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Officersrevolten  

"Persona len hårt pressad men  ö ve r t o ne r  i  deba t t e n "  

 

Konteramiral Enquist var tidigare chef för Kustflottan och har 

träffat de tolv marinofficerare som står bakom den s k officersre-

volten mot landets politiska ledning. Han påpekar att de tolv har 

varit mycket hårt engagerade sedan 1983. Det har varit en hel 

mängd praktiska problem. 

— Vi fick vända på hela planeringen och lägga beredskapen i botten, 

berättar Jan Enquist. Man har sedan kört i stort sett runt klockan. År 

1984 varje helg — påsk, Valborg, Kristi Himmelfärdshelgen osv — och 

över veckosluten. 

— Arbetstid och semester har påverkats. Det har uppstått ett tryck 

från familjerna. Ändå har personalen varit lojal och ställt upp. Det 

handlar om människor som jobbat ihärdigt men som känner en begriplig 

frustrering. 

— Jag har en klar förståelse för den besvikelse som personalen känt, 

säger amiral Enquist. Men då det gällt kritiken mot den politiska 

ledningen har det kommit in övertoner i debatten. 

 Personlig syn 

— Jag ställer inte in mig i ledet av s k högre militärer, fortsätter han, 

utan jag har försökt att komma fram till en personlig syn. 

— Jag har samma uppfattning som de tolv officerarna, nämligen att 

undervattensverksamheten pågår och fortsätter. Men jag är tveksam 

om det sätt varpå de tolv har uttryckt sin besvikelse alla gånger har 

varit så överlagt. Man skall dock ha klart för sig att det handlar om 

människor som varit väldigt hårt pressade och hos vilka säker-



hetsventilen s a s har lättat. 

Konteramiral Enquist berättar, att han läst igenom vad statsminister 

Palme sade om säkerhetspolitiken inför den socialdemokratiska 

partikongressen hösten 1984. Det han säger där är så starkt och så bra 

och så rätt: 

— Jag tycker att det vore egendomligt om den grundsyn som han 

utvecklade där inte består, även om den inte återspeglar sig i 

regeringsförklaringen. 

 "Ord på guldvåg" 

— Regeringsförklaringens formulering är vägd på guldvåg. Att man där 

inte sagt att kränkningarna fortsätter beror, som jag uppfattat saken, 

inte på att regeringen inte tror på OB:s rapportering. 

— Det behöver inte vara normaliseringssträvandena som dikterat vad 

som skulle stå. Det kan vara mycket annat som gått in i bedömningen. 

Jan Enquist påpekar att de tolv officerarna också kan ha skäl att 

kritisera militärledningen. Ett förslag till nya grunder för beräkning 

av övertid har fastnat långt upp i den byråkratiska kvarnen, närmare 

bestämt i Arbetsgivarverket. 

— Sätten att visa uppskattning för utfört arbete har kanske inte 

varit de bästa. Det går i mångas ögon för långsamt med att anskaffa 

och införa ny utrustning. 

Ombedd att kommentera Olof Palmes yttrande att de tolv "re-

voltörerna" varit osakliga och omdömeslösa, säger amiral Enquist. 

— Statsministern har ju fått en profil under årens lopp på det här 

området. Jag använder mig inte av den typen av uttryck . . . 
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