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Abstract 
On May 1st 1886, the United States witnessed the outset of  a labour movement campaign striving 

to achieve the eight-hour work day. Thus, it also witnessed the start of  a chain of  events which 

would eventually bring forth the hanging of  four innocent anarchists in Chicago, Illinois. They 

had been unjustly convicted of  murder, after the detonation of  a bomb during a protest meeting 

against police brutality on Haymarket Square. The Second International’s subsequent decision to 

proclaim May 1st 1890 as an international day of  demonstration for the eight-hour day, is 

commonly viewed in light of  the Chicago atrocities. 

In Sweden, May Day is still celebrated to a relatively large extent every year, with marches 

throughout the country. In greater cities the dominant Social Democratic Party and the Leftist 

Party are even challenged by various smaller groups of  socialists. The tradition is, so to speak, 

alive and well. This fact, along with scholarship highlighting rivalry within the labour movement 

and the importance of  symbols in legitimacy quests, has generated a hypothesis from which this 

MA thesis emanates: May Day in Sweden is such a significant ideological power resource, that no 

organisation claiming to be a working class movement can afford to neglect it. It needs to be 

mastered. 

Seeing as this is a historiographical study, the hypothesis is tested empirically through a 

comparative textual analysis of  how different socialist publications wrote the history of  May Day, 

at the centenary of  Haymarket in 1986. This is conducted with the theoretical tool which the 

term historical consciousness constitutes. The term refers to the experienced connection between the 

past the, present and the future, conditioned by how history is used. In my reasoning, mastering 

the ideological power resource of  May Day is done by writing its history in a manner that 

generates a historical consciousness linking the holiday to one’s own movement. 

The study concludes that publications of  all sorts of  leftist organisations, from syndicalist to 

social democratic and Stalinist, offered a historical account of  May Day during the weeks leading 

up to May 1st 1986. Furthermore, they all depicted the holiday as turning a hundred years old, 

paying homage to the martyrs of  1886. Thus Eric Hobsbawm’s claim that only anarchists pay 

attention to the connection between May Day and Haymarket must be considered inaccurate.  

The findings do support the mentioned hypothesis of  May Day being a significant ideological 

power resource, fought for in the arena of  history writing. In some of  the cases this was an 

implicit struggle, where the publication/organisation might be seen as claiming the history simply 

by mentioning it. In others it was done more explicitly.  

Key terms: May Day, Historiography, Historical consciousness, Haymarket, Anarchism, Sweden, Labour 

movement, Första maj, Historiekuktur, Historiebruk, Historiemedvetande, Anarkism, Sverige, Arbetarrörelsen. 



3 
 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .................................................................................................................................................... 5 

1.1. Historisk kontext ............................................................................................................................... 6 

1.1.1. Genuin arbetarrörelse eller ulv i arbetarrörelsens fårakläder? ............................................. 6 

1.1.2. Första maj .................................................................................................................................. 10 

1.1.3. Arbetarhögtidens symbolvärde............................................................................................... 14 

1.2. Syfte och problemformulering ...................................................................................................... 18 

1.3. Empiri, metod och disposition ...................................................................................................... 19 

1.4. Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................................. 22 

1.5. Forskningsläge ................................................................................................................................. 23 

2. Undersökning ......................................................................................................................................... 26 

2.1. Första maj 1986: Hundra år sedan Haymarket ........................................................................... 26 

2.2. Syndikalistisk självidentifikation: Arbetaren och SAC ................................................................. 27 

2.3. Anarkism? Internationalen och Socialistiska Partiet ...................................................................... 31 

2.4. Reformisternas svek: Proletären och KPML(r) ............................................................................. 33 

2.5. Öststatsvurm: Norrskensflamman och Arbetarpartiet Kommunisterna .................................... 37 

2.6. Ambitiös historieskrivning: Arbetartidningen Ny Dag och VPK ................................................. 40 

2.7. Ständigt denna anarkism: LO-Tidningen Fackföreningsrörelsen och LO ........................................ 44 

3. Konkluderande diskussion .................................................................................................................... 46 

4. Käll- och litteraturförteckning.............................................................................................................. 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denna studie tillägnas Landafors SK, Sveriges i särklass viktigaste idrottsförening.  

 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
Första maj, första maj –  
varje sliten kavaj 
blir en mantel av strålande ljus, 
varje trött proletär 
glömmer mödornas här 
och går drucken av vårvindars rus. 
 
O du älskogens vår, 
som befriande går 
över landen i segrarefärd, 
du är drömmens också, 
och var blick i det blå 
är en blick in i undrenas värld. 
 
Vart förtryckarnas hot, 
varje vardag med sot 
blir i dag som en lumpen legend. 
Och vår håg och vår hand, 
röres fritt utan band, 
och vår blick är mot framtiden spänd.1 

. 

                                                
1 Hannes Sköld. ”Första Maj.” Sånger om striden och om kärleken. Helsingborg, 1911, s. 13. 
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1. Inledning 

Oavsett om man dagen till ära stämmer upp i Internationalen under röda fanor, eller om man 

snarare beklagar sig över dylikt beteende på någon borgerlig ledarsida, torde det vara svårt att 

bestrida följande påstående: Första maj i Sverige är ett datum som berör. Ingen av årets övriga 

364 dagar utgör i samma utsträckning ämne för debatt av ideologisk karaktär. Exempel på 

datumets symboliska laddning är de borgerliga och sverigedemokratiska riksdagsmotioner vilka 

titt som tätt kräver avskaffandet av dess helgstatus, samt de försök att erövra högtiden som 

kristdemokrater och högerextremister på senare år stått för. 

Föreliggande undersökning belyser emellertid den kamp om första maj som förts inom 

arbetarrörelsen, snarare än den som likt ovan initierats från högerhåll. Enligt den hypotes som 

studien tar sin utgångspunkt i, är första maj i Sverige en så pass värdefull symbol, eller ideologisk 

maktresurs, att ingen organisation som gör anspråk på att vara arbetarrörelse kan undvara att 

försöka behärska den. Den observante läsaren har redan noterat att uppsatsens titel anspelar på 

Hannes Skölds sång Första maj, som citerats på föregående sida. Här ska den slitna kavajen förstås 

som en metafor för första maj som symbol, och den som klär bäst i nämnda kavaj är således den 

som bäst förvaltar arvet.  

Hypotesen i fråga har formulerats mot bakgrund av förstamajfirandets omfattning i Sverige, 

samt i ljuset av historiedidaktisk forskning om arbetarrörelsen historiebruk och symbolspråkets 

betydelse vid makt- och legitimitetsanspråk. Den empiriska tillämpningen består i en komparativ 

analys av de sätt på vilka olika socialistiska organisationer, via partipress och motsvarande, 

behandlade det hundraårsjubileum som första maj firade 1986. Ett sekel hade då passerat sedan 

Haymarketkravallerna 1886. Detta görs med hjälp av de teoretiska verktyg som begreppen 

historiekultur, historiebruk och historiemedvetande utgör, så som de definieras av Peter Aronsson. 

Undersökningen bör betraktas mot bakgrund av Åsa Linderborgs doktorsavhandling om 

Socialdemokraternas hegemonisyftande historieskrivning, i vilken hon bland annat noterar att 

sagda parti på ett internationellt unikt sätt försökt monopolisera begreppet arbetarrörelse. Jag ser 

just förvaltandet av första maj som en del i kampen om att vara arbetarrörelse, och uppsatsens 

syfte är således att undersöka hur första maj medelst historieskrivning framställts av bland andra 

LO, vänsterpartister, stalinister, trotskister och syndikalister. Denna mångfald av socialistiska 

inriktningar är tämligen intressant som underlag, eftersom Eric Hobsbawm gjort gällande att 

högtidlighållandet av Haymarket enbart varit en anarkistisk angelägenhet. 
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1.1. Historisk kontext  

1.1.1. Genuin arbetarrörelse eller ulv i arbetarrörelsens fårakläder? 

En politisk organisation som inte uppger sig representera den arbetande individen eller massan 

torde ha väldigt svårt att hävda sig i en modern demokrati. Oavsett om man till sina förebilder 

och inspirationskällor räknar 1800-talsrevolutionärer eller nyliberala nationalekonomer, är en 

högst vital del i den egna argumentationen just bedyrandet om att företräda den grupp som 

sysselsättningsmässigt utgör de flesta samhällens klara majoritet; de som tjänar sitt uppehälle 

genom att lönearbeta. Detta konstaterande låter sig göras utan att följa upp med spekulationer 

kring vilka uppsåt respektive grupperingar har med detta. 

Ovanstående är naturligtvis ingen banbrytande tes, utan snarare någonting som de flesta av 

oss håller för en självklarhet. I synnerhet i samhällen som vilar på parlamentarisk grund vore det 

ju mycket dumdristigt att inte påstå sig agera i majoritetens intresse. Vi behöver inte passera 

Sveriges gränser för att hitta ett exempel som med all önskvärd tydlighet påminner oss om detta. 

Den geniala extreme makeover som förvandlade Moderata Samlingspartiet till Nya Moderaterna 

medförde som känt även anspråk på att vara ett arbetarparti.  

Även om kampen om arbetarnas2 gunst längs hela den politiska skalan gör sig förtjänt av 

vetenskaplig bearbetning, syftar inte denna studie till någonting sådant. Här är det snarare, som 

uppsatsens titel antyder, de mer traditionella aspiranterna på att företräda arbetarklassen som står 

i fokus. Jag syftar på partier och organisationer hemmahörande till vänster på det politiska 

spektrumet, sådana med ursprung i ideologier och idétraditioner där arbetarklassen och 

klasskampen utgör centrala teman. Kort och gott, organisationer som vanligtvis räknas till 

arbetarrörelsen. Det inledande stycket i Nationalencyklopedins artikel på temat erbjuder följande 

definition: 

arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i 

arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning. 

Till arbetarrörelsen räknas fackföreningar, politiska organisationer och ursprungligen även den 

konsumentkooperativa rörelsen – arbetarrörelsens "tre ben".3 

En arbetarrörelse är givetvis inget homogent kollektiv, utan snarare en mångfald av organisationer. 

Så är som känt fallet även i Sverige.  År 1881 höll August Palm sitt anförande Hvad vilja socialisterna? 

i Malmö, vilket utgör en milstolpe i svensk arbetarhistoria. Att formulera sig på samma generella 

sätt idag vore ytterst intetsägande, i och med den uppsjö av rörelser som vilar på någon form av 

socialistisk grund i 2014 års Sverige. Detta resultat av parti- och fackföreningssprängningar visar 

sig om inte annat vid ett beaktande av valstatistik. Även om organisationerna sett till antalet 

                                                
2 Här åsyftar jag arbetare i vid bemärkelse, och inte proletärer i något slags dogmatisk marxistisk mening. 
3 Olsson 2014. ”Arbetarrörelsen.” Nationalencyklopedin. 
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medlemmar och sympatisörer varierar något oerhört, är det ett faktum att det förutom 

socialdemokrater och vänsterpartister finns flera mindre partier som kandiderar till riksdag, 

landsting och kommunfullmäktige. Det rör sig exempelvis om både trotskister och mer 

traditionella, sovjetnostalgiska kommunister, och på sina håll i landet besitter de kommunala 

mandat. Lägg därtill organisationer som på grundval av sin särskilda form av socialism förkastar 

hela den parlamentariska processen och därmed inte ställer upp i val. Här kan som belysande 

exempel nämnas syndikalisterna i SAC. Mer om olika organisationer senare i denna studie. 

Trots denna mångsidighet, är det emellertid ingen självklarhet att differentiera mellan 

Socialdemokratin, som får anses vara arbetarrörelsens dominerande part, och arbetarrörelsen som 

helhet. Om detta vittnar den följande meningen i den nationalencyklopediska artikel som 

citerades ovan: ”Den socialistiska eller socialdemokratiska rörelsen är synonymt med 

arbetarrörelsen, jfr Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.”4 Denna begreppsförvirring för oss 

osökt vidare till Åsa Linderborgs forskning; närmare bestämt till hennes doktorsavhandling 

titulerad Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000.5 

Linderborgs studie – mer utförligt presenterad under rubriken forskningsläge – gör gällande att 

Socialdemokraternas historieskrivning bland annat syftat till att monopolisera själva begreppet 

arbetarrörelse. Det har alltså handlat om att framställa det egna alternativet som det enda genuina, 

den egna inriktningen av arbetarrörelsen som den autentiska. Hon noterar dessutom att detta 

anspråk varit av ett slag som saknat motsvarigheter utomlands: 

Den svenska socialdemokratin har monopoliserat begreppet ”arbetarrörelse” på ett internationellt unikt sätt – 

den svenska arbetarrörelsen är socialdemokratisk. I fackföreningsrörelsernas översikter rubriceras ofta 

kommunismen och syndikalismen som ”oppositionsströmningar”, och ibland behandlas de i sällskap med 

nazismen. I det följande skall åskådliggöras hur historieskrivningen har tagit det som sin uppgift att varna sina 

läsare för arbetarrörelsens vänsteralternativ. 6 

I den socialdemokratiska historieskrivningen, konkluderar Linderborg, råder inga 

motsatsförhållanden mellan arbetarklass, fackföreningsrörelse och SAP. Socialdemokratin är alltså 

inte en del av arbetarrörelsen. Socialdemokratin är arbetarrörelsen. Hon menar att det inom 

nämnda parti funnits en tendens att betrakta organiserandet av arbetarklassen som den egna 

uppgiften, det egna ansvaret. Den stora massan har i rörelsehistoriken framställts som oskolad, 

och i behov av den uppfostring och disciplinering som den socialdemokratiska ledningen 

erbjuder. Detta trots att en sådan syn går stick i stäv med den historiematerialism som 

                                                
4 Ibid. Det ska dock medges att artikeln som helhet även berör splittringar inom svensk arbetarrörelse.  
5 Jag har lånat begreppet ideologisk maktresurs från Linderborg. 
6 Linderborg 2001, s. 162. Hon nämner emellertid att denna monopolisering inte varit allenarådande. Se fotnot 69, s. 
163. 
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rörelseintellektuella socialdemokrater trots allt givit uttryck för i verk av mer teoretisk natur.7 De 

arbetare som inte valt socialdemokratins väg ”uppfattas som antingen illvilliga, oskolade, omogna, 

lurade eller i avsaknad av ideologisk övertygelse”, för att återigen citera Linderborg.8 

Rivaler på vänsterkanten har i och med den socialdemokratiska monopoliseringen av 

begreppet arbetarrörelse skrivits ut ur densamma, och utmålats som avvikelser från, och hot mot, 

arbetarklassen/arbetarrörelsen. Kommunister, anarkister, syndikalister, fackligt radikala och 

liberaler har enligt denna logik ingen plats i svensk arbetarrörelse.9  

Ett ypperligt exempel på ovanstående tendenser är den historiografiska behandlingen av den 

1908 från SAP uteslutna ungsocialistiska oppositionen. Ungsocialismen har i rörelsehistoriken 

förklarats vara något av en persona non grata bland den organiserade arbetarklassen: ”Anarkismen 

har nästlat sig in i arbetarrörelsen och måste bemötas som en fiende, menar man.”10 Värt att 

notera är hur ungsocialism bland meningsmotståndarna benämndes anarkism, i Linderborgs 

mening i avskräckande syfte. Den har i socialdemokratisk historieskrivning omtalats 

som ”socialdemokratins barnsjukdom”, ”social avfallsprodukt”, och ”lössen i den röda fanans 

veck”.11  

Linderborg påvisar hur kommunismen beskrivits som Moskvastyrd, odemokratisk, 

revolutionsromantisk, infiltratorisk etc.12 Framställningen är för övrigt ett gott exempel på hur 

historieskrivning är betingad av samtida behov och förutsättningar. Linderborg nämner hur SKP i 

1944 års upplaga av antologin Arbetets söner gavs en någorlunda sympatisk skildring - i kölvattnet 

av partiets valframgångar och de sovjetiska framgångarna på östfronten och innan den för 

socialdemokratin så obekväma metallstrejken – för att i nästa upplaga år 1956 omtalas som ett 

stagnerande parti som ”lärt sig buga för Stalin”.13 Linderborg finner även ett resonemang kring 

syndikalistiska SAC:s beslut att inte uppgå i LO. Beslutet beklagas inte nämnvärt, med 

motiveringen att SAC är en obetydlig organisation vars medlemmar snart förväntas bli 

socialdemokrater ändå, eftersom deras anslutning till den syndikalistiska rörelsen berott på 

tillfälligheter.14  

Att socialdemokraterna i sin historieskrivning är negativ till kommunisterna är inte mer anmärkningsvärt än att till 

exempel de ryska bolsjevikerna på motsvarande sätt i sin historieskrivning misskrediterar mensjevikerna eller de 

bolsjevikiska grupper som befunnits sig i opposition till Stalin. Men det som trots allt förtjänar uppmärksamhet, 

                                                
7 Linderborg 2001, s. 448-449. Hon nämner dock att sentida fackföreningshistorik övergivit vanan att släta över 
interna konflikter. 
8 Ibid, s. 448. 
9 Ibid. 
10 Ibid, s. 174. 
11 Ibid.  
12 Ibid, s. 163-164. 
13 Ibid, s. 164. 
14 Ibid, fotnot 69, s. 163.  
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är dels att socialdemokraterna behöver en fiende i sin berättelse, dels att man verkligen ser vänstern som ett hot. 

Man menar sig skriva hela arbetarrörelsens historia, men man vill göra det på sina egna villkor.15   

Etnologen Jonas Engman, som vi kommer att stifta närmare bekantskap med i kommande 

delkapitel, berör även han den begreppsliga problematiken som gör sig gällande när begreppet 

arbetarrörelse används. I sin doktorsavhandlings inledning nämner han hur begreppet varit föremål 

för debatt inom såväl forskning som politik, och att rivaliserande rörelser på vänsterkanten 

utmanat socialdemokraterna om dess innebörd. Engman påpekar hursomhelst att han räknar alla 

de vänsterorganisationer till arbetarrörelsen som själva anser sig vara en del av den.16 

Vad jag hittills anfört under denna rubrik ger måhända skenet av att kampen om att ”vara 

genuin arbetarrörelse” endast förts av socialdemokratin, medan övriga aspiranter ödmjukt funnit 

sig i att bli utdefinierade. En sådan slutsats faller givetvis på sin egen orimlighet. Åsa Linderborg 

nämner hur den svenska arbetarklassen i kommunistisk historieskrivning framställts som 

revolutionär snarare än reformistisk, och dennas ambitioner har beskrivits som större än S-

regeringens. Den revolutionära kamp som arbetarklassen i detta resonemang utkämpar, 

manifesteras i det kommunistiska partiet.17   

Detta delavsnitt har i viss mån berört legitimitetssträvande; att vinna folklig förankring i kamp 

mot antagonister med liknande anspråk. I sådana kontexter har symbolspråk visat sig vara vital. 

Symboler som åtnjuter folklig förankring går inte att ignorera om man inför samma folk ämnar 

framstå som legitim eller genuin. Symboler, oavsett om det gäller nationsflaggor, datum, 

sedvänjor etcetera, kan omformas och ges ny innebörd för att bättre korrespondera med den 

egna ideologin, men att helt lämna dem därhän har ofta visat sig vara lättare sagt än gjort. Detta 

har gällt såväl ryska bolsjeviker som försökt avskaffa julafton, som franska revolutionärer vars 

förnuftskult dramaturgiskt kommit att likna katolska mässor.18 Ett modernt svenskt exempel är 

Socialdemokraternas förändrade inställning till traditionella symboler från svensk 

historieskrivning, i och med den parlamentariska rollen och kampen för hegemoni även på ett 

nationellt plan.  

Mot bakgrund av både inhemska klassmotsättningar, ekonomisk kris och fascismens framgångar i Europa, 

uppstår på 1920- och 30-talen en ny social verklighet som gör anspråk på en ny tolkning av historien. Det är nu 

den nationelle symbolen Torgny lagman blir socialdemokratins föregångare, det är nu odalbonden och folksjälen 

får en plats i partihistoriken och det är nu landskapslagarna blir beviset för den historiskt unika svenska 

självstyrelsen. Även om allmogen under resans gång ofta fått strida för sin frihet, har det trots allt alltid funnits en 

                                                
15 Linderborg, s. 165. 
16 Engman 1999, s. 14. 
17 Linderborg, s. 417. Det kommunistiska parti som här åsyftas är det som sedermera blev Vänsterpartiet. 
18 Ågren 2011, s. 38-39 och 44. 
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grundläggande frihets-, demokrati- och rättstradition i Sverige som är unik, och det är socialdemokratins 

historiska uppgift att förvalta detta arv, menar man.19 

Sådan historiebruksforskning har påverkat mig i både ämnesvalet och formuleringen av den 

hypotes som föreliggande uppsats baserats på. 

1.1.2. Första maj  

Nämnda ämne är första maj, arbetarrörelsens internationella manifestationsdag, och olika svenska 

vänsterrörelsers försök att i legitimitetssyfte göra den till sin.  Detta ska betraktas i ljuset av 

diskussionen om monopoliseringen av begreppet arbetarrörelse i Sverige samt, som sagt, 

historiebruksforskningens fokus på symboler. En bärande hypotes i uppsatsen, vilket mer 

utförligt behandlas i teori- och metodavsnitten, är att första majs symbolvärde är så pass stort att 

ingen organisation som gör anspråk på att vara arbetarrörelse kan undgå att försöka behärska den. 

Av orienteringsskäl, krävs emellertid att vi först mer allmänt diskuterar den aktuella högtidsdagen 

i sig. 

Vid Andra internationalens konstituerande kongress i Paris i juli år 1889, utsågs första maj 

nästföljande år till tidpunkten för en internationell demonstration för åtta timmars arbetsdag.20 

Under en dag skulle alltså arbetarrörelsen runt om i världen kollektivt manifestera kravet på 

nämnda reform. Med andra ord, en föresats helt i linje med Karl Marx och Friedrich Engels 

bevingade avslutningsfras i Kommunistiska Manifestet: ”Proletärer i alla länder, förena er!”21 

Denna ambition skulle också komma att realiseras, och enligt Eric Hobsbawms essä om 

högtiden i en omfattning som överträffade delegaternas förväntningar. 22  I London samlades 

exempelvis 300 000 individer i Hyde Park, och kanadensiske historikern Mark Leier skriver om 

hur praktiskt taget varje större europeiska stad utgjorde scen för strejker, parader och festligheter 

i arbetares regi under första maj. Han nämner även tusentals strejkande och demonstrerande 

amerikanska arbetare.23  

Arbetarrörelsens internationella manifestationsdag var inledningsvis avsedd som en 

engångsföreteelse. Vid Andra internationalen kongress i Bryssel år 1891, i ljuset av de bärgade 

framgångarna, fastställdes emellertid att förstamajdemonstrationerna hädanefter skulle hållas 

årligen.24  

Jonas Engman påtalar att akademisk konsensus inte råder gällande förstamajdemonstrationens 

ursprung och orsaken till att just första maj valdes till manifestationsdatum vid Andra 

                                                
19 Linderborg 2001, s. 456-457. 
20 Engman 1999, s. 53. Hobsbawm, 2011, s. 135 och 137. Leier 2005, s. 1. 
21 Marx & Engels 1978, s. 73. 
22 Hobsbawm, s. 138. 
23 Ibid samt Leier, s. 7. Demonstrationen i London hölls emellertid söndagen den 4 maj, av rädsla för en strejks 
eventuella följder. Se Hobsbawm, s. 139 och Leier, s. 7. 
24 Hobsbawm 2011 s. 141. 
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internationalens kongress. Han betraktar det hela som en öppen fråga, men nämner att den 

amerikanska kampen för åtta timmars arbetsdag och bomben i Haymarket, Chicago 1886 ibland 

anförs som relief. 25  Läser man å andra sidan Hobsbawms, Leiers, Maria Bomans 

(Arbetarrörelsens Bibliotek och Arkiv) och Lars Olssons framställningar i frågan, sticks det inte 

under stol med att kongressen i Paris valde just första maj eftersom American Federation of  

Labor redan planerat att genomföra en demonstration just den dagen.26  

Vad gäller kopplingarna till just Haymarket, ger Hobsbawms essä skenet av att det endast är i 

anarkistiska kretsar som dessa åberopas.27 Leiers artikel, å andra sidan, tillskriver Haymarket en 

långt ifrån försumbar roll i det förspel som så småningom ledde till Pariskongressens beslut. Han 

nämner hur första maj – ett datum som redan tidigare varit centralt i amerikansk arbetarrörelse 

exempelvis som demonstrationsdatum för åttatimarsdagen och kulminerande tidpunkt för 

byggarbetares kontraktsförhandlingar – 1886 blev dagen då en halv miljon arbetare i USA 

demonstrerade för sagda arbetstidsförkortning. I Chicago, kampanjens centrum, uppgick de 

strejkande enligt Leier till 30 000, och 100 000 individer deltog i de arrangerade marscherna.28 De 

fredliga demonstrationsformerna till trots, skulle det hela komma att urarta i våld. Många valde 

att strejka även nästföljande vardag, och under ett massmöte den 3 maj utbröt slagsmål mellan 

strejkande arbetare och strejkbrytare, med polisterror som följd: ”The real violence, however, 

came at the hands of  the Chicago police. Long accustomed to ending strikes with bloodshed, the 

police fired into the crowd, killing four people and wounding many others.”29 Eftersom Leier 

refererar bland annat till Avrich, måste den senares uppgift om att endast två dödsfall kunnat 

bekräftas has i åtanke.30 

Det var i kölvattnet av detta, som ett protestmöte mot myndigheternas agerande anordnades 

på Haymarket Square den 4 maj, enligt Leier. Under slutskedet av den i jämförelse med tidigare 

dagar relativt småskaliga sammankomsten, försökte ordningsmakten bryta upp det hela, varpå en 

bomb detonerade. Nu följde ännu än gång skarp beskjutning mot den samlade folkmassan. 31  

Leier talar om att bomben dödade en polisman och skadade flera, medan polisens skottlossning 

ska ha dödat en demonstrant och skadat andra. Dessutom ska flera polismän ha bragts om livet 

                                                
25 Engman 1999, s. 53. 
26 Hobsbawm 2011, s. 137. Leier 2005, s. 1. Olsson 2014. ”första maj.”. Boman, 2014. I Olssons och Bomans text 
påstås att Andra internationalen fattade beslutet efter ett förslag från den amerikanska delegationen, medan övriga 
två texter enbart gör gällande att beslutet fattades med AFL:s eget initiativ i åtanke. Boman menar också att parollen 
om åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och åtta timmars vila har sitt ursprung i Australien, 1856. 
27 Hobsbawm 2011, s. 142 och 147. 
28 Leier 2005, s. 3-4. Avrich nämner 40 000 strejkande i Chicago, och 300 000 i hela landet. Avrich 1984, s. 186. 
29 Leier 2005, s. 5. 
30 Avrich 1984, s. 189. 
31 Leier 2005, s. 5. 
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av eld från de egna leden.32 Avrich anger att sju polismän dödades under tumultet, men att endast 

en av dessa odiskutabelt kan sägas ha gått detta öde till mötes enbart på grund av bombskador. 

De övriga ska ha omkommit av skottskador eller en kombination av de båda. Vidare gör han 

gällande att det sannolika är att skotten kom från de egna leden. Enligt honom uppgick det 

bekräftade antalet döda civilister till fyra, men han uppskattar att det i själva verket rörde sig om 

sju eller åtta.33  

I Leiers resonemang blev händelserna på Haymarket Square en förevändning för 

myndigheterna att vidta repressiva åtgärder mot arbetarrörelsen, och den första vågen av vad man 

brukar benämna Red Scare följde. Undantagstillstånd utlystes, hundratals människor arresterades 

och åtta män ställdes slutligen inför rätta för bombattentatet. Åtalet kom så småningom att gälla 

konspiration snarare än mord, då det förstnämnda ansågs vara lättare att bevisa. De befanns 

skyldiga, varefter tre fängslades, fyra hängdes medan den åttonde begick självmord innan hans 

dödsdom hunnit verkställas. Dessa har sedermera kommit att refereras till som the Haymarket 

martyrs. Leier menar att rättegången i historikerkretsar kommit att betraktas som en juridisk fars. 

Han omtalar det hela som en politisk rättegång, och åberopar bevisfalsifiering och det faktum att 

de flesta dömda inte ens varit närvarande på mötet, och att ingen kopplats till själva bomben.34  

Intressant med Roger Johanssons artikel om Haymarket i Nationalencyklopedin är påståendet att 

det är okänt huruvida bomben kastades av demonstranter eller polis. I likhet med Leiers 

framställning av rättegången som orättvis, skriver han också att arbetarledarna i själva verket 

dömdes på grund av att de var anarkister.35 Upprättelse skulle också erhållas sex år senare, då 

Illinois guvernör meddelade att samtliga varit oskyldigt dömda och frigav de ännu fängslade.36 

Enligt Leier var det mot bakgrund av dessa händelser som Pariskongressen 1889 fattade sitt 

beslut, då första maj alltså av historiska skäl tycktes vara en lämplig demonstrationsdag. 37 

Johansson konkluderar sin artikel om Haymarket på följande sätt: 

Rättegången fick stor internationell uppmärksamhet, och arbetarrörelsen över hela världen högtidlighöll länge 

minnet av de dömda "martyrerna från Haymarket". Kampanjen i USA 1 maj 1886 för åtta timmars arbetsdag och 

de dömda arbetarledarna utgör båda delar av traditionen kring 1 maj.38 

De dömda Chicagomartyrernas ideologiska tillhörighet må framstå som en trivialitet, men den 

ska visa sig vara ack så relevant för denna studie. Johansson benämnde dem anarkister, vilket är 

                                                
32 Leier 2005, s. 5. 
33 Avrich 1984, s. 208-210. 
34 Leier, s. 5-6. 
35 Johansson, Roger. ”Haymarket.” Nationalencyklopedin (2014). URL: http://www.ne.se/haymarket [2014-09-03]. 
Avrich anger att ingenting bevisats, men nämner bland annat teorin om en provokation från ordningsmakten. Han 
lutar dock åt att bomben ändå kastades av en anarkist, men inte av någon av de dömda. S, 437-445. 
36 Leier 2005, s. 6. 
37 Ibid. 
38 Johansson 2014. 

http://www.ne.se/haymarket
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helt i linje med Pauls Avrich omfattande verk The Haymarket Tragedy. Albert Parsons, en av de 

mest prominenta martyrerna, ska ha menat att han och hans anhängare kommit att anamma 

anarkiststämpeln, ehuru den inledningsvis påsatts av meningsmotståndare. Den organisation till 

vilken de tillhörde, International Working People’s Association, var vidare en självutnämnd 

arvtagare till anarkisten Mikhail Bakunins falang inom Första internationalen. Alla de fjorton 

publikationer som IWPA under de tre åren innan Haymarket utgav betecknade sig också som 

anarkistiska. Lägg därtill att Adolph Fischer och George Engel hurrade för anarkin sekunderna 

innan dödsdomen verkställdes.39 August Spies, den fjärde avrättade, ska precis som Parsons ha 

blivit anarkist efter att ha förlorat förtroendet för parlamentarisk rättvisa.40 Många inom IWPA 

refererade till sig själva som såväl socialister som anarkister, men Samuel Fielden, dödsdömd men 

benådad, ska senare i livet ha sagt att den senare benämningen var korrekt på alla medlemmar vid 

den aktuella tidpunkten.41  

Värt att nämna är att IWPA ursprungligen inte ställde sig bakom den 

åttatimmarsmanifestation som moderata delar av den amerikanska arbetarrörelsen planerat för 

den 1 maj 1886, då detta betraktades som mer eller mindre en värdelös kompromiss med den 

hatade kapitalismen. I takt med att kampanjen växte i popularitet kom emellertid detta att 

förändras, och i Chicago framträdde Parsons och Spies som ledare för den lokala 

åttatimmarsrörelsen. Denna kamp sågs emellertid av anarkisterna blott som en 

plattform/språngbräda för mer radikala samhällsförändringar.42 

Ytterligare en förklaring till varför arbetarrörelsens manifestationsdag är just första maj, vilket 

Engman anför, är de långt äldre associationerna med europeiska vårfestligheter.43 Leier: 

Its success as a self-proclaimed, secular day of  celebration is due to several factors. May Day has long been 

celebrated as an announcement of  rebirth; spring rituals such as the May Pole, for example, may be traced to 

antiquity. If  the selection of  1 May for an international protest was not purposely timed to take advantage of  this, 

combining political action with a customary festival gave the celebrations a deeper significance and facilitated the 

idea of  a workers' holiday.44 

Engman omtalar förvandling som ett tema i samspelet mellan våren och arbetarrörelsens 

utopiska roll. Våren som associationsvärld gav arbetarrörelsen möjlighet att förmedla ett budskap 

om en politisk omdaning i annalkande. Kopplingar görs av Engman mellan 

                                                
39 Avrich, s. 132-133 och 393. 
40 Ibid, s. 121. Den anarkism som åtminstone Parsons och Spies förespråkades, ett slags kombination av anarkism 
och revolutionär fackföreningskamp, beskrivs som ett slags föregångare till anarkosyndikalismen. Se s. 73. 
41 Ibid, s. 133. 
42 Ibid, s. 181-184. De mer radikala elementen inom IWPA förblev emellertid motståndare till det hela. 
43 Engman, s. 53. 
44 Leier, s. 2.  
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förstamajdemonstrationen och förmoderna ritualer för att markera bondeårets växlingar. 45 Han 

nämner också att arbetarrörelsen politiserade traditionella symboler, och att de omdefinierade och 

erövrade högtiden. 46  I detta sammanhang kan nämnas att det i Sverige vid tidpunkten för 

Pariskongressen redan existerade en tradition av festligheter på första maj, med minst en halv 

dags ledighet för arbetare i flera delar av landet.47  

Arbetardemonstrationer i Sverige hade förekommit redan under 1880-talet. 48  De första 

förstamajdemonstrationerna, 1890, genomfördes enligt Boman på 22 olika platser i landet, och 

hon nämner 50 000 demonstranter i Stockholm. 49  Engman skriver samma antal (cirka) 

stockholmsdemonstranter på Gärdet, men 15 000-20 000 i det egentliga tåget.50 Olsson nämner 

20 000 demonstranter i Stockholm och Malmö, samt 25 000 i Göteborg.51 Som arrangör stod det 

då nybildade Socialdemokratiska Arbetarepartiet, och den ursprungliga parollen om åtta timmars 

arbetsdag utökades följande år av krav på allmän rösträtt.52  

Även om deltagarantalet i demonstrationerna idag inte är lika stort som när det begav sig i 

arbetarrörelsens ungdom, tillbakavisar statsvetarna Ulf  Bjereld och Mikael Persson påståenden 

om att det hela skulle vara en utdöende trend. Baserat på personliga observationer av de olika 

demonstrationstågen i Göteborg vid 12 tillfällen under perioden 1995-2012, redovisar de istället 

vad som tycks vara en positiv trend sett till det sammanlagda deltagarantalet.53  

1.1.3. Arbetarhögtidens symbolvärde 

Enligt Engman är förstamajdemonstrationen en central symbol för såväl socialdemokratin som 

den bredare arbetarrörelsen; måhända den mest prominenta av de symboler och ritualer som 

associeras med arbetarrörelsen.54 Eric Hobsbawm omtalar första maj som ”perhaps the only 

unquestionable dent made by a secular movement in the Christian or any official calendar […]”55 

Trots att högtiden i och med institutionaliseringen av densamma genomgått en omfattande 

förändring sedan dagarna då firandet var inofficiellt, och att den kanske blivit en helgdag i 

                                                
45 Engman, s. 167. 
46 Ibid, s. 72-73. 
47 Ibid, s. 52-54. Gerward & Svan (2014). Utflykter i naturen hörde till borgerskapets förstamajfirande redan under 
tidigt 1800-tal, och samma århundrade skulle också härbärgera framväxten av studenternas valborgs- och 
förstamajfirande. I det medeltida Europa hade första maj dessutom utgjort en kyrklig helgdag tillägnad apostlarna 
Filippos och Jakob.  
48 Engman, s. 52. 
49 Boman 2014. 
50 Engman, s. 57. 
51 Olsson 2014. ”Första maj.” Nationalencyklopedin. 
52 Engman, s. 57 och 61. 
53 Bjereld & Persson 2013. De medger emellertid att urvalet är för litet för att dra mer långtgående slutsatser.  
54 Engman, s. 12-13. 
55 Hobsbawm, s. 135. 
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mängden, menar han att den är speciell i och med att den har sitt ursprung i de djupa folklagren; 

hos klassmedvetna arbetare.56 

Mark Leier är inne på samma spår. Första majs betydelse som arbetarhögtid står inte att finna i 

dess egenskap av officiell helgdag, menar han, och utvecklar resonemanget på följande vis: 

It lies in the fact that it was originally asserted unofficially, often without legal sanction or permit, and often by 

rank and file workers rather than labour leaders. Workers themselves proclaimed the day; they did not receive it as 

a day granted by the state. In this it stands as a counterpoint to Labour Day in Canada and the US, and as a 

counterpoint to other holidays proclaimed by the state to mark religious and nationalist occasions.57 

I Leiers resonemang är det alltså den proletära bakgrunden, den plebejiska roten om man så vill, 

som är av betydelse. Det är dock väldigt intressant att även fokusera på just helgdagsaspekten, 

eftersom denna vittnar om första majs slagkraft så som den uppfattats ovanifrån. 

Det främsta beviset på det symbolvärde som arbetarrörelsens första maj besuttit under 

historiens gång, är sannolikt de åtgärder som meningsmotståndare vidtagit för att neutralisera 

högtiden. I såväl Nazityskland som i Pétains vichyfranska lydstat - två politiska entiteter föga 

förknippade med socialism - utropades första maj till arbetarrelaterad helgdag.58 Man behöver 

emellertid inte använda sig av diktatoriska exempel för att se prov på hur maktinnehavare försökt 

hantera dagen.  

I en essä med anledning av demonstrationernas hundraårsjubileum 1990, diskuterar 

Hobsbawm det faktum att första maj det året var officiell helgdag i inte mindre än 107 länder. 

Med hänsyftning på de många stater i Europa där helgdagsstatus råder, menar han att detta beror 

på arbetarrörelsens fiender snarare än på arbetarrörelsen själv. Insikten om vilket slags förankring 

första maj hade hos västvärldens arbetarklass, ska helt enkelt ha genererat en vilja bland 

högerpolitiker att ”kapa” dagen och omformulera dess innebörd i syfte att neutralisera 

arbetarrörelsen.59 ”Western official May Days,” hävdar Hobsbawm, ”were recognitions of  the 

need to come to terms with the tradition of  the unofficial May Day and to detach it from labour 

movements, class consciousness and class struggle.” 

Ovanstående observation av helgstatusens högerursprung gör Hobsbawm, fyndigt nog, mot 

bakgrund av krav på att avskaffa första majs helgdagsstatus i Storbritannien med argumentet att 

det skulle vara för associerat med kommunism och Sovjetunionen.60 Även i Sverige har första 

majs helgdagsstatus (sedan 1939) varit kontroversiell, bland annat med hänvisning till Sovjet. 

Engman: 

                                                
56 Hobsbawm, s. 149-151. 
57 Leier, s. 1 och 2. 
58 Hobsbawm, s. 136. 
59 Hobsbawm, s. 136. 
60 Ibid. 
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Med östblockets upplösning och med kraven på ideologisk förnyelse inom socialdemokratin har första maj 

hamnat i centrum för reflexioner över vad framtiden skall bära i sitt sköte. På vilket sätt är denna tradition 

berättigad i ett senmodern samhälle? Är inte denna politiska högtid bara en rest av ett ålderdomligt politiskt 

system, av de gamla sovjetiska förstamajparaderna på Röda torget i Moskva? [---]61 

Ett exempel på kontroversialiteten är de riksdagsmotioner om första majs avskaffande som röd 

dag som moderater och sverigedemokrater turats om att lägga fram med jämna mellanrum de 

senaste åren. En gemensam nämnare för dessa högermotioner är just en upplevd orätt med en 

nationell helgdag med ursprung i en enskild politisk tradition.62 Sverigedemokraterna anför också 

bland annat antidemokratiska och senare till massmord skyldiga deltagare i Pariskongressen som 

skäl. 

En av de besynnerligaste högerreaktionerna på första maj, och samtidigt ett alldeles utmärkt 

exempel på dagens symbolvärde, står Kristdemokraterna i Uppsala för. Sedan några år tillbaka 

firar man familjens dag varje första maj i Uppsala, och menar att man vill anknyta till de av 

förstamajfirandets rötter som här i Sverige är äldre än arbetarrörelsen. Det anmärkningsvärda är 

emellertid, att firandet trots sådana ambitioner ändå sker på ett med arbetarrörelsen i det närmare 

identiskt sätt. Det rör sig bland annat om ett demonstrationståg, i vilket KD-sympatisörerna 

marscherar till orkestermusik. Paroller med för kristdemokratiska väljare viktiga samhällsfrågor 

förekommer också. Detta är synnerligen intressant med tanke på andra (ovanstående) borgerliga 

inställningar till första maj. Ännu intressantare blir det hela, då man beaktar det faktum att 

KDU:s dåvarande ordförande Mikael Modig parallellt med detta krävt helgdagsstatusens 

avskaffande. Under en masterkurs häromåret författade jag en kortare essä om detta, påvisande 

bundenheten vid folkligt förankrade symbolspråk. Trots ambivalens – manifesterad i Modigs 

utspel – väljer KD att omforma en populär symbol i enlighet med de egna värderingarna istället 

för att söka förstöra den. Man inser att första maj i Sverige förknippas med kollektiv aktion och 

kamp mot orättvisa, och tar därför tillfället i akt att använda sig av denna förknippelse. Budskapet 

förändras, men formerna för budskapsförmedlingen behålls.63  

Även krafter betydligt längre högerut på det politiska spektrumet attraheras av första maj. 

Exempelvis Nazistiska Svenskarnas Partis kontroversiella demonstrationståg i Jönköping i år 

torde inte ha undgått någon. Mörkbruna aktiviteter på första maj är i Sverige emellertid inget nytt 

under solen, vilket Engman påvisar. Under andra världskriget samlade dåvarande Socialistiska 

                                                
61 Engman, s. 12-13. Han nämner insändare som påtalar en orimlighet i att arbetarrörelsen har en egen helgdag, 
medan nationaldagen saknar sådan status. Nota bene att avhandlingen författades innan det att även den 6 juni 
förärades med helgdagsstatus. Som framgår av Gerwalds och Swans artikel, hade första maj för övrigt varit helgdag 
även i det förmoderna Sverige. 
62 Löfsjögård 2009. Almqvist & Karlsson 2012. Åsebol 2013.   
63 Ekholm 2013. Den oerhört givande kursen i fråga var Revolution, kultur och samhällsliv, och gavs vid Uppsala 
Universitets historiska institution hösten 2013. Utan kursen hade en del perspektiv och akademiker som diskuteras i 
denna uppsats för undertecknad förblivit okända.  
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Partiet – en gruppering med ursprung i Sveriges Kommunistiska Parti som efter partisplittringen 

1929 efterhand kom att anamma nationalsocialismen – 3 000 åhörare i Stockholm.64 

Som läsaren säkerligen anat med anledning av uppsatsens titel och inledande delkapitel, är inte 

högerreaktionernas motsats en samlad, enig vänsteruppslutning på första maj. Bara här i Uppsala 

organiserade i år Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Syndikalisterna och Kommunistiska Partiet 

egna demonstrationståg. 65  Engman nämner att det på 1990-talet oftast förekom fem större 

demonstrationer i Stockholm: förutom ovannämnda organisationer även dåvarande 

Arbetarepartiet Kommunisterna.66 VPK återupptog de på 1950-talet nedlagda landsomfattande 

tågen i egen regi 1974, och deras tåg samsades i Stockholm det året med dem arrangerade av 

Socialdemokraterna, blivande KFML(r), Förbundet Kommunist respektive Enhet-Solidaritet. 

Lägg därtill ett syndikalistiskt möte.67 För att gå ännu längre tillbaka, kan nämnas hur Engman 

beskriver hur dåvarande Sveriges Kommunistiska Parti flertalet gånger på 1930-talet försökte få 

gå med i det tåg som i huvudstaden anordnades av SAP, men nekades. Istället vankades det 

separata demonstrationer. Under 1939, med världsläget som argument, släpptes förvisso 

kommunisterna in i SAP:s demonstrationsgemenskap, men under de medborgartåg som ägde 

rum 1940 och 1941 och inkluderade de andra riksdagspartierna var man återigen bannlysta.68 

Även om anonyma kommunister tilläts delta i 1942 års Stockholmståg, vållade det SAP huvudbry 

då associationer med kommunismen var föga eftersträvansvärt vid denna tid. Direktiv gavs om 

att avvisa kommunister som utmärkte sig med paroller etc.69 

Det finns givetvis också exempel på enhet eller i alla fall enhetssträvanden på vänsterkanten i 

samband med första maj. Enhet-Solidaritet-demonstrationerna är ett sådant.70 Likaså samlingen i 

Stockholm vid La Mano, monumentet över svenska Spanienfrivilliga, under första majs morgon.71 

Under de år SKP/VPK-tågen låg nere, uppmanades sympatisörer också att marschera med 

socialdemokraterna. 72  Likaledes sammanstrålade APK:s och Enhet-Solidaritets tåg med 

                                                
64 Engman, s. 101. 
65 Även Feministiskt Initiativ arrangerade ett eget tåg, och att betrakta FI som en vänsterrörelse är ju i alla fall bland 
liberala debattörer omåttligt populärt. Klart är i alla fall att arrangemanget de som fruktade att FI-tåget skulle stjäla 
fokus från traditionell klasskamp, vilket en debatt i en kommentarstråd på partiets hemsida visar. Där var även 
vänsterpatriarkalism ett hett ämne. ”Uppsalas första rosa maj-tåg.” Feministiskt Initiativ Uppsala. URL: 
https://www.facebook.com/events/1513985082162115/?fref=ts [Hämtad 2014-09-01].  Kommentaren som 
föranledde debatten infördes den 15 april. Jag riktar ett tack till fil.kand. Sara Ekström för tipset om denna aspekt av 
första maj. 
66 Engman, s. 11. 
67 Dagens Nyheter, 1974-05-02 samt Arbetartidningen Ny Dag, 1986-04-30. 
68 Engman, s. 75, 83-84 och 86. 
69 Ibid, s. 97-98. 
70 Sveriges kommunistiska parti (vid detta tillfälle tillhörde partibeteckningen den grupp som tidigare lystrade till 
namnet KFML). ”Enhet - solidaritet 1 maj 1973 (1973).”  
71 Engman, s. 134. 
72 Arbetartidningen Ny Dag, 1986-04-30. 
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Socialdemokraternas tåg 1980.73 

1.2. Syfte och problemformulering 

Vi har nu diskuterat första majs symbolvärde utifrån reaktionerna på högtiden från högerhåll, 

samt det faktum att det på vänsterkanten inte finns någon större enhet avseende första maj. 

Hädanefter ska vi enkom ägna oss åt det senare. Föreliggande uppsats syftar till att åskådliggöra 

en inom den breda arbetarrörelsen intern kamp om högtiden; att påvisa hur olika vänsterrörelser i 

Sverige medelst historieskrivning försökt utmåla sig själva till dess främsta förvaltare. Detta som 

en del i den större, tidigare beskrivna, kampen om legitimitet inom arbetarrörelsen; kampen om 

att i strid med andra anspråksinnehavare vara arbetarrörelse. 

Baserat på förstamajfirandets omfattning i Sverige samt forskning vi redan gått igenom 

gällande fraktionsstrider inom svensk arbetarrörelse, symbolers vitala betydelse för 

legitimitetssträvanden och första majs uppenbara symbolvärde, har följande hypotes formulerats: 

 Första maj i Sverige är en symbol, eller ideologisk maktresurs om man så vill, som olika 

vänstergrupperingar måste söka behärska för att göra anspråk på att vara arbetarrörelse. I 

behärskningsförsöken ingår påståenden om att vara högtidens främsta förvaltare, och 

därmed även en exkluderande inställning till andra anspråksinnehavares förstamajfiranden. 

Denna symbol kan man alltså inte tillåta sig att försumma, om man påstår sig vara 

arbetarrörelse. 

Av skäl som förklaras i materialavsnittet, består den aktuella empirin av olika partiorgans 

behandling av första maj i samband med 100-årsjubileet av Haymarket, år 1986. Med 

utgångspunkt i ovanstående hypotes, blir uppsatsens huvudsakliga frågeställning följande: 

 Hur skrevs första majs historia i olika vänsterrörelsers organ i samband med 

hundraårsjubileet 1986? 

Det som undersöks är alltså hur man i ljuset av detta jubileum skrivit första majs historia; vad 

denna historia innehöll och vad den tog sin utgångspunkt i. 

En ödmjuk förhoppning om studiens relevans och nytta, är att den i åtminstone något 

avseende ska kunna bidra till förståelsen av legitimitetsaspirerande kollektivs bundenhet vid 

historia och symboler. Dessutom tror och hoppas jag att den kan belysa ytterligare aspekter av 

den kamp om att vara arbetarrörelse som Linderborg beskrivit. 

                                                
73 Dagens Nyheter, 1980-05-02. 
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1.3. Empiri, metod och disposition 

Vi har redan berört det faktum att denna studie tar sin utgångspunkt i en hypotes om att första 

maj i Sverige är ett slags symbol, eller en ideologisk maktresurs, vilken olika delar av arbetarrörel-

sen måste försöka behärska i syfte att erhålla legitimitet och framstå som nämnda rörelses mest 

genuina del. Detta mot bakgrund av vad tidigare forskning, i synnerhet om svensk arbetarrörelse, 

påvisat vad gäller historiebrukets funktion. Från en metodologisk synvinkel, har jag med andra 

ord formulerat en hypotes baserad bland annat på observationer av tidigare prestationer inom 

angränsande forskningsområden. Därmed torde det vara befogat att påstå att föreliggande under-

sökning har bedrivits med ett slags hypotetisk-deduktiv metod. 

Eftersom nämnda hypotes är undersökningens utgångspunkt, påverkar det exempelvis valet av 

empiriskt material. Det styr med andra ord själva forskningsförfarandet. De aktuella parti- och 

rörelseorganen har med andra ord vals ut eftersom studier av dessa syntes kunna belysa just den 

fråga som hypotesen gjort gällande. Nedan följer en kortfattad presentation av nämnda publikat-

ioner: 

Arbetaren  

Organ för syndikalistiska Sveriges Arbetares Centralorganisation, vilken grundades 1910 i köl-

vattnet av LO:s misslyckande i föregående års storstrejk. Den ännu utkommande tidningen läm-

nade tryckpressen första gången 1922.74 Upplagan var 1988 6 000 exemplar.75 

Internationalen 

Organ för Socialistiska Partiet, den svenska sektionen av trotskistiska Fjärde internationalen. Par-

tiet hette fram till 1982 Kommunistiska Arbetarförbundet, och 1971-1975 Revolutionära Marxis-

ters Förbund.76 Tidningen hade 1991 en upplaga på 2 200 exemplar.77  

Proletären 

Organ för stalinistiska Kommunistiska partiet, vilket vid tiden för denna studie gick under nam-

net Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna), KPML(r). Partiet grundades 

1970 efter en utbrytning från Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna, KFML, vilka i sin 

tur brutit sig ur VPK tre år tidigare.78 Proletären hade 1993 en upplaga på 3 800 exemplar.79 

Norrskensflamman 

                                                
74 ”SAC.” Nationalencyklopedin (2014).  
75 ”Arbetaren.” Nationalencyklopedin (1989-1996). Bd. 1, s. 485. 
76 ”Internationalen.” Nationalencyklopedin (2014). ”Socialistiska partiet; 1982-.” Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, 
arkivkatalogen Borge. 
77 ”Internationalen.” Nationalencyklopedin (1989-1996). Bd. 9, s. 510. 
78 ”Kommunistiska partiet.” Nationalencyklopedin (2014). ”Sveriges kommunistiska parti.” Nationalencyklopedin (2014).  
79 ”Proletären.” Nationalencyklopedin (1989-1996). Bd 15, s. 298. 
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Nuvarande oberoende socialistisk tidning vid namn Flamman, men 1986 organ för Arbetarpartiet 

Kommunisterna, APK.80 Partiet uppstod 1977 efter en utbrytning ur VPK av Sovjettrogna med-

lemmar som motsatte sig moderpartiets pågående ideologiska förnyelse. Politiska meningsskiljak-

tigheter mellan Norrskensflamman och partiet ledde till tidningens oberoende 1990. Finansiella tvis-

ter mellan de båda ledde senare till APK:s konkurs och nybildning som Sveriges Kommunistiska 

Parti 1995.81 Upplagan var 2 400 exemplar år 1993,82 men då ska vi ha i åtanke att tidningen och 

partiet sedan tre år varit åtskilda. 

Arbetartidningen Ny Dag 

Kommunistisk tidning, utgiven under åren 1930-1990.83 Under den undersökta perioden utgjorde 

den organ till Vänsterpartiet Kommunisterna.84 

LO-tidningen Fackföreningsrörelsen 

Publikationen lystrar nuförtiden endast till namnet LO-tidningen, och är, precis som 1986, organ 

för Landsorganisationen.85 Upplagan 1991 var 69 200 exemplar.86 

Urvalet ovan täcker inte samtliga vänsterorganisationer i Sverige 1986, men det har inte heller 

inte varit min avsikt. Jag gör alltså inte anspråk på att presentera en sammanfattande studie av den 

samlade vänsterns historiebruk. Det här är snarare en fallstudie, och det väsentliga för studien är 

att flera med varandra konkurrerande socialistiska inriktningar finns representerade, vilket man 

onekligen får anse vara fallet här. Att just dessa publikationer finns med beror också på tillgäng-

ligheten i Carolina Redivivas mikrofilmsläsesal.87 Att jag i urvalet inte inkluderat ett rent SAP-

organ må framstå som märkligt, i och med den fokus som lagts på partiet i avsnittet om historisk 

kontext. Den publikation som vore aktuell, Aktuellt i Politiken, bortvaldes dock eftersom den end-

ast utkom var fjortonde dag under perioden, och därtill inte tycks ha haft samma journalistiska 

karaktär som övriga. Utan att på något sätt släta över de motsättningar som funnits och finns 

mellan SAP och LO, vill jag ändå mena att det socialdemokratiska perspektivet får utrymme i och 

med LO-tidningen Fackföreningsrörelsen. Kollektivanslutningen till partiet var under undersöknings-

perioden fortfarande i bruk. 

                                                
80 ”Flamman.” Nationalencyklopedin (2014).  
81 ”Sveriges kommunistiska parti; 1977-.” Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, arkivkatalogen Borge.  
82 ”Norrskensflamman.” Nationalencyklopedin (1989-1996). Bd. 14, s. 283. 
83 ”Ny Dag.” Nationalencyklopedin (2014).  
84 Se exempelvis Arbetartidningen Ny Dag, 1986-04-24, s. 2. 
85 ”LO-tidningen.” Nationalencyklopedin (2014).  
86 ”LO-tidningen.” Nationalencyklopedin (1989-1996). Bd. 12, s. 447. 
87 Jag valde exempelvis bort Gnistan, utgiven av grupperingen som vid bildandet 1967 hette KFML. Detta eftersom 
det nummer som var aktuellt införför första maj inte tycks återfinnas i Carolinas samling. Om ett sådant ens 
förekommit är också oklart, i och med tvetydigheter i tidningen i fråga. Jag borde hursomhelst ha undersökt saken 
noggrannare.  
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Vad gäller valet av nedslagsår, 1986, har jag utgått från att jubileer stimulerar till eftertanke och 

historieskrivning. Både Linderborg och Engman har nämnt socialdemokraternas uppmärksam-

mande av 70-årsjubileet av förstamajfirandet i Sverige, 1960. Jag har alltså utgått från att de för 

mig valda vänsterpublikationerna på motsvarande sätt insett värdet av att uppmärksamma 100-

årsjubileet av Haymarket med historieskrivning. Ett annat skäl är det faktum att år 1986 är intres-

sant i sig, eftersom de begynnande omvälvningarna bakom järnridån också torde ha skapat ett 

behov hos vissa vänsterrörelser att reflektera över ideologi och politisk praktik. Som Roger Jo-

hansson noterat under sin historiedidaktiska avhandling om Ådalsskotten, tenderar historia att 

skrivas om i tider av omdaning.88  

För att få till stånd själva deduktionen, den empiriska tillämpningen av hypotesen, krävs själv-

fallet även mer handfasta bearbetningsformer. I detta fall rör det sig om vad man skulle kunna 

beskriva som en komparativ textanalys, genom vilken skillnader och likheter åskådliggörs i det aktu-

ella materialet. Alltså: medan den hypotetiskt-deduktiva metoden resulterat i att diverse artiklar i 

exempelvis Arbetaren och Norrskensflamman valts ut, är det den komparativa textanalysen som på-

visar hur dessa förhåller sig till varandra. Genom att undersöka samtliga nummer av de aktuella 

tidningarna från april och maj, hoppas jag kunna täcka såväl historieskrivning som gjorts inför 

demonstrationerna, exempelvis historiker över första maj, samt reflektioner med historisk refe-

rens i efterhand. 

En berättigad anmärkning på mitt val av källmaterial, är dess ensidighet vad beträffar formen. 

Med tanke på syftet med denna studie, vore självfallet en mångfacetterad empiri att föredra. Ex-

empelvis talmanuskript och flygblad kunde ha givit det hela större bredd. Jag har emellertid låtit 

nöja mig med partiorganen, mot bakgrund av uppsatsens ringa omfattning. Dessutom tycks ett 

ganska enhetligt källmaterial lämpar sig väl för den komparation jag eftersträvar Visst går det att 

finna böcker om första maj författade av individer med olika vänstersympatier, men att inkludera 

sådana vore att orsaka en empirisk obalans eftersom alla rörelser förmodligen inte haft jämför-

bara personella resurser. Ensidigheten i mitt val av empiri torde därför vara att föredra.  

Urvalets kanske främsta svaghet är kronologisk. Nu fokuseras som sagt på hundraårsjubileet 

av Haymarket. Den ursprungliga avsikten var att gå tillväga på motsvarande sätt med publikation-

er från 1990, med anledning av det hundraårsjubileum som de svenska, och internationella, de-

monstrationerna då firade. Självförvållad tidsbrist innebär dock att så inte blir fallet. Ett jämfö-

rande mellan de båda åren skulle sannolikt ha skänkt denna studie ytterligare en intressant jämfö-

rande aspekt. 

                                                
88 Johansson 2001, s. 450. 
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Så något om själva undersökningsdelens disposition. Under dess huvudrubrik (2.) finns sju 

delavsnitt (2.1-2.7). Det första av dessa berör generella observationer i materialet, med följande 

sex behandlar varje publikation var för sig. En annan möjlighet hade varit en tematisk disposition, 

där delavsnitten istället vigts åt upptäckta teman i källmaterialet. Det senare vore möjligtvis mer 

tilltalande ur strikt komparationssynvinkel, men min mening är att det förra genererar en tydlighet 

som jag i det här läget prioriterar. De olika publikationerna kommer ändå kontinuerligt att sättas i 

förhållande till varandra, varför min förhoppning är att upplägget inte ska framstå som stelt trots 

frånvaron av tematisk avsnittsindelning. 

Det ska avslutningsvis sägas, att viss tematik ändå smugit sig in. Delrubrikerna innehåller näm-

ligen förutom organisationsnamn och publikatonstitel även en kort antydan om vad jag funnit 

vara det mest iögonfallande i efterföljande text. 

1.4. Teoretiska utgångspunkter 

Föreliggande uppsats bör betraktas i ljuset av tre inom den historiedidaktiska teoribildningen 

centrala begrepp, vilka jag hädanefter ämnar knyta an till med viss regelbundenhet. Dessa tre är 

historiekultur, historiebruk och historiemedvetande. Ehuru några redan nämnda historiker i varierande 

omfattning använder begreppen, är det Peter Aronssons definitioner och hans förklaring av 

förhållandet dem emellan som i mitt tycke utgöt den lämpligaste utgångspunkten. Här tillåter jag 

mig själv ett längre citat: 

Historiekultur är de källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser till det förflutna som 

erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, nutid och framtid. I undantagsfall utgör 

de direkta och uttryckliga tolkningar av detta samband. Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen 

aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter. Historiemedvetande är de 

uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid och framtid som styr, etableras och reproduceras i historiebruket. 

Ett visst urval av historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar ett historiemedvetande. [---]89 

Historiemedvetandets betydelse beskrivs av en av begreppets mest notabla användare och 

förespråkare, den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen. Han menar bland annat att 

människors historiemedvetande utgör ett oundgängligt inslag i deras identitet. Han påstår vidare 

att historiemedvetandet alltid måste beaktas för att förstå mänskligt agerande, såväl individuellt 

som kollektivt. Så centralt är det i hans resonemang, att det begränsar vårt handlingsutrymme och 

påverkar de beslut vi som människor fattar.90  

Vad innebär då nämnda begreppsapparat (historiekultur-historiebruk-historiemedvetande) mer 

konkret i relation till föreliggande undersökning? Jag betraktar första maj som ett slags symbol 

                                                
89 Aronsson, Peter. Historiebruk – att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 17-18. 
90 Jensen, 1997, s. 60-61. Värt att tillägga är att Jensens definition av begreppet inte är exakt detsamma som 
Aronssons. 
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eller ideologisk maktresurs, vilket uppsatsens titel vittnar om. Således är dagen ett exempel på 

historiekultur, med tydliga referenser till ett symboliskt laddat förflutet, medan de sätt dess 

ursprung beskrivs i partiorganen utgör historiebruk. Historiemedvetande i det här fallet, slutligen, är 

det samband som genom historiebruket ådagaläggs mellan den historia som tillskrivs första maj, 

organisationspressens samtid och den tid som komma skall. 

För att återknyta till uppsatsens syfte och frågeställning, tänker jag mig att historiemedvetande 

är ett adekvat begrepp för att beskriva den koppling som organisationerna enligt hypotesen vill 

göra mellan sig själva och första maj genom tidningsartiklar vid jubileumstillfället. Genom att 

medelst historiebruket framställa första maj i ett visst ljus, formeras ett historiemedvetande där 

högtiden kopplas till den aktuella rörelsen och dess samhälleliga ambitioner. Att formera ett visst 

historiemedvetande är alltså, i detta sammanhang, detsamma som att behärska symbolen första 

maj i det avseende som uppsatsens grundläggande hypotes gör gällande. 

1.5. Forskningsläge 

Varje form av akademiskt arbete, antingen det gäller en B-uppsats eller en doktorsavhandling, är 

för sin vetenskaplighet beroende av den kontextualisering som det innebär att relatera den egna 

undersökningen till tidigare forskning. Utan vetenskapligt sammanhang, ingen vetenskaplig 

standard. Även om kontextualisering redan i viss mån gjorts i tidigare avsnitt, är det nödvändigt 

att beröra forskningsläget vad gäller min specifika frågeställning. 

Eftersom detta är en undersökning som befattar sig med historiebruk inom arbetarrörelsen, är 

Åsa Linderborgs flitigt citerade doktorsavhandling föga förvånande det arbete som varit mig mest 

behjälpligt. För min egen undersökning är hennes mest intressanta resultat det jag refererade till i 

delavsnitt 1.1.1: de monopoliseringsförsök av begreppet arbetarrörelse som socialdemokratin stått 

för i kampen om intern hegemoni. Det hon nämner om just första maj i förhållande till 

historieskrivning är enbart en liten del av en mycket omfattande kartläggning, men är ändå 

intressant för föreliggande studie. Som nämnts som hastigast tidigare, uppmärksammar hon hur 

Socialdemokraternas förstamajtåg 1960 innehöll en särskild avdelning vid namn Från nöd till välfärd 

1890-1960. Hon nämner detta i samband med en diskussion om socialdemokratisk självförståelse, 

där den viktigaste delen sägs vara ”att man ser sig som bärare av det historiska framsteget; 

Sveriges modernhistoria har varit en väg från klass- och fattigsamhälle till ’folkhemmets’ allmänna 

välfärd”.91 

Här ser vi alltså hur första maj i samband med 70-årsjubileet av den första svenska 

demonstrationen använts för att skriva en särskild historia. En annan författare vars 

forskningsinsats varit av betydelse för mig är Jonas Engmans, vilken också den berör 

                                                
91 Linderborg, s. 393. 
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historiebruket i nämnda förstamajtåg 1960. Engman beskriver hur den historiska avdelningen 

framförde banderoller med paroller från äldre demonstrationer, med tillhörande plakat som 

upplyste om när kraven realiserats; dessa sträckte sig från rösträttskravet till parollen för allmän 

tjänstepension, vilket blivit verklighet året innan demonstrationen i fråga. Det berättas även om 

demonstranter i denna avdelning iklädda äldre polisuniformer, samt att musikerna haft utstyrsel 

från 1890. Allt detta ska ha varit för att påvisa att demonstrationerna och kampen i stort burit 

frukt.92  

Som framgår av titeln, Rituell process, tradition och media: Socialdemokratisk första maj i Stockholm, är 

Engmans studie relevant för mig också vad gäller annat än det i ovanstående stycke. Den syftar 

till att, med fokus på nämnda arrangemang under det senaste seklet, belysa det rituella 

gestaltandet av en politisk ideologi.93 Våra undersökningar förenas som synligt är av ämnesvalet, 

men medan jag endast intresserar mig för den historieskrivning som ägt rum i partipressen i 

samband med första maj, inriktar han sig även på demonstrationerna som sådana med 

diskussioner om bland annat de estetiska aspekterna. Det är en i sanning en etnologisk studie, 

med allt vad det innebär av intervjuer och fältdokumentation. 

Som nämnts tidigare i denna studie, menar Engman att första maj är en central symbol för 

Socialdemokraterna och övriga arbetarrörelsen; kanske den mest prominenta av de symboler som 

förknippas med den senare. Han konkluderar att förstamajdemonstrationerna under 1990-talet 

tyckts bli belastande för socialdemokratin; förknippats med bakåtsträvande, även om många 

fortfarande känner stolthet inför traditionen. ”Den rituella formen upplevs nu som förr som en 

belastning, men bedöms samtidigt som nödvändig för socialdemokratin [---].”94 Intressant är hur 

han konstaterar att första maj av socialdemokratin under vissa perioder framställts som 

arbetarklassens egen högtid, och under andra som en allmänsvensk sådan. Då har den 

fått”legitimera arbetarrörelsens koppling till den svenska historien”.95 Jag måste emellertid medge 

att jag finner hans kronologiska avgränsning tämligen egendomlig, med tanke på att han valt att 

bortse från 1980-talet när han gjort sina empiriska nedslag. Den diskussion han för om att 

socialdemokratin ömsom framställt första maj som arbetarrörelsens, ömsom nationen Sveriges, 

hade i mitt tycke berikats om han som jag uppmärksammat 1986 och Haymarketjubileet. 

En annan avhandling som inspirerat mig, även om den till skillnad från Linderborgs och 

Engmans knappt nämnts hittills i denna uppsats, är Roger Johanssons doktorsavhandling om hur 

bilden av skotten i Ådalen förmedlats och förändrats över tid. Det jag främst tagit med mig 

därifrån är insikten om historieomskrivningens koppling till turbulens i historieskrivarens samtid. 

                                                
92 Engman, s. 118-119. 
93 Engman, s. 13.  
94 Engman, s. 160. 
95 Ibid. 
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När det gäller kopplingen till min specifika frågeställning, snuddar han vid ämnet när han belyser 

hur socialdemokraterna använde första maj 1981 för att i sympatiska ordalag uppmärksamma 50-

årsjubileet av Ådalen.96 

Den främsta skillnaden mellan den forskning jag här beskrivit, och mitt eget företag, är att jag 

inte bara ägnar mig åt första maj som en scen för generell historieförmedling. Jag ägnar mig åt 

första maj som en scen för historieförmedling om första maj och dess ursprung. Det är alltså 

historieskrivningen om arbetarhögtiden i sig som belyses. Här kan paralleller dras till sådant som 

sagts om just specifika datums och års roll i olika former av historieskrivning. Peter Aronsson 

påpekar exempelvis hur de olika franska revolutionsåren varit viktiga för den historiska 

förankringen för radikala grupper: ”Vilka revolutionsår och internationaler man firat och vilka 

förrädare som urskilts, har utgjort en inte obetydlig kamp om kulturellt kapital och 

identitetsskapande självförståelse under 1900-talet.”97  

Även om det endast är i form av kortare kommentarer, kan det också vara intressant för 

läsaren av denna uppsats att erinra sig Hobsbawms refererade uttalanden om Haymarket i 

förhållande till första maj som tradition. I den nämnda essän gör han gällande att det bara är 

anarkister som åberopar kopplingen mellan Haymarket och arbetarhögtiden: 

Unlike other public holidays, including most of  the ritual occasions of  the labour movement up til then, May 

Day did not commemorate anything – at all events outside the range of  anarchist influence which, as we have 

seen, liked to link it with the Chicago anarchists of  1886.98 

När första maj under 1890-talet framställdes som en arbetarfestival att fira, motsatte sig, enligt 

Hobsbawm, anarkister detta av ideologiska skäl. Anarkisterna, som eftersträvade 

samhällsomstörtning snarare än simpla festligheter, ska istället ha betraktat dagen som en 

minneshögtid över Chicagomartyrerna. Hobsbawm påpekar att detta martyrskapsfokus satte sin 

prägel på första maj på platser där anarkister var inflytelserika, som Spanien, Italien och 

Sydamerika.99 Även i ett tidigare verk behandlande första maj förlägger han högtidlighållandet av 

Chicagomartyrernas minne till latinska länder, även om anarkister inte nämns.100 

Man bör ha i åtanke att ovanstående tycks gälla arbetarrörelsens barndom, men det förtar inte 

det faktum att högtidlighållandet av Chicagomartyrerna utmålas som enbart en anarkistisk 

angelägenhet. Om Hobsbawm upptäckt förändringar i detta avseende under årens gång, torde 

detta ha påpekats.   

                                                
96 Johansson, s. 414-419. 
97 Aronsson, Peter. Historiebruk: Att använda det förflutna, s. 255. 
98 Hobsbawm, 2011, s. 147. 
99 Ibid,  s. 142. 
100 Hobsbawm 1983, s. 285. 
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2. Undersökning 

2.1. Första maj 1986: Hundra år sedan Haymarket 

Haymarketkravallerna åtnjöt överlag omfattande spaltutrymme i de undersökta vänsterorganen i 

samband med första maj 1986. En hastigt kastad blick på det samlade källmaterialet räcker för att 

kunna konstatera detta. I alla de studerade publikationerna finns en historik över högtiden, med 

utgångspunkt i just Haymarket. Dessa historiker omfattar 1-4 sidor var, och är snarlikt titulerade: 

”En svart majdag för hundra år sedan” (LO-Tidningen Fackföreningsrörelsen) ”Första maj fyller 100 

år” (Arbetartidningen Ny Dag), ”Internationalen åt alla lycka bär… 1 maj 100 år: Hundra år med 

arbetarnas kamp- och festdag” (Norrskensflamman), ”Arbetarklassens högtidsdag 100 år: 

Chicagomassakern blev startsignalen” (Proletären), ”100 år efter Haymarket: Därför firas första 

maj” (Internationalen), ”Första maj – Ett hundraårsminne” (Arbetaren).  

 Redan denna förekomst av historiker, torde ställa bortom allt rimligt tvivel att rörelser över ett 

brett vänsterspektrum satte det samtida förstamajfirandet i relation till Haymarket. Lägg därtill att 

några av publikationerna i samma nummer som historiken valde att även låta hundraårsjubileet ta 

plats på förstasidan. Dessutom visar det sig att hänvisningar till Haymarket i flera av 

publikationerna görs även i andra textuella sammanhang än nämnda historik. 

De historiska referenserna är självfallet inte de enda exemplen på hur första maj 

uppmärksammas i de studerade tidningarna. En uppsjö av text behandlar strikt 

samtidsorienterade aspekter, och torde inte kunna räknas till historiebruk. Det rör sig om sådant 

som information om demonstrationsplatser, olika paroller och krav som borde framföras, referat 

av de genomförda demonstrationerna etcetera. Även dessa texter rymmer förvisso delar som kan 

ses som led i försök att behärska första maj, i enlighet med min hypotes om dagen som 

eftersträvansvärd symbol. Här kan nämnas bland annat nedlåtande kommentarer om andra 

grupperingars förstamajtåg. 101  Detta, hur intressant det än må vara, faller emellertid utanför 

ramen för en historiebruksstudie av detta slag. Det relevanta för mig är nämnda historiker, samt 

övrig text som kan betraktas som historiebruk. Åter till detta nu. 

Trots att alla verkar ha varit ombord på jubileumståget föreligger, utöver den varierande 

kvantiteten, flertalet intressanta skillnader i historiebruksavseende mellan undersökningsobjekten. 

Följande redovisning av respektive rörelseorgan belyser såväl skillnader som likheter. 

                                                
101 Några exempel: ”Det är ett slags etablissemangets avmätta hyllning till sig självt, för att manifestera sina segrar 
och uppnådda positioner,” skriver syndikalistiska Arbetaren om de förstamajdemonstrationer som hålls i 
Sovjetunionen och resten av östblocket, samt om de som i Sverige anordnas av LO och Socialdemokraterna. 
Arbetaren, 1986-04-25, s. 24. ”VPK:s förstamajdemonstrationer,” skriver KPML(r):s Proletären, ”kännetecknades 
sedvanligt av partiet småborgerliga och opportunistiska karaktär. Paroller om feminism och homosexuell frigörelse 
blandades friskt med mer ’traditionella’ banderoller.” Proletären, 1986-05-09, s. 3. 
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2.2. Syndikalistisk självidentifikation: Arbetaren och SAC 

Under den för undersökningen aktuella perioden utgavs Arbetaren veckovis. Historiken över 

första maj finns publicerad i det förstamajnummer som utkom den 25 april. 

De historiker över första maj som de undersökta publikationerna innehåller tar som sagt alla 

sin början i Haymarket och 1886 års händelser. Konstigt vore förvisso annars, i och med att det 

är just ett hundraårsjubileum som högtidlighålls. Lika förklarlig är den sympati som präglar be-

skrivningen av Chicagomartyrernas tragiska öden, och den rättfärdighet vilken man tillskriver 

deras kamp och ambitioner. En markant och intressant skillnad föreligger emellertid mellan den 

syndikalistiska framställningen och de övriga, vad beträffar de hyllade offrens ideologiska tillhö-

righet. 

Som vi kommer att se i kommande delar av denna studie, omtalas martyrerna i relativt gene-

rella ordalag i organen för de kommunistiska partierna. De benämns som ”arbetarledarna”, ”Chi-

cagomartyrerna” och dylikt. I syndikalistiska Arbetaren råder det dock inga som helst tvivel om att 

1886 års män omfattade samma frihetligt socialistiska tradition som SAC. Under rubriken ”Mani-

fest till Sveriges arbetare första maj 1986” står följande att läsa: 

Hundra år har gått sedan nordamerikanska arbetare utlyste första maj till den dag då kravet på åtta timmars ar-

betsdag skulle föras fram. Som en följd av demonstrationen 1886 lät USAs stat/kapital mörda fyra anarkister. Till 

minne av dessa händelser förklarade 2:a Internationalen första maj som en internationell kampdag, den dag då 

arbetare i alla länder visar sin kollektiva styrka i demonstrationer för sina rättmätiga krav.102 

Ovanstående är alltså en del av ett manifest undertecknat Sveriges Arbetares Centralorganisation. 

Samma hänvisning till Chicagomartyrerna som anarkister förekommer också upprepade gånger i 

den egentliga historiken över först maj som återfinns på nästföljande sida, titulerad ”Första Maj – 

Ett hundraårsminne”. På så vis framgår det med all tydlighet att det är SAC, och inte socialdemo-

krater eller kommunister av diverse slag, som är de rättmätiga förvaltarna av arvet från Haymar-

ket. Några exempel: texten till en bild av August Spies, en av de dömda och hängda ledarna låter 

läsaren veta att det rör sig om ”en av de avrättade anarkisterna” och på samma sätt ackompanje-

ras en illustration av själva domstolsproceduren med följande tydliggörande: ”Rättegången mot 

Chicagoanarkisterna.”103 Till yttermera visso citeras ett domstolsanförande av åklagaren i fallet, i 

vilket han ska ha klargjort att rättegången hölls mot anarkien, och det berättas också att de dömda 

utropade ett leve för denna ideologi vid galgen.104  

                                                
102 Sveriges Arbetares Centralorganisation. ”Manifest till Sveriges Arbetare.” Arbetaren, 1986-04-25, s. 14. Min 
understrykning. 
103 Flyghed, Janne. Arbetaren, 1986-04-25, s. 16. Historikens tredje bild visar de affischer som kallade till mötet på 
Haymarket Square. 
104 Ibid. 
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Vad gäller beskrivningen av hela händelseförloppet på Haymarket, dess bakgrund och följder är 

historiken i allt väsentligt i linje med vad som beskrivits i denna uppsats bakgrundshistorik.105 

Antalsangivelser skiljer sig i viss mån, men sådant är så pass vanligt förekommande de olika histo-

rikerna att jag hädanefter inte kommer att anmärka på det. 

Frågan om martyrernas ideologiska tillhörighet resulterar vidare i ett explicit ifrågasättande av 

socialdemokraters och kommunisters förstamajfiranden. Efter att ha beskrivit bakgrunden till 

denna arbetarnas högtidsdag, frågar sig artikelförfattaren ”hur många socialdemokrater och 

kommunister som känner till att de varje år går ut och högtidlighåller minnet av åtta anarkis-

ter.”106 

För att ytterligare påvisa sambandet mellan SAC och Chicgomartyrerna, nämns hur Albert 

Parsons, en av de avrättade, redan i ett tidigt skede övergav tron på rösträtt och parlamentarism. 

Det sägs också att Parsons och hans meningsfränder kommit till insikt med kopplingen mellan 

ekonomiskt makt och politiska institutioner, att politisk frihet saknar värde om den inte ackom-

panjeras av också ekonomisk frihet. Vidare sägs det att ingen parlamentarisk hjälp fanns att få vid 

den här tidpunkten; att staten blott var ett redskap med hjälp av vilket de ekonomiska maktha-

varna kunde skänka löneslaveriet och utsugningen legalitet. 107  

Författarens misstro mot det parlamentariska systemet genomsyrar på motsvarande sätt prak-

tiskt taget hela historiken. Händelserna i Chicago sägs utgöra ett ”praktexempel” på kopplingen 

mellan stat och kapital, vilken beskrivs som ett slags underförstådd intressegemenskap snarare än 

en konspiration. Medelst lag och ordning kan profithungern tillfredsställas utan det hinder som 

organiserade arbetarskaror utgör. 

Möjligen var det påpekandet av denna symbios som gjorde de dömda anarkisterna så obekväma för makthavarna. 

D v s att de genomskådade statens buffertkaraktär. Statens roll som stötdämpare och konfliktavledare i samman-

drabbningen mellan arbete och kapital.108 

Lägg därtill att nämnda manifest undertecknat SAC, där det som känt är just staten och kapitalet, 

sambandet dem emellan manifesterat i ett snedstreck, som sägs ha Chicagoanarkisternas blod på 

sina händer.  

När syndikalisterna på ett så tydligt sätt klargjort vilket specifik form av socialism som arbetar-

ledarna i Chicago tillhörde, blir det sedan tämligen enkelt att göra anspråk att vara deras legitima 

efterträdare. En koppling formuleras till den samtida situationen på arbetsmarknaden, och beho-

vet av en klasskamp av syndikalistisk natur. Under delrubriken ”Samma kamp idag”, den sista i 

                                                
105 Flyghed, s. 15-16. En skillnad är att Flyghed påstår att Pinkertons vaktstyrka, inte polisen, sköt ihjäl arbetarna 
kvällen innan Haymarket, 
106 Ibid, s. 16. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
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historiken över första maj, ställs frågan om vad som förändrats under det sekel som passerat se-

dan Haymarket. ”I grunden ingenting”, blir svaret. Det medges att arbetarklassen förvisso kom-

mit att åtnjuta rösträtt och en något rättvisare resursfördelning, men fortfarande anses den grund-

läggande problematiken bestå. Artikelförfattaren, en viss Janne Flyghed, påtalar att arbetarna 

ännu år 1986 saknar tillräckligt inflytande över produktionen, att de trots omfattande politisk 

frihet i allt väsentligt saknar ekonomisk sådan och att den främsta samhällsmotsättningen är den 

mellan de som äger kapital och de som säljer sin arbetsförmåga.109 

Formuleringarna känns igen från det tidigare nämnda manifestet till Sveriges arbetare, publice-

rad på sidan innan historiken. Där talas också om saker som ännu är desamma som 1886: profit 

snarare än behov styr produktionsinriktningen, en elit har makten över densamma, individers 

arbetskraft måste säljas, arbetare sänds ut i krig för att bekämpa varandra för att säkerställa rå-

dande samhällsordning och materiellt välstånd i väst beror på exploatering av u-länderna. Även i 

manifestet nämns parlamentarismens tillkortakommanden. SAC påstår sig där ha fått bekräftat, 

att föregående sekels (1800-talets) tro på rösträttsreform som ett sätt att komma tillrätta med 

samhällets orättvisor varit förgäves. Här riktas även kritik mot den sittande S-regeringen, som 

påstås vara i samförstånd med kapitalägarna, för att inte ens utnyttja de befintliga medel som 

finns för att åstadkomma bättre villkor för arbetarna. 110   

 Vad finns då att göra, för samtidens arbetare? Åter till Janne Flygheds historik, där det klar-

görs att förhoppningar om parlamentarisk rättvisa måste läggas åt sidan. Parlamentet sägs fortfa-

rande vara en buffertkonstruktion. Istället bör sikte tas på ”den direkta ekonomiska kampen”, 

genom facklig organisering i en rörelse oavhängig partipolitiken, ”som syftar till att lönearbetar-

nas frigörelse skall vara deras eget verk”. Föga förvånande förklaras det att den organisation i 

Sverige som upprätthåller sådana värderingar är just Sveriges Arbetares Centralorganisation. 111  

Avslutningsvis i historiken ställs frågan om vad August Spies sista ord var, vilken i följande 

mening besvaras: ”Jo. ’Tider skall komma, då vår tystnad i graven skall vara mäktigare än våra 

röster ni nu kväva!’” Tiden för sagda mäktiga tystnad att explicit manifestera sig sägs snart vara 

kommen, och detta även under kalenderårets resterande 364 dagar.112 Som vi skall se framöver, är 

Arbetaren inte den enda av de undersökta publikationerna som citerat dessa bevingade sista ord.  

Lika tydligt som det nämnda i Arbetarens uppmärksammande av första majs hundraårsjubi-

leum, är det icke nämnda. Ingenting skrivs överhuvudtaget om förstamajfirandets uppkomst och 

utveckling i Sverige. Historiken innehåller inga som helst historiska referenser till det nationella. 

Detta kan förvisso härledas till det faktum att det är just Haymarket, och inte de första svenska 
                                                
109 Ibid, s. 16. 
110 Sveriges Arbetares Centralorganisation. ”Manifest till Sveriges Arbetare.” Arbetaren, 1986-04-25, s. 14.  
111 Flyghed, Janne. Arbetaren, 1986-04-25.  
112 Ibid. 
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demonstrationerna fyra år senare, som fyller hundra år. Avsaknaden av ett svenskt fokus blir 

emellertid intressant, mot bakgrund av att sådant, vilket ska visa sig, förekommer i majoriteten av 

de övriga publikationernas historiker. 

Nämnas bör också, att historiken i Arbetaren genom hänvisning till ytterligare litteratur om 

Haymarket och martyrerna, ger skenet av att uppmuntra till fördjupning. Det torde tyda på att 

man lagt förhållandevis stor vikt vid ämnet, och vid läsares varseblivande om detsamma.  

Som brukligt är, följde i kölvattnet av själva demonstrationsdagen rapporter om hur demon-

strationerna avlöpt. I Arbetarens nummer av den 9 maj år 1986 belyses de på olika håll i landet 

hållna manifestationerna. Av intresse för denna studie, är referatet av aktiviteterna i Göteborg. 

Där ska det i tåget ha burits en galge med fyra upphängda snaror, symboliserande de avrättade 

anarkisterna i Chicago, kring vilka mötets anföranden också kretsade. Att första maj firades för 

hundrade gången framkommer också i ett referat av firandet i Spanien.113 

Ytterligare ett omnämnande av Chicagomartyrerna görs i Arbetaren under den undersökta pe-

rioden, även om det kanske inte nödvändigtvis betingats av det aktuella hundraårsjubileet. Den 23 

maj skrivs om en SAC-medlem, tillika anarkist och fredsaktivist, som blivit förhörd om 

Palmemordet. Anledningen ska egendomligt nog ha varit att han två år tidigare, på första maj 

1984, deltagit i en anarkistisk aktion i Karlshamn där flygblad delats ut beskrivande arbetarhögti-

dens härstamning i händelserna i Chicago. Här hänvisar författaren inom parentes till den för oss 

bekanta historiken från förstamajnumret. Karlhamnsanarkisterna ville enligt medlemmens utsago 

påvisa att Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna svikit de ursprungliga idealen. De 

gjorde rent av gällande att det rörde sig om ett vanhelgade första majs ursprung. Anarkisterna 

vandrade också i både VPK- och SAP-tågen, medförande plakat med referens till Chicagomarty-

rerna.114 

Arbetarens behandling av första maj torde vara ett i det närmaste övertydligt exempel på den i 

teoridelen nämnda relationen mellan historiekultur, historiebruk och historiemedvetande som formule-

rats av Peter Aronsson.  I det här fallet utgörs alltså historiekulturen av första maj som sym-

bol/ideologisk maktresurs, vilken sedan brukas på ett bestämt sätt; det vill säga med stark beto-

ning på Chicagomartyrernas anarkism och avfärdandet av rösträttsreformer och parlamentarism. 

Detta skapar sedan ett historiemedvetande; i denna kontext uppfattningen om sambandet mellan 

en dåtida kamp med frihetligt socialistiska förtecken, en samtid där samma kamp bäst utkämpas 

genom att söka inträde i SAC, och den ljusa framtid som kan möjliggöras genom en sådan hand-

ling.  

                                                
113 Arbetaren, 1986-05-09, s. 8 och 18. 
114 Fogelqvist Jonas. ”Är du misstänkt?” Arbetaren, 1986-05-23, s. 118.  
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2.3. Anarkism? Internationalen och Socialistiska Partiet  

Även Internationalen, organ för trotskistiska Socialistiska Partiet, utgavs en gång per vecka under 

den aktuella perioden. Historiken över första maj ingår i det speciella majnummer som utkom 

den 30 april. 

Den sida som tillägnats historiken är titulerad ”100 år efter Haymarket: Därför firas första 

maj”. Artikelförfattaren Kjell Pettersson utgår precis som sin motsvarighet i Arbetaren från 

Haymarket och den amerikanska arbetarrörelsens kamp för åtta timmars arbetsdag. Vi upplyses 

om de omfattande och framgångsrika demonstrationerna, men också om den repression och det 

dödliga våld som blev myndigheternas svar. Den berättelse vi redan bekantat oss med, om 

protestmötet mot myndighetsbrutalitet, bomben, förföljelsen, den farsartade rättegången och de 

uppmärksammade avrättningarna, framförs.115  

I samma anda som i Arbetaren görs en samtidsanknytning. Det sägs att det samtida 

förstamajfirandet sker under helt andra förutsättningar än i Chicago ett sekel tidigare. Politiska 

rättigheter och ekonomiska framsteg, som 1880-talets arbetarklass inte kunnat drömma om, har 

enligt artikeln tillkämpats genom arbetarorganisering världen över. Dessa vinningar anses dock nu 

vara under hot. Ökande arbetslöshet, nedskärningar i offentlig sektor, otillräckliga löner, 

eskalerande rasism och miljöförstöring, anses vara bevis på hur det samhälle arbetarna byggt upp 

utsatts för kapitalistisk attack under i synnerhet det senaste decenniet. Avslutningsvis nämns i 

historiken hur åttatimmarsdagen inte var Chicagoarbetarnas enda mål:  

De demonstrerade framför allt mot ett omänskligt samhällssystem där de som skapar de samhälleliga värdena inte 

har någon kontroll över hur dessa värden används. Och den kampen är lika aktuell idag som den var dessa 

blodiga majdagar i Chicago.116  

Historiken ackompanjeras av en teckning föreställande galgen i fängelset, vid vilken August Spies, 

Albert Parsons, George Engel och Adolph Fischer framför åskådare inväntar verkställandet av 

dödsdomen. 

Det är även i Internationalens fall värt att betänka det som inte finns med i historiken. Precis som 

med Arbetaren saknas alla former av nationella referenser i historieskrivningen om första maj. 

Sverige nämns inte ens. Dessutom refererar tidningen inte till Chicagomartyrerna som anarkister, 

vilket Arbetaren som vi sett var väldigt tydlig med att göra. Här är de helt enkelt ”arbetarledarna”, 

utan ideologiska preferenser.117 

Man kan givetvis inte veta hur alla Internationalens läsare reagerade på att Chicagomartyrernas 

ideologiska tillhörighet inte togs upp i historiken. Var de flesta kanske inte tillräckligt insatta i 

                                                
115 Pettersson, Kjell. ”100 år efter Haymarket: Därför firas första maj.” Internationalen, 1986-04-30, s. 3  
116 Ibid. 
117 Ibid. 
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ämnet för att känna till deras anarkism? Visste de, men uppskattade av ideologiska skäl att detta 

förtigits? Detta kan vi endast spekulera kring. Klart är i alla fall att en läsare tog riktigt illa vid sig 

av detta faktum. Dessa åsikter låter hon vädra i ett passionerad insändare, införd i tidningen den 9 

maj och publicerad tillsammans med en bild av Haymarkethändelserna. Katarina Katz, enligt 

underskriften före detta anarkist men nu medlem i Socialistiska Partiet, ställer sig följande fråga: 

”Hur kan man ägna en hel sida åt Chicagomartyrerna från 1886 utan att med ett ord nämna deras 

politiska hemvist? De män som den amerikanska borgarklassen mördade var anarkister.” 118 

Katz för i insändaren ett resonemang om tystnaden som den mest överlägsna lögnen för de 

som räds debatter, eftersom de till skillnad från mer uttalade osanningar löper mindre risk att leda 

till nyfikenhet och efterforskning. Hon nämner hur detta kan gestalta sig i dels fullständig tystnad 

om olika aktörer, som exempelvis negligerandet av alla de anarkister som stred i spanska 

inbördeskriget. Det kan också, påpekar hon, bestå i att det obekväma undanhålls, även om 

personerna i fråga ändå hyllats på grund av deras höga symbolvärde. Så menar hon att stalinister 

och socialdemokrater behandlat Rosa Luxemburg, August Palm, Joe Hill och de bolsjeviker som 

sedermera rensades ut av Stalin. Det tycks vara det senare som hon anser att det egna partiet gjort 

sig skyldigt till genom att inte erkänna de avrättade Chicagoarbetarnas anarkism. Katz menar att 

denna brist på erkännande känns ”dubbelt bedrövligt”, med tanke på att partiet ”förespråkar ett 

ärligt och osekteristiskt förhållningssätt gentemot andra riktningar inom arbetarrörelsen.” 

Dessutom nämner hon att Fjärde internationalen, själv blivit utsatt för sådan behandling i större 

utsträckning än de flesta.119  

Hon påtalar sedan, som enda person i källmaterialet, hur de avrättade tillhörde International 

Working People’s Association. Trots att hon inte säger sig kunna förstå vilka källor han i sådant 

fall använt, hoppas hon att författaren av historiken helt enkelt missat detta. Ehuru inte av samma 

grad som genomarbetad historieförfalskning, menar Katz, måste även företeelser som denna 

undvikas. Slutligen konstaterar hon följande: 

Som marxister både kan och bör vi kritisera anarkismen – i öppen debatt. Men Albert Parsons, Adolph Fischer, 

George Engel, August Spies och Louis Lingg gav sina liv för arbetarklassens befrielse. Ingen har rätt att beröva 

dem det de stod för!120 

Under Katz insändare finns ett redaktionellt svar publicerat, vilket dock är i det närmaste komiskt 

lakoniskt: ”Tack Katarina. Vi märkte det inte.”121 Här infinner sig ögonblickligen frågan om vad 

det var man inte märkte. Märkte man inte att man glömt att omtala Chicagomartyrerna som 

                                                
118 Katz, Katarina. ”Internationalen och Chicago-martyrerna: Lögn genom tystnad.” Internationalen, 1986-05-09, s. 13. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 



33 
 

anarkister, eller märkte man inte, trots de källstudier som författandet av historiken måste ha 

inneburit, att de överhuvudtaget var anarkister? Hursomhelst är insändaren som reaktion 

synnerligen intressant, och tyder på en viss laddning kring martyrernas ideologi. Likaledes kan 

redaktionens beslut att publicera insändaren anses tyda på ett öppet debattklimat inom partiet.  

2.4. Reformisternas svek: Proletären och KPML(r) 

I likhet med de två föregående publikationerna, rörde det sig i Proletärens fall om veckolig 

utgivning under undersökningsperioden. Hundraårsjubileet nämns för första gången i numret 

avseende 24 april-1 maj, där det kortfattat skrivs att en mötesdeltagare vid en partisammankomst 

påmint om detta.122 När det gäller det nummer som innehåller historiken över första maj, råder 

det redan vid en blick på förstasidan inga tvivel om att Proletären valt att uppmärksamma jubileet. 

Där, delande på utrymmet med text om Hans Holmérs avhopp från Palmeutredningen, 

internationell militarism och Reagans krigföring, återfinns under rubriken ”Första maj fyller 

hundra år!” följande text:  

I år är det 100 år sedan grunden lades till arbetarklassens högtidsdag, första maj. I början av maj 1986 mördade 

polisen kallblodigt sex arbetare under en demonstration mot strejkbrytare i Chicago, USA. Tre år senare beslöt 

Andra Internationalen att instifta Första maj som en särskild högtidsdag, och året därpå genomfördes de första 

demonstrationerna.123 

Två bilder flankerar ovanstående stycke: till vänster en illustration av vad som tycks vara ett 

massmöte i den svenska arbetarrörelsens ungdom, det kan inte heller uteslutas att det rör sig om 

händelserna i Chicago. Till höger om texten, framträder en fotografi av marscherande individer 

bärande bland annat en banderoll med texten ”Röd Front”, vilket indikerar att det hela är ett 

förevigande av en förstamajdemonstration i KPML(r):s egen regi.124 Redan detta torde kunna 

betraktas som ett tämligen tydligt exempel på förvaltningsanspråk gällande första maj. Bilden till 

vänster påvisar arbetarrörelsens ursprung, dess barndom, medan den till höger visar dess samtida 

företrädare, arvtagarna, i form av KPML(r). Det egna partiet blir en länk i en sammanhängande 

kedja som sträcker sig tillbaka till den tidiga kampens dagar. 

Som utlovats i samband med det nyss citerade stycket, upptas sidorna 10 och 11 av historiken 

över högtiden, betitlad ”Arbetarrörelsens högtidsdag – 100 år: Chicagomassakern blev 

startsignalen”. I sedvanlig ordning förklaras här att demonstrationsdagen har sitt ursprung i 

kampen för arbetstidsförkortning, och de tragiska konsekvenser som denna fick i Chicago i maj 

1886. Vi delges information om myndigheternas dödliga våld, protesten på densamma vid 

Haymarket med den följande bomben, hetsen mot arbetarrörelsen i pressen, samt det rättsliga 

                                                
122 Proletären, 1986-04-24, s. 20. 
123 Proletären, 1986-05-02, s. 1.  
124 Ibid. Röd Front är, och var, nämligen benämningen på partiets förstamajdemonstrationer. 
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efterspelet och avrättningarna. Intressant i sammanhanget är att medan Internationalen inte nämner 

någonting om bombkastaren, och Arbetaren påstår att ingenting kunnat fastslås även om teorier 

om borgarkonspiration och polisklumpighet nämns, råder det i Proletären inga tvivel om vad som 

inträffade på Haymarket: ”[…] vid ett möte mot morden dagen efter, lät överklassen en 

polisagent kasta en bomb mot polisen, vilken dödade några poliser. Det var signalen till öppen 

kamp mot arbetarna.”125 

Bilden som pryder historikens första sida är densamma som i Internationalen, det vill säga 

föreställande avrättningsscenen. Det är för övrigt samma bild som förekommer i Paul Avrichs 

bok, och tillhör Chicago Historical Society. 126  En annan likhet med Internationalen är den 

fullständiga frånvaron av referenser till anarkism och anarkister i beskrivningen av arbetarledarna. 

I bildtexten omnämns de exempelvis bara som ”Chicagomartyrerna”. Proletären tycks dock inte ha 

stött på patrull från läsare på grund av detta.  

August Spies sista ord, de om tystnaden som ska bli mäktigare än deras kvävda röster, 

återfinns här precis i Arbetarens historik. Det konstateras att han hade rätt, i och med att hans och 

hans kamraters namn är så intimt förknippade med kampen för åttatimmarsdagen och första maj 

som högtidsdag.127  

Sedan artikelförfattaren, Bengt Berg, omskrivit beslutet av Andra internationalen att utnämna 

första maj till internationell manifestationsdag 1889, slår historiken in på en historieskrivningsväg 

som varken Arbetaren eller Internationalen beträtt i denna kontext: den nationella. Proletären är med 

ord den första av de hittills presenterade tidningarna som i historiken över första maj även skriver 

om firandets historia i Sverige. Faktum är att överlägset mest textutrymme givits åt det senare. 

Här berättas till exempel om en uppslutning på 50 000 personer på Gärdet i Stockholm under 

den första demonstrationen, lyssnande till bland andra August Palm och Hjalmar Branting, samt 

om demonstrationer på 21 andra platser i landet. Två illustrationer finns som visar August Palm i 

talarstolen, respektive samlingen på Gärdet. Dessutom görs gällande att demonstrationer 

genomförts redan tidigare, på andra datum, och Palms berömda morgonpromenad anges som 

exempel. Läsaren upplyses även om det ursprungliga kravet på åttatimmarsdag, vilket senare 

kompletterades med paroller om allmän och lika rösträtt och fred.128 

Artikelförfattaren ägnar sig sedan åt att beskriva det sätt på vilket arbetarrörelsen i Sverige 

motarbetats av etablissemanget i samband med förstamajfiranden. Det talas om hur överklassen 

och polisens motstånd gestaltat sig i fysiska attacker, fängslanden av arbetarledare som kritiserat 

                                                
125 Berg, Bengt. Arbetarklassens högtidsdag – 100 år: Chicagomassakern blev startsignalen. Proletären, 1986-05-02, s 
10. 
126 Ibid samt Avrich, s. X. 
127 Ibid. 
128 Ibid, s. 10-11. 
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monarkin och militären samt förbud mot vissa paroller. Direktörer ska, enligt Proletären, ha mutat 

bland andra bönder med pengar och brännvin för att förmå dessa att ge sig på 

demonstrationerna. Även avsked ska ha hotat arbetare som deltog i demonstrationerna på 

arbetstid, innan högtiden från och med 1939 kom att åtnjuta helgdagsstatus. 129  Fienden ska 

emellertid inte bara ha inkluderat ovanstående samhällselement, vilket artikelförfattaren gör 

gällande genom att rikta udden mot socialdemokratin. De fredsbudskap som präglade 

demonstrationerna strax innan första världskrigets utbrott kom på skam, eftersom endast Lenin 

sägs ha hörsammat Andra Internationalens beslut att uppmana arbetarna till uppror i händelse av 

krigsutbrott. De svenska socialdemokraterna, sägs det, ”slöt borgfred med högerpartierna”.130  

Polemiken mot SAP fortsätter. Första maj 1917 ska ha präglats av omfattande polis- och 

militärbevakning, som ett led i elitens föresats att hindra utbrytandet av en revolution bland 

missnöjda arbetare.  

Den [revolutionen] kunde bara hejdas genom det förräderi som socialdemokraterna gjorde sig skyldiga till. Den 

socialdemokratiska partiledningen lovade den sittande regeringen att medverka till att hejda upproret. Första maj 

1917 blev en lugn dag men med ofantliga massor i demonstrationerna. Enbart i Stockholm demonstrerade 

100.000 människor.131 

Proletärens förstamajhistorik blir i mångt och mycket en historik över arbetarrörelsen i Sverige 

under 1900-talet. Partisplittringen 1917, resulterande i bildandet av vad som 1921 blev Sveriges 

Kommunistiska Parti, nämns. Så också att det ursprungliga kravet på åttatimmarsdagen, samt det 

om allmän rösträtt, fick önskat resultat åren efter världskrigets slut. Anledningen sägs vara 

arbetarnas kamp, samt borgarnas tvingade tillmötesgående. 132  Vi får också veta hur 

arbetarrörelsens splittring gestaltat sig i själva demonstrationerna. Ett 1920-tal beskrivs, där 

klassdemonstrationer kom att övergå i partidemonstrationer, med socialdemokrater och 

kommunister i separata tåg framförande de egna partiernas paroller.  

Under kriget på 40-talet blev de socialdemokratiska 1:majtågen nationella medborgardemonstrationer. Svenska 

flaggor och direktörer syntes för första gången på arbetarnas högtidsdemonstrationer. I dessa deltog inte 

kommunisterna, som inte heller hade fått tillstånd att anordna egna.133 

Just kommunisternas förbjudna förstamajfiranden under kriget nämns också under en bild 

föreställande kommunister marscherande under en banderoll manande till stöd för deras kamp 

mot det annalkande världskriget, vilken anges vara från slutet av 1920-talet. Sådana paroller sägs 

ha varit vanliga, men när kriget väl bröt ut, påpekar man, fick de inte längre demonstrera. 

                                                
129 Ibid, s. 10-11. 
130 Ibid, s. 10. 
131 Ibid, s. 10-11. 
132 Ibid, s. 11. 
133 Ibid. 
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Vietnamkrigen uppges ha utgjort den vändning som innebar att det i Sverige år 1986 ännu 

anordnas stora demonstrationer, efter ett stagnerande firande under 1950- och 1960-talen, då 

kommunisterna upphörde med egna demonstrationer och istället förordade anslutning till SAP-

tågen, vilka även de i sin dåvarande form var föremål för nedläggningsöverväganden.  134   

Mot slutet av historiken görs en direkt koppling mellan det stundande samtida firandet och det 

förra seklets, och tacksamhet riktas till den europeiska och amerikanska arbetarklassen för de 

historiska umbäranden de med värdigheten intakt utstått för rätten att demonstrera första maj. 

Deras optimism och framtidstro gällande den väntade samhällsomvandlingen sägs i allt väsentligt 

saknas idag, och på detta tema citeras ett anförande från seklets början, där omvandlingen sägs 

vara lika naturlig som vårens ankomst. ”Väl mött på Röd Front imorgon!” avslutas sedan 

historiken.135  

I följande nummer av Proletären återfinns ytterligare en historisk referens rörande första maj. 

Där finns en insändare publicerad under rubriken ”En historisk skymf  mot arbetarnas 1:a maj”. I 

insändaren, författad av en partimedlem vid namn Bernt O. Genberg, får arbetarna vid Iggesunds 

Bruk sig en rejäl känga på grund av deras beslut att mot ekonomisk belöning vika första maj åt 

arbete för första gången sedan 1939. I vad som verkar vara ett försök att understryka det 

förkastliga i deras agerande, beskrivs första majs historia: 100-årsjubileet av händelserna i Chicago 

nämns, och precis som i tidningens historik citeras August Spies sista ord om den mäktiga 

tystnaden. ”Trots denna bakgrundshistoria, som jag knappast tror att de berörda arbetarna 

känner till, säljer de sig för några ’silverpenningar’, sviker sin klasstillhörighet till förmån för 

arbetsköparna”, skriver Genberg.136 Frågan är emellertid hur bra koll han själv har, eftersom det i 

insändaren hävdas att sju arbetarledare hängdes. Av de sju dödsdömda tog som bekant Lingg liver 

av sig, medan Schwab och Fielden benådades. Den som kastar sten i glashus… 

Socialdemokraterna och VPK, vilka medelst citatationstecken får beteckningen som 

arbetarpartier ifrågasatt, anses av Genberg bära en del av skuldbördan till detta tilltag av 

Iggesundsarbetarna.. Nämnda partiers klasskamp är sägs vara urvattnad Det åligger istället 

KPML(r), ”det enda arbetarpartiet”, att skola arbetarna. Det är Genströms eget parti som i hans 

mening måste axla ansvaret för att den framtida arbetarklassens män och kvinnor upplyses om 

den ”rätta klasstillhörigheten”.137 

Jag nämnde tidigare i detta delavsnitt hur KPML(r) genom Proletären försökt framställa sig 

själva som förvaltare av det arv som första maj utgör. Det är inte speciellt anmärkningsvärt, då 

hypotesen som sagt är att detsamma gäller alla undersökta publikationer. Vad ovanstående 

                                                
134 Ibid. 
135 Ibid. Det finns även en särskild textruta, innehållande en viss Oscar Ohlmans dikt Gryningens Maj. 
136 Genberg, Bernt O. ”En historisk skymf  mot arbetarnas 1:a maj”. Proletären, 1986-05-19, s. 18. 
137 Ibid. 
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insändare påvisar är emellertid synnerligen intressant, då den ger uttryck inte bara för att 

KPML(r) själva anser sig förvalta arvet med bravur, utan att det är partiets plikt att även lära 

andra att förvalta det.  

2.5. Öststatsvurm: Norrskensflamman och Arbetarpartiet Kommunisterna 

Arbetarpartiet Kommunisternas organ Norrskensflamman utkom i april och maj 1986 varje vardag. 

Att första maj fyller hundra år påpekas redan på förstasidan den 11 april, då det i en textruta påta-

las att det varit tradition att demonstrera på första maj sedan det som inträffade i Chicago 1986. 

Arbetarhögtidens 100-årsjubileum sätts i samband med tidningens egna 80-årsdito, och båda sägs 

utgöra bra anledningar att kraftsamla inför årets demonstration.138 I den längre artikel som textru-

tan hänvisar till, görs samma koppling mer utförligt. Första maj sägs ha varit en symbol sedan de 

blodiga händelserna i Chicago 1986, efter arbetarnas krav på bröd och arbete, och 20 år senare 

grundades Norrskensflamman.139  

100-årsjubileet sätts den 22 april i samband med ytterligare ett jubileum, denna gång gäller det 

bildandet av de internationella brigaderna ett halvsekel tidigare. Detta sker i en annons om 

Svenska Spanienfrivilligas Kamratförenings arrangemang vid La Mano på första maj, dit olika 

politiska och fackliga organisationer hörande till arbetarrörelsen bjudits in.140 

Det förstammajnummer som under april månad utlovats, utkom den 28 april. Redan på 

förstasidan nämns att första maj firar hundra år. Förstasidan präglas i övrigt av animation före-

ställande tre fredsduvor, med texten ”Fred och nedrustning”. Uppmaningen att demonstrera på 

första maj har samma tema.141 

Som framkommit tidigare i denna studie, var Arbetarpartiet Kommunisternas tillkomst ett re-

sultat av en schism inom Vänsterpartiet Kommunisterna i slutet av 1970-talet. Den fraktion inom 

partiet som motsatte sig en mer självständig hållning gentemot Sovjetunionen bröt sig ut år 1977, 

och bildade då APK. Lojaliteten gentemot Moskva gör sig påmind i hur Norrskensflamman dis-

kuterar första majs uppkomst i historiken över högtiden.  

Precis som de andra undersökta parti- och organisationsorganen tar Norrskensflammans be-

handling av första maj sin utgångspunkt i Haymarket och Chicagomartyrerna. Detta gäller såväl 

en historik över dagen med rubriken ”Internationalen åt alla lycka bär… 1 maj 100 år. Hundra år 

med arbetarnas kamp- och festdag” som en artikel rubricerad ”1 maj – högtidsdag för fred”. Chi-

                                                
138 Norrskensflamman, 1986-04-11, s. 1. Mikrofilmens kvalitet gör det dessvärre omöjligt att se vad bilden i textrutan 
föreställer. 
139 D.G. Full fart i arbetet för 1:a majhälsningar. Norrskensflamman, s. 10. Datumet sägs ha utgjort en symbol 
sedan ”denna blodiga söndag”, men varken bombattentatet eller det våld som man protesterade mot på Haymarket 
Square ägde rum söndagen, vilken dessutom inföll den andra maj. 
140 Eriksson, Per. ”Möte vid La Mano i jubileers tecken.” Norrskensflamman, 1976-04-22, s. 15. 
141 Norrskensflamman, 1986-04-28, s. 1.  
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cagomartyrernas anarkism tycks dock vara bekvämt bortglömd av Norrskensflammans skribenter.142  

Vi får i historiken, signerad GRAD, höra om den amerikanska arbetarrörelsens strejk för arbets-

tidsförkortning, den stora uppslutningen och polisvåldet. Bomben på Haymarken beskrivs som 

en ”provokation. Reaktionen hade fått den utlösare den sökt för att kunna använda öppen terror 

mot demonstranterna.” Efter att ha nämnt hur kravet på arbetstidsförkortning inte dog med de 

avrättade arbetarledarna och repressionen, nämns hur man vid Andra internationalens konstitue-

rande kongress utnämnde första maj till internationell manifestationsdag mot bakgrund av vad 

som hänt i Chicago. I denna kontext citeras Lenin, vars ord gör gällande att Andra internat-

ionalen ”från första stund stod på marxismens grund”.143 Att ett citat av Lenin klämts in där är 

talande för Norrskensflammans rapportering om jubileet. Det som skiljer tidningen från de andra 

undersökningsobjekten, är just betoningen på Oktoberrevolutionen och det kommunistiska öst-

blocket.  

Av de tre bilder som ackompanjerar den nämnda historiken över första maj, föreställer en hur 

Lenin talar på Röda Torget, och en annan visat en procession under förstamajfirandet i Östtysk-

land. På den tredje ses APK-ledaren Rolf Hagel.144 Under rubriken Oktoberrevolutionen sägs i histo-

riken följande: 

Med Oktoberrevolutionen 1917 upplevde de revolutionära iderna [sic] kring första maj en triumf av världshisto-

risk betydelse. Från och med då kunde de arbetande människorna i Sovjet fira denna dag ”segerrikt, fritt och öp-

pet”, som Lenin sade i sitt tal på 1 maj 1919. En ny epok i mänsklighetens historia inleddes och fick ett positivt 

inflytande på den samhälleliga utvecklingen i hela världen.145 

Som ett led i arbetarklassens internationella solidaritet sägs också demonstrationstågen ”i nästan 

alla länder i världen” ha inkluderat paroller som ’Bort med händerna från Sovjetryssland’” i sam-

band med den militära interventionen i Ryssland under inbördeskriget.146  

Den andra nämnda artikeln, signerad Dan Gahnström, behandlar även den första maj i för-

bindelse med Sovjetunionen. Här nämns först att hundra år passerat sedan händelserna i Chicago, 

och att första maj år 1889 utsågs till arbetarrörelsens högtidsdag. Gahnström menar att den inter-

nationella arbetarklassen sedan dess skördat stora framgångar, och de två största anges vara ryska 

revolutionen och segern över Nazityskland under andra världskriget. Den förra är i artikelförfat-

tarens tycke den allra största, och 70-årsjubileet 1987 sägs ge anledning att högtidlighålla ”arbe-

tarklassens största seger genom historien”.147 I samma anda som i historiken över första maj, 

                                                
142 Gahnström, Dan. ”1 maj – högtidsdag för fred.” Norrskensflamman, 1986-04-28, s. 7. GRAD. ”Internationalen åt 
alla lycka bär… 1 maj 100 år. Hundra år med arbetarnas kamp- och festdag.” Norrskensflamman, 1986-04-28, s. 42. 
143 GRAD, s. 42. 
144 Ibid, s. 42-43. 
145 Ibid, s. 43. 
146 Ibid. 
147 Gahnström, s. 7. 
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anger artikeln att revolutionen innebar ett epokskifte, och ett resultat påstås vara att en tredjedel 

av jordens invånare 1986 lever i länder med socialistiska samhällssystem. Artikelns bild är emel-

lertid inte sovjetisk, utan föreställer en man svingande fana; en internationell affisch med anled-

ning av 100-årsjubileet av Chicago, hävdas det.148 

Norrskensflamman är alltså unik i det att första majs historia så tydligt sätts i samband med Sov-

jetunionen. Det hela rimmar dock väl med Arbetarpartiet Kommunisternas utrikespolitiska prefe-

renser. Det ska emellertid medges att de textuella referenserna till Sovjet i historiken är få, sett till 

hela artikeln. Här ryms även information om den stora internationella uppslutningen och solidari-

teten som präglade de första demonstrationerna, samt att det ursprungliga kravet på åttatimmars-

dagen i Sverige snart kompletterades med exempelvis rösträttskamp. Så slår man alltså in på den 

nationella banan. Även i denna historik förekommer också episoden om August Palms morgon-

promenad, och omnämnande av de första demonstrationerna i Sverige år 1890. Vi upplyses lika-

ledes om fredsparollerna i tågen runt första världskriget, och arrangemangens eskalerande fram-

gång, åttatimmarsdagens ankomst  i de kapitalistiska länderna trots motstånd i form av lockouter, 

förbud och polis- och militärrepression samt utbredningen i utvecklingsländer149 Enligt artikelför-

fattaren är det kommunistiska partier världen över som  

stått som garant för dess [förstamajfirandets] revolutionära innehåll, för kampen för fred, sociala framsteg, de-

mokrati och proletär internationalism. En stark socialistisk gemenskap har vuxit fram, där de arbetande männi-

skorna på första maj stolt visar upp sina ökade landvinningar och demonstrerar sin överensstämmelse med den 

socialistiska statens politik för fred och samhälleliga framsteg.150 

Även om det är just kommunistiska partier, och säkerligen underförstått Arbetarpartiet Kommu-

nisterna i Sverige, som ovan utmålas som förstamajtraditionens förvaltare, ger artikelns avslutning 

ett allt annat än sekteristiskt intryck. Där citeras partiordföranden Rolf Hagel, som bland annat 

talar om enhet inom arbetarrörelsen under första maj, vilket han menar både varit och är av stor 

betydelse. Han påpekar att varje separat manifestation som görs under högtidsdagen ”är ett slag 

mot första majs grundtanke”. Att det på många håll i landet hålls demonstrationer där socialde-

mokrater, kommunister och fackligt aktiva marscherar tillsammans gläder enligt honom Arbetar-

partiet Kommunisterna. Hagel anspelar dessutom på hundraårsjubileet; den åttatimmarsdag man 

då kämpade för kopplas till den sextimmarsdag som APK nu kräver. Artikelns sista stycke är en 

uppmaning från partiordföranden, till såväl kommunister som andra progressiva individer, att 

använda 100-årsdagen till en manifestation för fred och social utveckling.151 
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149 GRAD, s. 42-43. 
150 Ibid, s. 43. 
151 Ibid. 



40 
 

Referenser till Haymarket och 100-årsjubileet görs även i de referat av partiets förstamajanföran-

den som finns publicerade den 2 och 6 maj. Rolf Hagels tal liknar de ord som citerats i tidningens 

förstamajhistorik. Det nämns att man nu firar för hundrade gången, att ett sekel passerat sedan 

Chicagoarbetarnas strejk och det påföljande polisvåldet och att dagen tre år senare utropades till 

internationell manifestationsdag. Samma koppling mellan kraven på arbetstidsförkortning åter-

finns också. Den tekniska utveckling som åstadkommits sedan kampen för åttatimmarsdagen, 

sägs göra kravet på sex timmars arbetsdag befogat. Motståndet från kapitalisterna sägs i denna 

fråga vara naturligt i och med omsorgen om profiten, men detta motstånd uppges vara detsamma 

som Chicagoarbetarna stod inför 1886.152 Referenser till Chicago görs även i två andra refererade 

tal, varav ett med nämnda koppling mellan de olika kamperna för arbetstidsförkortning.153  

2.6. Ambitiös historieskrivning: Arbetartidningen Ny Dag och VPK  

I VPK:s organ, utkommande veckoligen under april och maj månad 1986, görs på ett sätt vi inte 

tidigare sett anspråk på först maj. Detta genom det förstamajmärke som första gången 

presenteras den 10 april, där det också informeras om hur man går tillväga för att beställa ett 

exemplar. I märkets mitt syns VPK:s partiemblem, omgärdat av en cirkel vars nedre del pryds av 

”VPK” och ”KU” för ungdomsförbundet Kommunistisk Ungdom. Cirkelns övre del, emellertid, 

innehåller följande text: ”1 Maj 1886 – 1986”. Här ställs det dels bortom allt tvivel att 

hundraårsjubileet uppmärksammas av tidningen och partiet. Vidare vittnar det samband som i 

majmärket görs mellan just jubileet och partiet, om ett anspråk på förvaltarskap av det arv som 

högtiden utgör. Samma annons finns införd bland annat i det efterföljande numret. 154 På det 

numrets sista sida görs också gällande att det den 24 april kommer att ägnas mycket utrymme åt 

hundraårsjubileet.155 

Precis som nämnda nummers förstasida antyder upptar historiken sidorna 11-14. På 

förstasidan samsas hundraårsjubileet för övrigt med Kadaffi och returpapper/miljöförstöring.156 

Numrets innehållsförteckning vittnar även den om att en historik över den hundraåriga 

traditionen är att vänta, vilket även en bild föreställande ett demonstrationståg med tillhörande 

bildtext gör.157 

Själva historiken inleds med en titelsida innehållande rubriken ”Första maj fyller 100 år” samt 

en sammanfattning av vad som erbjuds i denna Ny Dag Special: Chicagoarbetarnas kamp för 

arbetstidsförkortning, vilket även 1986 är aktuellt; de ursprungliga klassmanifestationerna som 

                                                
152 ”Rolf  Hagels 1:a majtal.” Norrskensflamman, 1986-05-02, s. 12. 
153 Norrskensflamman, 1986-05-02, s. 12-13 samt 1986-05-06, s. 10. 
154 Arbetartidningen Ny Dag, 1986-04-10, s. 31 och 1986-04-17, s. 31. 
155 Ibid, s. 32. 
156 Arbetartidningen Ny Dag, 1986-04-24, s. 1.  
157 Ibid, s. 3.  
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blev partimanifestationer; firandets renässans på 1970-talet efter nedgången under föregående 

decenniers folkhemsår. Sidan innehåller även tre bilder från historiska demonstrationståg, vilka 

enligt bildtexterna föreställer ”Kommunistiska pionjären på 20-talet”, ”Carl Lindhagen med 

handgjort plakat år 1944” samt ”S-kvinnor på marsch”.158 

Resten av historiken är på kronologisk basis uppdelad i två olika artiklar, med en skiljelinje vid 

1920-talets inträde. Den första av de två börjar, som vi vid det här laget är vana vid, med Chicago 

och Haymarket. Under rubriken ”Varje sliten kavaj” berättas om tiotusentals arbetare, strejkande 

för åtta timmars arbetsdag:  

[---] I spetsen gick två storväxta karlar – en med en yxa, den andre med en hammare över axeln. Processionen 

stannade till utanför varje fabrik och hela tiden anslöt sig nya människor till det väldiga tåget. Den amerikanska 

pressen ylade och gjorde allt för att hetsa upp opinionen mot »anarkisterna».159 

Intressant med ovanstående citat är citationstecknen som flankerar det avslutande ordet, vilka ger 

upphov till förvirring. Menar artikelförfattaren måhända att anarkismen enbart var någonting 

som likt ett okvädningsord tillskrevs arbetarna av den borgerliga pressen? I det verk av Paul 

Avrich som jag refererat till i inledningen av denna uppsats sägs visserligen att termen anarkist 

brukades som ett skällsord av meningsmotståndare, men att det likväl var ett epitet som de sedan 

avrättade arbetarledarna också använde om sig själva. 

Hursomhelst, nämner sedan historiken polisvåldet och bomben, kastad av ”någon”, på 

Haymarket Square, samt avrättandet av oskyldiga arbetarledare som en konsekvens. Sedan talas 

det om hur första maj tre år senare, med referens till Chicago 1886, utropades till internationell 

demonstrationsdag för arbetstidsförkortning, varefter historiken precis som föregående två 

publikationer slår in på den nationella banan. Även här får August Palms beryktade 

morgonpromenad spaltutrymme, och den ursprungliga annonsen för promenaden förekommer 

också i form av ett urklipp från Social-Demokraten den 28 maj 1887. Som ett annat exempel på 

manifestationer i Sverige innan 1890, nämns också invigandet av en socialdemokratisk fana på 

Liljeholmen 1886.160  

Förstamajdemonstrationerna 1890 uppges ha samlat sammanlagt över 150 000 människor på 

22 olika platser, varav en tredjedel ska ha befunnit sig på Gärdet för att lyssna till Palm, Branting 

och Bergegren. Även Axel Danielssons, här beskriven som mer radikal än Branting, framträdande 

i Sundsvall uppmärksammas. Parollerna ”Åtta timmars arbete! Åtta timmars fritid! Åtta timmars 

vila”, vilka demonstrationerna kretsade kring, sägs härstamma från 1856 års Victoria, Australien. 

Artikelförfattaren nämner också hur kravet om arbetstidsförkortning i demonstrationerna kom 

                                                
158 ”Förtsa maj fyller hundra år.” Arbetartidningen Ny Dag, 1986-04-24, s. 11. 
159 Olson, Jan Erik. Varje sliten kavaj.” Arbetartidningen Ny Dag, 1986-04-24, s. 12.   
160 Ibid. 
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att ackompanjeras av krav på rösträtt, och sedan av fredsbudskap och antimilitarism efter 

sekelskiftet. Ledande vad gäller sistnämnda sägs ungsocialisterna ha varit.161 

 Det berättas även om alla de fanor, främst antimilitaristiska och republikanska, som 

beslagtogs när seklet var ungt. Dessa tillägnas även en särskild textruta, där olika paroller som 

uppenbarligen upprörde ordningsmakten listas. 162  Precis som i Proletärens historik omskrivs 

omständigheterna kring första maj 1917 som dramatiska, med stort folkligt missnöje samt 

polisiära och militära förberedelser. Även här nämns SAP:s agerande som en anledning till att 

dagen trots allt blev lugn, men i vänligare ordalag än i Proletären. Där skrevs om 

socialdemokratiskt förräderi, medan Arbetartidningen Ny Dags historik skriver att ”den 

socialdemokratiska partiledningen försäkrat regeringen om sin medverkan för att förhindra 

uppror”. Sedan nämns hur de första förstamajkraven slutligen vann parlamentariskt gehör, trots 

högermotstånd, under Edéns och Brantings koalitionsregering. De fyra bilderna hörande till 

denna del av historiken, vilka saknar beskrivning, föreställer demonstrerande individer bärande 

fanor. Historiska förstamajmärken, samt del av en berömmande artikel i DN om 

demonstrationen i Stockholm 1890, finns också med.163  

Historikens sista del är en gedigen redogörelse för förstamajfirandet från 1920 och framåt, och 

det är främst demonstrationsformerna som diskuteras, vilket rubriken antyder: ”Från pliktskyldig 

grötlunk till polisbråk och kravallstaket.” De olika skedena man beskriver av svenskt 

förstamajfirande överensstämmer i allt väsentligt med de olika textstycken som skiljs åt av 

delrubrikerna. Under 1920- och 1930-talen blev klassdemonstrationerna till partidemonstrationer, 

menar artikelns författare, med separata paroller och tåg för kommunister och socialdemokrater. 

Demonstrationerna ”utgjorde stödaktioner för endera regeringens eller partiets hela politik, och 

blev på så vis en spegel för arbetarpartiernas verksamhet och konflikter”. Det sägs dock att det 

sammanlagda antalet demonstrationsplatser inte påverkades negativt av splittringen, att det steg 

successivt för att nå en höjdpunkt efter andra världskrigets slut. Karaktären av högtidsdag ska 

också ha tydliggjorts av statusen som enda icke-kyrkliga helgdag 1938.164  

Likheten med Proletärens historik skymtar även vad gäller beskrivningen av medborgartågen i 

början av andra världskriget. Det talas, utöver Stockholm, om Kramfors där nationalsången 

sjöngs och arbetare och direktörer gick sida vid sida med svenska flaggan i täten.  

                                                
161 Ibid. Ungsocialisterna var företrädaren, och rival, till det ungdomsförbund i vilket Vänsterpartiet har sitt ursprung. 
Erkännandet får således betraktas som ett exempel på antisekterism. 
162 Ibid, s. 12-13. 
163 Ibid, s. 13.  
164 ”Från pliktskyldig grötlunk till polisbråk och kravallstaket.” Arbetartidningen Ny Dag, 1986-04-24, s. 14. 
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Första maj hade således blivit en nationell manifestationsdag, ett över alla klassgränser framburet stöd åt 

samlingsregeringen och dess politik. Kommunisterna deltog inte i medborgartågen utan stod nästan som ett slags 

parias vid sida av. Och egna demonstrationståg var de nu förbjudna att anordna. 

I slutet av kriget, i kölvattnet av framgångar för Röda Armén och olika partisangrupper i kampen 

mot nazisterna, tågade dock kommunister återigen på flera håll tillsammans med 

socialdemokrater. 165  

Under delrubriken Från grötlunk nämns stagnationen under 1950-talets tillväxtår, då många 

sades vara mer villiga att spendera ledigheten den första maj på landet än i demonstrationståget. 

Kommunisternas beslut att då ställa in egna arrangemang och istället mana till uppslutning i LO-

tågen, sägs ha orsakat motvilja bland kommunister med de tidigare decenniernas partistrider i 

åtanke. I historiken beskrivs också hur även de socialdemokratiska manifestationerna nästan lades 

ned, men istället omformades efter en utredning. Nu lades mer fokus på bland annat kulturella 

inslag och internationell frågor. Det senare, sägs det, tryggade första majs överlevnad. 

1960-tales utmålas som en period innehållande en radikalisering av demonstrationerna, med 

Vietnamaktivism i tågen.  

Det var ett nytt språk. Och det ledde till konflikter inte bara med polisens utan med demonstrationsvakter och 

ordningsmän i förstamajtågen. 50-talets pliktskyldiga grötlunk hade övergått i kampmanifestationer som 

övervakades av poliser bakom kravallstaket vid den amerikanska ambassaden.166 

Som ett led i Vietnamaktivismen, låter artikeln påskina, fattade De Förenade FNL-grupperna, 

KFML och VPK beslutet att anordna enhetsdemonstrationer, vilka förekom runtom i landet 

1972 och 1973. Kravet var ett amerikanskt tillbakadragande från Indokina. Vid det första tillfället 

sägs demonstrationen, kallad Enhet-Solidaritet, ha sammanstrålat med det socialdemokratiska tåget 

i huvudstaden. Avslutningsvis nämns i historiken hur VPK 1974 återupptog sina egna 

demonstrationer i hela Sverige, även om sådana på sina håll framgångsrikt genomförts redan 

tidigare. 10 000 ska ha deltagit i VPK-tåget i Stockholm det året, till vilket alla socialister hade 

bjudits in. Antalet deltagare sägs följande år ha stigit. 167  Bilen till denna del av historiken 

föreställer det kontroversiella motoriserade förstamajtåget i Örnsköldsvik, 1957. 

På nästa nummers ledarsida, under rubriken ”Demonstrera för livet”, görs ytterligare en 

referens till första majs historia. Chicagoarbetarnas kamp för åttatimmarsdagen ”blev 

utgångspunkten för en tradition som inom få år hade vunnit fäste i alla länder där det redan fanns 

en industriarbetarklass och en framväxande arbetarrörelse.” De olika förstamajkraven genom 

tiderna sägs ha varit föränderliga och betingade av klasskampens olika faser, och som ett exempel 

                                                
165 Arbetartidningen Ny Dag, 1986-04-24, s. 14. 
166 Ibid. 
167 Ibid. Det nämns att historiken baserats på mer omfattande material som publicerats i Socialistisk Debatt ungefär 
samtidigt. 
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nämns VPK:s krav på sex timmars arbetsdag 1986. Något som emellertid anses förena 

demonstrationerna är kampen för fred och internationell solidaritet, vilket nu sägs vara mer 

relevant än någonsin i och med Reagans krigföring. Ledarskribenten påstår att demonstranterna 

för hundra år sedan inte kunnat föreställa sig den utveckling som 1986 innebär hot om 

kärnvapenkrig och svältkatastrofer.168 

2.7. Ständigt denna anarkism: LO-Tidningen Fackföreningsrörelsen och LO 

Landsorganisationens egen tidning, utkommande veckovis men under undersökningsperioden 

med ett uppehåll mellan den 25 april och 16 maj, uppmärksammar hundraårsjubileet i numret 

som utgavs förstnämnda datum. ”Idén med 1 maj-demonstrationer har vi fått från den 

amerikanska arbetarrörelsen, som har en hundraårig och stundtals blodig historia”, påpekas i en 

textruta på förstasidan. Där meddelar också att Hans Haste på sidorna 10-11 skriver om de fem 

[sic] avrättade Chicagomartyrerna.169  

Under rubriken ”En svart dag i maj för hundra år sedan” erbjuder Hans Haste en historik, 

vilken som namnet antyder erbjuder en redogörelse för vad som utspelade sig i Chicago 1886. 

Den går emellertid djupare än tidigare undersökta historiker i sin bakgrundsbeskrivning. Det 

berättas att den amerikanska arbetarklassen fört en kamp vars längd och grad av medvetenhet 

överträffar generella europeiska föreställningar. Dessutom ska det motstånd som de amerikanska 

kapitalisterna bjudit ha varit av mycket mer brutal karaktär än ”vad som vanligen förekommit i 

vår del av världen”.170  

Haste omskriver Knights of  Labor, bildat 1869, som den första arbetarorganisationen av 

betydelse. Att Labor Day instiftades av USA:s kongress 1884, sägs ha skett i ljuset av den ”liberala 

framstegsanda” som innefattat riddarnas kamp för åttatimmarsdag, könsneutrala löner och mot 

barnarbete. Knights of  Labor skulle dock komma att tyna bort, i och med ledaren Terence 

Powderlys oförklarliga motstånd mot kravet på åttatimmarsdagen. Istället tog andra rörelser vid. 

Det är nu läsaren får stifta bekantskap med upprinnelsen till händelserna i Chicago i maj 1886. 

Historiken målar en framgångsrik bild av den amerikanska arbetarrörelsens strejk för åtta 

timmars arbetsdag från och med första maj, med uppnått mål för över hälften av de 350 000 

strejkande, och övrig arbetstidsförkortning för några hundratusentals andra. Detta, påpekas det, 

tre år innan dagen i fråga utsågs till internationell manifestationsdag av Andra internationalen. De 

strejkande i New York ska ha uppgått till 25 000, och röda fanor ska för första gången i stadens 

historia ha synts i demonstrationståget.  

                                                
168 ”Demonstrera för livet.” Arbetartidningen Ny Dag, 1986-04-30, s. 3. 
169 LO-Tidningen Fackföreningsrörelsen, 1986-04-25, s. 1. 
170 Haste, Hans. ”En svart dag i maj för hundra år sedan.” LO-Tidningen Fackföreningsrörelsen, 1986-04-25, s. 10-11. 
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Så till själva Chicago. Här talas om en kapitalistisk motattack, med mobilisering av polis, militär 

och andra väpnade trupper. Det dödliga polisvåldet den 3 maj, och det genererade protestmötet 

på Haymarket Square tas upp. Det beskrivs som dåligt organiserat, och polisens order att bryta 

upp ska ha kommit trots mötets fredliga karaktär och arrangörernas uppfattning att de hade 

borgmästarens tillstånd. Polisinsatsen omtalas för övrigt som en polisattack. Bomben som då 

exploderade ledde enligt artikeln till flera polismäns död, och den polisbeskjutning som följde till 

hundratals skadade och ett stort men ospecificerat antal döda arbetare. 

Det berättas sedan om myndighetsrepressionen, den orättfärdiga rättegången etcetera. Haste 

citerar ett försvarstal av en av de dömda, och konstaterar sedan att fem [sic] av dem sedermera 

hängdes trots såväl amerikanska som europeiska kampanjer för dödsdomarnas upphävande. 

Arbetsgivarna sägs ha ”hetsat” för domens verkställande. Guvernör Altgelds benådande sju år 

senare nämns också, liksom att de avrättade erhöll epitetet Haymarketmartyrerna, hyllades som 

hjältar av arbetarrörelsen världen över och kom att betraktas som symboler för kampen för 

åttatimmarsdagen. Det skrivs att ingenting bevisats om bombkastarens identitet, men att såväl en 

polisprovokation som en enskild tysk anarkists individuella handlande är möjligt.  

Historiken avslutas med information om fortsatt repression och tillbakagång för den 

amerikanska arbetarrörelsen efter Haymarket. American Federation of  Labor, bildat i december 

1886, beskrivs som landets LO, och en elitistisk organisation väsensskild från socialisterna i 

Chicago.171  

Två saker är särskilt iögonfallande med Hastes artikel. Det ena är att han inte nämner 

någonting om första majs historia i Sverige. Den andra är hans resonemang om 

Chicagomartyrernas anarkism: 

Det brukar sägas att den tidiga arbetarrörelsen i Chicago var ”anarkistisk”. Det är knappast riktigt. Den bör 

snarast liknas vid den ungsocialistiska rörelse som i början av 1900-talet hade ett betydande inflytande i Sverige. 

Organisationerna var ofta uppbyggda efter nationella linjer; tyskarna hade sina föreningar, skandinaver sina, 

polacker sina, judar sina osv. För att stärka kampen för kortare arbetsdag bildade de en frontorganisation, ”8-

timmarsförbundet”. Den leddes framförallt av tyskar.172 

Det är aningen oklart vad Haste menar, men det går stick i stäv med det som sägs angående de 

aktuella arbetarledarnas anarkism i Paul Avrich redan nämnda verk. 

Historiken ackompanjeras av tre bilder: den avrättningsscen som även förekommer i 

Internationalen och Proletären, samt två polisteckningar av explosionen på Haymarket Square 

respektive det dödliga tumultet kvällen innan. Dessutom presenteras de åtta dömda var för sig, i 

en separat faktaruta betitlad ”Haymarket-martyrerna, hjältar i kampen för 8 timmars arbetsdag.” 

                                                
171 Ibid. 
172 Ibid. 
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3. Konkluderande diskussion 

”Bom-Bom på första maj. Då vill man vara röd. Då vill man sjunga Internationalen.”173 Så lyder en del av 

proggbandet Nationalteaterns låt 1:a maj, vilken skildrar vad som i texten framställs som ett hy-

pokritiskt socialdemokratiskt förstamajfirande i Malmö. Detta budskap stämmer väl överens med 

den hypotes som denna studie tagit sin utgångspunkt i: Första maj i Sverige är en symbol, eller 

ideologisk maktresurs om man så vill, som olika vänstergrupperingar måste söka behärska för att 

göra anspråk på att vara arbetarrörelse etcetera. I och med att detta är en historiebruksstudie, har 

den empiriska tillämpningen bestått i en kartläggning av hur olika vänsterorgan skrev första majs 

historia i samband med hundraårsjubileet av Haymarket 1986.  

Om vi låter Nationalteaterns citerade text inkludera behärskandet och förvaltandet av arbetar-

högtiden medelst historieskrivning, kan det onekligen konstateras att refrängen skulle kunna 

tillägnas samtliga de publikationer och organisationer som i undersökningen behandlats. Som 

nämnts i kapitel 2.1, innehåller de alla en historik över första maj. Likaledes ta de alla sin utgångs-

punkt i händelserna i Chicago 1886. Detta är förmodligen undersökningens viktigaste, eller åt-

minstone minst tvetydiga, resultat. Eric Hobsbawms utläggning angående vilka grupperingar på 

vänsterkanten som högtidlighåller minnet av Haymarket måste därmed avfärdas som inkorrekt, 

åtminstone vad gäller den svenska kontext som denna studie befattar sig med. Han menar ju att 

det endast är i anarkistiska kretsar som dylika högtidlighållanden förekommer.  

Vi har ju, tvärtom, kunnat se hur Chicagomartyrernas minne 1986 högtidlighölls av såväl syn-

dikalister, trotskister, stalinister, vänsterpartister som socialdemokratiska LO. Måhända att Hobs-

bawm underskattat historiebrukets legitimerande funktion, och den breda arbetarrörelsens insikt 

om densamma. Till hans försvar bör emellertid läggas att hans anmärkningar om anarkister och 

Haymarket gäller arbetarrörelsens ungdom, och att hans essä berör första maj som allmän tradit-

ion och inte, som min uppsats, specifikt historieskrivningen om densamma. Han skulle förmodli-

gen, med rätta, också invända att mitt resultat betingats av det faktum att jag valt just hundraår-

sjubileet som nedslagsår, och att mer fokus riktats mot Haymarket än vad som annars skulle vara 

fallet. Icke desto mindre, anser jag emellertid mitt ådagaläggande vara anmärkningsvärt och av 

betydelse för förståelsen av historiebrukets legitimerande funktion inom svensk arbetarrörelse. 

Att ingen av ovanstående publikationer ansåg sig ha råd att inte i sympatiska och berömmande 

ordalag skildra Chicagomartyrernas kamp talar sitt tydliga språk. 

Undersökningen har som sagt bedrivits med beaktande av tre begrepp som inom svensk 

historiedidaktisk forskning på senare år varit av betydelse: historiekultur, historiebruk och historiemed-

vetande, så som de definierats av Peter Aronsson. Jag har tänkt mig första maj som ett slags sym-

                                                
173 Dageby, Lars & Melander, Anders. 1:a maj.   
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bol, eller ideologisk maktresurs, med referens till förfluten tid. Således får dagen anses utgöra 

historiekulturen, medan de olika beskrivningarna av dess ursprung i publikationernas historiker och 

dylikt är historiebruket. Historiemedvetandet har jag föreställt mig vara sambandet som i och med 

historiebruket förmedlas mellan första majs historia, respektive publikations samtid och den an-

nalkande framtiden. Vidare utgick jag från att formerandet av ett visst historiemedvetande, med 

en koppling mellan högtidens historia, den egna rörelsen och dess politiska målsättning, var det-

samma som att behärska högtiden i den mening som den ursprungliga hypotesen lät antyda. 

Det är min uppfattning att de tre begreppen mot bakgrund av vad som framkommit i under-

sökningen är relevanta för att beskriva resultaten, även om de kategoriseringar jag hoppades 

kunna åstadkomma med hjälp av dem visade sig vara en alltför optimistisk förhoppning. Historie-

skrivning är inte fyrkantig eller svartvit, vilket framgår av att historiemedvetanden oftast inte for-

mulerades på ett sådant explicit sätt som jag förväntat mig. Däremot förekommer gott om exem-

pel i materialet som skulle kunna tolkas som mer implicita formuleringar av nämnda medvetande. 

Först och främst kan ju blotta förekomsten av en historik över första maj anses formulera ett 

historiemedvetande där tidningen/organisationen i fråga, och därmed dess ambitioner för fram-

tiden, kopplas samman med första majs historia. Sett på det viset, är alltså varje historik i sig ett 

tecken på förvaltarskapsanspråk.  

Ännu tydligare blir det naturligtvis där publikationerna gör gällande att 1886 års kamp är den-

samma som den samtida. Här kan nämnas hur Vänsterpartiet Kommunisterna och Arbetarpartiet 

Kommunisterna båda kopplar kravet på åttatimmarsdag i Chicago 1886, till de egna kraven på 

sextimmarsdag 1986. Det skapar en känsla av kontinuitet, eller om man så vill ett historiemed-

vetande där den gamla kampen för arbetstidsförkortning sätts i samband med respektive parti 

och deras ambitioner för framtiden. Samma funktion fyller det förstamajmärke som VPK lät 

pryda annonser om möten och demonstrationståg, där partiemblemet och partiets och ungdoms-

förbundets namn samsas med texten ”1 Maj 1886-1986.” Tydligare än så kan man sannolikt inte 

göra anspråk på att vara högtidens arvtagare. Ytterligare ett exempel är förstasidan på Proletärens 

förstamajnummer, på vilken texten ”Första maj fyller hundra år” flankeras av en bild ur arbetarrörel-

sens barndom till vänster, och ett KPML(r)-tåg till höger. Sålunda förmedlas bilden av det senare 

som arvtagaren, som ett sekel senare förvaltar traditionen. 

Det finns en publikation som ändå visat sig leva upp till de förväntningar jag hade på samtliga, 

vad gäller det explicita formulerandet av ett historiemedvetande som på ett gentemot andra parter 

exkluderande sätt framför rörelsens anspråk på att vara den sanna förvaltaren av första maj. Den 

som läst det aktuella kapitlet inser säkerligen att jag här åsyftar syndikalistiska Arbetaren, utgiven 

av Sveriges Arbetares Centralorganisation. Genom att genomgående referera till Chicagomarty-
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rerna som anarkister, och därmed skriva in dem i samma slags frihetliga socialistiska tradition 

som SAC, klargörs det att kommunister och socialdemokrater inte är de genuina arvtagarna. Frå-

gan ställs som bekant också uttryckligen, om sagda grupper är medvetna om att det varje år är 

minnet av anarkister de högtidlighåller. Det hela kulminerar i påståendet att den kamp som fördes 

1886 i allt väsentligt är densamma som 1986, och att SAC är den organisation som kan erbjuda 

den ljusa framtid som parlamentarisk socialism inte lyckats skapa. Ett klockrent exempel på for-

merandet av ett historiemedvetande, med andra ord. 

Just anarkismen har också satt sin prägel på denna uppsats. I Arbetarens fall i och med den 

myckna förekomsten av denna specifika benämning på Chicagomartyrernas ideologiska preferen-

ser, men i övrigt på grund av den talande avsaknaden.174 Trots den mycket sympatiska skildringen 

av de dömda arbetarledarna, lyser alltså nämnda epitet med sin frånvaro i de övriga publikation-

erna. I Proletären, Arbetartidningen Ny Dag och Internationalen nämns anarkism inte alls, men som vi 

sett fick sistnämna tidning svidande kritik från en läsare för detta. Norrskensflamman nämner mar-

tyrerna som anarkister vid ett tillfälle, men då inom citationstecken. Hans Haste medger i LO-

tidningen Fackföreningsrörelsen att det är brukligt att referera till dem som anarkister, men avfärdar på 

oklara grunder denna benämning. En spekulativ slutsats, eller kvalificerad gissning om man så vill, 

är att det inte ansågs gynna det egna förvaltarskapet av första maj att i sammanhanget nämna en 

ideologisk inriktning som uppfattades som en konkurrent. I den kedja där man själv anser sig 

utgöra den sista länken, måste den första omformas för att passa in. 

En lika spekulativ slutsats rör det faktum att Internationalens och Arbetarens historiker över 

första maj fullkomligt utlämnar högtidens historia i Sverige. Visst är det sant att det är hundraår-

sjubileet av Haymarket som firas, och inte det av den första demonstrationen i Sverige 1890, men 

det är ändå anmärkningsvärt med tanke på att Proletärens, Norrskensflammans och Arbetartidningen 

Ny Dags historiker inbegriper den nationella aspekten. Nämnda slutsats är att detta har en ideolo-

gisk förklaring. Syndikalismen avfärdar nationalstaten. Likaledes är trotskismen, som Socialistiska 

Partiet omfattar, också förknippad med internationalism och motståndet till den stalinistiska idén 

om socialism i ett land. Det skulle kunna förklara avsaknaden av nationell inriktning. Slutsatsen 

förlorar emellertid i trovärdighet, i och med att också LO-tidningen Fackföreningsrörelsens historik 

saknar nationell aspekt. 

Även Norrskensflammans behandling av första maj förtjänar att nämnas som ett exempel på en 

tydligt ideologisk präglad framställning av första majs historia, i och med det fokus som i samma 

                                                
174 En historiebruksundersöknings syfte är inte att söka någon absolut sanning och avgöra vem som har rätt och fel i 
sin historieskrivning. Däremot anser jag det ändå vara på sin plats att erinra om vad som på den akademiska fronten 
gjorts gällande angående denna fråga. Paul Avrichs verk visar med all önskvärd tydlighet att de aktuella arbetarledarna 
verkligen bör benämnas som anarkister. Hans Haste får ursäkta, men hans ord väger lätt i jämförelse med Avrichs 
kartläggning. 
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kontext riktas mot Sovjetunionen och Östeuropa. Föga förvånande, med tanke på partiets utri-

kespolitiska preferenser. 

Värt att uppmärksamma är även den polemik mot andra partier som smugit sig in i historiken 

hos de tidningar som nämner första majs historia i Sverige. Arbetartidningen Ny Dag och Proletären 

nämner båda hur kommunister exkluderades från demonstrationstågen under början av andra 

världskriget. Proletären anklagar i historiken också Socialdemokraterna för förräderi i samband 

med första världskriget, och både socialdemokrater och VPK anses i en insändare bära ansvaret 

för att bruksarbetarna i Iggesund brustit så i sitt klassmedvetande att de gått med på att arbeta på 

första maj. Även detta kan naturligtvis ses som ett avfärdande av andra partiers anspråk på att 

vara första majs arvtagare, om än mer implicit. 

Summa summarum, finner jag det vara befogat att påstå att första maj i Sverige är en så pass 

värdefull ideologisk maktresurs, att organisationer som gör anspråk på att vara arbetarrörelse inte 

tycks ha råd att försumma den. Jag skriver ”tycks”, eftersom min studie inte omfattat alla sådana 

vänsterorganisationer i Sverige. Det har ändå påvisats att samtliga undersökta rörelser 1986, 

ehuru på mer eller mindre explicita sätt, medelst historieskrivning gjort anspråk på att vara första 

majs förvaltare. Genom att skriva första majs historia, har man försökt behärska den ideologiska 

maktresurs som högtiden alltså utgör. Jag har således skäl att instämma i Jonas Engmans påstå-

ende om första majs prominens som symbol inom svensk arbetarrörelse. Likaledes anser jag att 

mina resultat bör ses i ljuset av Åsa Linderborgs doktorsavhandling. Behärskandet av första maj 

kan, enligt mig, ses som ett led i den monopolisering av begreppet arbetarrörelse som i hennes 

fall påvisas inom socialdemokratin. 

 För att återknyta till uppsatsens titel, har det inte avgjorts vem som klär bäst i sliten kavaj. 

Detta var inte heller syftet. Däremot kan vi konstatera att den sytts om, sytts in och lagts ut på 

otaliga vis för att på ett bekvämt sätt passa varje användare. 
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