
Olof Palme har 
uppmärksammats 
på många sätt under 

senare tid. Hans privata 
och politiska liv har spelat 
revy på bio, i radio, TV och 
tidningar. Det mesta har 
speglat verkligheten, annat 
har byggt på spekulationer 
och rykten. När Palme 
mördades 1986 var han 
statsminister och partiledare 
för Socialdemokraterna. 
Under en tio tolv-årsperiod 
hade jag förmånen att träffa 
honom fl era gånger, på 
konferenser, möten och ut-
bildningar. Jag arbetade på 
den tiden som ombudsman 
i Ale arbetarekommun och 
därefter som kommunalråd i 
Ale kommun.  

Några möten ägde rum 
i små sällskap och det blev 
flera tillfällen att samtala 
direkt med honom. En gång 
gjorde Palme ett snabbesök 
vid Bohus Centrum, jag 

tror att det var i valrörelsen 
1976. Vi var några lokalpo-
litiker som mötte upp och 
blev fotograferade tillsam-
mans med honom för en 
lokaltidning. 

Palme hade en särskild 
förmåga att minnas namn 
och platser och det första 
han frågade var hur det 
stod till med Lennart Pihl 
från Surte. ”Jag har träf-
fat honom på Bommersvik 
och han sjunger väldigt bra. 
Hälsa honom så gott”, sa 
han.

Ett annat möte ägde rum 
den 1 maj 1977. Tidigt på 
morgonen mötte jag Olof 
Palme på Göteborgs Cen-
tralstation. Han kom med 
nattåget från Stockholm 
för att delta i demonstra-
tioner och tala på Första 
maj-möten i Kungälv och 
Göteborg. Det var min 
uppgift att hämta Palme, 
bjuda honom på frukost, 

fördriva tiden några timmar 
och sedan skjutsa honom till 
Kungälv, där Ale arbetar-
ekommun var medarrangör.

Palme var klädd i en 
mörkblå överrock som 
saknade en knapp. Luggen 
hängde ner i pannan, han 
var sömnig och trött, men 
piggnade snart till. Ännu en 
dag på jobbet framför sig, 
rutin eller inte, han såg fram 
emot att stå i talarstolen och 
Götaplatsen var ett favorit-
ställe. I Palmes sällskap var 
Kjell Larsson som långt 
senare blev miljöminister i 
Ingvar Carlssons regering.

Knapphjälp
Det blev ett par trevliga 
och intressanta timmar vid 
frukostbordet hemma i 
Nödinge. Karin, min fru, 
åtog sig att hitta en ny knapp 
och sy i den. Hur skulle det 
sett ut att uppträda så slar-
vigt på arbetarrörelsens egen 
högtidsdag. Han tackade för 
hjälpen, borstade tänderna 
och vattenkammade håret. 

Året innan hade Soci-
aldemokraterna förlorat 
valet efter 44 års oavbrutet 
regeringsinnehav. Olof 
Palme hade efterträtts som 
statsminister av centerpartis-
ten Torbjörn Fälldin. Allt 
var inte enkelt för Fälldin, 
inte bara kärnkraftsfrågan 
blev ett jätteproblem, ett 
annat var stridigheter och 
motsättningar mellan nya 
ministrar. Värst lär det ha 
varit på bostadsdepartemen-
tet där Elvy Olsson (C) var 

bostadsminister och Birgit 
Friggebo (FP) planminister. 
De skulle samarbeta men var 
ständigt i luven på varan-
dra, inte mycket blev gjort. 
”Dårskapens departement 
kallar dom det”, sa Palme.

Moderatledaren Gösta 
Bohman som blivit finans-
minister hade under flera 
år varit något av en huvud-
motståndare till Olof Palme. 
De tyckte inte om varandra, 
vilket man kunde se i doku-
mentären Palme som sändes 
i teve under jul- och nyårs-
helgerna. Bohman visade där 
att han inte gillade Palme, 
och då handlade det inte 
bara om politiska motsätt-
ningar. ”Gösta Bohman är 
elak, han plågar sina medar-
betare”, sa Olof Palme. 

Gillade inte Fälldin
Han stack inte under stol 
med att han själv och Tor-
björn Fälldin hade svårt 
för varandra. ”Vi är så olika 
som personer, vi förstår inte 
varandra”, sa Palme. ”Fast 
jag respekterar honom”, lade 
han till och tog en klunk av 
det starka och välgörande 
frukostkaffet.

Palme var idrottsintres-

serad och följde bland annat 
Ingemar Stenmark så ofta 
han kunde i TV. Kung Carl 
XI Gustav hade samma 
intresse och det var ofta ett 
samtalsämne dem emel-
lan. Palme berättade att en 
slalomtävling som sändes 
i TV kolliderade med en 
kungamiddag. Kungen och 
statsministern var överens 
om att helst inte missa Sten-
mark och de hade spanare 
ute för att i tid signalera när 
det var dags för start. Båda 
såg signalen, tittade på var-
andra, reste sig och lämnade 
middagsbordet.

Tysk terrorist
Under frukostträffen i 
Nödinge kom Palme in 
på allvarligare saker. Han 
pratade om det terrorbrott 
som före detta arbetsmark-
nadsministern Anna-Greta 
Leijon hotats av, men som 
tack och lov hade avslöjats 
i tid. Den tyske terroristen 
Norbert Kröcher planerade 
tillsammans med svenska 
och tyska meningsfränder att 
kidnappa Leijon och placera 
henne inlåst i en liten trälåda 
för vidare ”hantering”. 

En månad före Palmes 

besök hade den efterlyste 
tysken gripits av polisen 
och i samma vecka som 
Palme besökte Nödinge 
hade Kröcher utvisats till 
Västtyskland. Palme visade 
tydligt att han var djupt 
skakad, inte minst på det 
personliga planet. Till saken 
hör att Anna-Greta Leijon 
bodde nära familjen Palme 
i Vällingby. ”Man vet aldrig 
vad som väntar runt hörnet”, 
sa han.
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När Olof Palme åt frukost i Nödinge

VISSELTOFTA. Evald 
Malm var under en 
tjugoårsperiod kommu-
nalpolitiskt verksam i 
Nödinge och därefter i 
Ale kommun. 

Han representerade 
socialdemokraterna 
och var mellan 1978 
och 1986 Kommunsty-
relsens ordförande och 
kommunalråd. 

Han lämnade kom-
munpolitiken efter 
valet 1988. 

Redan när han tillträdde som 
kommunalråd bestämde han 
sig för att inte sitta så länge 
att han måste ”lyftas bort”, 
något som han sett så många 
äldre herrar tvingats till när 
hans egen generation tog 
över ett par årtionden tidi-
gare.

Under Evald Malms 
period genomförde Ale 
kommun en av de mest 
genomgripande föränd-
ringar med lokala nämnder 
och kontor som genomförts 
i Sverige. Ale blev också av 
regeringen utsedd till fri-
kommun med tillstånd att 
arbeta friare i förhållande till 
det statliga regelverket. 

En tjänsteman som var 
med under regeringssam-
manträdet när Ale utsågs 

har berättat för Evald Malm 
hur det gick till. Föredra-
gande var civilminister Bo 
Holmberg som lade fram 
förslaget att Ale skulle utses 
tillsammans med några andra 
kommuner. Gertrud Sigur-
desen, som var socialminis-
ter och Bengt Göransson, 
skolminister, protesterade. 
De var rädda om reglerna 
och oroades över att Ale 
skulle gå för långt om de fick 
för fria tyglar. Olof Palme, 
då statsminister, slog klub-
ban i bordet och fastslog att 
”nu gör vi som Bo Holmberg 
föreslår”.

Det var en lång och 
intensiv utvecklingsperiod 
som krävde mycket av alla 
berörda, både förtroende-
valda och anställda.

Själv säger Evald Malm 

att det var tack vare ett öppet 
och positivt sinne hos övriga 
partier och hos de fackliga 
organisationerna som det 
gick att genomföra föränd-
ringarna.

Tillsammans med några 
andra personer startade han 
1988 Media Laget AB med 
säte i Surte. Han lämnade 
företaget 1996 och det finns 
idag i Göteborg. 

Hem till Skåne
I slutet av 1980-talet till-
skiftades Evald Malm för-
äldrahemmet i Visseltofta i 
nordöstra Skåne. Där lever 
han sedan 1991 tillsammans 
med Agneta (f.d. Renne) 
som han gifte sig med 1992. 
Agneta arbetar sedan några år 
som utbildningschef i Osby 
kommun. Tidigare hade hon 
samma arbete i Markaryds 
kommun och under några 
år däremellan drev hon en 
verksamhet med sommar-
café, konferenser och Bed & 
Breakfast i Visseltofta.

Evald Malm arbetade 
under ett femtontal år som 
utredare och konsult i pro-
blemfyllda stadsdelar i Göte-
borg och Stockholm. Upp-
dragsgivare var allmännyt-
tiga och privata fastighetsä-
gare samt olika kommunala 
förvaltningar. Sedan några år 
är han pensionär.

Evald Malm (S) var kommu-
nalråd i Ale 1978-86.

Idag är Evald Malm skåning och pensionär

Olof Palme och Valfrid Henriksson under ett besök i Surte på 70-talet.         Foto: Privat

Under Olof Palmes överin-
seende syr Karin Malm i en 
knapp i hans överrock.

Olof Palme studerar protokollsboken från 1907 då Surte 
arbetarekommun bildades.

Öppet:  Måndag-fredag 10-18, Lördag 11-15
Kungälv, Kareby   0303-22 20 01

Bränsleförbrukning bl. körning 5,1l/100 km. CO2 från 119 g/km. Gäller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra avtal eller 
erbjudanden. Bilen på bilden är extrautrustad. 

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE

PRIS: 

SPARA! 18.500 KR

119.900 KR
• 8 års bilgaranti
• 3 års vagnskadegaranti
• 12 års rostskyddsgaranti
• 3 års Mitsubishi Assistanspaket
• Prisgaranti på service & reparationer

DESSUTOM 
INGÅR VÅRT 
TRYGGHETSPAKET:

COLT 1.3 AS&G ACTIVE

Pris från 114.900:-
inklusive bränslecheck 

på 5.000:-


