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Vännerna diplomaten ur samma 
årskull Ingemar Lindahl och 
veteranjournalisten Ingmar Lind-

marker har skrivit denna bok om Lars-Åke  
Nilsson, som hastigt dog för tio år sedan, 
bara femtiotre år gammal. Andra vänner 
kommer till tals genom intervjuer, och 
Nilsson själv hörs genom brev, depescher 
och artiklar. Helheten är ett fullödigt por-
trätt av en av det förra seklets mest fram-
stående svenska diplomater, skarpare än en 
självbiografi och rikare än ett vänporträtt

Efter studier vid Katedralsskolan i Lund 
och universitetet omfattade hans karriär 
åren 1968-96, den sista tredjedelen av 
1900-talet. Hans stationeringsorter och 
mellanliggande tjänstgöring på UD i 
Stockholm är inte oväntade för en svensk 
toppdiplomat – Tokyo, FN-delegationen 
i New York, Washington (DC), London 
Moskva, ambassadör i Prag, kabinettse-
kreterare, ambassadör i London. Ingen 
stationering i den tredje världen motsva-

rade hans ringa intresse för dessa ting. 
”Fel ledd” som han med svart bitande 
lundensisk humor betecknade nord-syd, 
rätt ledd var således öst-väst.

Ty det var som säkerhetspolitisk analy-
tiker under det kalla kriget som Lars-Åke 
Nilsson upprättade sitt rykte och vänskap 
med sin mentor Leif Leifland och se-
nare Carl Bildt, som gjorde honom till 
kabinettssekreterare. Men inte bara som 
analytiker. Kollegan och vännen  Krister 
Bringéus sammanfattar i boken Lars-Åke 
Nilssons förtjänster.

Extremt sunt förnuft, lojalitet och ge-
nerositet gentemot medarbetarna, en 
betydande beslutsfähighet baserad på ett 
stort personligt civilkurage, och en flyhänt 
skrivförmåga som gjorde honom till en 
flott essayist och sist, men inte minst, 
hans kritiska men aldrig elaka humor som 
byggde på en säker känsla för situationens 
– och jag vågar klämma i med, livets 
inbyggda tragikomik.

Ingemar Lindahl, Ingmar Lindmarker: Envoyén från Eslöv. Lars-Åke Nilsson, At-
lantis 2006

Ett föredöme bland diplomater

av docent Ingemar Dörfer*

* Forskningschef Ingemar Dörfer var Lars Åke Nilssons vän från 1975. Han var 1992-94 en av de tre i den 
av Lars Åke Nilssons upprättade Idé-och analysgruppen inom Utrikesdepartementet, som den efterföljande 
regeringen avskaffade.
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Till detta vill jag lägga en enastående 
empati, den intuitiva förmågan att blixt-
snabbt förstå människor, miljöer och 
sammanhang som är toppdiplomatens 
adelsmärke.

Lars-Åke var trevlig som en korvgubbe 
för att citera Carl Bildt. Han var en klassisk 
men allt igenom modern diplomat, som 
hans avspända och förtroliga förhållande 
till pressen visade. Hans vurm för James 
Bond närdes på Östekonomiska Byrån men 
också av hans hemliga uppdrag att hemföra 
sydkoreanska fångar från Vietnam och 
svenska ingenjörer från Saddams Irak.

Ingmar Lindmarker jämför honom med 
Sven Grafström, en briljant diplomat från 
1940- och 50-talet. Men Grafström föll i 
onåd hos Östen Undén, som stoppade hans 
karriär, medan Nilsson förblev UD:s  gull-
gosse, lika västvänlig som Grafström men 
uppskattad för sin begåvning, också av 
Olof Palme, som korrekt placerade honom 
i det borgerliga lägret. I boken förekommer 
inget ängsligt sneglande på Palmedoktriner 
trots att citat av Palme och Pierre Schori 
skall ge Nilsson legitmitet också på den 
socialdemokratiska f  d statsbärande sidan 
i Sverige. Lars-Åke var alltid varsam med 
orden, stationerad i London och Moskva 
under det andra kalla kriget, där han be-
vittnade och kommenterade regeringens 
mjäkighet mot Sovjetunionen, men ovillig 
att engagera sig, när hans nuvarande efter-
trädare i London, Staffan Carlsson, ville 
locka de svenska diplomaterna ut på banan 
i frågan om Sovjetunionens framtid.

Som boken sammanfattar situationen:

Medan Lars-Åkes syn på det sovjetiska 
agerandet var illusionslöst såg många i 
Stockholm denna typ av incidenter (ut-
placerade mikrofoner i Moskvaresidenset) 
närmast som ett tillfälligt bakslag i en 
strävan att upprätthålla goda och förtro-
endefulla relationer med Moskva som 
skulle möjliggöra neutralt brobyggande 
till den andra supermakten på andra sidan 
Atlanten.

Just denna tanke, att Sverige skulle tillhan-
dahålla diplomatisk public goods i stället 
för att bevaka egna intressen, avskydde 
Lars-Åke. Jag minns hur han fnyste vid en 
föredragning på UD, där en svensk diplo-
mat hävdade att vi var särskilt lämpade 
som medlare i Mellanöstern, eftersom vi 
där inte hade egna intressen. 

Själv vet jag att han passionerat tog 
ställning i striden mellan demokratin och 
kommunismen. Under en flera timmars 
lång promenad från ambassadörsresidenset 
i presidentpalatsets skugga ner till Karls-
bron över Vltava och tillbaka i oktober 
1989 talade han uppriktigt och uppgivet 
om den svenska regeringens feghet och 
undfallenhet mot Moskva, om dess försök 
att presentera supermakterna som lika goda 
kålsupare och hur förnedrande och ömkligt 
han uppfattade detta i umgänget med sina 
diplomatkollegor och vänner.

Men som alla gullgossar hade Lars-
Åke tur. Hans vänskap med Václav Havel 
och Jiřì Dienstbier stärkte hans aktier i 
Stockholm. Detta år då, som vi erfar av 
Henrik Liljegrens intressanta memoarer,1 
svenska regeringsledamöter besökte DDR 

1  Liljegren, Henrik: Från Tallinn till Turkiet – som svensk och diplomat TIMBRO Stockholm 2004.
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i Berlin mycket oftare än Förbundsrepubli-
ken i Bonn, illustrerade Havel Moskva-
kommunismens nederlag också för UD 
i Stockholm. Och så föll muren. Som 
kabinettsekreterare stärkte han Sveriges 
säkerhetspolitiska trovärdighet, som varit 
ifrågasatt i Västeuropa och Washington. 
Detta var helt nödvändigt inför förhand-
lingarna om medlemskap i EU. 

Varför intog Lars-Åke Nilsson en så 
frimodig och individuell ståndpunkt?

Trots den neutrala ledande till alliansfria 
indoktrineringen inom UD var Nilsson sin 
egen man. Hans stora beläsenhet i modern 
historia  gjorde honom synnerligen kapabel 
att dra sina egna slutsatser. Hans mod och 
integritet var förutsättningen för hans vilja 
och förmåga att ifrågasätta alla auktoriteter 
– också UD:s formella doktriner. Hans 
vänner först i Washington och senare i hans 

älskade London gjorde att han tänkte som 
alla västerländska diplomater, inte som 
en neutral testuggare. Hans erfarenhet av 
det förstenade nystalinistiska Moskva och 
Husaks Prag bekräftade den negativa bild 
han redan tidigare fått av kommunismen.

Lars-Åke Nilssons ädelskånska saknas i 
det svenska utrikespolitiska samtalet. De 
senaste åren har de andra toppdiploma-
terna av hans årgång gått i pension. Mats 
Bergquist, Örjan Berner, Rolf Ekéus, Jan 
Eliasson, Henrik Liljegren. Alla dessa är 
inte vänner, som man kan förvänta sig i 
det intrigerande UD, men de var lysande 
företrädare för riket utomlands. Jag kan 
bara hoppas att andra diplomater av denna 
världsklass är på väg och att de som före-
döme har Lars-Åke Nilssons briljans och 
integritet.


