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SENTRUM 1. MAI -

Folk i byen gikk tur, ikke i tog: – 1. mai vil
fortsette å være en kampdag

– 1. mai vil ikke være en festdag før vi har fått sosialistisk styre, forteller Frode
Bygdnes
Simen Loholt 01.05.21 14:45
Som det meste annet foregår årets 1. mai-markering på nettet. Tog var
byttet ut med tur, og taler med samtaler.
For abonnenter
De som hadde samlet seg i sentrum i år på 1. mai, var ikke der for å gå i
tog, men mange var ute og gikk tur. Taler om arbeiderbevegelsen var
byttet ut med samtaler rundt byens kafébord, og jeg tviler på at det var
kampsanger som ble spilt i øretelefonen til de som spaserte i byen.

Håper folk heiser flagget
Selv om alt av 1. mai-feiring skjer på nettet håper Frode Bygdnes at så
mange som mulig heiser flagget for å markere Arbeidernes
internasjonale kampdag.
– Jeg kommer nok til å ta meg en spasertur ned til byen av gammel
vane, men det blir ikke det samme som å gå i tog. Det viktige med 1.

mai er felleskapet, viktig at vi står samlet. Ellers så blir det å følge med
LO på nettet.
Bygdnes forteller at kampen fremdeles pågår, og den er like viktig i år
som den har vært tidligere.
– Det hører sjeldenheten til at det blir brudd i et mellomoppgjør i
offentlig sektor. Det er en skam med tanke på at det er snakk om
sykepleiere og lærere. De har stått i og kjempet i frontlinjene mot
pandemien. Dette beviser at kampen ikke er vunnet enda.
Selv om de ikke får gått under faner i år tror ikke Bygdnes at de er
glemt, og han har troen på en stor feiring til nest år.
– Så får vi håpe at det kanskje er litt bedre vær til neste år. Tror aldri jeg
har sett en så hvit 1. mai.
– 1. mai vil ikke være en festdag før vi har fått sosialistisk styre. Inntil vi
får det vil det fortsette å være en kampdag.

FLAGG: Langs Skolegata vaiet det norske flagg til ære for 1. mai.
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