavs 2007.
Det är ett "pins" av gulmetall. Jordgloben är vit,
banderollen är röd,

texten och övriga linjer i guld.

Måtten är ca. 15x19 mm.
Samlarhälsningar
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Vilka ligger bakom uppropet?
«.p^n
Uppropet initierades vintern 2003-2004 a v A tta c M a lm o S E K O
Skåne, Transports avdelning 12 och Miljöforbundet Jordens Vänner
Malmö-Lund.
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Den gemensamma välfärd som byggdes under 1900-talet var ett
uttryck för folkflertalets vilja att leva i ett solidariskt samhälle. I
kölvattnet av den nyliberala politiken med avregleringar och
privatiseringar växer ett helt annat samhälle fram. När girighet,
egoism och privata vinstintressen får råda ökar klyftorna och den
ekonomiska basen för den gemensamma välfärden undermineras.
När vård, skola och omsorg drivs med privata vinstintressen blir det
mindre pengar över till barn, sjuka och gamla. Ännu tydligare blir
de ökade klyftorna när girigheten får ett ansikte. De tre miljarder
kronor som elva Skandiachefer kvitterat ut i bonus skulle kunna
täcka ungefär hälften underskottet i Sveriges alla kommuner och
landsting för 2003. Privat rikedom och offentlig fattigdom växer
fram sida vid sida
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2005 genomförde Stockholms A-kommun en kampanj med
denna devis. Om devisen har jag hört en del komentarer
"Halva befolkningen tyckte att den var fånig, men
det fanns också dom som tyckte att det var koolt."
Tanken bakom det hela var väl att med en S-politik
blir Stockholm en välordnad och trivsamm stad där
det är en njutning att leva.
Märket är vitt med svart text och en röd ros.
Två storlekar har jag sett, en jätte på hela 76 mm.
och en andra som är mer "normal" med sina 38 mm.
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I rapp.660, beskrivningen av det lilla märket med
u 88la n > skall stå förgyllt silvermärke.
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Kuba

Palestina

Från Växjö har jag fått dessa två flaggor,
utgivna av SSU som en solidaritetsyttring för dessa
folk.

U

Bolivia

Venezuela

Kuba

Från Skånes SSU-distrikt finns en liknande serie
märken som uttrycker samma solidaritet med tre
latinamerikanska länder med socialistiska regeringar.
■
'

i

i| X >
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Märkena från Växjö är 19x10 m m . , dom från Skåne
är 24 mm. stora. Färgerna är enligt respektive
lands flagga.
Utgivningsåret var 2006
Samiarhälsningar
m e d l .32
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Utgivna av LO och SSU,

(Växjö distriktet ?), 2007.

Använda på Hultsfredsfestivalen i agitationssyfte
för fackföreningsrörelsen.
Den mindre har också använts i regionala fackliga
k ampanjie.

Den stora är svart,

-08

texten är också svart,

skriven på gula fält.
Den lilla är också svart med vit text och ett
rött hjärta.
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Homo- Bi- trans sexuella Socialdemokrater,
kallad: HBT gruppen.

Deras märke beskrevs första gången i rapp.430 och
komplement till nämnda rapport.
Nu, 2006, har vi upptäckt ett par nya knappmärken med
denna Ros som ibland 'kallas "Priderosen" och ibland
"Mångfaldsrosen".
Knapparna är 38 mm. och vita, det är bara rosens
storlek som skiljer dom åt.

Dom olika fälten i rosen har var sin fär g ,=Preidflaggans.

En ny Mangfaldsros, i pinsutförande, har också kommit.
På detta märke finns det en text = "STHLM" på blå grund.
Storleken är 14 x 19 mm.
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Några fackliga märken utformade som broscher.

Den första är från Kommunal avd.8 Göte
borg. Den är av gulmetall där emblemet
är relieffpräglat och "handslaget" är
försilvrat, obs. ingen blå emalj.
Broschen hittades i en presentkartong
tillsammans med en röd silkes scarf.
Tydligen har den utgjort en gåva till
någon förtjänt dam.
Nu ställer jag mej frågan, har det också
funnits motsvarande present till herrar,
en slips och slipshollare ? Och har det
också funnits ett "vanligt" nålmärke med
detta något lyxiga emblem ?.

Från Handels har jag sett två olika,
den äldre har det emblem som utkomm 1951,
spången är av gulmetall.
Den andra har ett emblem av den typ som
utkomm 1990, spången i cromblankt utförande.

ix'

Postmannaförbundet har också haft en
brosch, emblemet är av den lilla
modellen, 11 x 11 mm. spången i gulmetall.

Något exakt utgivningsår har jag inte för
något av dessa broscher.
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KOOPERATIVA NORDISKA SPEL, STOCKHOLM 1946
Märket är av gulmetall,

strålarna i mitten

har färgerna:Röt t , Vitt, Blått och Gult.
I övrigt är den relieffpräglad. 18 x 21 mm.

KFs bovlingklubb

stor.

MERKUR (bildad 1934)

Märket är av gulmetall,
Kjäglorna i vit emalj.

texten i relieff.
13 x 12 mm. stor.

GUSTAVSBERGS IF, 1920
Märket är av vitmetall, Grönt och ca.16 mm.

LUMA S P O R T K L U B B

"LUMA" i röd, lampgloben i vit emalj.
I övrigt är märket av gulmetall,

_ _ _

ca. 14 x 18 mm.

KC IF
Konsum Chark IF, Stockholm.
Märket är av vitmetall och med röd emalj.
0 15 m m .
KONSUM IF, GÖTEBORG
i\Z

1938.

Märket är av gulmetall, upptill är skjölden
gul och nertill är den svart.
Ca. 16 mm.

stort.
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Kembels skofabriks ab. [c-], Stockholm, grun
dad 1906, ägare Kooperativa förbundet, tillverkar
promenad- och lyxskodon. Ärligt tillverknings
värde 1,5 mkr, aktiekapital I mkr, arbetarantal 95.

Uppgifterna om detta företag är hämtade ur
S v .Uppslagsbok. Vilka verksamheter klubben har
haft är obekant. Deras märke är av gulmetall
med blå emalj, ca. 13x18 mm.

På vilket Domusvaruhus som denna bridgeklubb
har funnits vet jag inte, märket är grönt med
korttecknen i rött och svart,

texten i guld.

ca, 16 mm.

y

Om detta märke från Luma har haft någon annan
betydelse än varureklam vet jag inte. Märket är
av gulmetall och emaljerat i vitt och rött,
13x16 mm. stort.

Här får vi lära oss att KF har haft en kör,
^

(i Stockholm ?). Märket är av vitmetall,
bakgrunden till "KF" är grönt, ordet "KÖREN"
är svart. 12x16 mm. är måtten.

Till inget av dessa märken har jag några
åldersuppgifter.
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Statspensionärernas
Riksförbund, SPRF
Bildades 1937. Redan 1919 bildades föreningen pensionerade statstjänare i Nässjö och därefter bildades sådana föreningar i landets större
städer under 1930-talet.
*
SPRF:s uppgift är att organisera alla dem, som åtnjuter pension
genom SPV, att för medlemmarna eftersträva en ekonomisk realutveckling motsvarande de statsanställdas, att samarbeta med de förhandlande
huvudorganisationerna (Statsanställdas Förbund, TCO-S, SACO/SR
och pensionärsorganisationer), samt att främja omsorg och åldringsvård
och pensionärers kulturella aktiviteter och fritidsverksamhet.
SPRF har 90 lokala föreningar/avdelningar samt även distriktsorganisationer.

Två märken har jag sett, ett medlemsmärke 12 mm. och ett
förtjänstmärke 15 mm. Båda av gulmetall och blå emalj.

När man bildades 1937 var namnet:
Pensionerade statstjänstemäns riksförbund och märket såg ut
så här:
1 /

Jag har sett det i två storlekar, en 12 och en 15 mm. båda
har blå emalj, men den större är mörkare blå. Båda är av gul
metall. Jag tror att den större är älst.
När namnförändringen skedde vet jag inte.
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Det älsta märket,vars ålder jag inte vet,
är ca. 11 x 14 mm. gjort av gulmetall,
text och dekor i mörktblått.
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Det vänstra märket koinm 1993, det är gult med svart text
förutom "RÅD" som är rött. 23 x 30 mm. är dess mått.
Den i mitten komm 1998, den är också gul med svart text,
dess storlek är 16 x 30 mm.
Den till höger komm 2005, dess färger är rött och gult med
svart text, måtten är 29 x 25 mm.
Alla tre pryds med röda och gula rutor i nederkanten.
Märket nertill är ett broderat textilmärke,
svart, LO loggon är röd,

färgen är

texten vit och under den en

rad med röda och gula rutor. Märket är ca. 83 x 47 mm.
Den lär ha sett dagens ljus 2002

%
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Västerviks,Demokraten, pojkfotboll.
Märket är av relieffpräglad vitmetall.
Ålder obekant.
(1940 - 50 tal ?)
Storleken är 21 x 24 mm.

KURIRENrs Kamratförening.

(Uddevalla)

Gulmetall med röd emalj är utförandet
Även detta märkes ålder är obekant, jag
gissar att det är från samma tidsperiod
som föregående,
ca. 17 x 13 mm. är dess mått.

z,

2003 blev SYDÖSTRAN

Karlskrona 100 år.

Med detta som annledning utgavs detta
märke som är 11 x 16 mm. stort, det är
rött med vit text och har en guldram.
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SSU Knapp

Till SSU:s 34:e förbundskongress
i Örebro 2007 gavs denna knapp ut av
SSU Dalarna för att visa stödet för en av
kandidaterna i valet till förbundsordförande,
Laila Naraghi.

VOTE

å k é iå å ^ k

LAILA!

Valet till förbundsordförande stod mellan
Jytte Guteland och Laila Naraghi, och efter
en sluten omröstning på kongressen så
stod det klart att Jytte Guteland vunnit
omröstningen med röstsiffrorna 131 mot 115.
Valet av förbundsordförande gjordes efter diskussioner som präglades av
en god stämning med fokus på vikten av ett enat SSU mot den borgerliga
regeringen och dess orättvisa politik.
Knappens storlek är 56 mm, texten är vit, bakgrunden är röd.
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Ett märke som framför sitt budskap i rebusfårm,-kul-.
Vi löser gåtan och konstaterar att man vill ha
Socialdemokraterna tillbaka. När kann det ha varit ?
Vi förlorade valet 1976 och Thorbjörn, Boman,Mundebo
och Co. övertog regeringskansliet. Att jag plaserar
märket till denna tidsperiod beror på att partirosen
har den utformning som var aktuell då. Nästa gång som
det var aktuellt med samma önskemål var i valrörelsen
1994 och då var den nya "spanska" rosen introduserad.
Att det är en lokal utgivning är också trolig, om det
varit en central utgivning med riksomfattande sprid
ning så borde vi ha upptäckt den långt tidigare.
Ett annat fackta som talar för ett lokalt märke är
att på baksidan av det hittade märket finns en ettikett med texten: "Reklamknappen Karlstad". Med detta
får vi också en fingervisning om var den skall plaseras geografiskt. Utgivaren står nog att finna i
denna region.
Märket är rött, trycket är svart, även rosen.
Storleken är ca. 59 mm.
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Favorit i repris
Denna upplaga Hr tillverkad på ett
anorlunda sätt än dom från 1985.
Nu ärdet en tunn plastskiva med en
brochnål på baksidan. Storleken är
densamma som tidigare. Färgen är vit
med svart text.
Se även rapp. 52, 384 och 464

”Rör inte min kompis" återuppstår efter 22 år
SSU ' 'ockholms län står på
torgv... igen och säljer "Rör
inte min kompis”-knappar.
Och precis som förra gången
det begav sig är flera andra
politiska ungdomsförbund
med tåget.

- Under hösten har vi känt
att någonting borde göras
med tanke på debatten om
ungdomsvåld och att flera
främlingsfientliga partier ar
betar för att bli rumsrena. Vi
kan aldrig acceptera att våld
blir en del av ungdomars var
dag och att folk fortfarande
diskrimineras, säger Elin
Nordmark, regionombuds
man for Stockholms läns
SSU-distrikt.
Den kampanj som nu dammas

av kommer ursprungligen
från Frankrike där SOS Racisme drog igång ”Touche pas
a mon pöte” 1984. SSU impor
terade kampanjen 1985 efter

att några medlemmar blivit
hotade av ett gäng svenska
killar som skrikit ”jävla svart
skalle” i en taxikö på natten
till det nya året 1985. Kampanjen var en omedelbar suc
cé med över en miljon sålda
knappar. Och även denna
gång är ”Rör inte min kompis”
en kampanj över partigrän
serna. SSU bjöd in alla ung
domsförbund a tt medverka i
kampanjen.
- Vi vill få så stor spridning
som möjligt för att få en bred
allmänhet att sluta upp
bakom kampanjen, säger Elin
Nordmark.
Kampanjen innehåller där
för inga konkreta förslag på
politiska åtgärder.
- Då hade det inte gått att
få till ett samarbete.
I år deltar Liberala ung
domsförbundet, Kdu och Grön
Ungdom. Men Ung Vänster
som var med 1985 har i år
valt a tt inte delta aktivt.

- Att samarbeta med ett
- Kampanjen har ingen po
högerungdomsförbund gör det litisk åsikt och säger inget om
omöjligt a tt kritisera den re hur man ska minska våldet,
aktionära samhällsutveck fortsätter Daniel Somos.
lingen och högerpolitiken som
Men SSU tror att kampan
spär på rasismen, säger jen kan påverka ändå.
Seluah Alsaati, ordförande för
- Att få folk att göra ett ak
Ung Vänster Storstockholm.
tivt ställningstagande behövs
också. Genom att köpa en
Att Ung Vänster driver en egen knapp och sätta den på jackan
antirasistisk kampanj just visar man att man tar eget
nu, "Stoppa rasismen”, bidrog ansvar i stället för att bara
också till att de tackade nej. knyta näven i fickan. Sen är
De vill även markera e tt av nästa steg att engagera sig
stånd till de övriga ungdoms politiskt eller i en frivillig or
förbunden.
ganisation, säger Elin Nord- Vi vill representera ett ra
dikalt alternativt och inte in
gå i det ungdomspolitiska eta Denna gång har man tryckt
blissemanget.
upp 10 000 knappar i ett förs
Muf är inte med i år, vilket ta skede. Knapparna kostar 20
de inte var 1985 heller.
kronor. 14 kronor går till en
- Det kändes inte rä tt att fond för att stödja unga som
politisera frågan på det sät arbetar mot våld och rasism.
tet, säger Daniel Somos, ord På hemsidan går det även att
förande i Muf Stockholm, som tipsa om stipendiater.
tycker att det redan finns bra
Sofia Cherif
antirasistiska organisationer.
sofiacherit@sap.se
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jubilarer med 100 år på nacken har under 2007
utgivit dessa jubileumsmärken.

Först ut var Ale Arbetarekommun
som i lokalpressen presenterade
sitt märke på vidstående sätt.
18 mm. är storleken,

färgerna

är rött och guld.

HIPP HIPP HURRA. Jubileum snålen för hundraåringen.

Till 100-årsjubiléet har det
tagits fram en jubileumsnål
som alla som betalar med
lemsavgiften under 2007
kommer att få.

Den nästa var Stockholms Läns Parti
distrikt .
Deras märke är vitt med en röd ros,
även årtalet är rött, övrig text är
svart. ca. 19 mm. är storleken.

Den tredje kommer från Hallsbergs
Arbetarekommun
Märket är stort, hela 27 mm. Den
är vit med text i guld och natur
ligtvis en röd ros.

Samiarhälsningar
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/VENSKA
y i o m m m i P ensionärernas
J ^ orbund

Efter att vi läste rapport no. 131, så har jag,
under åren sedan dess, lärt mej följande:

Förbundets medlemsmärke finns också i en silverfärgad version.
Dessutom har förbundet ett förtjänst tecken (hedersmedlemsnål).

Detta märke

finns i både Silver och

Guld (förgyld), dom är något större än medlemsnålen
och har en lagerkrans.

Medlemsmärket.
gul eller vitmetall och blå emalj
Storlek 12 x 15 mm.

Förtjänsttecknen.
Guld (förgyld) eller Silver och
blå emalj,

Samlarhälsningar
m e d l .32

/ O ()

storlek 14 x 17 mm.

Detta är ett märke som förbryllar mej mycket.

■
tr n

Att det tillhör fackföreningsrörelsen är jag ganska
övertygad om, men sedan tar alla spår slut.
Jag har sett flera ex. av märket med olika årtal,
det älsta från 1931 och spridda årtal till 1946.

r ->

Att en kursverksamhet som pågått

(årligen ?) under

så lång tid borde väl rimligtvis någon ha kunskap om.
Att märket är ett järntecken borde vara en ledtråd,
men det har inte lett mej någon stanns.
Metall, eventuellt Gruv har funnits i mina tankar,
liksom Brunsviks skolan, den har ju också ett järn
tecken i sitt emblem.
För flera år sedan skrev jag till skolan och frågade
om dom viste något om "Fackursen", men fick inget
svar,

(som vanligt).

Märket är gjort av kontrollstämplat silver.
Texten är blå.

Storleken,

irSamiarhälsningar
m e d l .32

ring + pil = 24 mm.

SflMLflK"

' RAPPORT

No.

723
Apr.-08

En samlarvän berättade att han kommit över
ett märke från Murareförbundet. Detta ex.
var utformat söm en medaljong och han tyckte
det var lite underligt, han menade att detta
förbund hadde väl inga damer som skulle ha
detta märke i en kjedja kring halsen. På den
punkten har han nog rätt, det var nog inte
damer man tänkt på då mam utformade medaljongen.
Däremot var det mycket vanligt i gamla tider
att herrar i sin klocklänk bar märken som visade
medlemskap i olika Skrån, Gillen och Sällskap.
Mode eller sed levde kvar långt in på 1900-talet,
kanske så länge som man hadde fickur.
Dom SMF-medaljonger jag sett har alla varit av
kontrollstämplat silver. Detta ex. som hänger
i denna kjedja är stämplad Y7 = 1925.
Förbundsmärket finns också som vanligt nål
märke, både av Silver och av vanlig gulmetall.
Jag tror inte det är någon statusskilnad mellan
dessa, det är nog bara en skilnad i ålder,
där dom i gulmetall är dom unga.

Samlarhälsningar
medl.32
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När varumärket "NORDCHOKLAD" introduserades vet jag inte men tror a
det skedde i samband med att Kooperationen i Sverige, Danmark och
Norge etablerade ett samarbete innom choklad och godisindustrin.
Hur detta samarbete har gestaltat sej efter det att svenska KF såld
sin fabrik 1993, det vet jag inte.
Från den svenska sidan känner jag till tre märken. Det är två med
enbart varumärket, den ena är ca. 25 mm. och den andra ca. 11 mm.
båda av gulmetall och röd bottenfärg. Den stora är nog äldst.
Det tredje märket är från en introduktionskampanj för en ny produkt
"X-MIX". En fd. anstäld på fabriken trodde att det kann ha varit
på -80 talet? Knappen är gul med svart tryck.
I samband med vinter OS i Lillehammer 1994 utgavs en enorm mängd
"pinns", det lär ha varit över 1000 olika. Dom flesta var såkal.
sponsormärken från firmor som på ett eller annat sätt varit
inblandade i arrangemangen. Bland dessa 1000 tal har upptäckts ett
med texten "NORDCHOKLAD" i nederkanten. se vänstra bilden.
Jag tror att detta märke kommer från den norska fabriken, den
svenska var ju redan nerlagd 1993.

Samlarhläsningar
medl.32
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Märket är gult och svart.
Triangelns höjd är 40 mm.

B e r o e n d e p å h u r v a lv in d a r n a b lå s e r k a n
h y r e s ta k e t s n a r t v a ra s o m b o r tb lå s t.
11yres takel är precis vad det låter som, ett tak för hur hög hyra de privata värdarna far ta ut
pa sina lägenheter. Det är hyran för en motsvarande lägenhet i kommunens allmännyttiga
bostadsföretag som utgör detta hyrestak. Taket skyddar mot höjningar av hyran och gör att
hyresgästen tryggt kan bo kvar.
Tar man bort hyrestaket kommer det sannolikt att leda till stora hyreshöjningar, framför allt
för de av oss som bor i privatägda hyreshus.
I lyresgästföreningen har krävt besked av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Krist
demokraterna huruvida hyrestaket får vara kvar eller inte om de vinner valet. Det beskedet
har vi inte fått. Lyckligtvis finns det gott om tid att påverka de här partierna före valet. För det
behöver vi ditt stöd.
Läs mer om hyrestaket pä www.hyresgastforeningeh.se

(Qj Hyresgästföreningen

Efter att ha tagit del av trycksaken åvan så fick jag
en identifikation av märket och förstår att utgivningen
skedde under valrörelsen inför 2006 års riksdagsval.
Märkena nedan är ett svar till dom krafter i dagens
samhälle som vill skrota allmännyttan.
Den vänstra är hittad i Lund 2007 och den högra
i Växjö 2008. Båda är vita med svart text.
H-loggan och hjärtat är röda.

38 mm. är måttet.

SAMLAR

RAPPORT
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Rörarbetarna var en av dom fyra yrkesgrupper i byggbransen som 1948 bildadeByggnadsarbetareförbundet.
Dom andra

tre, Murarna, Träarbetarna och Grovarbetarna

hadde tidigt bildat fackföreningar och Förbund. Även
rörarbetarna bildade fackföreningar redan på 1880-talet
men något rörarbetareförbund blev aldrig bildat,(så
vitt jag vet). Dessa självständiga fackföreningar
arbetade nog på egen hand fram till dess dom anslöt
sej till Byggnads, väl där så bildade man rörarbetarklubbar innom ett flertal avdelningar,

detta var nog

delvis ett sätt för att beholla sin yrkesidentitet.
Om några klubbar fortfarande lever och är aktiva är
mer än vad jag vet.

i / ' Stockholms Rörarbetarefackförening är nog
en av dom älsta, grundades 1889.
1939 gjorde man ett jubileumsmärke som är
18 mm. Den yttre ringen med texten är blå,
i mitten rött.

(tidigare Beskrivit i rapp.26)

Av detta märke har vi upptäckt en variant
med en stor gyllene lagerkrans.
mitten har samma storlek,

Emblemet i

text och färger som

föregående, den totala storleken är nu ca.35 mm

/

Nästa märke har jag tidigare beskrivit i
rapp.282. För sammanhanget tar jag det nu också
Den kommer från NORRKÖPINGS RÖRARBETARE KLUBB:
Skjölden är röd med ett diagonalt vitt band.
Text och symboler i guld, storlek 13x14 mm.

Samlarhälsningar
m e d l .32
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Komplettering till rapport No: 726
Sept.-08

Den inledning jag skrev till rapp. 726 har visat sej
vara alltför onyanserad. Det har framkommit uppgifter
som visar på att många av Rörarbetarfackföreningarna
tidigt anslutit sej till Metall, då som yrkesklubbar,
att jämföra med Smidesklubbar och Bilarbetareklubbar
med egna avtalsområden.
När så Byggnadsarbetareförbundet bildades 1948, och
Rörarbetareklubbarna överfördes dit så gällde detta
inte alla. Dom rörklubbar som fanns på skeppsvarven
stannade kvar i Metall. Allt detta för att passa in
i LOs stora organisationsplan som fastlagt prinsipen
om "En arbetsplats = En fackförening."
Så stora struktionella förändringar göres inte utan
gnissel och våndor och krävde säkert en hel del spesiella lösningar. För att hitta alla detaljer och nyanser
i detta kräver en forskning som gräver mycket djupare
än vad jag kann åstakomma.
Nu några ord om Rörarbetärklubbarnas emblem.
Alla vet nog inte vilka verktyg som oftast avbildas
på märkena.

Verktyget till vänster är en Rörtång, en specialtång
med mycket god gripförmåga på runda former som rör och
liknande.
Den till höger är en Rörskärare, ett specialverktyg
som används till att kapa rör. Med detta verktyg blir
rörändan vinkelrät och något spetsad vilket underlättar
gängskärningen, som utförs med en Gängkloppa, som är
det verktyg som avbildats i mitten.
Samiarhälsningar
medl.32
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Här följer resten av dom märken jag känner till från
Rörarbetareklubbar.

BORÅS Avd 84

står det på detta märke av

förgyllt Silver med blå emalj.

På kontroll

stämpeln står F9 vilket innebär att den är
tillverkad 1956. Ca. 17 mm. är storleken.

VÄSTERÅS RÖRARB KLUBB

1914 - 1964

är texten på detta röda märke. Guld är
färgen på dekor och text, 12x20 mm. är måtten

RÖRARBETARNAS NYKÖPINGSKRETS står det på
den blå ringen kring det röda mittfältet
Dekoren och texten guldfärgad,

storlek 18 mm.

Ålder okänd.

y

ÖREBRO RÖRARBETARES KLUBB
Materialet är gulmetall,

1919 - 1939
texten i relieff

I mitten röd emalj och 19 mm. är måttet.

UDDEVALLA RÖRARBETAREKLUBB

1927

Emaljmärke, röd mitt med en vit ring runtom
Text och symbol i guld, ca. 15 mm.

Samiarhälsningar
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På båda storvarven, Götaverken och Eriksberg i
Göteborg, fanns rörarbetareklubbar och båda klubbarna
hadde medlemsmärken.

Klubben på Götaverken hadde ett märke
av gulmetall med blå emalj i mitten,
runt om, ett järntecken i vitt.
Märket är 17 mm. över ringen, över pilen
blir det 21 mm.

Detta mäelce finns också som förtjänst
tecken och har då en banderoll i gul
metall med texten:
relieff.

"FÖRTJÄNST TECKEN" i

Emaljfärgerna och storleken är

lika, men här tillkommer banderollen.

Klubben på Eriksberg hadde ett silverfärgat märke med blå emalj
18 mm. är storleken.

Även Erilcsbergsklubben har ett förtjänst
tecken, detta märke är av gulmetall.
Inklusive banderollen är det ca 20 mm.

Samiarhälsningar
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Göteborgs SSU-distrikt celebrerade sin
90-åriga verksamhet, 1917 - 2007, med
detta 90 årsmärke som borde kommit förra
året. (2007)
Motivet är hämtat från distriktets fana,
som invigdes 1959 (jag var med vid in
vigningen ).
Märket föreställer en falk och texten
"FRAMTIDEN ÄR VÅR" som var distriktets
paroll 1959.
Märkets storlek är 20 x 20 mm. om man
mäter över vingspetsarna. Färgen är rött
och guld.

S- hälsningar
medlem 16
Lennart Nyberg
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Märken utgivna av Kommunal under 2007.
Inför avtalsrörelsen kom tre stycken:

"LÖNEKAMP 2007"

finns i två utföranden, ett rött pinns med vit text
och en gul knapp med samma loggo som pinnsen.

"VI TAR FAJTEN!"-knappen är röd med vit text.
I samband med kongressen fick vi veta att "SVERIGE
BEHÖVER FLER PROFFS!, den knappen är också röd med
vit text.
Dom tre knapparna är 56 mm.

stora, pinnsen är 21x21 mm.

SAMLAR
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Inför den borgeliga regeringens aviserade
planer på att förändra A-kassan,

så

genomfördes en manifestation i Norrköping
hösten 2006. Vid d,etta tillfälle fanns
detta märke till salu. Märket är rött
upptill och har vit text, nertill är det
blått med en vit "gubbe".

o

Sänk inte
a-kassan!

Storleken är 38 mm.

/

Nästa är utgivet av LO sentralt.
Anledningen och tidpunkten var densamma
som föregående, det är storleken också.
Märket är orangefärgat och har vit text

i / " .

Medlem
i Handels
- förstås!

2006 var också tidpunkten för en

medleinsvärvningskampanj från Handels.
Märket är rött med vit text och måttet
är 38 mm.

Samlarhälsningar
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Detta märke kom direkt efter att
den nya förbundsbildningen var ett
facktum 2006. Man specialutbildade
förtroendemannakåren för att kunna
svara på medlemarnas alla frågor
om hur nyårdningen påverkar dom
lokalt och privat, pluss alla andra
undringar. Märkena skulle göra
förtroendemännen synliga, därför
är märket stort, 56 mm. Färg
sättningen rött och vitt bidrar också
till att fånga uppmärksamheten.

Knappen hittad hos Skogs & Träfack.et.
1/

Man aktualiserar ett gammalt fackligt
krav och problem.

Fältet i mitten är

gult med svart text, upptill och nertill
är det blått med vit text. Utgivningen
tror jag var 2007. 37 mm. är måttet.

SEKO har synpunkter om regeringens
utförsäljning av statens egendom.
2007 kom märket som är gult med
svart text. Den lilla SEKO-loggon
är röd. Märket är 38 mm.

Samiarhälsningar
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Ännu ett märke från Rabén & Sjögren,
har upptäckts, hur gammal den är
vet vi inte. Den är svart med vit
text och är 56 mm. stor.

I rapport 625 skrev jag att detta bokförlag blev
KF ägt 1977. Denna uppgift hämtade jag från:
PRISMAS LILLA UPPSLAGSBOK,1981 års 'Upplaga.
Sedan dess har jag upptäckt att i KFs Jubileumskrönika
från 1949 finns denna notis från 1948:

Här föreligger ett mysterium.
Om det varit en skilnad på ett år eller så, så kunde
det ha varit en tolkningsfråga, men 30 år är väl
mycket. En hel kennel är begraven.
Efter ytterligare forskning har
jag fått veta att
i uppslagsverket: "LILLA UPPSLAGSBOKEN, Förlagshuset
Norden 1958" så står det att KF förvärvade aktie
rnajorieteten 1947. Denna uppgift harmoniserar bättre
med vad jag läste i KF-krönikan.
Som synes, vägen till kunskap kan vara både lång,
krokig och inneholla fallgropar.
Samiarhälsningar
m e d l .32

SAMLAR

RAPPORT

734

No.

Sept.-08

Några kampanjmärken från KF. Dom två första är
hittade i sydsverige. Dom andra två är hittade i
stockholmsregionen,

och till dom två har jag inga

uppgifter om när dom är annvända. men tror att det
är en bit in på 2000-talet.
OBS bilderna är starkt förminskade.

Den första är en verklig jätte, den är
100 mm. materialet är papp,

färgerna är

rött och vitt. Kampanjen var 2007.

Detta märke har en cericeröd färg.

V ill d u också
b etala m ed

texten är vit och vi upptäckte den

M e d M e ra -k o rte t?

i butiker 2007.

56 mm. är storleken.

Rött och gult är grundfärgerna.

Säg till m ig !

Textens

första rad är gul, resten vit.
Vilket år den annvänts är tyvär obekant.
Storleken är 56 mm.

Guldbronsfärgad text på vit grund är
detta märkes utseende, även denna är 56 mm
Ålder ?.

Samiarhälsningar
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Nar jag har vägarna förbi, brukar jag titta in till SSUs lokaler
i Folkets Hus Malmö, vilket jag gjorde en vårdag 2006. Där fick
jag syn på en kartong med nya märken som var till försäljning.
Jag inventerade lådan och blev lite förvånad över vad där fanns;
Marx, Engels och en herre som jag tycker liknar Castro, ett med
en röd stjärna och ett med en kvinna som förekommer som kamp
symbol i den amerikanska kvinnorörelsen. Dessutom ett med Einsteins
bild, vad nu han har i detta sammanhang att göra. Jag frågade
en flicka om hon viste något om märkena och fick svaret:"Det är
dom på Distriktet som gjotr dom", mer viste hon inte. Ingen från
Distriktet fanns där då, inte heller nästa gång jag tittade in.
Jag skrev ett brev med frågor till dom, men något svar fick jag
inte, (som väntat). När man inte får kontakt med "Dom" får man
gissa och ha egna spekulationer och slutsatser. Att några
ungdommar gör en serie märken som för tanken till Ung Vänster
är väl OK. ungdommar brukar vara provokativa och radikala. Vad
nu syftet har varit vet jag inte, kanske bara en "kul grej".
Samlarhälsningar
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Karl Marx
Svartvit bild på röd grund, gul text.

Två varianter, en gul, en röd,
båda med svart tryck.

Friedrich Engels
Svart och rött tryck.

Albert Einstein
Svartvit bild.

Vit grund, röd stjärna
och svart text

Fidel Castro
Svartvit bild med lite 1 * . „ckra , ansiktet
Bakom huvudet en rad skuggning.

Sept.-08

DACKEKLUBBEN.

En klubb för ombudsmän och förtroendevalda bland IFMetalls
avdelningar i Småland och västra Östergötland. Avdelningarna
som ingår är: 26 Västra Östergötland,
32 Småländska Höglandet,

31 Norra Kalmar län,

33 Vätterbygden, 38 Mellersta Kalmar

län, 39 Östbo, 40 Västbo och 41 Kalmarsund.

15 x 17 m m .

Vad jag hört så har klubben funnits sedan 1982, men att
märket anskaffades 2007. Färgen är gul med Smålands Lejon i
rött,

texten är svart. Bokstäverna i nederkanten lär skall

betyda:

"Samverkan Småland Östergötland".

Detta var en "ny" funktionärsklubb.

Jag har också sett ett märke från en "gammal" klubb, kanske
från 1940-talet.

0 15 m m .

Den yttre ringen är röd och där står:

"NORRKÖPINGS FUNKTIO

NÄRSKLUBB. ARBETARRÖRELSEN." I mitten är märket grönt,
är svart. Kantlinjer och övrig text i guld.

Samlarhälsningar
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Gamla Metall hadde sedan länge ett Förtjänstmärke,

se rapp.

326, detta märke har nu fått en ny design för att passa till
det nya Förbundet IFMETALL:

Det nya hederstecknet utdelades

för första gången 2007. Även detta nya märke är av Silver,
texten är svart och den nya förbundsloggon i rött.
storleken är som förut ca. 19 mm.

En annan nyhet från 2007 var att några 'JFM-avdelningär
gick samman och skapade ett lokalt förtjänsttecken.
Det är ett Silvermärke med Förbundets loggo, ca. 10 mm.
stort. Ränderna på märket är röda. Det har också gjorts
en liten upplaga av detta märke där materialet är 18K Guld.
Samma storlek, men dekoren i relieff, utan röd färg.
!/

Avdelningarna som gått samman kring detta är =
Arvika, Göteborg, Kalskoga, Karlstad,

Köping och Örebro.

Några gemensamma statuter har man inte, det är upp till
varje avdelning att besluta om hur man använder märkena.

Samiarhälsningar
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Vi gör en tillbakablick till rapport no.38 som
börjar med en bild, av fem märken, som jag lånat
från förbundets jubileumsskrift,

1941 del 1. Bilden

är mycket dålig men märkena går att igennkänna, utom
märket till höger i undre raden, benämnt "kongressmärke".
Som jag skrev så kunde jag inte göra någon beskrivning
då. Sedan dess har jag fått se ett märke som förmodligen
är detta kongressmärke och har också fått tillfälle
att göra en bild och beskrivning.

Märket är relieffpräglat, metallfärgen är silver och
storleken är 15 mm.
Bokstäverna skall uttydas = Sv.Grov och Fabriksarb.
Förbundet,

10:de Kongressen 1909.

Att ett så ungt förbund,(bildat 1891),

redan 1909

genomförde sin 10:de kongress har sin förklaring i
att man hadde årliga kongresser i början.

Samlarhälsningar
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SV.GROV.& FABR. ARB. FÖRB:s AVD. N:o 143 GRÄNGESBERG
Med detta märke får vi lära oss att även fackföreningar
annordnade Bazarer, när denna varit vet vi tnte,

tidigt

1900-tal är väl troligt. Att märket är av papp det ser
jag men vilken färg det har är obekant.

INDUSTRIFACKET

(se även rapp.269)

2003 firade man 10-årsdagen av det nya förbundet.
Märket är av gulmetall med text i rött.
Måtten är 11 x 18 mm.

Samiarhälsningar
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TRE FACKLIGA KAMPANJMÄRKEN!

Från LO fick vi detta märke 2006.
Den är röd med vit text.
Storleken är 25 mm.

t/

Från SEKO fick vi detta märke 2005.

v ä g ra
h å lla ty •

icj

F
L

Vit text på svart grund är utseendet.

1

Storleken är 38mm.

J

Detta märke från Försäkringsanställda
vet vi inte hur gammalt det är.
31:an är en Stockholmsavdelning,

Försäkring§-

kassapersonal. Märket är vitt med rött
tryck,

storleken är 34 mm.

Samiarhälsningar
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Bilarbetare, en yrlcesorganisation innom Metall med egen
Riksförening och lokala klubbar, ungefär samma som Snid.esarbetarna.

Riksföreningen och några klubbar har utgivit

märken och dom jag känner till beskrivs här. Finns det fler?

BILREP. RIKSFÖRENING
Ett äldre märke av vitmetall med blå emalj,
storleken är 15x20 mm.
BILREPARATÖRERNAS RIKSFÖRENING
Ett nyare märke av gulmetall med röd emalj,
storleken är 15 mm.

VÄSTERÅS BILARBETAREKLUBB
Utifrån dom bilder och uppgifter jag fått tycks
det finnas två upplagor, en med och en utan krans
gjorda av vitmetall.

Textringen

är röd och i

mitten blått. Båda är ca.19 mm.

NORRKÖPINGS BILARBETAREKLUBB
Märket är av gulmetall,

ringen med texten är

blå och i mitten är den röd.
15 mm är storleken.

SKARA BILARBETAREKLUBB
Märket är av gulmetall med röd emalj och
storleken är 1.5 mm.

Några åldersuppgifter har jag inte hittat för någotav
m ä r kena.
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Arbetarnas Samarit Förening.
En mycket bra historik över ASF finns i rapport 208.
Här följer en redogörelse över dom märken vi upptäckt
sedan dess:

1/

Dessa två jättemärken finns i Varbergsamlingen.
Gulmetall och rött är utförandet, storlek 55 resp. 75 mm.
Jag tror att man burit dom då man varit i tjänst.

I rapp.208 omtalas ett 19 mm. stort märke, vi har upptäckt
att det även finns en upplaga med märken som är 15 mm. i
övrigt är dom likadana. Vi har också hittat ett märke från
ASF i Malmö. Detta märke är 19 mm. den har en yttre vit ring
kring ett rött fält med ett vitt kors. All text i guld.
På nästa märke står:"NSF", skall utläsas: Norrköpings
Samarit Förening. Skjölden är blå med ett rött kors,
Bokstäverna i guld. 16x16 mm. stort.

I Varbergsamlingen finns också detta papp
märke, den är vit med rött tryck. På detta
exet finns en handskriven notering :
"Södertälje". Det kanske är där märket har
använts, när och i vilket sammanhang är
okjänt.

Samlarhälsningar
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Livs avd.17 i Skara har introduserat detta märke,2002,
(tror jag), som ett sorts förtjänsttecken.Det utdelades
till medlemar som med insändare och debattinlägg i dagsoch fackpress deltagit i den fackliga och politiska
opinionsbildningen i för arbetarrörelsen angelägna
frågor. Märket är 20x25 mm.,

"L" och "17" i rött på

gultonad grund, fjäderpennan är vit och kunturlinjerna
är svarta.

Detta märke kommer också från avd.17, närmare bestämt
från Livs-klubben på slakteriet i Skara.

Färgen är ljus

blå, övre halvans text och loggo är vit,

texten nertill

är silverfärgad. 22x15 mm. är måtten.

Åldern tror jag

är densamma som föregående.

Till sist ett märke som avd.11 i Halmstad lät göra 2004.
Det är guldfärgat, Livs-loggon är röd och texten svart.
Storleken är 10x10 mm.

Samiarhälsningar
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Märkena från Kommunal är en knapp, 38 mm. och ett pinns
17 mm. Båda är röda med vit text.

Höj

i/

kvinnolönerna
■krama en metallare!

Märket från Handels är också en röd 38 mm.s knapp
med vit text.

Samlarhälsningar
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Butikskjedjan Stor & Liten,

(se rapp.343), har

också haft ett litet pins har vi upptäckt.

Den är

av vitmetall med svartoxiderade linjer. 15x14 mm.

fakta var ett butikskonseppt som introduserades på

fakta

1980-talet(tror jag).

Ideen var att man med enkel

butiksinredning och att varusortimentet var ganska
begransat så skulle man kunna pressa priserna.
Märket är rött med gul text, 19x6 mm.

Ett annat litet märke vi upptäckt kommer från
DIN BAGARE, den har måtten 11x8 m m . , av vitmetall
och har röd bottenfärg,

dom två axen är gula.

SVENSKA SEMMEL « INSTITUTET
Var namnet på en intärn tävling mellan Juvel
bagerierna i Sverige.

1996 tror jag det var.

Märket är vitt med text och konturlinjer i guld.
Semlan är ljusbrun och har blå-gula band på
sidorna.

25x20 mm. är dess storlek.

Samiarhälsningar
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Dessa två textilmärken tror jag komm på 1960-talet.
Den övre, något lyxigare, var tänkt att sys på bröstet
av en blazer eller jacka.

På samma sätt som britter

visar vilken fin "Clubb" eller skola dom tillhör.
Den andra är av mycket enklare utförande, med emblemet
invävt i en vit textilremsa.
Emblemet är gult och rött på båda.

*

i*

i/
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I september 2008 skrev jag i rapport No.729
om ett jubileumsmärke utgivet av SSU distriktet här i Göteborg.
Denna gång kann jag beskriva ett jubileums
märke utgivet av SSU.s Göteborgskrets.
Detta märke utgavs redan 1937, då man cele
brerade sin femtonåriga verksamhet, 1922-1937.
(Kanske en fest där Kål å Ada trådde en
smäktande vals ?).
Märket man låtit göra till minne av denna
händelse är av gulfärgad papp med rött tryck.

S- hälsningar
medlem 16
Lennart Nyberg
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Detta stora märke är utfört av vitmetall, den är
emaljerad i blått och vitt. Svanarna och all text
är silverfärgad. Storleken är 61 x 22 mm.
jag har också fått en uppgift om att det finns en
variant tillverkad av hårdplast med i stort sett
samma utseende.

Funktionärsmärket är 51 x 19 mm. stort.
Detta finns i två utföranden vad gäller tillverkningstecknik. Den ena är emaljerad på samma sätt som
"GUIDE"-märket, den andra varianten är färgerna
målade.
Jag har dessutom upptäckt att det existerar märken
både med och utan bokstäver i den vänstra runda delen.
Om detta gäller för både emaljerade och målade upplagor
så btir det fyra varianter totalt.

Samiarhälsningar
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Två mystiska Reso-märken har upptäckts. Storleken
är 22 mm. lika med den största i rapp.147 beskrivna
märkena. Mystiken består av att märkena är emaljerade i endast en färg, den ena är Röd och den andra
är grå.
(???)

Detta märke med lagerkrans är 18 mm. och finns i
både guld och silverfärgade upplagor. Dom guld
färgade är numrerade på baksidan. Att det utgör
någon form av förtjänstmärken är väl troligt, men
för vad eller vem vet jag inte.

Nästa märke är nog utgivet för att upplysa oss om
att man paserat 50000 resenärer. Vilket år det har
skett det vet jag inte.
Märket är av vitmetall, målat i färgerna blått och
vitt, som vanligt. Storleken är 12x14 mm.

r '

ibland hittar man Reso-märken som är monterade på
en kokard av textil, oftast i gult och blått, mén
vi har också sett enfärgade blå kokarder. Storleken
på dessa har varierat från ca. 30 mm. till ca. 60 mm
Märkena som sitter i har också varierat från små
11 mm.s märken till 16 mm. Både målade eller emaljerade upplagor förekommer.
Riktigt hur märkena använts vet jag inte, kanske
för att markera vem som var ledare för gruppen.
Eller kanske hela gruppen, vid något särskilt till
fälle, skulle vara väl synliga och lätt att räkna
inn.

Samlarhälsningar
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Under 1980-talets senare del utsågs
Reso Hotels till Sveriges bästa hotelkedja flera gånger,

se rapp.137, så

märket är nog från den tiden.
Den är vit och ca.43 mm. stor.

En namnbricka för personal på Resos
Hotel Arkaden i Malmö. Av Reso-loggon
med en svan, så förstår vi att den är
använd efter 1971 då den infördes. Märket
är av gulmetall,

loggon och texten i

relieff. Flaggorna är utanpåliggande,
utförda i emalj.

Dom upplyser om på

vilka språk som bäraren av märket kan
kommunisera.

Enligt den information jag fått är märket
198 5

H o tel

H orisont
H k i .stn ciuh k :

*iO x 2 8 ----

utfört i röd emalj med texten

och

pickolons bakgrund silverfärgat. Hans
uniform är svart och röd.

Med tanke på att Reso ägde ganska många hotel så finns det
kanske en hel rad märken från dessa olika anläggningar.
Så kamrater, ut och leta!
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