Statsministermöte i Röstånga
Till pingtshelgen 1954 hade Tage Erlander inbjudit Erich Ollenhauer, Clement Attlee och
Hans Hedtoft för att diskutera tysklandsfrågan. Överläggningen ägde rum på Gästgivaregården i Röstånga och avslutades i Malmö.
Anteckningarna från sammanträdena gjordes
av Olof Palme.
Tage Erlander hade överraskande valts till ny
partiledare för Socialdemokraterna 1946 efter
Per-Albin Hansson. Detta år 1954 närmade sig
Sverige folkhemmets gyllene tid. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige var framgångsrik.
Produktion, export och investeringar ökade
med bibehållen prisstabilitet. Välfärdspolitiken
förstärktes på flera områden och Radiotjänst
startade de första regelbundna provsändningarna med television.
Det var ett hektiskt år för Erlander. Han reste
mycket runt om i världen och träffade bland
annat Churchill och Eisenhower. I fokus stod
Tysklandsfrågan och det spända läget i Frans-

ka Indokina , som USA alltmer börjat engagera sig i. På hemmaplan var den stora politiska
frågan avskaffandet av motboken. Nu blev Ulla
Lindström statsråd och Erlander finner anledning att allt oftare tala uppskattande om den
unge medarbetaren Olof Palme.
Anledningen till att mötet förlades till Röstånga
Gästgivaregård kan vi bara spekulera om. Men
ryktet om det natursköna Röstånga och dess
förnäma gästgiveri var säkert en anledning. I
Tage Erlanders dagbok för 1954 kan vi läsa följande:
”Malmö, annandag pingst 7/6 1954: Jag har
klätt mej alldeles fel för denna helt förskräckliga värme. En aning svalka skulle vara något
nu. Vi skulle ha lagt dagens storpolitiska lunch
vid havet. Nu blir det nog aningen för hett på
Röstånga”.
Väntar jag mej något av lunchen? Uppriktigt
sagt nej. Det har inte blivit så. Ollenhauer
är uppskrämd av vad han tror vara informationer, men hur mycket anser sej
Adenauer tvingad att informera honom
om?
I alla fall en vacker dag är det.” Men dagen efter skriver han:
”Överläggningarna med Attlee, Ollenhauer, Hedtoft och H.CV. blev en klar
succe´s”.
Hur mycket valet av mötesplats har del
av detta är oklart. Men säkert har lunchen
som den legendariske källarmästare Oscar Mårtensson bjöd gästerna på haft
sin betydelse. Och även den stärkande
promenaden därefter i Nackarpsdalen till
Odensjön. De breda stetsonhattarna gav
säkert välbehövlig svalka i den heta solen.
Lennart Lundberg
Erich Ollenhauer – Ordförande i Tysklands socialdemokratiska parti
Clement Attlee – Brittisk premiärminister
1945-1951 (Labour) Han efterträdde Winston
Churchill. År 2004 blev han utsedd till tidernas främsta brittiska premiärminister.

Tage Erlander och Labour-ledaren Clement Attlee vid överläggningarna i Skåne. Den tyske SPD-ordföranden Erich Ollenhauer
är skymd av Attlee. ”Överläggningarna med Attlee, Ollenhauer,
Hedtoft och H C blev en klar succés. ”I903: tisdag 8/6 I954. Okänd
fotograf
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Hans Hedtoft – Dansk statsminister

Källor: Tage Erlanders dagbok 1954 – Wikipedia

