
I arbetarrörelsens spår
– vandringar och rundturer
1. Från Branting till Palme
– vandring i arbetarrörelsens historia
För tjugonde året genomförs guidade vandringar
från Norra bantorget längs Olof Palmes gata till
Adolf Frediks kyrkogård torsdagskvällar under
sommaren.
• 17, 22 juni, 1,8, 15, 22, 29 juli, 5, 12 augusti
Samling kl 18.00 vid Brantingmonumentet på
Norra Bantorget. Ingen avgift. Ingen föranmälan.

2. Norra Begravningsplatsen
Många av arbetarrörelsens ledande gestalter är be-
gravda på Norra begravningsplatsen. Vandringen
för oss till August Palms, Hinke Bergegrens, Kata
Dalströms, Fredrik Sterkys, Herman Lindqvists, Per
Albin Hanssons med fleras gravar.
• Lördag 5 juni. Samling kl 13.00, Norra begrav-
ningsplatsen, Solna kyrkväg, Grind 3, (buss 3, 77,
507). Ingen avgift. Ingen föranmälan.

3. Arbetarrörelsen i Stockholms län
En bussutflykt till industri- och bostadsmiljöer
från 1900-talets industrisamhälle med besök i
Folkets Hus och Parker och på platser med viktiga
minnesmärken i arbetarrörelsens historia.
• Lördag 19 juni, kl. 10.00-ca 15.00. Avgift 50 kr.
Medtag matsäck. Samling utanför ABF-huset,
Sveavägen 41. Föranmälan: telefon 08-453 41 27
eller kultur@abfstockholm.se

4. Arbetarrörelsen i Stockholm
En bussutflykt där vi får se såväl arbetarrörelsens
mötes- och  demonstrationsplatser som industri-
och bostadsmiljöer från den tid då arbetarklassen
formades och organiserades. Rundturen börjar på

Södermalm och fortsätter via Gamla stan, Norra
Bantorget och Sibirien till mötesplatsen i Lill-Jans
där August Palm höll det första socialistiska
agitationstalet i Stockholm.
• Lördag 28 augusti kl 10.00-15.00 ca. Avgift 50 kr.
Medtag matsäck. Samling utanför ABF-huset,
Sveavägen 41. Föranmälan: telefon 08-453 41 27
eller kultur@abfstockholm.se

5. Hammarbyhöjden och Willy Brandt
Hammarbyhöjden blev den första moderna för-
orten som erbjöd i synnerhet arbetarfamiljer från
slummen med många barn, moderna bostäder.

I Hammarbyhöjden finns och Willy Brandts
Park med en hyllning till den socialdemokratiske
flyktingen, som efter kriget bl a blev Tysklands för-
bundskansler. I maj 2005 sätts en skulptur över
Brandt upp i parken.
• Lördag 29 maj och lördag 5 juni. Samling kl 11.00
vid Hammarbyhöjdens T-banestation, norra ut-
gången mot Finn Malmgrens plan. Vandringen be-
räknas till ca 1 tim. Ingen avgift. Ingen föranmälan.
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