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Politikerna bojkottade flottbesök 

 

På lördag förmiddag siktades delar av den engelska flottan vid Vinga. 

Vid 14- tiden lade de fyra fartyg som utgör tredje minsve-

parskvadronen till vid Stenpiren för ett fem dagar långt besök i 

Göteborg. 

Fast det låtsades stadens politiker inte om: de bojkottade det 

cocktailparty som hölls ombord. 

Orsaken till bojkotten är den som gällt allt sedan 1986: befälhavaren 

Robin House vill inte lämna någon skriftlig garanti på att det inte finns 

kärnvapen på något 

av fartygen under 

hans befäl. 

På G-P:s fråga om 

saken lämnade han 

standardsvaret: 

— Hennes 

majestäts flotta 

lämnar inga 

uppgifter om olika 

fartygs 

bestyckning. Vi 

varken dementerar 

eller bekräftar att 

det finns kärnvapen 

ombord, sa han. 

 

Vid 14-tiden i går anlände engelska flottans 

tredje minsveparskvadron till Göteborg för 

ett fem dagars besök. 
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Att minjakt- och minsveparna Middleton, Atherstone, Wilton eller 

Sheraton skulle ha kärnvapen — i strid mot svensk lag — är i och för sig 

inte särskilt troligt. För Göteborgs bojkottbeslut är det dock inte 

avgörande: 

-- Inga gråmålade krigsfartyg är välkomna till Göteborg utan en sådan 

garanti, oavsett om de kallar sig fiskebevakningsfartyg eller något annat, 

slog kommunstyrelsens dåvarande ordförande Sören Mannheimer fast i 

april 1986. 

 

Landshövdingen kommer 

För det brittiska flottbesök som strax efteråt gjordes i Göteborg 

stod landshövdingen Åke Norling därför som värd. Så har det förblivit 

sedan dess. Också denna gång är det Norling som står för den officiella 

delen av programmet — en lunch på tisdag. 

 

— Förr bjöd Göteborgs kommun manskapet på gratis spårvagnsresor 

och en del annat , säger Kj Modig på marinkommandot. Nu får gästerna 

själva betala så väl spårvagnsbiljetter som besök på Valhallabadet. 

 

Ingen av stadens högsta politiker eller tjänstemän fanns alltså 

med på listan över dem som tackat ja till cocktailparty ombord på 

Middleton på lördagskvällen. 

Staten representerades i landshövdingens frånvaro av administrative 

direktören Geron Jannesson och avdelningschefen Jerry Jonsson vid 

länsstyrelsen. Från industrin kom bland andra Sten A Olsson och ESAB:s 

ordförande Bengt Eskilson. Militären var väl representerad med 

överste Svante Kristensson i spetsen. Den brittiska kolonin var väl 

företrädd och dessutom hade sexton "unga damer utan sällskap" tackat 

ja till partyt. 

 



Får lov att leta 

Robin House ville inte svara på frågan om han tycker att Göteborgs 

stads bojkott är oartig: 

— Vi är glada att vara här. Jag är också medveten om den debatt som 

finns, sa han. 

I dagarna har debatten om Göteborgspolitikernas bojkottbeslut åter 

blommat upp sedan kabinettssekreterare Pierre Schori och 

statssekreterare Jan Nygren i en debattartikel hävdat att 

kommunala bojkotter mot örlogsbesök skadar Sveriges sä-

kerhetspolitik. 

Sören Mannheimer blev inte svaret skyldig: 

— Jag anser att den här amiralitets- och pansarbåtsdiplomatin är 

överspelad. Det är inte så tjusigt med flottbesök längre. Verkligheten 

har kommit i kapp. 

Robin House har en annan åsikt: 

— För oss är det här besöket en välkommen vila efter de övningar vi 

varit ute på. Samtidigt är örlogsbesök ett sätt att skapa goda 

relationer mellan våra länder. 

På söndag och måndag eftermiddag är göteborgarna välkomna ombord. 

Får de själva leta efter era kärnvapen, undrade GP? 

De får gå omkring fritt, lovade Robin House och log diplomatiskt. 

Sannolikt hittar ingen tyngre vapen än de 40 millimeters 

Boforskanoner från 1942 som finns på Middelton. 

 


