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Ledamoten
MICHAEL ZELL

Michael Zell är sedan den 17 november 2014 
Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande.

Tal vid upptagandet av ämbetet
Ordförandens anförande vid upptagandet av ämbetet, hållet vid Kungl. Örlogs-
mannasällskapets högtidssammanträde i Karlskrona den 17 november 2014. 

Fru Landshövding, gäster från systerakademier, pristagare, ledamöter, mina damer 
och herrar! På många håll i västvärlden uppmärksammas i år den serie av händel-
ser som kulminerade för 25 år sedan, den 9 november 1989, med Berlinmurens fall. 
Detta var ju den i särklass enskilt största händelsen av dessa, med stor symbolisk 
betydelse. Men den hade föregåtts under flera år av en folkligt ledd upplösning i 
Sovjetunionen, som den dåvarande ledningen inte förmådde gå emot. Sak samma 
i hela det gamla östblocket. Två år efter murens fall, föll även Sovjetunionen ihop. 
Som bekant kallar Rysslands president Vladimir Putin detta ”den största geopoli-
tiska katastrofen i modern tid”. 

Men det må ju vara värt att erinra om att 
det var inga elaka västmakter som tving-
ade Sovjetunionen på knä. Det var en im-
plosion. Händelsen föregicks inte ens av 
ett krig, det var en kamp mellan två idéer 
om hur folk vill låta sig styras och se sitt 
välstånd skapas. Det var en idé som vann. 

Men Putin har ju en del att säga till om, 
och av allt att döma är han mycket popu-
lär i Ryssland. Vi har således att förhålla 
oss till hans uttalande, och än mer hans 
agerande. Vår guldmedaljör ”Skipper” 
har på sin blogg på ett föredömligt sätt i 
kronologisk ordning redovisat denna ut-
veckling under de senaste snart 10 åren. 

Putin har, och har haft, en plan sedan 
länge. Det som skedde i våras på Krim 
var inte en start på en ny utveckling, men 
ett bryskt uppvaknande för dem som inte 
sett, eller velat se. Inget dumt ord för öv-
rigt, ”brysk”, rymmer i sig både händel-
sens karaktär och dess ursprung…

Men något är ändå nytt i konflikt-
mönstret. Det är inte det konventionella 
militära hotet enbart det handlar om. De 
går så att säga direkt på mål. Att skapa 
avtryck i länders beteenden och age-
rande. Att påverka de politiska besluten 
såväl direkt mot politikerna som indirekt 
via medborgarna. Spakarna heter diplo-
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mati, information, ekonomi samt givetvis 
den militära styrkan, förstärkt av den up-
penbart provokativt demonstrerade vil-
ligheten att använda den. 

Det omfattande bruket av hån och för-
löjliganden av det svenska försvaret är en 
del i denna form av krigföring. De vill 
så ett frö av tvivel på vår egen förmåga. 
Man blir lätt skrämd av hur effektiv den 
är. Gudrun Schyman, någonstans på 10:e 
plats bland Sveriges mest inflytelserika 
kvinnor, beskrev i en artikel i DN de 
ryska flyg- och ubåtskränkningarna när-
mast som en framgång för den svenska 
besöksnäringen. Hon menade att så länge 
det inte var krig, så spelade det väl inte så 
stor roll vad de höll på med. 

Informationsarbetet riktas inte bara 
mot oss givetvis. Jag såg ett Youtube-
klipp som försvarsbloggaren ”Wiseman” 
lagt ut från rysk TV, som var bland det 
mest obehagliga jag någonsin sett. Ett fi-
rande av Krims annektering i ett närmast 
OS-invigningsliknande upplägg. Om ni 
tvivlar på att det pågår ett reservationlöst 
propagandakrig, se det klippet! 

Finland rapporterade nyligen om ett 
ryskt bombplan som flög med en civil 
Aeroflot-transponder. Ryssland blånekar 
till av svenska UD presenterade geogra-
fiskt väl dokumenterade flygkränkningar 
av svenskt territorium. Man demonstre-
rar mycket medvetet en obefintlig respekt 
för de internationella lagar och regler 
som gäller. Vi kommer säkert att se fler 
undervattenskränkningar där huvudsyf-
tet kanske inte ens är något operativt mål 
annat än faktiskt gäckande visa sig, få på 
sig en insats och sedan skrattande ta sig 
tillbaka hela vägen till varifrån de kom. 
För att genera oss inför oss själva och 
omvärlden, och skapa tvivel på såväl vår 
förmåga som vår beslutsamhet. Och för 
varje ny skarp markering från UD, varje 

ny svordom från ÖB, kommer de att ha 
kommit närmare sitt syfte. Tills vi sätter 
emot på allvar. Först då.

Det sägs ta tid att få effekt i försvarsin-
vesteringar. Ibland används t o m det som 
ett vagt argument för att inte ens börja. 
Jag gillar attityden att ”det bästa vore att 
ha börjat för 10 år sedan, det näst bästa är 
att börja nu”. Och om vi drar den korrek-
ta slutsatsen av att motståndarens taktik 
handlar om att påverka vår politiska vilja 
att bevara vår handlingsfrihet, så ligger 
det ett moment av tidig seger redan i att 
markera att den viljan är helt obruten. 

Och innan vi börjar se om oss efter vad 
nytt som krävs, låt oss börja med det vi 
har. Det finns ändå på plats av något skäl. 
Modernisera det, livstidförläng det, kom-
plettera det med närliggande system som 
täcker hålen i det vi har. 

Ärade ledamöter, det råder inte brist på 
uppgifter för Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet för det kommande året. Utan att 
på något sätt antyda att det innebär några 
nya prioriteringar för oss, vill jag ändå 
peka på några för mig centrala pelare som 
det arbetet vilar på.

Det i särklass viktigaste är att vi upp-
fattas som relevanta. Både för att anses 
vara värda att lyssna på, men i lika stor 
utsträckning för att attrahera nuvarande 
och blivande ledamöter att lägga tid och 
intresse på KÖMS. 

Vi ska stötta de kamrater vi har ombord 
och iland i deras tjänsteutövning genom 
att föra idédebatten ur deras perspektiv. 
Vi ska uppmärksamma de resurser som 
krävs för att de ska ges förutsättningar 
att lösa sina ålagda uppgifter framgångs-
rikt och effektivt. Det ska vi göra på egen 
hand och det ska vi göra tillsammans 
med vår moderkaka marinen. Och alla 
krafter som kan och vill samverka med 
oss i denna vår huvuduppgift.
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På samma tema vill jag också att vi 
i ännu högre grad bidrar till att sprida 
stolthet över våra mycket kompetenta för-
band och besättningar, alla våra sjömän, 
soldater och officerare, och det arbete de 
utför. 

Detta är en uppmaning jag självkritiskt 
riktar till de äldre bland oss. Vi tenderar 
gärna att inte visa tillräcklig respekt för 
det nuvarande systemet bara för att det 
inte ser ut som på vår tid. Eller hur vi 
skulle vilja att det såg ut. 

Det är OK att ha ambitioner, men de in-
leds med nuläget. Och det förtjänar större 
respekt än vi ger det. Det tycker jag stats-

ministerns presskonferens efter ubåts-
operationen nyligen var en bekräftelse 
på.

Ett viktigt uttryck för vår relevans är 
att våra möten är välbesökta. Att vi visar 
varandra att åtminstone vår egen uppfatt-
ning är att KÖMS är en plats att trivas på 
och som ger ett mervärde till vår respek-
tive vardag i övrigt. 

Det står inte i konflikt med våra exter-
na ambitioner. Vår strävan att i än högre 
utsträckning göra våra frågor uppmärk-
sammade i de kretsar utanför våra egna, 
där opinioner formas och beslut fattas. 
Jag hoppas med min bakgrund, erfaren-

”På samma tema vill jag också att vi i ännu högre grad bidrar till att sprida stolt-
het över våra mycket kompetenta förband och besättningar, alla våra sjömän, sol-
dater och officerare, och det arbete de utför.” Foto: Försvarsmakten, Instagram, 
fotograf; Didrik Book.
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het och nätverk kunna bidra på den punk-
ten. 

Det är med stor tacksamhet jag mot-
tar förtroendet att leda arbetet med att 
ta Kungl. Örlogsmannasällskapet vidare 
mot 250-årsjubiléet om några år. Bland 
mina 73 företrädare i ämbetet är jag tvek-
löst den ytligt sett minst självklare. Men 
det gör ledamöternas val, noterar i alla 
fall jag, paradoxalt nog desto mer kraft-
fullt.   

Men jag behöver en startsträcka. Som 
en smula ringrostig i aktiv tjänst, ber jag 
om ert tålamod för en och annan felsla-
gen knop, någon extra sväng för att kom-
ma in i märket. Vore jag dock på väg att ta 
pricken på fel sida, ber jag er skrika till. 

Det nyväckta intresset för den marina 
komponenten i vårt försvar bidrar till den 
entusiasm jag känner inför uppgiften. 
Tack, Thomas, för ditt eminenta före-
döme som ordförande och din vänliga 
lyckönskan. Jag lovar att göra mitt bästa.
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