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Årsbok för Kristen humanism, 80, 2019, 145-147 

Misstrodda diplomater 
Elin Jäderström, Hennes excellens Agda Rössel – från banvaktstugan till FN-skrapan, Atlantis, 2018, 
273 s. 
Anders Sundelin, Diplomaten. Weyler, 2018, 382 s. 
 

Dessa båda biografier handlar om två svenska diplomater under det kalla kriget. Elin Jäderström 
skriver om Agda Rössel, som var Sveriges FN-ambassadör mellan 1958 och 1964 och därefter 
sändebud i Belgrad, Prag och Aten. Anders Sundelin skriver om Sverker Åström, som efter 
stationeringar i Moskva, Washington och London efterträdde Rössel som FN-ambassadör 1964. 
Mellan 1972 och 1977 var han därefter kabinettssekreterare i utrikesdepartementet och fram till sin 
pensionering 1982 ambassadör i Paris. 

Gemensamt för de bägge biograferade är att de var på en gång framstående och misstrodda. Rössel 
misstroddes därför att hon var kvinna och inte hade gått den förutsatta vägen från attaché till 
ambassdör. Misstron mot Åström var av en annan karaktär. Det som lades honom till last var att han 
under närmare femtio år synnerligen yrkesskickligt hjälpte regeringen med att principiellt försvara 
och praktiskt tillämpa neutralitetspolitiken. 

Som stilistiskt grepp är kombinationen av beundran och misstro fängslande. Båda böckerna lockar till 
sträckläsning. De personligt hållna beskrivningarna av miljöer och händelseförlopp fördjupar på ett 
spännande och pedagogiskt sätt läsarens förståelse av vilken Sveriges utrikespolitiska belägenhet 
faktiskt var under de fyrtiofem åren mellan 1945 och 1989. 

Dels tänker jag på vad vi får veta om Rössels verksamhet inom ramen för Förenta Nationerna under 
Dag Hammarskjölds tid som generalsekreterare. Lika intressant är hur hon tolkar sitt uppdrag att 
företräda svenska intressen i relation till de kommunistiska regimerna och den underjordiska 
oppositionen i Jugoslavien och Tjeckoslovakien – liksom motsvarande i förhållande till den 
militärjuntan och den underjordiska oppositionen i Grekland under sextio- och sjuttiotalen. 

Dels tänker jag på vad vi får veta om Åströms insatser som formuleringsskicklig utredare och 
förhandlare i ett antal viktiga situationer – förberedelserna för ett nordiskt försvarsförbund 1949, 
kontakterna med den sovjetiska regeringen efter nedskjutningen av det svenska spaningsplanet över 
Östersjön 1952, förhandlingarna med EEC i början av sjuttiotalet och vad som blev det första 
miljöpolitiska toppmötet  i Stockholm 1972. 

Bägge författarna ställer frågan om misstron varit berättigad. Men de besvarar den på olika sätt.  

Jäderström krånglar inte till det för sig. Som bakgrund nöjer hon sig med att berätta hur Rössel under 
ungdomsåren kombinerat studier med yrkesarbete, tagit examenen vid Socialinstitutet och verkat som 
byråinspektör på Arbetsmarknadsstyrelsen. Inom den ramen kom hon att arbeta med fyrtio- och 
femtiotalens internationella flykting- och migrationsproblematik.  

Redan det förhållandet att Rössel inte hade börjat som attaché inom utrikesförvaltningen räckte för att 
bli misstrodd. Den skepsis hon mötte, när hon på förslag av Östen Undén år 1958 utsågs till Sveriges 
FN-ambassadör, blev inte mindre av att hon var kvinna. När det gäller att klargöra hur Rössel 
tvingades hantera misstron nöjer sig Jäderström med en antydan till feministisk paradox. Boken 
igenom berättar hon belysande om Rössels förmåga att dra fördel av sina kunskaper, sin bakgrund och 
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sin kommunikationsförmåga. Hon blev framgångsrik i en politisk och diplomatisk värld, som var 
ännu mera mansdominerad och blind för sociala realiteter än vad som med tiden kommit att bli fallet. 

Sundelin är inte lika rättfram. Ytterst välskrivet och på grundval av ett imponerande mödosamt arbete 
redovisar han en stor mängd högintressant material från de många olika sammmanhang, där Åström 
gjorde sina insatser. Men han spetsar aldrig till den uppseendeväckande fråga som antydan om en 
otillbörlig koppling till Sovjetunionen väcker hos läsaren. 

Sist och slutligen menar han sig vare sig kunna bekräfta eller avvisa den viskningsvis framförda 
arbetshypotesen om ryska bindningar. Svaret uteblir. ”Läsaren får döma. Slutet är varken lyckligt eller 
olyckligt. En människa föds och sedan dör hon och däremellan ett liv. Nu har jag inte mer att säga.” 
Med dessa fyra meningar avslutar han boken. 

Om anklagelsen mot Åström varit mindre allvarlig hade detta inte gjort så mycket. Men nu handlar 
det inte om någon historisk bedömning på tvåhundra års avstånd av det slag som exempelvis Erik 
Lönnroth gör i sin bok från 1986 om Den stora rollen – kung Gustaf III spelad av honom själv. 
Tvärtom. Här rör det sig om en förebråelse av fortsatt samtidshistorisk betydelse.  

Förde Sverige en väl genomtänkt utrikespolitik under det kalla kriget? Eller vilseleddes regeringen av 
en sovjetisk agent i förklädnad? Inför en sådan fråga duger det inte att glida undan. Dristar man sig till 
att vilja resa frågan måste man vara inställd på att källkritiskt väga samman det tillgängliga materialet.  

Det faktum att Åström var homosexuell gjorde att säkerhetspolisen under hela hans verksamma tid 
bevakade honom. Det skedde utifrån antagandet om att han skulle kunna vara utsatt för utpressning. 
De centrala ministrarna i regeringen kände till förhållandet och menade att deras kännedom om saken 
minskade risken för att hållhaken skulle kunna utnyttjas.  

Ryssarna skulle inte ha haft något att vinna på att avslöja Åströms sexuella läggning. Det hindrade 
inte våra högsta polischefer från att på sextiotalet intervenera hos regeringen i syfte att avråda från att 
han utsågs till kabinettssekreterare. Utnämningen till högste chef på utrikesdepartementet kom först 
1972 sedan Olof Palme blivit statsminister och Krister Wickman utrikesminister. 

Konkret betyder detta att det finns en omfångsrik dossier hos säkerhetspolisen, som inte har varit 
öppen för vare sig Åström själv medan han levde eller Sundelin i efterhand. Domstolarna har sagt att 
materialet är hemligt under hänvisning till rikets säkerhet.  

Skälet är att det inte ens efter så lång tid får avslöjas med vilka andra länders säkerhetstjänster den 
svenska säkerhetspolisen samarbetar. Sundelin har därför fått nöja sig med det offentligt tillgängliga 
materialet och den rikliga ryktesflora, som under lång tid funnits kring den centralt placerade och 
därför inflytelserike Åström.  

Att det finns hemligstämplat material är för mig inget skäl att avstå från en samlad analys. Bristen på 
fullständig dokumentation är tvärtom ett argument för motsatsen. Efter att ha ansett sig böra ställa 
frågan är Sundelin skyldig läsaren en sammanvägning av det material som föreligger. Vad talar för 
och emot att misstron mot Åström är berättigad?  

En jämförelse ligger nära till hands med de försök till karaktärsmord, som på 1910-talet drabbade 
Karl Staaff och på 1980-talet Olof Palme. I den mån dessa båda politiker inte ansågs vara betalda av 
ryssarna antyddes de i kraft av sin briljans indirekt ha gynnat den ryska statsledningens ambitioner. 
Sundelin har enligt mening inte tillräckligt förmått distansera sig från denna moraliskt betänkliga form 
för okritisk ryktesspridning. 
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Det grundläggande rättsstatliga problem som inställer sig gäller bevisbördan. Är den som anklagas 
skyldig till dess att försvararen har kunnat bevisa motsatsen? Eller är den åtalade utan skuld till dess 
att övertygande bevis har förebragts av åklagaren?   

Sverker Gustavsson 

 


