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Stockholm

Stockholmarna har tågat i 128 år
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1947. Tage Erlanders första tal som statsminister första maj.

Fem demonstrationer nära dig på första maj
Vänsterpartiet
w Paroll: För oss alla, inte
bara eliten
w Vad: Samling klockan
12 på Medborgarplatsen.
Avmarsch klockan 13. Vid
13.30 startar firandet med
tal och musik i Kungsträd
gården.

Socialdemokraterna
och LO
w Paroll: Tillsammans för
trygghet
w Vad: Samling vid Humle
gården klockan 13. Tåget
avgår 14 och anländer till
Norra Bantorget 14.40. Här
talar Stefan Löfven.

Feministiskt initiativ
w Paroll: Patriarkatet och
kapitalet sitter i samma båt!
w Vad: Samling klockan 14
på Mariatorget. Tåget avgår
15 med Tantolunden som
mål. Talar gör bland andra
partiledaren Gita Nabavi
och Soraya Post.
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1963. Stor framtidstro i tåget. Stock
holms city ska moderniseras.
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Sac Syndikalisterna
w Paroll: Tillsammans för
strejkrätten
w Vad: Samling på Sergels
torg klockan 11. Avmarsch
mot Stortorget i Gamla Stan
12. Talare från bland annat
nätverket Strike Back, SUF
och Allt åt alla Kvinnofront.
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Vi har utbildat journalister, skribenter
och kommunikatörer i 70 år.
Praktiska utbildningar på deltid med
yrkesverksamma lärare från branschen.

1975. Första maj demon
stration – daghem åt Johan!

Nätverket Strike back
w Paroll: Tillsammans för
strejkrätten
w Vad: Klockan 17 på Norra
Bantorget i centrala Stock
holm. Katja Raetz, förtroen
devald i Vårdförbundet, och
Behzad Barkhodaee från
fackförbundet ST talar.

Utveckla dig!
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1924. Hjalmar Branting
talar vid första majdemon
strationen.

Foto: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

1916. Författaren Elisabeth Waern-Bugge talar.
Men den första kvinnan som talade under ett
första majtåg var politikern Emilie Rathou 1891.

1965. Fred Åkerström leder
allsång på Gärdet.
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Stefan Källstigen

1890. Demonstration på
Gärdet. Tre teckningar av
Edvard Forsström.
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l Huvudkravet när stockholmarna för första gången
gick första majtåg 1890 var
åtta timmars arbete. Musiken hade en betydande roll,
orkester ingick i tåget och
demonstranterna sjöng.
Flera talarstolar fanns utplacerade på Gärdet. En av
de ledande medlemmarna
i Socialdemokratiska Arbetarpartiet, Hjalmar Branting, talade.
Första maj blev en allmän
helgdag 1939. Men året därpå ställdes demonstrationerna in efter tyskarnas ockupation av Norge och Danmark, i stället genomfördes
ett medborgartåg över partigränserna.
I skuggan av kalla kriget
var frågan om förbud mot
atomvapen återkommande,
dock inte från alla. Under
50-talet demonstrerades det
ofta för allmän tjänstepension, något som röstades igenom 1959 och genomfördes
året därpå.
Majdemonstrationerna
fick ett uppsving under
60-talet, inte minst på grund
av att internationella frågor.
Vietnamkriget, kampen
mot apartheidsystemet och
många länders kamp för frihet fick människor att engagera sig.
– Länge var Socialdemokraternas och LO:s första
majtåg dominerande, men
sedan slutet av 1960-talet
har vänstern utmanat med
egna första majtåg. Numera
är det tre stora tåg i Stockholm. Det största är Vänsterpartiets tåg som i mycket
liknar en folkfest. Sen finns
även Syndikalisternas mindre men mer spektakulära
tåg, säger Lars Gogman, arkivarie vid Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek.
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1890 var det första
gången arbetarrörelsen
mobiliserade sig. Då gick
tåget med 50 000 männi
skor från Karlavägen till
Gärdet.
Arbetarrörelsens histo
riska bilder visar hur det
demonstrerats i 128 år på
första maj i Stockholm.
I morgon är det dags igen.
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