
NA~IN ATT MINNAS: 

BO SIEGBAHN 

Illvilliga tungor brukar försäkra att 
Bo Siegbahn är en av Sveriges mest 
avundsvärda befattningshavare. Så
som på en gång byråchef i utrikes
departementet och ledamot av riks
dagen kan han lyfta rikligt tilltagna 
avlöningar från bägge institutionerna. 
Men inte nog med det. När man efter
frågar honom på utrikesdepartemen
tet svaras det att han är i kammaren 
och när man efterfrågar honom i 
riksdagen svaras det att han är på 
departementet. För att i maklig takt 
flanera fram och tillbaka över Norr
bro kan - bedyrar de illvilliga tung
orna - Bo Siegbahn tillgodoräkna sig 
en ersättning av c:a 60 000 kr. om 
året. Där ser man, tillägger de smac
kande, fördelen av att vara diplomat 
och bli socialdemokrat. 

Denna nidbild ger emellertid en all
deles missvisande uppfattning om mo
dellen. Bo Siegbahn har varit social
demokrat alltsedan studentåren och 
att han blev diplomat var nästan lika 
mycket av en slump som att han blev 
riksdagsman. Han är ingen opportu
nist, inte ens karriärist - vilket myc
ket tydligt visat sig den senaste tiden. 
Han är en fullkomligt hederlig person. 

Jag skall aldrig glömma den dag 
jag gjorde Bo Siegbahns bekantskap, 
låt vara att det kanske mindre var 
hans förtjänst än Mont Blancs. Det 
Yar på sommaren 1936, då deltagarna i 
en internationell kurs i Geneve efter 
en mer eller mindre vågsam prome
nad över La Mer de Glace öppnade 

sina lunchkorgar i skuggan av Bosses 
du Dromedaire. Siegbahn hade stött 
till några veckor senare än vi andra 
och det var under denna utflykt jag 
först träffade honom. Han i sin egen
skap av röd radikal och jag i min 
egenskap av svart reaktionär kom ge
nast i gräl, ett gräl, som i vänskapliga 
former fortsatte kursen ut och seder
mera pietetsfullt återupptagits när vi 
av och till träffats. 

J ag fick redan den gången ett myc
ket bestämt intryck av honom, som 
jag i fortsättningen aldrig fått anled
ning att rubba: en högt begåvad, 
mycket spekulativ natur, envis och 
påstridig, med drag både av naivitet 
och fanatism, men absolut renhårig, 
lika ärlig som ivrig i sina övertygel
ser. 

Bo Siegbahn, som föddes 1915, är 
son till den berömde fysikern profes
sor Manne Siegbahn och följaktligen 
ii.ldre bror till den likaledes • berömde 
fysikern professor Kai Siegbahn. Det 
är inte otroligt att han i yngre dar 
kände sig något klämd mellan dessa 
bägge celebriteter och att detta bi
drog till en viss villrådighet beträf
fande hans egen bana. Efter fram
gångsrika studier i nationalekonomi 
vid Uppsala universitet och Stock
holms högskola beslöt han sig emel
lertid för att ägna sig åt utrikestjäns
ten och antogs till attache såsom nr 1 
i sin kull. Valet av yrke kunde före
falla något överraskande i betrak
tande av att hans utpräglat akade
miska inriktning och tämligen sträva 



och kantiga väsen, som knappast ver
kar vinnande vid ett flyktigt samman
träffande, inte tycktes predisponera 
för en diplomatisk karriär. 

Det förefaller också som om han 
själv till en början varit tveksam om 
riktigheten i sitt beslut; i flera repriser 
har han varit verksam utanför den 
egentliga utrikestjänsten. Under Gun
nar Myrdals tid som finansråd i Wash
ington avdelades Siegbahn som ett 
slags sekreterare åt honom med upp
gift att biträda honom vid utarbetan
det av »Varning för fredsoptimism» 
- ett samarbete som inte lär ha sla
git särskilt väl ut. Senare har han 
varit tjänstledig för fortsatta natio
nalekonomiska studier och handels
politiska specialuppdrag, han har 
gästspelat i luftfartsstyrelsen, i folk
hushållningsdepartementet under Ka
rin Kock och har varit sekreterare 
i den s. k. långtidsutredningen. I 
flera av dessa sammanhang har han 
visat tendenser att göra sig obekväm 
genom en viss egensinnig självstän
dighet, som varit ett förebud till da
gens händelser. Bl. a. argumenterade 
han tidigt mot onödiga regleringar 
och för en mera liberal handelspoli
tik med en frimodighet, som bara 
hans simplaste avundsmän sökte för
klara genom en hänvisning till att 
hans förtjusande franska hustru Co
lette samtidigt öppnat en bijouteri
affär i Stockholm. 

* 

Under sin tid i folkhushällnings
departementet blev Siegbahn, som 
under Uppsala-åren varit en av de 
drivande krafterna i Laboremus, ak
tiv inom den socialdemokratiska 
tjänstemannarörelsen och gjorde ock
så behjärtade insatser i Engelbrekts 
socialdemokratiska förening. På så 
sätt kom han att ådra sig uppmärk
samhet bland partikamraterna i led
ningen för Stockholms arbetarkom-
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mun och genom deras försorg place
rades han som andre suppleant åt 
Gösta Elfving på en socialdemokra
tisk förstakammarvalseqel. Ehuru 
man i princip ogillade detta i UD, 
tog man saken kallt i förvissningen 
om att Siegbahns namn aldrig skulle 
bli på allvar aktuellt i sammanhanget. 
Men hast du mir gesehen! E1fving ut
nämndes till landshövding i Falun, 
en kalamitet som inte ens hans parti
vänner bland valbossarna tydligen 
räknat med, och avsade sig mandatet. 
Närmast i tur stod borgarrådet Helge 
Berglund, men han ansåg sig på grund 
av sin arbetsbörda nödsakad att av
stä - något som han, sedan hans so
cialdemokratiska kolleger välvilligt 
lättat denna börda, bittert lär ha äng
rat. 

Ändå mer torde man ha ängrat sig 
inom den s. k. utrikesledningen ty 
nu - det var år 1957 - blev Sieg
bahn plötsligt senator. Och inte nog 
med det utan en senator, som glömsk 
av all självbevarelsedrift hotade att 
intressera sig för utrikespolitik! Un
der sitt första riksdagsår höll sig Sieg
bahn tillbaka, men nu har han gjort 
allvar av sitt hot. Byråchefen Sieg
bahn har blivit icke blott diplomat 
och politiker i samma person, utan 
vad värre är diplomat och utrikes
politiker. Med illa dold bestörtning 
har hr Unrlen nödgats konstatera att 
ledningen av den utrikespolitiska de
batten här i landet, som praktiskt ta
get legat nere sedan en viss artikel 
publicerades i denna tidskrift för 
snart tre år sedan, tagits av en av 
hans egna byråchefer, därtill på den 
politiska avdelningen och därtill på 
den ryska byrån! 

Detta har skett genom två aktuella 
diskussionsinlägg, dels en artikel i 
Tiden om »Den svenska utrikespoli
tikens mål och medel», dels ett bidrag 
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i Per Edvin Skölds bok »Svenska 
atomvapen?». Eftersom dessa uppsat
ser utförligt återgivits i pressen finns 
här ingen anledning att referera ens 
deras - f. ö. i stort sett sammanfal
lande - huvudinnehåll. Men det har 
sitt intresse att fästa uppmärksam
heten på vad det är Bo Siegbahn i 
sina inlägg framför allt kritiserar. 
Det är benägenheten att misstänklig
göra de borgerliga partiernas utrikes
politiska målsättningar. Det är böjel
sen att speja efter uttalanden om gil
landen, framför allt frän rysk sida, av 
vår politik. Det är tendensen att vilja 
fastläsa vår politik genom bilaterala 
avtal resp. korrespondenser med stor
makter. Det är tveksamheten att genom 
atombeväpning stärka grundvalen för 
vår alliansfria politik. 

Även om denna kritik framförs i 
höviska ordalag och utan namns näm
nande är det svårt att undgå reflex-

ionen att dess adressat måste vara 
hans socialdemokratiska partivänner 
och bland dem i första hand utrikes
ministern, eftersom denne främst är 
ansvarig för det sätt på vilket partiet 
utformar sin utrikespolitiska linje. Där
med har den unika - åtminstone i 
värt land unika- situationen uppkom
mit att den socialdemokratiska utrikes
ministerns politik offentligt kritiseras 
av en socialdemokratisk riksdagsman, 
som tillika är byråchef på en nyckel
post i utrikesdepartementet. Detta har 
i sin tur givit upphov till den me
ningen, både bland indignerade soci
aldemokrater och indignerade diplo
mater, att så kan det inte fortgå. An
tingen måste hr Siegbahn lämna ut
rikesdepartementet eller också hr Dn
den? 

Vore inte i så fall den enklaste och 
mest praktiska lösningen att hr Sieg
bahn efterträdde hr Unden? 

G. U. 


