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KUNGL 
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 5/1967 

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 19 apri/1967 
(Utdrag ur protokoll) 

1. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen navigation och 
sjöfart för 1967 ledamoten Rydström med ledamoten Odin som 
suppleant. 

2. Valdes till medlemmar i Beredningsutskottet för tiden april
november 1967 ledamöterna Tengzelius, Th Lundberg och Celsing 
samt till suppleanter ledamöterna Ehnrot, Larsander och Torner
hje/m i nu nämnd ordning. 

3. Föredrog sekreteraren revisionsberättelse avseende 1966 års 
förvaltning vid Kungl. Orlogsmannasällskapet, Tidskrift i Sjövä
sendet och Örlogsmannasällskapets bibliotek. 

Beviljade Sällskapet ansvarsfrihet för 1966 års förvaltning vid Or
logsmannasällskapet, Tidskrift i Sjöväsendet och Sällskapets bib
liotek. 

4. Föredrog ledamoten Ringenson utdrag ur sin årsberättelse för 
1966 i vetenskapsgrenen personal och utbildning. 

Stockholm den 22 september 1967. 

HANS HALLERDT 
sekreterare 
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LEDAMOTEN 
G. TOBIESON 

Administrativt styrsysfem 

under utveckling 

Intryck från lokal försöksverksam het 

Inträdesanförande i Kungl. Orlogsmannasällskapet 
av ledamoten Göran Tobieson 

Pågående utredningar 

Sedan några år tillbaka har man mom statsförvaltningen .satsa t 

hårt på utvecklingsarbetet inom den administrativa sektorn. Man 

tror sig på goda grunder ha möjlighet att finna och utveckla meto

der, som relativt snabbt skulle kunna verka i effektivitetsbefrämjan

de o~ho produk~ivitetsökc;,nde syfte. _Den långa rad av utredningar, 

som 1gangsatts mom omradet, redovisar nu efterhand sina betänkan

den ochJ?rslag och. den praktiska tillämpningen av utredningsresul

taten boqar aktualiseras även för krigsmaktens del. Det blir h;i r 

fråga om en losskastning från det traditionella förvaltningstän

kandet ti ll förmån för ideer, som i mycket inspirerats a v erfa ren
heter från näringslivet. 

,~tatskontoret. avslutade i våras genom "Programbudgetutredning

en ett utred~Ir:gsarbete a v seende program planering, budgetering, 

~~stnadsre.dovismng och möj ligheterna att tillämpa ett prestations

tank~nde mom statsförvaltningen. Samtidigt som Programbudgetut

rednmgen startade vid årsskiftet 1963/64 tillsattes 1964 års för

svarskostnadsutredning, FKU-64, med uppgift att omsätta delvis 

~~m~a principer inom försvaret. Inom försvarsdepartementet har 

Jamsi?es m:d nyssnämnda utredningar framtagits ett förslag till p ro

grammdelnmg, där krigsmaktens aktiviteter sammanförts till ett 

antal program vart och ett med en enhetlig målinriktning. 

FKU-64, som avser framlägga ett delbetänkande under senhösten 

rörande ekonomisystem i regional och lokal nivå har bedrivit sin 

utredningsverksamhet i fonrrav försök vid vissa fö~band inom Södra 

militärområdet. Detta anförande baserar sig bl a på erfarenheter och 

intryck från sådana försök vid fo 15/BK med KA 2, vilka efter ett 

års förberedelser påbörjades 1/7 1966. 
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Systemets uppbyggnad 
Under försökstiden har konturerna av ett administrativt styr

system klarnat. Ena delen härav d v s vad som är hänförligt till 

ekonomisk planering, samordning, ledning och kontroll ligger inom 

FKU utredningsuppdrag. Andra delen ex:s uppgiftsformuleringar, 

verksamhetsplanering, prestationsmätningsmetodik ankommer på de 

militära myndigheterna att utveckla. De olika delarna är beroende 

av varandra och kan ej heller klart avgränsas varför en parallell ut

veckling måste ske. FKU-försöken har dragit med sig oundviklig 

följdverksamheL Uppbyggandet av ett komplett styrsystem har där

för kommit att anta ansenliga proportioner. Med hänsyn till de all

männa förutsättningarna och aktuellt försöksförbands resurser måste 

uppgiften anses krävande. 
Komponenterna i ett styrsystem för en lokal myndighet innehåller 

i försöksversionen de komponenter, som framgår av bild på sid. 508. 

Den helstreckade inramningen i högra delen av bilden utgör de 

komponenter, som faller inom FKU utredningsuppdrag. tiverord

nad(e) myndighet(er) ställer uppgifter efter fastställd modell. För 

varje uppgift anges målet. Uppgiftsställningen omsätts vid förbandet 

i en kronologiskt uppgjord verksamhetsplan. 
Svarande mot uppgifterna sker tilldelning av resurser. Resurstill

deln ingen omsätts i en budget. Budgeten kan sägas utgöra verksam

hetsplanen uttryckt i .siffror och indelad i områden under ledning av 

chefer med definierat ansvar för verksamhet och ekonomi. 

Verksamhetsplanen genomförs och utlöser vissa prestationer. Kon

troll av att dessa leder till måluppfyllelse enligt uppgiftsställningen 

sker genom prestationsmätning. Kostnadsutfallet av verksamheten 

sker genom fortlöpande redovisning. Genom rapportering informeras 

planerings- och budgeteringsansvariga chefer. Kostnaderna, d v s 

faktisk resursförbrukning ställs mot fullföljd verksamhet eller an

norlunda uttryckt, grad av måluppfyllelse mot budgetutfall. Sålunda 

konstaterat resultat analyseras. Underlag erhålls därvid för framtida 

planering, budgetering och korrigerande (effektivitetshöjande) är
gärder. 

Styrsystemet i produktion kräver riklig tillgång på administrativa 

hjälpmedel i form av ADB, bokföringsmaskiner, specialblanketter 

etc. 

Förbandsbudget och budgetarbete 
I anslutning till styrsystemets uppbyggnad några ord om för-
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bandsbudgetens omfattning och budgetarbetets förlopp . 
Budgeten är den styrande komponenten i systemet. Försöken har 

därför hittills dominerats a v budgetarbetet. Förbandsbudgeten har 
getts karaktären av kostnadsbudget, då en förbandsch efs styrning av 
verksamheten bör baseras på uppgifter om kostnader. Kostnader kan 
i motsats till utbetalningar (kassatransaktioner) ändamålsinriktas och 
därför utgöra underlag för ekonomisk planering. Vid sidan av kost
nadsbudgeten bör finnas en utbetalningsbudget, i vilken avräkning 
mot riksstatsansl~g kan ske. 

I förbandsbudgeten intas kostnader för den löpande verksamhet 
förbandschefen ansvarar, i huvudsak kostnader för personal, materi
el, förplägnad, sjukvård, drift och underhåll av byggnader och an
läggningar, telefoner, expenser, städning, personal- och rättsvård. 
Investeringskostnader av typ avskrivning och ränta eller pensions
kostnader kan i princip ej påverkas av en förbandschef och budge
teras ej. Det förutsättes att .samtliga tilldelade medel behandlas och 
utnyttjas som om tilldelning skett i ett klumpanslag. Chefens hand
lingsfrihet begränsas härigenom ej av anslagstekniska hinder. Dock 
måste alltid vissa restriktioner gälla ex:s ifråga om personal och dess 
utnyttjande, krav på standard och underhåll, beredskapskrav, om
sättning av förnödenheter m m. 

Budgetarbetet bör decentraliseras och börja nedifrån. Man till
godogör sig därvid detaljkunskaper, som står att få på lägre nivå 
och uppammar känslan för medansvar hos underordnade för den 
slutliga måluppfyllelsen samt stimulerar det allmänna kostnadsmed
vetandet och skapar därvid utbredd kostnadsklokhet. Ansvaret bör 
dock ej läggas längre ned än där befattningshavare med tillräcklig 
kompetens och befogenheter att påverka det ekonomiska resultatet 
återfinns. 

På vilka nivåer budgeten skall läggas är beroende på typ av för
band. Fo 15/BK med KA 2 måste budgetera på flera nivåer än ex:s 
ett infanteriregemente. En fördel är dock att begränsa antalet nivåer 
ti ll två, där den övre nivån utgör de stora ansvarsområdena och den 
lägre de kostnadsställen, som ingår i dessa. Själva budgetarbetet på
börjas i regellängre ned än så i organisationen. 

De kostnadsberäkningar, på vilka budgeten baserar sig, måste ske 
efter fasta och enhetliga regler. Kostnadsberäkningar - budget -
redovisning (utfall) måste basera sig på genomgående likartad pris
sättning. Detta är ett problem för sig där centralförvaltningarna med 
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tillgång på erforderligt statistiskt grundmaterial måste engagera sig. 

Internprissättningen av stödfunktionernas tillhandahållna varor och 

tjänster måste avvägas så att de faktiska utbetalningarna täcks in 
på sikt. 

Budgetarbetet skall även inordnas i äskande- och tilldelnings

cykeln. För marinens del föreligger här genom speciella organisato
riska förhållanden svårforcerade hinder, varom mera nedan. 

Redovisningsteknik 

I ett prestationsinriktat styrsystem är som framhållits kostnadsredo

visning angelägnare än kassaredovisning. Den senare måste emellertid 

så länge nuvarande anslagssystem består, bibehållas, om ock i för

enklad form med anlitande av ett begränsat antal titlar. Detta till

lämpas f n på försöksförbanden. Ett förslag föreligger från Riksrevi

sionsverket (prop 1967: 79) som syftar till en relativt näraliggande 

omläggning av kassaredovisningen, varvid ett närmande till ett pro

graminriktat anslagssystem skulle åstadkommas. Antages försl aget 

kommer de olika redovisningsmetoderna att anslutas till varandra. 

Anslagskontrollen kunde i så fall avlastas förbandets förvaltnings

grenschefer och koncentreras till övrigt redovisningsarbete vid kassa

avdelningen. Utnyttjande av bokföringsmaskiner ställer sig då lön
samt. 

Närhelst en kostnad (förbrukning, lån, nyttjande) uppstår inom 

förbandet hänföres (konteras) denna dels till kostnadsslag, dels nll 

kostnadsställe inom det ansvarsområde den är budgeterad. Hjälp

medlet vid denna kostnadsfördelning är kontoplanen, där indelning 

i kostnadsslag och kostnadsställen gjorts efter förbandets behov efter 

ett för alla försöksförband gemensamt mönster. Siktet är inställt på 

en framtida anpassning till en gemensam statlig normalkontoplan. 

Sålunda konterad kostnad inrapporteras för ADB-bearbetning och 

redovisas periodiskt, vanligen månadsvis, tillsammans med övriga 
kostnader under perioden. 

Redovisningen sker genom informationslistor, där kostnadsutfall, 

specificerat på kostnadsslag, kan utläsas mot budget inom resp an

svarsområde och däri ingående kostnadsställen. Ansvariga chefer, 

envar på sin nivå, har sålunda ständigt tillgång till aktuellt kostnads

läge för avstämning mot vid tidpunkten ifråga uppfylld verksam

het. Indelningen i ansvarsområden och kostnadsställen har gjorts 

efter huvudfunktionerna enl uppgiftsställningen, nämligen, plane-
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ring, mob- och krigsförberedelser, personal, utbildning samt stöd

funktioner. Kostnadsslagen har inordnats inom huvudgrupperna av

löningar och förmåner, materiel- och anläggningskostnader, taxor för 

vissa tjänster samt övriga kostnader. 

U ppgiftsställning, verksamhetsplanering och prestationsmätning 

Den del av styrsystemet, som FKU svarar för, d v s budgetering, 

kostnadsredovisning, rapportering och kalkylering ligger ett utveck

lingssteg före den andra delen, som är de militära myndigheternas 

angelägenhet, nämligen uppgiftsställning, verksamhetsplanering och 

prestationsmätning. Då denna senare del i mycket utgör en förut

sättning för den förra, kan sägas, att utvecklingsarbetet med det to

tala styrsystemet är något haltande f n. 
För en metodisk verksamhetsuppläggning behöver en förbands

chef sina uppgifter från högre myndighet, icke endast klart definie

rade, utan också samordnade funktionsv is och kalendariskt samt 

även i så god tid, att kostnadsberäkningar kan utföras i fas med 

budgetcykeln. Det är ett gammalt önskemål, som genom systemtän

kandet ytterligare skärpts. Uppgifterna ställs i dagens läge på 

mångahanda sätt, från flera myndigheter och vid olika tidpunkter 

och kan i vissa fall t o m vara kontroversiella. Genom öB försorg 

kommer frågan att studeras detta budgetår och modell för uppgifts

ställning till förbanden att framtagas. CM har för avsikt att i sam

råd med centrala myndigheter och MBS göra en metodisk samman

ställning av uppgifterna till marinens båda försöksförband. Här fö

religger bl a problemet att formulera uppgifterna i kvantifierbara 

termer. 
Hur ställda uppgifter fördelas på underlydande chefer och an

svarsområden inom förbandet och när genomförandet skall ske, bör 

framgå av verksamhetsplanen. Under innevarande försöksår skall 

verksamhetsplaneringen särskilt uppmärksammas. CM avser utfärda 

särskilda direktiv härför. 
Prestationsmätning bör ske när mätbart mål har uppnåtts. Redo

visningssidan skall samtidigt kunna ge svar på vilken mängd resurser, 

som förbrukats för aktuell måluppfyllelse. 
Metoder för prestationsmätning, som direkt medger en koppling 

till kostnadsredovisning, synes svåra att framta. Vi befinner oss här 

bara i det förberedande utvecklingsstadiet. Inom utbildningssektorn 

undersöks på KA 2 det möjliga i att genomföra mätningar, som dels 
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skulle klargöra utbildningsnivå i förhållande till tidpunkt och slut
mål, dels förbands krigsanvändbarhet dels ock olika utbildningsme
toders effekt. Provkataloger med standardprov föreligger i viss om
fattning och uppläggning av provserier pågår. Materielsidan har 
ännu ej berörts i de praktiska försöken. Materielens tillstånd torde 
dock vara lättare att objektivt mäta än personalens. 

Marina särproblem 

Det har tidigare antytts att det framgår av bilden på sid. 508 att 
styrsystemet förutsätter en uppgiftsställning, samordnad i tid och 
tjänsteväg, och en likaledes samordnad resurstilldelning balanserad 
mot ställda uppgifter. Endast i mån uppgifts- och resursflödet slussas 
genom en myndighet till förbanden, synes det vara möjligt att på ett 
enkelt sätt uppnå den önskvärda samordningen. 

Den nya regionala ledningsorganisationen innebär att militärbefäl
havarens befäl är oinskränkt gentemot armens och något reducerad 
gentemot flygvapnets förband. I förhållande till de marina förban
den innefattar ej befälsrätten icke-operativ utbildning samt vapen
teknisk och skeppsteknisk förvaltningstjänst. De marina förbandens 
uppgifter och resurser erhålls sålunda i stor utsträckning direkt från 
såväl CM som KMF och till övrig del från MB. Följdriktigt återfinns 
ej heller inom milostab företrädare för marinens utbildning samt 
vapen- och skeppsteknisk tjänst. Armens och flygvapnets organisa
tion med ensartade lydnadsförhållanden erbjuder uppenbarligen 
bättre anpassningsmöjligheter för arme- och flygförband till styr
systemet. Det har också kommit till uttryck i försöksverksamheten 
där försöksförbanden I 12, P 2 och F 10 detta budgetår tagit ett stort 
steg mot en fullständig anslutning till systemet. Ambitionsnivån för 
försöken har genom nämnda organisatoriska förhållanden kunnat 
läggas förhållandevis högt inom armen och flygvapnet. Det är därför 
angeläget för FKU att man inom marinen etablerar försök med ett 
MB ansvar för marinens hela materielförvaltning samt finner fonn 
för en med övriga försvarsgrenar överensstämmande tjänsteväg betr 
icke-operativ utbildning. 

En annan stötesten - dock a v mindre storleksordning - fin ns 
inom ett sammansatt förband av typ fo 15/BK, där medel från såväl 
marinen som armen utnyttjas. Så länge nuvarande försvarsgrensvisa 
ramtilldelning består, måste redovisningsmässig åtskillnad göras mel-
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lan resp försvarsgrenars kostnader, vilket inskränker förbandsche
fens eftersträvade ekonomiska handlingsfrihet. 

Systemets ansättning på försöksförband 
FKU erhåller underlag för sin utredning från bedriven försöks

verksamhet. Man har valt att börja i botten på organisationen, på 
förbandsnivån, med systemutvecklingen. Avsikten härmed skulle 
vara att systemets krav på regional och central nivå mycket snabbt 
skulle tränga sig på och pocka på understödjande åtgärder från dessa 
nivåers sida. Samtidigt räknade man med att de högre myndigheter
na vid konfrontationen mer eller mindre automatiskt skulle genom
syras av prestationstänkandet och handla i linje därmed. 

I praktiken har nu inom Milo S, där samtliga försöksförband 
finns, den regionala nivån börjat fungera med stöd och styrning, 
som ifråga om fo 15/BK i första hand tar sig uttryck i teknisk sam
ordning av försöken med övriga försöksförband. 

De centrala marina myndigheterna har ännu ej (sept-67) nämnvärt 
engagerat sig. FKU avser senare i höst att starta den delutredning, 
som skall omfatta centrala myndigheter och staber. Det är önskvärt 
att resultat härav framkommer med det snaraste. Det lokala marina 
utvecklingsarbetet uppbromsas f n av bristen på central medverkan. 

Försöken vid fo 15/BK 
Förberedelser för försöken påbörjades hösten 1965. En .särskilt till

satt arbetsgrupp fick som uppgift att fram till 1/7 1966 leda för
beredelsearbetena och efter sagda datum leda och utveckla försöks
verksamheten. Förberedelsetiden upptogs av arbete med konstruktion 
av kontoplan, försöksbestämmelser, internprislistor och taxor, ut
bildning, begränsade redovisningsförsök för att förse datamaskinen 
med material för programmering och testkörning samt budgetering 
inför första försöksåret 1966/67. Särskilt redovisningskontor inrät
tades. Arbetet försvårades av att vissa grunduppgifter saknades 1/7, 
t e slutlig medelstilldelning och fullständig utbildningsplan. En preli
minär förbandsbudget förelåg dock vid budgetårsskiftet. Enligt CM 
anvisningar prövades 1966/67 kostnadsredovisning med fördelning 
på kostnadsslag och kostnadsställen. Budgeterings- och rapporte
ringssystem anknöts till redovisningen. Prestationsmätningar utför
des i begränsad omfattning. Tilldelade ekonomiska resurser skulle få 
utnyttjas som om de tilldelats i ett enda anslag utan hinder av nu-
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varande anslagsgränser enligt central förvaltningsmyndighets när
mare bestämmelser. Då emellertid kraven på konventionell anslags
redovisning kvarstod under hela budgetåret, kunde tyvärr sistnämnt 
tillstånd ej utnyttjas. 

Försöksverksamheten var till en början trevande och famlande -
man gav .sig i kast med något helt nytt och oprövat med en mycket 
vag målsättning. Det knakade betänkligt i ADB-maskineriet och 
även personalen sviktade under en avsevärt utökad arbetsbörda. Er
farenheterna blev dock desto fler och det saknades aldrig underlag 
för det utvecklingsarbete, som samtidigt måste drivas. Inför det 
andra försöksåret, som vi nu upplever, hade läget klarnat något. 
Systemets konturer är skarpare och vad som nu närmast skall avver
kas är mera planmässigt inriktat. Utgångsläget är en bättre och stan
dardiserad kontoplan, klarare ansvarsfördelning, mer förfinad ADB
teknik och rätt väl intrimmad personal. Planerings-, prestationsmät
nings- och analyssidan släpar dock betänkligt. Här går det ej att 
lokalt komma så mycket längre. Central medverkan erfordras. 

Under försöken vid fo 15/BK skall enligt kbr 30/6 1967 detta 
budgetår särskilt undersökas möjligheterna att under 1968/69 driva 
försöksverksamhet a v samma slag som f n bedrivs vid I 12, P 2 och 
F 10, d v s budgetering av samtliga resurser, redovisning mot ett 
klumpanslag, verksamhetsplanering och verksamhetskontroll samt 
därav betingade organisationsförsök m m. Det utökade utrednings
uppdraget ställer bl a marinstaben och marinförvaltningen inför om
fattande uppgifter. 

styrsystemets införande 

MBS har uttalat att erfarenheterna från försöksverksamheten ty
der på att det kommer att' ta mellan ett a två år att introducera ett 
administrativt styrsystem på lokal nivå. Om statsmakterna tar ställ
ning till principerna i FKU betänkande om regionala och lokala 
system under våren 1968 kan MBS tänka sig följande etablerings
takt 

1968/69 Systemet införs helt vid Milostab S och nuvarande 
försöksförband 
Införande vid övriga förband i Milo S förbereds 

1969/70 Definitivt införande i Milo S 

Införande förbereds i två andra milon 
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1970/71 Definitivt införande i två andra milon 

Införande förbereds i tre återstående milon 

1971/72 Definitivt införande i tre återstående milon 

Etablering vid bl a kustflottans ledningsorgan och fartyg samt 
centralt ledda utbildningsanstalter måste bli föremål för särskilda 
överväganden på central nivå. 

Tidsplanen synes väl optimistisk. Styrsystemet är ännu långtifrån 
praktiskt användbart. Overgångs- och inkörningsproblemen kan 
ännu ej helt överblickas. Tillgången på kompetent personal av ak
tuell t slag är begränsad. Trängseln inom ADB-sektorn kommer inom 
de närmaste åren att bli enorm. Dessa och andra uppbromsande fak
torer talar för en längre etableringstid. 

Personliga intryck och synpunkter 

Utan överdrift kan påstås att utredningsuppdraget för FKU är 
omfattande. Det berör praktiskt taget alla inom förbandet och ställer 
speciella k ra v på personal i chefs- och förmansställning. Samtidigt 
som försökssystemet .skall hållas i produktion, måste vidareutveck
ling pågå. Verksamheten påverkar alla funktioner inom förbandet , 
vare sig dessa årenfinns inom stabs-, förvaltnings- eller utbildnings
sektorerna. Systemet framtvingar organisationsändringar, personal
omflyttningar, omläggningar av rutiner och krav på fortlöpande och 
starkt varierande utbildning av personal på olika nivåer samt icke 
minst ett radikalt nytänkande i vad avser kombinationen prestation 
- ekonomi. 

När försöken anbefalldes torde ingen haft klart för sig varken 
vilka betydande kvalitativa och kvantitativa insatser dessa skulle 
komma att kräva eller vilka vittgående konsekvenser de skulle med
föra. Jag tror, att om man varit mer framsynt skulle man haft mind
re bråttom, startat mjukare och först efter en bättre analys av utred
ningsuppdraget. Nu föreliggande resultat hade sannolikt kunnat nås 
snabbare och säkrare och med mindre kraftinsats. Personalens inställ
ning till försöken kunde då ha blivit vänligare, vilket skulle under
lättat genomförandet och .skapat större förtroende för de nya ideer
na. Dessa förhållanden bör ej glömmas när etablering skall ske på 
bredare front inom marinen. 
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Den nya given innebär bl a samlat ansvar för verk?am~et och eko
nomi, vilket omvänt innebär att ex:s stabschef, utb!ldnmgschef på
lägges direkt ansvar icke endast för genorr1_förd :erksamhet .~Itan 
även för kostnaderna. Det ansvar för ekonom1funkt10nen, .som havd
vunnet och invant legat på förvaltningsgrenscheferna, är nu i stor 
utsträcknin g på glid bort från dessa. Utvecklingen är svår att accep
tera för den i det traditionella och reglementerade anslags-(förvalt
nings-) tänkandet fostrade. Försöken har gett belägg. på att man 
här stöter på ett naturligt och säkerligen omedvetet paSS1vt motstånd, 
som är utomordentligt besvärligt att övervinna. Det må här även 
omnämnas att försöken, som förutsätter en liberalisering av gällande 
förvaltningsbestämmelser, ofta kommer i konflikt med vad som är 
strikt ur formell och juridisk synpunkt. 

Marinens utgångsläge är på grund av de tidigare kommenterade 
speciella organisatoriska förhållandena ogynnsamt i detta samman
hang. Eftersläpningen är nu ett påtagligt dilemma. Det gäller h:ir 
att vidta åtgärder - i första hand genom helhjärtade insatser fr~n 
marin central nivå - för att inte utredningsvågen skall rulla oss 
förbi. 

Det är min övertygelse att det nya administrativa styrsystemet har 
kommit för att .stanna. Departementet driver på i den riktningen. 
Inom kort torde påyrkas att försvarsmyndigheternas äskanden pre
senteras i programbudgetform. Det tilltänkta administrativa styr
systemet utgör ett effektivt hjälpmedel härför. Programansvaret 
skulle för marinens del komma att åvila chefen för marinen, som 
även skulle svara för marinens .samtliga äskanden. 

Aven av den anledningen bör systemet snarast accepteras och in
föras inom marinen. Möjligheterna att vinna statsmakternas gehör 
för framlagda krav måste underlättas om dessa framläggs i önskad 
presentationsform. 
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KAPTEN 
K G LINDQVIST 

Vem intresserar sig 

för fiolfan 

Om en organisationsteoretisk intressentmodell 

Kapten KARL GOST A LINDQVIST - numera 
verksam som utbi ldningsintendent vid Bonnierföreta
gen - ger i denna artikel en orientering om den s k 
bidrags/ belöningsmodellen, en numera i administra
tionsläran ofta utnyttjad organisationsmodell. Han 
tillämpar sedan denna intressentmodell pJ flottan , 
vilket ger en intressant belysning av organisations
problemen frJn en ny synvinkel. 

~--------------------------------------~ 

För försvaret, försvarsgrenarna och vapenslagen föreligger klart 
formulerade målsättningar som baseras på ålagda uppgifter, på mil
jöns betingelser och på tillgängliga resurser i material, personal, för
måga m. m. Men det tydligt formulerade målet är en kompromiss 
mellan många strävanden åt skilda håll. Aven om alla parter är be
redda att lojalt acceptera den fastställda målsättningen, hade vissa 
gärna sett att t ex försvaret som helhet fått en mer begränsad mål
sättning, att en försvarsgren hade fått .större uppgifter och därmed 
resurser, eller att ett vapenslag fått en delvis annan inriktning. 

Jag tror, att vi lättare skulle förstå och acceptera dessa splittrade 
målsiittningar för försvaret, 0111 v i utnyttjade den moderna organi
~ationslärans möjligheter. Den ger oss instrument att betrakta en or
gan;_sation ur skilda ekonomiska, sociala och tekniska synvinklar och 
hjäl per oss p il. så sätt också att finna effektivare styrmedel för orga
nisacionens ledning. 

Vid .sidan av den klassiska administrationslärans organisations
IT!)d, ,ller, human relations-rörelsen, rationaliseringsrörelsen och olika 
ekonon;_iska modeller har den s k bidrags/belöningsmodellen eller in
tressentmodellen under senare å r blivit mycket omnämnd och om
skriven. Den är i dessa dagar en ofta utnyttiad modell när det gäller 
att förklara ett företags mål och struktur, -; ;1 ;skilt i debatten 0111 fö
retagsdemokrati och i näringslivets ledaruthi :. ,ni ng. 
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Ett företags intressenter 

Bidrags/belöningsmodellen beskriver företaget som en samarbets

fonn mellan olika "intressenter". Dessa är ägarna, lånegivarna, de 

anställda, leverantörerna, kunderna, staten, kommunen och andra 

grupper, som på verkar och beror a v företaget. En särställning sol1l 

intressent intar företagsledningen. A ven konkurrenter kan räknas 

till företagets int ressenter, beroende på hur man vi ll använda mo

dellen. 

FORETAGET 

Agare 
l 

Långivare 
l 

Anställda 

K under 
l 

Företags ledn ing 
l 

Leverantörer 

Stat 
l 

Kommun 
l 

Konkur renter 

F öretagets intressenter 

Intressenterna lämnar i olika fonner bidrag till företagets verk

samhet och får belöningar för sina insatser. Agarna bidrar med kapi

tal och kanske kunskaper och får i utbyte utdelning på det insatta 

kapitalet. De anställda bidrar med arbete samt kunskaper och får i 

utbyte lön. Förutom lönen, som ger möj lighet att tillgodose den an

ställdes grundläggande behov av mat, husrum och trygghet, kan fö

retaget också tillgodose andra behov av gemenskap, uppskattning 

och status samt möjlighet till .s jälvförverkligande och skapande in

satser. Dessa senare typer av belöningar binder ofta den anställde 

hårdare till företaget än lönens storlek. 
Leverantörerna bidrar med råvaror och material och belönas med 

ekonomiska ersättningar och kanske långtidskontrakt, som ger leve

rantörens företag trygghet och .stabilitet. Stat och kommun bidrar 

med skydd, stabil miljö och samhällelig service och får i utbyte bl a 

skatteintäkter från företaget och från dess anställda. 

Företagets målsättning 

Intressenterna, av vilka några exemplifierats ovan, bidrar till före

tagets verksamhet och ställer samtidigt krav på belöningar. Ser man 
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företaget .som en koalition av intressenter inser man att företaget i 
och för sig inte har något mål. 

_Mål~n är flera och inte samstämmiga, de utgörs nämligen av de 

skilda mtressenternas krav på belöningar i form av utdelningar, lö

ner, s_nabb och säker l~verans, inköp, skatteintäkter, bidrag till be

folknmgsunderlag, soCial status, inspirerande arbetsmiljö etc., etc. 

Uppfylls inte dessa mål till en nivå som intressenten anser stå i rim

ligt förhållande till hans bidrag, kan han avbryta kontakten med 

företaget och etablera ett förhållande med något annat företag. 

Ofta _är intoressen~ernas mål ?irekt motstridiga. Agarna kräver hög 

avkastnmg pa det Insatta kapitalet samtidigt som kunderna kräver 

låga priser. Kunderna kräver god service samtidigt som de anställda 

kräver bekväma arbetstider. De anstä llda kräver goda löner sam

tidigt som ägarna kräver högre vinst och kunderna låga priser. Kun

dernas krav på jämn kvalitet och företagsledningens och de anstä ll

das krav på jämn stabil produktion kan komma i konflikt med leve

rantörens önskemål om varierande råvarukvalitet och ojämna leve
ranstider. 

Av detta framgår, att till företagsledningens huvuduppgifter hör 

dels att formulera mål för det samlade företaget, utgående från in

t~essenternas delmål, dels att administrera intressenternas bidrag och 

tdlfredsställa deras k ra v i lagom utsträckning, för att samarbetet 

skall fortsätta. Efter en med tiden ständigt varierande uppfattning 

moåst~ företagsledningen avgöra att ingen ~ntressent får belöningar 

p~ nagon annan s bekostnad. En annan uppg1ft är att ständigt effekti

Visera företagsorganisationens verksamhet, så att intressenternas bi

drag utnyttjas på bästa sätt för att öka den samlade belöningsmas

san. Kostnader kan sparas om man ökar arbetskraftens effektivitet 

ge_1:?~n metodstudie~ eller utbildning. Okade investeringar kan ge 

mo3hghet att nedbnnga antalet anställda och därmed kostnaderna 

högre råvarukvalitet kan förbilliga produktionen etc. ' 

Företagsledningen kan också betraktas som en intressent bland de 

~ndra. Men den intar en särställning så till vida, att medan de andra 

111tres.~enterna l~ttare k:n etablera samverkan med andra företag, 

har foretags ledmngen svarare att utnyttja ett sådant alternativ. Där

för blir företagets överlevande och utveckling också företa<>s ledning-
ens eget krav och delmål. b 

Militär tillämpning 

Kan nu denna intressentmodell tillämpas på en organi sation som 
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krigsmakten eller delar därav? Ja~ tror ~tt man _genom att göra_ så 
skulle få en mer nyanserad syn pa konflikterna mom och omkn ng 
t ex ett vapenslag, på samma sätt som man får det genom att tilläm
pa modellen på ett företag . Ett sådant p~rspektiv kan un_d~rlätta 
ledningens möjligheter att styra organisau_onen, att "a_~n:mist rera 
intressenterna", bedöma och avväga deras bidrag och belonmgar. 

Ett vapenslag har inte ägare, kunder, leverantörer och k?n_kurren
ter som ett företag. Vapenslagets intressenter kan t ex samtidigt vara 
"kunder" och "leverantörer" av .samverkan och "konkurrenter" 0111 

resurser. Ski lda intressenters bindning till organisationen är också 
mycket olika för ett vapenslag och ett företag. Men ett försök ti ll 
intressentmodell för flottan kan i alla fall väcka intressanta tankar 
om olika mål, bidrag och belöningar. 

F lottans intressenter 

Ungefär så här kan man ställa upp en intressentmodell för flot tan. 
De angivna intressenterna lämnar alla bidrag till flottan och får be
löningar i utbyte. 

FLOTTAN 

Högkvarteret Försvars- Riks- Regering och 
civil statsför-

Mil. bef . departementet dagen 
valtning i övr. 

Mil. för-
valtningar Stat!iga 

leveran tör er 

Armen 

CM 
Privata 

Flygvapnet 
Marinstaben leverantörer 

Kustartilleriet -

Frivillig- Kommuner 

organisationer -

l 
Under-

l 
Under-

l 
Värn-

l 
Civilan-

Officerare officerare befäl pliktiga ställda -
Flottans intressenter 
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Genom departement och riksdag anslår samhället medel till sjö
försvaret och får bl a värnkraft i utbyte. De övriga försvarsgrenarna 
och marinens andra vapenslag är alla leverantörer och kunder av 
skydd och samverkan samt konkurrenter o~n resurs_er. . 

Hittills har de anställda inom flottan mte utgjort en hka homo

gen grupp som ett företags anställda. U:tan att lägga n~gra värde
ringar i frågan, är de fem grupperna officerare, underofficerare, un
derbefäl, värnpliktiga och civilanställda så olika ur bidrags/bel_ö
ningssynpunkt, att de bör betraktas som olika intressent_grupper. VI_s
serl igen erhåller alla lön och ger arbete i utbyte, men bmdnmgen ull 
organisationen, formerna för engagemang och utbyte i form av till
fredställda psykologiska behov .skiljer sig avsevärt. 

J ag skrev hittills. På gott och ont kommer skolväsendets allm~n
nisering till en elvaårig skolgång för 80 °/o av ungdomen samt hk
riktningen av de anställdas syn på förhållandet arbetsgivare- arbets
tagare, på sikt att närma flottans fem personalgrupper till varandra. 
Detta oberoende av hur man laborerar med benämningar på kårer 
och tjänsteställningar. 

Andra intressenter är kommuner som Karlskrona, Västerhaninge 
och Stockholm. De upplåter mark och bostäder samt lämnar sam
hällelig service och får skatteunderlag, prestige, PR och betydelse 
för staten i utbyte. Företag som levererar materiel och tjänster får 
förutom betalning ofta stabilitet, PR och kunskaper i utbyte. För
hållandet mellan marinen och Bofors samt mellan flygvapnet och 
Saab ger exempel på detta. Olikheter vad beträffar möjligheten till 
alternativa bindningar ski ljer här privata och statliga företag. 

Jag tror att bidrags/belöningsmodellen är särskilt användbar när 
det gäller att administrera flottans förhållande till kommuner, före
tag och personalen. Genom att sinsemellan jämföra debet och kredit 
för alla inblandade intressenter och repetera deras egna mål får man 
en tydligare bild av läget. 

Intressentmodellen endast ett verktyg av många 

Ett sådant här betraktelsesätt löser givetvis inte problemet att 
klarlägga en organisations mål och administration. Strategiska, t~k
niska, ekonomiska och politiska synsätt måste till för att fullständiga 
vårt vetande om vad vi egentligen vill och hur vi skall göra det. Men 
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Jag tror att intressentmodellen utgör ett värdefullt komplement ti ll 
gängse metoder. 

Man måste också vara uppmärksam på hur man definierar sitt 
objekt - företaget, organisationen - i detta fall flottan. Den som 
läser dessa rader anar kanske att Jet kan vara tveksamt att sam
manföra intressenterna till begreppet flottan. Medan resurserna kan 
sammanföras under rubriken flottan samlar sig målsättningarna må
hända naturligare till begrepp som Milo Syd, Marinen, Krigsmakten 
eller Väster ha vet s intressenter. Då kan intressentmodellen belysa pro
blemet att administrera vissa resurser inom en organisation och ange 
målsättningarna inom en annan. 

522 

LEDAMOTEN 
N RYDSTROM Sjöfart 

Alla de som intresserar sig för militärpolitiska och 
strategiska frdgor bör vara intresserade av den världs
ekonomiska utvecklingen. l detta sammanhang kan 
man ej gd förbi den internationellt och nationellt livs
viktiga sjöfarten och varvsindustrin med samman
hängande näringar. 

Ledamoten, kommendörkapten N. R YDSTROM, ma
rinlärare p d Försvarshögskolan, kommer att i ndgra 
artiklar behandla dessa frdgor under den samman
fattande titeln "Sjöfart". Efter en introduktion be
sleriver han utvecklingen inom sjöförsäkringen genom 
en artikel om Lloyd's of London i detta nummer av 
TiS. 

l ett följande nummer lämnar författaren en oriente
ring om fraktmarknaden genom att redogöra för "the 
Baltic Exchange" . Senare kommer ytterligare en arti
kel av samme för/attare om Lloyd's Register of 
Shipping, som i vidstdende artikel endast berörs i för
bigående. 

l n formationsmaterial har till författaren välvilligt 
överlämnats i samband med de studiebesök som sven
ska försvarshögskolans chef och lärare avlade i Lon
don och Haag i april 1967. Vid besöket i London be
reddes författaren tillfälle till särskilda studier vid 
bl a Lloyd' s, the Baltic Exchange och Lloyd' s Register. 

------------------------------------------J 

Introduktion 

Den ekonomiska utvecklingens internationella karaktär framträ
der allt kraftigare och haven framstår som den naturligaste och 
viktigaste samfärdsvägen. Ur folkhushållningssynpunkt och därmed 
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ur riksförsvarssynpunkt framstår sjöfarten och därmed samman
hängande ekonomisk och industriell verksamhet som hörnstenar i 
dagens och morgondagens svenska samhälle. I bruttofrakter inseglas 
per år ca 3,2 miljarder kronor. Sjöfartsnettot, vilket under den se
naste femtonårsperioden tredubblats och beräknas uppgå till ca två 
miljarder år 1967, är en synnerligen viktig del i den svenska folkhus
hållningen och svarar för att utjämna större delen av underskottet 
i vårt lands bytesbalans. Med andra ord kan man säga att enbart 
detta netto utgör en av förutsättningarna för den svenska levnads
standarden. Utan svensk handelssjöfart skulle ej heller den svenska 
varvsindustrin ha kunnat utvecklats till världens näst Gtörsta, med 
en produktion år 1966 av över 1,8 milj. ton dw. Då produktions
kostnaden per ton håller sig kring 500-800 kr./ton framstår varvs
industrins inflytande på svenskt näringsliv - bl. a. gruvor, stålverk, 
mek. industri - med all tydlighet. 

Ofta åberopas i officiella .sammanhang den blygsamma roll som 
svensk sjöfart spelar när det gäller inhemska transporter. Enligt 
befintlig statistik över inrikes transporter svarar sjöfarten endast för 
mindre än l O procent, medan största andelen faller på järnvägs- och 
landsvägstransporter. Med flyg fraktas endast en bråkdel av den 
totala transportvolymen. Här bör framhållas att tillgänglig statistik 
ej återspeglar hela verkligheten. Statistiskt sett hänförs nämligen all 
trafik mellan svensk och utländsk hamn som utrikeshandel och där
med som trafik med utlandet. Logiskt sett borde dock all sjötran
sport utefter svensk kust till dess fartyget styr från kusten mot ut
ländsk hamn och vice versa räknas som inrikes transport. Två enkla 
exempel. Ett tankfartyg som i .stället för att urlasta i Göteborg fo rt
sätter till Stockholm, bör anses utföra en inrikestransport som mot
svarar landtransport Göteborg-Stockholm. En massafrakt från 
Husum till England innehåller i sig en inrikestransport motsvarande 
ungefär sträckan Husum-Göteborg. Per järnväg vintern 1962/63 
kostade en transport av 1000 ton massa ca 63.000 kronor eller ca 6 
öre per ton/km. Motsvarande kostnad vid sjötransport är ca l öre 
per ton/km, men det bör observeras att i vissa fall är fartygsfrakten 
densamma vare sig lasten hämtas i Norrland eller i Göteborg. Mot
svarande exempel kunde tagas från samtliga svenska hamnar, i det 
fall de ej kunna anses vara "sista svenska geografiska utskeppnings
plats vid exporthandel" - vilket t ex Göteborg är för vår handel 
västerut och Stockholm-Nynäshamn för handeln österut. 
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Vid korta transporter, där omlastningar måste äga rum, är SJO

transport icke vanligen det billigaste fraktalternativet, men i övrigt 
framstår sjötransporten som klart överlägsen både land- och flyg
transport - under förutsättning att öppet vatten eller farleder finns 
tillgängliga. Havet som transportväg är underhållsfritt! Större krav 
på landtransportnätet kräver enorma investeringar under det att ut
ökade krav på hamnanläggningar och terminaler i stor utsträckning 
kan bäras av hamnavgifter. Göteborg är ett exempel på hur man 
inom ramen för disponibla hamnavgifter kunnat självfinansiera en 
avsevärd utbyggnad av hamnkapaciteten. Med dessa mycket korta 
inledande ord har endast avsetts att leda in tankarna på den för 
riket som helhet så viktiga frågan om sjöfart. Med denna och an
gränsande näringar, industri och handel står och faller Sveriges eko
nomi, välstånd och oberoende. 

LLOYD'S OF LONDON 
-historik och aktuell verksamhet 

Parallellt med sjöfarten och handeln till sjöss har sjöförsäkringen 
utvecklats. En av de äldsta formerna för riskskydd var det s k 
romerska sjölånet. Detta lämnades mot säkerhet i fartyg och last och 
skulle återbetalas med ränta om och när fartyget hade anlänt till den 
i förväg bestämda hamnen. Räntan motsvarade vad som i våra da
gars sjöförsäkringsrörelse kallas premie. En annan riskminskande åt
gärd som användes redan i äldsta tider var det s k gemensamma 
haveriet. Om ett fartyg med last råkade i sjönöd, och någon del av 
fartyget eller lasten måste offras för det helas räddning, skulle för
lusten delas genom bidrag från samtliga personer som hade ekono
miska intressen i fartyg eller last som drabbats. Denna gamla regel 
som återfanns i den romerska rätten, har upptagits i alla länders 
sjörätt. 

Den på premier baserade sjöförsäkringen daterar sig till förra 
hälften av 1300-talet. Man har i Genua funnit ett på latin avfattat 
försäkringskontrakt (polis) som är daterat år 1347. I Portugal in
rättades år 1370 en försäkringsförening med obligatoriskt register 
Över fartyg större än 50 ton. Två procent av ägarens årliga förtjänst 
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inbetalades till föreningen. För skada som understeg en tredjedel av 
fartygets värde ansvarade ägaren själv. 

I Sverige återfinns ett kapitel om sjöförsäkring redan i 1667 års 
sjölag, men det dröjde till 1700-talet innan man bildade ett försäk
ringsbolag. År 1739 stadfäste K. Maj :t "as.sociationsregler" för "Sjö
assurance compagniet" i Stockholm. I dag finns i Sverige ett femton
tal sjöförsäkringsaktiebolag, vartill kommer ett antal ömsesidiga för
eningar som tecknar kaskoförsäkringar för medlemmarnas räkning. 
Av internationellt kända försäkringsföretag är utan tvivel Lloyd'.s 
of London det mest kända och mest betydande. 

Vad är Lloyd's? 

Lloyd's är varken ett rederiföretag, en bank eller ett försäkrings
bolag. Det är en internationell försäkringsmarknad och ett centrum 
för nyheter och informationer om all världens sjöfart. Lloyd's är den 
plats där enskilda personer, s k underwriters, bedriver försäkrings
rörelse för egen räkning och risk i konkurrens med varandra. Endast 
valda "Underwriting Members of Lloyd's" får åtaga sig försäkrings
affärer hos Lloyd's. Medlemmarna måste, finansiellt .såväl som i an
dra avseenden, uppfylla de stränga fordringar som uppställs av " The 
Corporation of Lloyd's" och brittiska regeringen. Transaktionerna 
genomförs med personlig och obegränsad ansvarighet. The Corpora
tion of Lloyd's gör alltså icke .själv några direkta försäkringsaffärer 
utan äger rätten att driva försäkringsverksamhet, upplåter lokaler 
m m och tillhandahåller sjöfartsinformationer från hela världen -
allt för att medlemmarna skall kunna bedriva sin verksamhet. The 
Corporation of Lloyd's verkar genom "the Committee of Lloyd's", 
men denna senare blandar sig icke i the Underwriting Members' för
säkringstransaktioner, men följer noga upp medlemmarnas finan
siella situation och solvens. För att förstå vad Lloyd's är och hur det 
fungerar måste man alltså ha klart för sig att försäkringar placeras 
hos Lloyd's underwriters personligen och icke hos Lloyd's i dess egen
skap av s k Corporation. Alla typer av försäkringar med undantag 
av långfristiga livförsäkringar tillhandahålls av Lloyd's underwri
ters. Den årliga premieinkomsten är numera mer än 369 milj. pund, 
av vilken mer än hälften kommer från utlandet. Allmänheten kom
mer icke i direkt kontakt med Lloyd's underwriters utan kan endast 
teckna försäkringar genom Lloyd's för.säkringsmäklare, vilka är de 
enda som har tillåtelse att göra affärer i det s k försäkringsgivarnas 
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En bild av Lloyd' s "kaffehus" ritad av en 1700-talsartist är här infälld 
på första sidan av "Lloyd's News" från år 1696. 

Bild 1 

rum (the Underwriting Room) hos Lloyd's - även kallat "the 
Room". Skälen för och orsakerna härtill kommer att beskrivas i det 
följande. 

H ur Lloyd' s kom till 
Gamla tiders "kaffehus" eller kafeer i London var icke endast 

centra för handel och litteratur, utan även för debatter. De hade 
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också ett politiskt inflytande, vilket föranledde Karl II att försöka 
förhindra deras verksamhet, såsom varande "grogrunder för för
förelse och upprorisk aktivitet". Försöket misslyckades emellertid. 
Bland de otaliga kaffehusen i 1600-talets London fanns ett som hette 
"Lloyd's Coffee House", ägt av Edward Lloyd och beläget på Tower 
Street. Man är osäker om när det först öppnades, men i London 
Gazette, fredagen den 21 februari 1688 bekräftas dess existens genom 
en annons, som utlovade en belöning som skulle utbetalas på Lloyd's 
kaffehus, till den "som vet något om klockor som stulits från 
Edward Bransby". 

Det fanns inget stöd för uppfattningen att Lloyd's skulle vara 
bättre skött eller stod på ett högre plan än något av de andra kaffe
husen, men det hade den stora fördelen att ligga nära Themsen, vil
ket i sig innebar att personer med sjöfartsintressen drogs till platsen. 
Bland de senare återfanns sådana affärsmän som var yilliga att teck
na försäkringar på fartyg och laster. 

Under 1600-talet fanns som tidigare i korthet beskrivits, inga 
försäkringsbolag i dagens bemärkelse. Tillvägagångssättet på den ti
den var att försäkringsgivarna, som var enskilda personer, tecknade 
sina namn under varandra nedanför försäkringsbrevets text. De kom 
då att kallas underwriters emedan de skrev sin namnteckning under 
varandra. Man svarade personligen för den affärsmässiga försäk
ringsrisken. Lloyd's kaffehus blev favoritplatsen för dem som önska
de bedriva försäkringsverksamhet på ett informellt sätt över en kopp 
kaffe - mitt bland diskussioner och stoj runt omkring. Så små
ningom blev Lloyd's kaffehus allmänt ansett som platsen där de som 
önskade försäkra kunde vänta sig att finna underwriters. Edward 
Lloyd å sin sida fann med glädje att med försäkringsverksamheten 
ökade även kundkretsen och han var icke sen att uppmuntra kom
mersen. Agaren påskyndade den affärsmässiga inriktningen av husets 
verksamhet genom att förse kunderna med penna, bläck och papper 
samt sjöfartsunderrättelser, som införskaffades genom löpare från 
fartygens förtöjningsplatser. Är 1696 publicerade han ett nyhetsblad 
som hette Lloyd's News (se bild l) men den lades ned sedan Lloyd 
kommit i klammeri med myndigheterna efter att ha publicerat miss
ledande nyheter från överhuset. Bladet var kortlivat, men kan dock 
anses vara förelöpare till Lloyd's List and Shipping Gazette, Lloyd's 
egen och Londons äldsta dagliga tidning, som utkom första gången 
år 1734, tjugoett år efter Lloyd's död. 
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Det ursprungliga Lloyd's Coffee House var endast en passande 
och uppenbarligen idealisk lokal där affärsmän kunde träffas, disku
tera samt bedriva försäkringsverksamhet och andra affärer. När 
Lloyd's dog år 1713 var rörelsen föga mer utvecklad och han kunde 
icke ha drömt om den internationella prestige som skulle komma att 
förbindas med hans namn. 

I dag är Lloyd'.s ett sällskap, vars stadgar fastställts genom en 
engelsk lag från år 1871 och vars medlemmar - kallade Under
writing Members of Lloyd's - bedriver försäkringsverksamhet för 
egen räkning och på egen risk. Det moderna Corporation of Lloyd's 
försäkrar lika litet som Edward Lloyd gjorde och påtar sig ej heller 
ansvaret för försäkringar som lämnats av dess medlemmar. Däremot 
svarar the Corporation - som tidigare nämnts - genom en kom
mitte för de finansiella kraven på medlemmarna och uppställande av 
regler för medlemskap. Därutöver administreras också de många 
olika verksamhetsgrenar, som är förbundna med försäkringsrörelsen. 

Flyttningen till the Royal Exchange 

Är 1769 hotades Lloyd's rykte som mötesplats för försäkrings
verksamhet genom att några medlemmar började att ägna sig åt 
spekulation i försäkringar. De mera seriösa försäkringsmännen slöt 
sig då samman och övertalade en av de anställda på "gamla" Lloyd's 
att starta ett "New Lloyd's Coffee House", vilket så småningom 
blev det enda bestående. Kafeet låg vid Pope's Head Alley. Två år 
senare, år 1771, blev lokalfrågan mer och mer akut vilket medförde 
att man bildade den första "Committee of Lloyd's". Denna kom
mine med 79 medlemmar valdes bland affärsmän, underwriters och 
mäklare vid kaffehuset. Var och en deponerade l 00 pund i Bank of 
England som grundplåt för att .skaffa större lokaler och uppdrog åt 
kommitten att lösa lokalfrågan. Planer och undersökningar gjordes 
under de följande tre åren, men ingenting hände förrän man genom 
ett privat initiativ av John Julius Angerstein lyckades tillförsäkra 
sig utrymme på the Royal Exchange (Börsen). Lloyd's flyttade in 
där år 1774. 

Flyttningen till börsen från kaffehuset vid Pope's Head Alley var 
en betydelsefull fas i Lloyd's historia, icke endast genom John Julius 
Augersteins aktiva insatser - han kallades sedermera "Father of 
Lloyd's" - utan för att den markerade att kontrollen över lokalen 
övergick från kaffehusägaren till underwriters. 
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The Corporation of Lloyd's 

Under tiden efter flyttningen ti ll Börsen utvecklades ytterligare 
Lloyd's karaktär av privat "klubb" genom restriktioner beträffande 
medlemskap, införande av subskriptioner, utökad makt åt den valda 
kommitten och genom att reglera dennas arbetssätt. Utvecklingen 
kulminerade år 1871 genom den lag som fastställde sällskapets ar
betsformer. Sedermera har denna lag successivt ändrats åren 191 1, 
1925 och 1951 - främst för att följa utvecklingens krav. Grunden 
till korporationen Lloyd's började läggas 100 år tidigare (1771) 
genom valet av den första kommitten. Under perioden 1771-1 871 
lyckades Lloyd's klara sig genom Napoleonkrigens påfrestningar, 
eldsvådan 1838 och en ökande konkurrens från försäkringsbolag. 
Lloyd's visade sig stabilt och stod på säker grund sedan tillförlitl ig
heten prövats och motstånd~förmågan visat sig vara större än nå
gonsm. 

Medlemskap och soliditetskrav 

Försäkringar kan endast godkännas vid Lloyd's genom de s k 
"Underwriting Members of Lloyd's", vilka måste uppfylla synner
ligen stränga villkor för att bli antagna. En blivande medlem måste 
sålunda: 

l. Nomineras av en och godkännas av fem andra medlemmar. 

2. Genomföra affärstransakt ioner med obegränsat och personligt 
ansvar. 

3. Uppfylla kommittens k ra v p å affärsmässig integritet och fi
nansiell ställning. 

4. Inleverera ett borgensbelopp (säkerhet) som skall förvaras av 
the Corporation of Lloyd's. Säkerheten fastställs beroende på affärs
verksamhetens omfattning, men är minst 15.000 pund för en med
lem som icke tidigare haft förbindelser med Lloyd's och som avser 
bedriva såväl sjö- som annan försäkring. 

5. Betala alla premier till en premiefond enligt "Deeds of Trust" 
(fonddokumentet) som godkänts av the Board of Trade (handels
departementet) och the Committee of Lloyd's. Från denna fond kan 
endast utbetalas regressfordringar (claims), expensutgifter samt ga
ranterade vinster. (Uppkomna vinster utbetalas normalt ett p ar år 
efter försäkringstidens utgång för att man skall vara förvissad om 
att icke några eftersläpande fordringar dyker upp.) Varje med lem 
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måste vid inval betala en viss summa pengar, utöver ovanstående 
deposition, som et t förstagångsbidrag ti ll en "Premium Trust Fund". 
Denna senare fonddeposition skall användas för ersättning av skador 
etc och måste återfyllas innan någon ytterligare vinst utdelas till 
medlemmen. 

6. Varje år förete en garantiförsäkring (om han bedriver icke
marin försäkringsverksamhet) till det belopp med vilket vederböran
des premieintäkt för året överskrider depositionen, som placerats hos 
"the Committee". Försäkringen måste även undertecknas av andra 
Lloyd's-medlemmar enligt villkor som kommitten föreskrivit. 

7. Bidraga med ett på premieintäkterna uttaxerat belopp till en 
central fond, avsedd att täcka medlems försäkringsåtaganden i det 
osannolika fa ll ~tt dennes deponerade belopp och personliga t illgång
ar visar sig otillräckliga att täcka hans skyldigheter som underwriter. 
Fonden uppgår till åtskilliga miljoner pund och är till för att skydda 
den försäkrade och icke "underwriters", som allt id är ansvariga för 
åtagandena upp till sin totala privata förmögenhet . 

R evision (the Audit) 

En huvudsak i säkerhetskedjan kring Lloyd's försäkringspolitik är 
den årliga revision, som alla Underwriting Members måste under
kasta sig. 

Medlemmen måste visa att värdet på hans tillgångar är tillräckliga 
för att täcka hans åtaganden inom alla typer av försäkring - a ll t 
enligt revisionsföreskrifterna. 

Revisionen är vida mer än den vanligtvis accepterade definitionen 
på revision. Den är avsedd att tidigast möjligt påvisa varje form av 
eventuellt minskad solvens i underwriters ställning och garanterar 
att ett sådant tillstånd avhjälps så att den försäkrades situation all
t id tryggas. 

Revisionen bestämmer hur stora reserverna skall vara för att ge 
god säkerhetsmarginal. Kraven på reserver är ej uppbyggda med 
hänsyn till underwriters privatförmögenhet. Enligt försäkringsbo
lagslagen av år 1958 leds revisionen av en revisor, som godkänts av 
kommitten och .som därtill även försetts med ett speciellt certifikat 
vars utformning bestäms av the Board of Trade. 

Frivillig revision infördes år 1908, men det dröjde ända till 1946 
innan försäkringsbolagslagen föreskrev att den skulle äga rum. I 
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praktiken innebar lagen endast parlamentets godkännande till ett 
system som tillämpats en lång tid hos Lloyd' s. 

Syndikat 
Trots att Lloyd's Underwriting Members genomför försäkrin gs

transaktioner som individer, på samma sätt som deras företrädare 
på 1800-talet, krävde den moderna handelns komplexitet och de 
enorma försäkringsvärdena att förändringar .snabbt infördes. Det 
gamla systemet, då varje underwriter genomförde sina egna försäk
ringstransaktioner har måst modifieras. I dag är det över 6.000 un
derwriters sammanslu tna i syndikat - med grupper om några f3 
upp till hundra eller flera medlemmar - som är representerade hos 
Lloyd's genom Underwriting Agents. Det finns sammanlagt 146 
marina-, 86 icke-marina-, 25 flyg- och 29 bilsyndikat. Det är Undcr
writing Agents, som genom särskilt utsedda underwriters, godkänner 
försäkringsrisken på uppdrag av de namn som återfinns inom veder
börande syndikat. När sålunda en syndikat-underwriter ("writer") 
accepterar en risk, kan han göra det till ett mycket större belopp, än 
om han endast skrev för sig själv, dock utan att den personliga och 
individuella ansvarigheten på något sätt ändras för de medlemmar 
på vilkas vägnar han accepterar försäkringsrisken. 

Syndikat-underwriters sitter med sina staber i försäkringsgivarnas 
rum ("the Underwriting Room") i speciella "boxar", som ser ut som 
kyrkbänkar. Dessutom finns en livreklädd stab av "waiters", som 
representerar det nedärvt karakteristiska som man än i dag fin ner 
hos det moderna Lloyd's. 

Mäklare 

Försäkring kan endast placeras hos Lloyd's genom förmedling av 
någon av Lloyd's 221 mäklarfirmor, som är de enda som har till 
stånd att göra upp försäkringsaffärer med underwriters i försäk
nngsglvarnas rum. 

Detta för Lloyd's karaktäristiska .system baserar sig på praktiska 
hänsyn. Lloyd's är en marknad och det vore omöjligt för allmän
heten, utan mäklarens speciella kunskap och kännedom, att finna 
den lämplige underwriter, hos vilken försäkring kan tecknas till för
månligaste villkor och premie - något som mäklarna alltid strävar 
efter att ordna för sina kunder. 

Mäklarna har medarbetare och kontakter över hela världen och 
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Försäkringsgivarnas rum ("T h e U nderwriting Room"). 

eftersom Lloyd's underwriters endast får placera försäkringar i för
säkringsgivarnas rum hos Lloyd's, så är mäklarna den enda kontak
ten mellan den försäkrade och underwriters. Icke desto mindre re
presenterar mäklaren den försäkrade och icke en underwriter och 
det är den förstnämndes plikt att bistå kunden och få fram förmån
ligast möjliga villkor med hänsyn till den aktuella risken. Lloyd's 
mäklare är icke enbart hänvisade till Lloyd's utan kan också placera 
försäkringar hos försäkringsbolag. 

Försäkringsgivarnas rum (the Underwriting Room) 
och hur en risk "placeras" 

Försäkringsgivarnas rum - 103 meter långt och 36meter brett
ligger mellan Lime Street och Billiter Street i Londons City och är 
företrädesvis en försäkringsmarknad, där affärer avslutas i full kon
kurrens och genom förhandling mellan mäklare och underwriters. 
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Mäklare och underwriter diskuterar jörsäkringsriske1· vid en "box". 

Sjö-, bil- och flygförsäkringar tecknas i bottenplanet och övriga fö r
säkringar vanligen på galleriet. 

De som icke närmare känner till Lloyd's är förvånade över att 
underwriters ibland sitter vid samma box och ändock konkurrerar 
med varandra. Men det är en en gång så, att Lloyd's aldrig skulle ha 
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Del av en "slip", 1<tvisande av unde rwriters tecknade riskbelopp, 
syndikat och initialer . 

kunnat utvecklas utan den goda affärsanda som råder mitt i konkur
rensen. Den andan utgör en mycket .stor del av marknadens starka, 
men ogripbara "spirit". Förtroendet mellan mäklare och underwri
ters exempliferas av den "slip" - ett opretentiöst på visst sätt vikt 
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papper - p~ vilket den risk som skall täckas i korthet beskrivs och 
till en början är det enda skriftliga beviset på en överenskommelse. 
Trots enkelheten vet mäklaren att om denna "slip" är försedd med 
en underwriters initialer, så räcker detta som underlag för skadereg
lering även om försäkringsbrev ej hunnit utställas. 

Till att börja med presenterar mäklaren "the slip" avseende en vis:; 
risk för en underwriter som på marknaden anses vara aukto ri tet 
rörande den speciella typ av försäkring det här är fråga om. Mäk
laren söker i första hand vara en "leader", d v s en underwriter be
redd att som översta namn teckna under försäkringsslipen. Mäkla
ren kan då bedöma inom vilka gränser underwriter ifråga troligen 
kommer att sätta försäkringspremien. Om mäklaren efter diskussion 
anser taxan för hög, så har han möjlighet att vända sig till andra 
underwriters för att få konkurrerande anbud. 

När man kommit överens om premien för en försäkring och det 
krävs ett högt täckningsbelopp, vilket numera är vanligt, så brukar 
en underwriter teckna endast en del av risken. Denna andel i pro
cent, i kombination med påtecknad signatur, skriver vederbörande 
underwriter på den slip som mäklaren därefter går med till andra 
underwriters, som han övertalar att påteckna för viss del till samma 
premienivå som den som först signerat. Detta fortgår till dess att 
100 procent av risken täckts. På det viset är försäkringen .spridd 
över ett antal individer och om det uppstår en skada kan den lättare 
bäras av många än av få försäkringsgivare. Denna mycket gamla 
försäkringsprincip har möjliggjort för Lloyd's försäkringsmarknad 
att åtskilliga gånger möta enorma ersättningskrav utan den ekono
miska katastrof som i annat fall kunde synas oundviklig. 

Den icke-marina försäkringsmarknaden 

Trots att Lloyd's ursprungligen var en marknad enbart för sjöför
säkring och att man i samband därmed skapade en världsvid orga
nisation för sjöfartsinformation, hänför sig i dag mer än hälften av 
den årliga premieintäkten på över 370 milj. pund (c:a 5,5 miljarder 
kronor) till icke-marina för.säkringsobjekt. Denna utveckling beror 
nästan helt på de pionjärinsatser som Cuthbert Heath gjorde under 
1880-talet för att främja icke-marina försäkringsverksamhete r. På 
den tiden ansågs sådana försäkringar vara spekulativa, men i dag är 
de helt accepterade. Mr. Heath utfärdade bl. a. den första stöldför-
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säkringen, den första paketförsäkringen för juvelerare och den för
sta försäkringen mot inkomstbortfall genom brand. 

Over hela världen tecknas i dag genom Lloyd's underwriters för
säkringar mot varje form av risk, med undantag för långfristiga liv
försäkringar - antingen direkt eller genom återförsäkring. Inget 
objekt är för litet och endast ett fåtal är för stora för denna mark
nad. Den första flygförsäkringen som någonsin tecknats godkändes 
av Lloyd's år 1911. Nu uppgår flygförsäkringarna till mer än 25 
milj. pund, vilket är en betydande del av den årliga premieintäkten. 
Siffran växer ständigt och uppgår approximativt till halva Londons 
totala flygförsäkringsmarknad. 

Bilförsäkringar, med undantag för utländska sådana, svarar för 
c:a 20 milj. pund av den totala premieintäkten. Aven om det är ett 
förhållandevis lågt belopp, har denna marknad en styrka och en 
anpassbarhet som gör den jämförbar med varje annan bilförsäkrings
verksamhet. 

Man brukar säga om Lloyd's att allt går att försäkra där, och 
även om detta ej är bokstavligen sant, gäller det mera för Lloyd's 
än för något annat ställe där försäkringar tecknas. Vissa risker kan 
dock ej anpassas till Lloyd's system med individuell försäkring -
t ex långfristiga livförsäkringar samt andra risker .som bedöms vara 
all tför stora för att överhuvud taget kunna betraktas som verkliga 
försäkringsobjekt. Mycket ovanliga försäkringar, t ex en filmstjärnas 
skägg, risken att behöva betala ut "holing-in-one" vid golftävlingar 
eller risken att träffas av en satellit som avviker från sin bana, re
presenterar endast en bråkdels procent av Lloyd's underwriters pre
mieintäkt, men visar icke desto mindre marknadens flexibilitet. 

Lloyd's kommitte 

Lloyd's försäkringsmarknad administreras av en kommitte som 
innehåller 12 av Lloyd's medlemmar, valda av och bland medlem
mar. De väljs för en fyraårsperiod efter vilken de måste dra sig till
baka under ett år innan de är omvalbara. Komminemedlemmarna 
väljer årligen bland sig själva ordförande och vice ordförande. En
ligt ett nyligen fattat beslut väljs även från januari 1967 en andre 
vice ordförande och från och med 1969 kommer antalet kommitte
ledamöter att utökas till 16. På det viset kommer fyra kommitte
medlemmar i .stället för nuvarande tre att avgå årligen och fyra nya 
att inväljas. 
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Konimitten bestämmer icke annat än i undantagsfall om de kate
gorier av försäkringar som tecknas vid Lloyd's, ej heller blandar den 
sig i underwriters dagliga försäkringsverksamhet. Kommitten är an
svarig för inval av nya medlemmar och följer noga upp den fin an
siella ställningen hos försäkrin gsgivare vid Lloyd'.s. Vidare admini
strerar kommitten korporationen Lloyd 's affärsverksamhet inklusive 
försäkringsutbetalningskontoren (the Claims Offices), sjöfartsunder
rättelser och publikationer, flygför.säkringsavdelningen, agentorgani
sationer, försäkringsavdelningen, centrala bokföringssystemet, avdel
ningen för uppföljningen av utländsk lagstiftning, frågor angående 
medlemskap, revisions- och informationsavdelningarna samt samtlig 
fast och lös egendom. Dessa frågor berörande korporationen inuc
fattar slutligen kontroll av en permanent stab på mer än 2000 perso
ner, som direkt leds genom en "Principal Clerk", som ~ir verkställan
de direktör inom korporationen. 

Försäkringsavdelning (Lloyd's Policy Signing Office) 

För många år sedan måste varje försäkringsbrev undertecknas av 
de underwriters som accepterat en del av risken. I dag utförs denna 
viktiga del av marknadsfunktionen genom försäkringsavdelnin gen, 
som är en central avdelning, administrerad av kommitten. Försäk
ringsbrev kontrolleras där mot aktuell "slip", undertecknas på ve
derbörande syndikats vägnar och förses med försäkringsavdelnin gens 
sigill, utan vilket inget av Lloyd's brev är giltiga. Avdelningen fö rser 
o.ckså underwriters med detaljupplysningar om genomförd a tran sak
tioner. 

År 1961 infördes ett system med central bokföring, som grun dar 
sig på detaljuppgifter från försäkringsavdelningen och innefattar 
alla sifferuppgifter om tagna försäkringar. Man har nu också över
enskommit att centralt reglera underwriters premieinkomster och 
.skadekrav med mäklarna. Centralt bokförs över 20 milj. transaktio
ner per år. Underwriters och mäklare förses dessutom genom avdel
ningens försorg med kvartalsvis statistik över verksamheten. 

Lloyd's agenter 

Lloyd's har alltid arbetat i intim kontakt med sjöfarten, varför 
man helt naturligt utvecklat en världsomspännande uppföljning av 
sjöfartsinformationer. Ett viktigt led i detta system utgör det n:it-
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verk över hela världen av Lloyd's agenter och underagenter, vars 
uppgift bl a är att sända informationer till Lloyd's om sjöfart och 
luftfart samt rapportera andra nyheter som berör hamnar, städer 
och övriga områden inom vilka de arbetar. Detta är emellertid en
dast en del av agenternas uppgifter. De skall även på begäran utse 
besiktningsmän (inspektörer), som skall rapportera om skador eller 
förluster. Agenterna är dessutom godkända som skadeståndsreglerare 
på uppdrag av underwriters. Det är praxis vid sjöförsäkring genom 
Lloyd's underwriters .samt övriga försäkringsgivare att bestämma 
att ersättningsfrågan regleras genom Lloyd's agenter, som tillkallas 
fö r att utföra besiktning. 

Lloyd's agenter sysslar under vissa omständigheter med icke
marina besiktningar och ersättningskrav, liksom också i samarbete 
med Lloyd's flygavdelning genom besiktning av skadade flygplan. 

Lloyd's första agent utomlands utnämndes år 1811 på A n t i g u a 
och mot slutet av det året hade man utsett 150 firmor som agenter. 
I dag finns det c :a 1500 agenter och underagenter runt om i världen. 

Sjöfartsin formationer och publikationer 

Den enorma mängd sjöfartsinformationer som dagligen mottas vid 
Lloyd'.s från agenterna, kustradiostationer, skeppsredare m fl, insam
las på Lloyd's underrättelseavdelning, varifrån de vidarebefordras 
till tidningar, radio och television samt intresserade marina och kom
mersiella organ. 

Inom Lloyd's redigeras och utges underrättelserna genom redak-
tionsavdelningens försorg i ett antal egna publikationer, vilka trycks 
hos Lloyd'.s eget tryckeri och distribueras till prenumeranter över 
hela världen. Följande tidskrifter utges: 

Lloyd's List and Shipping Gazette 
Lloyd's Shipping Index 
Lloyd's Shipping Index Voyage Supplement 
Lloyd's Loading List. 
Härtill kommer böcker som: 
Lloyd's Maritime Atlas 
Lloyd's Calender 
Lloyd's Survey Handbook och 
Lloyd's List Law Reports. 
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Lloyd's List 

Lloyd's Shipping Index 

Lloyd's Loading List 

Lloyd's Brokers 

Lloyd's List Law Reports 

Utöver nyheter a v allmänt intresse för marina och kommersiella 

organ innehåller Lloyd's List and Shipping Gazette rapporter om c:a 

7000 dagliga förändringar beträffande fartyg och sjöfart samt inne

håll er Lloyd's unika förteckning över sjö- och flyghaverier. Lloyd's 

Shipping Index, som också utkommer dagligen har uppgifter om 

c:a 16000 oceangående fartyg, deras typ, ägare, flagga, klassnings

sällskap, byggnadsår, brutto- och nettotonnage, resa och senaste 

position. 
Lloyd's Loading List, som utkommer varje vecka, har ett månat

ligt flygfraktsupplement ("Cargo By Air") och utgör en värdefull 

vägledning för exportörer angående tillgängliga lastmöjligheter till 

sjöss och med flyg från Storbritannien och övriga Europa till alla 

delar av världen. 
Genom nämnda sjöfartspublikationer, som bygger på sjöfartsun

derrättelser och informationer som samlats under många år, förser 

Lloyd's hela världen med de fullständigaste sjöfartsunderrättelser 

som finns att få. 

standarddokument 

Ett antal dokument som har sitt ursprung hos Lloyd'.s ha blivit 

standard och används överallt i sjöfarts- och försäkringssamman

hang. Lloyd's försäkringsbrev antogs vid Lloyd's år 1779 och ord

valet, med smärre ändringar endast, används fortfarande för alla 

sjöförsäkringsbrev, men naturligtvis har tillägg gjorts för att anpassa 

till moderna tiders krav. Lloyd's Average1 Bond ("Förlustförbindel

se"), Lloyd' s Bottomry Bond 1, Lloyd' s General A v era ge Receiptl, 

Lloyd's Standard Form of Salvage Agrcement och Lloyd's Standard 

Form of Arbitration Agrcement in Case of Collision är välkända 

över hela den merkantila världen och underlättar avsevärt försäk

rings- och handelstransaktioner i allmänhet. 

1 I sammanhang med sjöförsäkring betyder termen "average" förlust. General

average är en förlust som berör sjöförsäkrin gens alla delar: fartygen, lasten 

och frakt, s. k. gemensamt haveri. 

Lloyd's Average Bond motsvaras på svenska närmast av " haveriförbindclse". 

Lloyd's Bottomry Bond är en typ av fartygsinteckning med gynnsam förmåns

rätt. 
Lloyd's General Average Receipt kan översättas med "deposition för gemen

samt haveri". 
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Lloyd' s medaljer 

Lloyd's kommitte har också instiftat ett antal medaljer att utdelas 
till sådana som på ett utomordentligt sätt bidragit till att rädda liY 
till sjöss eller sådana som lyckats rädda fartyg eller last. Lloyd's 
krigsmedalj för visat mod till sjöss präglades l '140 och utdelas till 
befäl och manskap inom handels- eller fiskeflottan för utomordent
ligt mod till sjöss i krigstid. En särskild medalj kan även tilldelas 
medlemmar i Lloyd's för utomordentliga förtjänster inom sällskapets 
verksamhetsområde. 

Lloyd' s fartygsregister (Lloyd's Register of Shipping) 

Lloyd's Register of Shipping och Lloyd's sammanblandas ofta. 
Dessa två är de facto två varandra oberoende organisationer, men 
de har .samma ursprung och samma namn. Registret kommer att nä r
mare beskrivas i en följande artikel, men redan här lämnas för sam
manhangets skull en kort resume. 

Vid tiden för Lloyd's kaffehus samlade och katalogiserade under
writers informationer om enskilda fartygs konstruktion och egen
skaper för att underlätta försäkringsbedömningar. Detta fartygs
register, som kallades antingen underwriters register eller "gröna 
bok", utgavs första gången år 1760. En tvist år 1797 angående klass
ningsmetoden resulterade i att skeppsredarna gav ut en egen bok. 
Den utkom första gången 1799 och förblev ett konkurrerande regis
ter ända till år 1834, då ett gemensamt finansieringsproblem med
förde en överenskommelse om att endast utge "Lloyd's Register of 
Shipping", men trots detta är registret oberoende av Lloyd's. N ära 
samband finns dock, vilket bl a exemplifieras av att vissa medlem
mar i Lloyd's kommitte även återfinns i kommitten inom Lloyd's 
Register of Shipping. 

Upprapning (Calling) 

Lloyd's är en blandning av gammalt och nytt. Med ett system som 
är baserat på empirisk utveckling är det icke alltid önskvärt eller ens 
möjligt att fullständigt ersätta gamla och beprövade metoder. D et är 
fördelaktigare att förbättra ett uppbyggt system med modern tek
nik och det är vad som huvudsakligen har hänt vid Lloyd's. Upp
rapning t ex, genom vilken mäklarna tar kontakt med underwriters, 
daterar .sig till tiden då Lloyd's hade lokaler på Börsen och ursprung-
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U p proparen i talarstolen omgiven av n&g,·a mälelarc. Över elektriska 
annonseringstavlan hänger Lutmc-klockan. 

ligen till och med under tiden på kaffehuset , där ~n pojke som gick 
under beteckning "Kidney", läste meddelanden fran e~1 pulpet. Me~ 
toden vid Börsen att låta vaktmästare ropa namnet 1 megafon pa 
den mäklare man önskade komma i kontakt med, är i princip oför-
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ändrad, men i dag använder man sig av en modern mikrofon och 
högtalare. Så snart mäklaren hört sitt namn utropas kan han med
dela sin uppehållsplats på annonseringstavlan i utropningsrummet 
och på galleriet med hjälp av ett elektroniskt signalsystem. 

Meddelanden om haverier 

En haverianslagstavla hänger omedelbart innanför huvudingången 
till försäkringsgivarnas rum. Varje dag sätter man upp haverimedde
landen som i detalj upplyser om sjö- och flygolyckor, icke-marina 
skador som eldsvådor, översvämningar, rån etc. Marina meddelanden 
är gula, icke-marin skära och flygmeddelanden blå. Enligt gammal 
tradition skrivs sjöhaverier för hand. 

I en haveribok, som ligger på en skrivpulpet i mitten av försäk
ringsgivarnas rum, återfinns namnen på fartyg som totalförlist eller 
bedöms bli totalförluster. Införandet i boken sker med gåspennan på 
samma sätt, oavsett om det gäller ett litet kustfartyg eller ett ocean
gående linjefartyg, .som kostar försäkringsgivarna miljontals pund. 
Boken möjliggör för underwriters att hålla sig informerade om have
rerade fartyg, i vilka de har försäkringsintressen. 

Nelsonrummet 

Lloyd's byggnad vid Lime Street utformades främst med tanke på 
det funktionella och moderna, men man kan snabbt fly undan den 
hektiska internationella försäkringsmarknaden till lugnet i N elson
rummet som ligger i höjd med galleriet. I belysta glasmontrar på 
högröd ,sammet ligger reliker från Nelson och Lloyd's Patriotiska 
fond. Denna grundades år 1803, men långt tidigare på kaffehustiden 
hade informella välgörenhetsinsamlingar ordnats. Fonden bildades 
genom bidrag från Lloyd's medlemmar för att hjälpa efterlevande 
till sjömän som dödats eller sårats i aktiv tjänst till sjöss. Fonden 
fortsätter än i dag sin verksamhet enligt ursprungliga statuterna. 

Själve lord Nelson mottog två gåvor i form av silverfat, vartdera 
värderat till 500 pund, ett efter slaget vid Nilen (Aboukir) år 1798 
och ett efter Köpenhamn 1801. Minnesfaten bildar kärnan i N elson
samlingarna. Under årens lopp har Nelsons brev, memoranda, silver
fat och sabel samt ett porträtt i helfigur av Nelson (målat av LE
MUEL ABBOTT) inköpts och donerats till Lloyd's av underwriter:>, 
mäklare m fl. Bland samlingarna lägger man särskilt märke till logg-
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boken tillhörande H. M. S. E u r y a l u s som var spanings- och sig
nalfregatt under slaget vid Trafalgar. I den uppslagna boken (för 
den 21 oktober 1805) kan man läsa den berömda signalen "England 
expects that every man will do his duty". 

Med rätta är man vid Lloyd's stolt över sina samlingar. 

Lutine-klockan 

Många förknippar namnet "Lloyd's" med Lutine-klockan, men 
det råder en utbredd missuppfattning om hur den används .. Klockan 
hänger över talarstolen i fÖrsäkringsgivarnas rum vid Lloyd's och 
används när viktiga meddelanden skall lämnas till marknaden, två 
slag för goda och ett slag för dåliga nyheter. Den används ej för 
varje fartygsförlust. Förr betydde en ringning på klockan att ett 
meddelande .skulle ges angående ett försenat fartyg, men alltsedan 
tillkomsten av moderna kommunikationsmedel så används klockan 
nu för tiden vid ceremoniella tillfällen. skeppsklockan tillhörde ur
sprungligen den franska fregatten La Lutin som överlämnade sig 
till britterna i Toulon år 1793 och som H. M. S. Lutine användes att 
frakta en last med guldtackor från Yarmouth Roads till Hamburg 
år 1799. Det blev hennes sista resa, ty fartyget förliste vid Ter.schell
ing i en våldsam storm den 10 oktober 1799. Alle man förlorades, 
liksom lasten som var värderad till 1,4 milj. pund och försäkrad vid 
Lloyd' s. 

Ett antal bärgningsförsök har gjorts under årens lopp. Man har 
lyckats återfinna för ungefär 1 00 000 pund guld i tackor, reliker som 
t ex en kanon och rodret, av vilket man för övrigt tillverkat ett bord 
och en stol som placerats i Lloyd's skrivrum, befälhavarens klocka 
och naturligtvis skeppsklockan, som återfanns år 1859. 

Lloyd's olika hemv ist 

Sedan år 1688 har Lloyd's haft sina lokaler på Tower Street, 
Lombard Street, Pope's Head Alley, Börsen, South Sea House (under 
den tid Börsen ombyggdes efter eldsvådan år 1838) och Leadenhall 
Street. Den nuvarande byggnaden som projekterats av Terence Heys
ham, invigdes av drottningmodern den 14 november 1957. Fastig
heten har sin huvudingång vid Lime Street, men är förenad med 
byggnaden vid Leadenhall Street genom en bro i höjd med första 
våningen. Huvuddelen i byggnaden utgörs av försäkringsgivarnas 
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Vid Lime Srrcet förenas Lloyd's gamla och n;•a byggnader 

med en täckt bro. 

rum, som är galleriförsett runtom och upptar c:a 3 700 m~ eller 
större delen a v totala botten planet. 

Kommittesviten på andra våningen är gjord i stil från Adam 
perioden. Själva kommitterummets utformning anslu ter till det ur
sprungliga Adam Great Room of Bowood House, Wiltshire. Taket 
är ett utsökt arbete med guldkornischer och friser. Marmorspisen är 
av Adams design, huggen av Thomas Carter. Gardiner, mattor och 
övriga textilier följer även helt periodens smak. 

Namnet The Captains Room här.stammar från den tid då ett rum 
i Börslokalen utnyttjades för fartygsauktioner, men är nu restauran t 
för underwriters m fl. Rummet är ungefär 20 x 25 meter och är där
med större än hela Edward Lloyd's 1700-tals kaffehus på Lombard 
Street. 
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slutord 

Som synes är Lloyd's en orgamsatwn med många olika kompo
nenter: 

en korporation, en sammanslutning av underwriters, en interna
tionell försäkringsmarknad, tryckerier och ansvariga utgivare av sjö
fartspublikationer, världens centrum för sjöfartsunderrättelser och 
slutligen en betydande fastighetsägare i Londons City. Var och en 
av dessa verksamhetsgrenar hänför sig till Lloyd's och gör det dir
med unikt som affärsföretag. I intet annat företag kan för:;äkringar 
säljas av individer med obegränsad tillförlitlighet, i konkurrens med 
varandra och ändock med en mycket påtaglig, men odefinierbar 
"esprit de corps". 
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KOMMENDORKAPTEN 
P INSULANDER 

KA-kamrater i 

försvarsdebatten 

En frisk, merendels saklig debattskrift kallar läraren 
i sjötaktik vid Militärhögskolan, kommendörkapten 
PER INSULANDER, i denna anmälan en i dagarna 
utkommen bok "Försvar i vår tid". Boken är skriven 
av hans lärarkollegor, KA-majorerna Hansson och 
Lundeli och utgiven p!i Prisma förlag genom Marin
litteraturföreningen i samarbete med M ilitärlitteratur
föreningen (Pris 14:- ink/ oms, MFL-medlem ca 
10:-). 

Anmälaren ger sin syn p!i boken, som i sin tur !!ter
speglar sina författares !isikter. Säkert har TiS-Iäsarna 
ytterligare synpunkter p!i detta stora, aktuella och 
m!lngfacetterade ämne. Redaktionen välkomnar dessa. 
Skriv gärna korta inlägg! 

, _______________________________________ J 

I en lättläst volym på 119 sidor presenterar majorerna Lars H ans 
son och Arne Lundeli sin syn på debatten kring och inom vårt för
svar, på försvarsutredningen och på vår krigsmakt under rubriken 
"Försvar i vår tid". 

Man får i början en kort resmne av den utveckling de internatio 
nella relationerna, främst i Europa, genomgått efter det senast 
världskriget. Det pekas på svårigheterna att förutsäga lägets för 
ändringar. Inte ens stormakterna med .sina väl etablerade underrät
telseorganisationer undgår överraskningar. Hur mycket vanskli gare 
är det då inte för en liten stat? Vi talar om avspänning, men vi mc 
nar ofta olika saker med detta. När vi analyserar läget uppreser sig 
rader av oroande frågetecken. Läsaren blir nästan tacksamt förvånad 
över att vi ändå bar fred i vår del av världen, även om det är en 
fred i vapen. 
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Författarna diskuterar sedan ett antal olika försvarsmodeller. Des
sa är välkända från pressdebatten i vintras och vårt minne friskas 
upp av ett anta l välvalda citat ur tidningar med olika politisk färg. 
Kvantitativt bar tonvikten bärvid kommit att ligga på låga försvars
alternativ. Det är kanske naturligt, då just dessa slagits upp med dc 
största rubrikerna och förordas av de mest högröstade. Att dessa i 
stor utsträckning tillhör de åldersgrupper, som slapp uppleva bered
skapsårens svaghetstillstånd och svåra neutralitetspolitik - eller i 
varje fall endast har svaga minnesbilder därav - påpekas myck et 
rikti gt, likaså att det är dessa människor, som nu träder till i ansvari
ga befattningar överallt i samhället. Det är nog naturligt att den, 
som från detta utgångsläge vill bedöma vån behov av, möjlighet till 
eller kanske vår skyldigbet att avstå från ett försvar vill börja från 
grunden. Författarna vi.sar högaktning för den ärliga vilja, som kan 
komma till synes även hos mycket radikala debattörer, och påpekar 
de värdefulla synpunkter, som kan komma fram även ur ganska 
snedvridna perspektiv. Samtidigt visar man givetvis på de markanta 
svagheterna i försvarsmodeller av typen " passivt motstånd" och "ge
rillaförsvar". Man kan dock hålla med författarna om att det är 
uppfriskande med en debatt, som inte låser sig till vissa kostnads
alternativ, ett förfaringssätt, som tyvärr varit alltför vanligt. 

Författarna passar på att ge den sittande försvarsutredningen en 
kän ga. Den har börjat sitt arbete i rätt ända, men ej orkat fullfölja. 
Det ä r statskassan - inte de säkerhetspolitiska studierna, .som blivit 
utslagsgivande. Utredningen borde börjat med dessa studier, fortsatt 
med ett resonemang om lämpliga försvarsmodeller och för.st därefter 
kommit in på kostnadsaspekten. 

I debatten framskymtar då och då tanken på att vi vid ett an
grepp skulle kunna påräkna hjälp utifrån. Bevekelsegrunden är än 
mora li sk än militär: det osjälviska, u-landsstödjande Sverige attacke
ras av en råbarkad imperi alistisk buse eller den konkurrerande stor
makten får inte ges strategiska fördelar. Lundeli och Hansson anser 
att kännedomen om och intresset för Sverige utomlands är långt 
mindre än vi ~ir benägna att tro och att det därför skulle vara föga 
sannolikt att annan makt skulle v ilja ta upp kampen för vår sak. 
Resonemanget är haltande emedan det ju knappast är gemene man 
utan snarare den politiska ledning, som har avgörandet i dessa fall 
och vårt lands eventue ll a betydelse v id en stormaktskon flikt har 
tidi ga re vä l belysts. 
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I diskussionerna kring ytförsvar/periferiförsvar anser författarna 
att marinens betydelse tilldragit sig särskilt intresse. Nu är det väl 
egentligen flygvapnet, som skaffat sig den största publiciteten. Att 
Hansson och Lundell tillhör marinen har kanske förlett dem att 
överbetona den egna försvarsgrenens plats i det allmänna medvetan
det. Om marinen inte framträtt tillräckligt bestämt för att hävdz, 
sitt revir, så gör i alla fall författarna sitt bästa att här kortfattat 
belysa .sin försvarsgrens roll i ett balanserat försvar. Man passar här
vid på att slå ett slag för anskaffande av fregatter för skydd av vår 
importsjöfart. 

Det är ett riktigt resonemang så länge penningknappheten in te 
kommer på tal. Så fort det blir fråga om att fördela ett knappt ti ll 
mätt anslag, måste man kraftsamla till de allra väsentligaste objek
ten. Står invasionsförsvar som marinens viktigaste uppgift komm er 
anskaffning av fregatter i efterhand. 

I invasionsförsvaret skulle också de i marinplan 60 presenterade 
kanonbåtarna verka. Dessa båtar avsågs fylla en irriterande brist på 
rörliga sjöstridskrafter lämpade för strid i grunda och trånga far
vatten. A ven i fredstid och i neutralitet skulle typen vara väsentlig 
för hävdande av vårt oberoende. Kanonbåten, som alltså synes vä
sentligare än fregatten, har också på grund av penningbristen måst 
skjutas på framtiden. Denna båt och dess företräden borde fra m
hävts bättre. 

Som avslutning på a v.snittet om försvarsmodellen utkastas några 
stridsäpplen. De två första är stimulerande och berör Viggen och 
marinens materielanslag respektive nedläggande av äldre kustarti lle
ribatterier contra uppförande av primitiva värnkanoner. Det sista, 
om satsningen på nya ledningsresurser, synes ifrågasätta den militä ra 
ledningens kompetens och verkar vara fallfrukt. 

Man kommer så in på den rationaliseringsanda, som genomsyrar 
hela vårt samhälle, enkannerligen försvaret. Rationalisering är a v 
godo, det blir långt ifrån alltid billigare, men om den görs rätt ökas 
effekten . An finns det mycket att göra. Iden att våra förvaltni ngar 
borde vara mer affärssinnade är utomordentlig. Den relaterade 
handläggningen av minfartygsprojektet exemplifierar på ett drastiskt 
- fast väl överdrivet - sätt hur missriktad ambition kan få dc 
bästa planer att gå i stöpet och få oss att missa goda affärer. Det 
påpekas också att man på riksdags- och departementshåll skulle 
kunna bidra genom en jämnare och mindre stelbent anslagspolitik. 

550 

Rationaliseringar berör i hög grad personalen. Till denna tas fort
f~r~nde alltför litet hänsyn. Lokaliseringspolitiken har varit kort
stktlg, personalen omplanteras bryskt och alltför ofta. A ven på detta 
område föreslås långsiktsplanering - en tilltalande tanke. Samma 
gäller att löner för vakanta befattningar borde få utnyttjas för att 
~wmpensera mertidsuttaget av den personal, som ändå måste göra 
;obbet för dessa. Detta framstår som så mycket angelägnare som det 
c~traarbete många av de militära befattningshavarna i nyckelposi
tiOner avkrävs för pågående utredningar nu ej kan honoreras. 

En av dagens paroller är integrering. Hur långt ska ll den drivas? 
Har vi råd med den? Dessa frågor belyses av författarna, som nog 
anser att man redan gått tillräckligt långt i detta hän seende. Andå 
antyder man möjligheten av en integrerad förbandsproducerande 
stab. Ja, varför inte? Kanske finge vi då större möjlio-heter till en 
optimal sammansättning av försvaret. OB sluppe då ~ffra på den 
" heliga enighetens" altare. · 

I en kort efterskrift konkretiserar författarna i trossatsens form 
o o ' ' 

sma standpunkter i några av de viktigaste frågorna . Detta bidrar 
till ett positivt slutintryck av en frisk och merendels saklig debatt
skrift. De då och då förekommande gahlinteckningarna, som faktiskt 
ofta väl ansluter till texten, kan få läsaren att tro att författarna 
inte tar sig själv allvarligare än nöden kräver - en lika ovanlig som 
sympatisk attityd i sam manhan get. 
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Notiser från när och fjärran 

EGYPTEN 
T orpedb!itar sänkta 

Israeliska övervattensfartyg, däribland jagaren EILAT, uppges ha sänkt två 

egyptiska torpedbåtar i strid den 12 juli i år. 
(Marine News, augusti 1967) 

FINLAND 
Kustbevakning 

Den finska kustbevakningen förfogar över fartyg på sammanlagt ca 3600 ton, 

varav ett tiotal större och resten mindre patrullbåtar. I jämförelse med den 
finska marinens disponibla 6000 ron får kustbevakningen anses avsevärd. När 

det gäller anskaffning av fartyg för kustlbevakningen råder ett intimt samarbete 
mellan inrikesministeriet (under vilket kustbevakningen lyder i fred) och för

svarsministeriet. 

FRANKRlKE 
Atomub!it 

Den andra franska atomubåten, LE TERRIBLE, kölsträcktes den 24 juni och 

inte den 30 mars som tidigare uppgivits. 
(Marine News, augusti 1967) 

ITALIEN 
Fregatt 

Den 10 juni i år SJOSattes den nya italienska fregatten ALPINO vid varvet i 
Riva Trigosa i närvaro av bl a den italienske marinchefen, amiral Michelagnoli . 
.NLPINO deplacerar 2689 ton och har dimensionerna 113,3 x 13,3 x 3,7 meter. 

Maskineriet består av fyra dieselmotorer med en totaleffekt av 31200 hkr. Topp
farren är 29 knop och besättningsstyrkan 250 man. Huvudbestyckningen utgörs 

av sex 7,6 cm kanoner och ubåtsjaktvapen. Två helikoptrar kan medföras ombord. 
(Rivista Marittima, juli-augusti 1967) 

KANADA 

Ub!it 

Ubåten ONONDAGA levererades den 22 juni i år från varvet i Chatham. 
(La Revue Maritime, juli 1967) 

Bärplanb!it 

Bärplanbåten FHE 4CO väntas påbörja sina provturer i september 1968 och 

skall enligt planerna kunna tagas i tjänst i november 1969. 
(Marine News, augusti 1967) 
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NEDERLANDERNA 
U b& tar 

Tv:l nya ub:ltar skall byggas som ersättning för WALRUS och ZEELEUW. Dc 

nya ub:ltarna får namnen ZWAARDVIS och TIJGERHAAI. 

(Rivista Marittima, juli-augusti 196 7) 

NORGE 
Ubåt 

I och me::! leveransen av ub:lten SVENNER den 12 juni fr:ln Rheinstah l 

Nordseewerke i Emden Västtyskland för norska marinens räkning ha r serien 

om 15 ubåtar avslutats. 

(Ma rine Rundschau, augusti 1967) 

skolfartyg 

Skolfartyget SAL TEN har inköpts av den norska marinen för ca 1,4 miljoner 

kronor och skall användas som utbildningsfartyg. 

(Marine News, augusti 1967) 

SOV JETUNIONEN 
Kryssare 

En ny sovjetisk kryssartyp med benämningen KREST A har observerats i Oster

sjön. Deplacementet uppskattats till ca 6000 ton. Fartyget har troligen ett kom

binerat diesel-gasturbinmaskineri och har robotbestyck ning (sjöm:lls- och luft
värnsrobotar). 

(Leinen Los! augusti 1967) 

Jagare 

En ny fartygstyp i Ostersjön är den sovjetiska KASHIN-jagaren på ca 4000 

ton. Lätt artilleri och luftvärnsrobotar ing:lr i jagarens arsenal. 

(Leinen Los! augusti 1967) 

Robot/artyg 

Enligt de senaste uppgifterna förfogar Sovjetunionens flotta idag över 271 far 

tyg av olika typer med robotbestyckning. 53 ubhar med långdistansrobotar, 41 

ubåtar med kortdistansrobotar samt 27 robotkryssare och robotjagare ingår , 

denna siffra. Utbyggnaden av den lätta robotfartygsflottan sker snabbt - enligt 

en uppskattning skall det ta endast fem-sex veckor för Leningradvarvet att kon 

struera en robotbestyckad torpedbåt av typ OSA (160 ton, längd 38 meter) . 

(Leinen Los! September 1967) 

I sbrytare 

1972 skall de tv:l atomdrivna isbrytarna, som nu är under byggnad i Leningrad, 

vara klara att tagas i tjänst i Norra Ishavet. Deras deplacement blir 25000 ton 
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och besättningsstyrkan 350 man. Fyra helikoptrar skall ingå i utrustnin gen. Ut

över dessa båda isbrytare skall även två isbrytare på ca 12000 ton byggas, men 

det är än nu oklart huruvida dessa skall få atomdrift eller ej. 
(Leinen Los! September 1967) 

STORBRIT ANNTEN 

K ryssare 

Enli gt ett uttalande från det brittiska försvarsdepartementet nyligen skall en 

ny typ av kryssa re byggas, bestyckad med Sea Dart-robotar och försedd med 

Sea King-helikoptrar. 
(Marine News, augusti 1967) 

Fregatter 

Britti ska flottan har beställt enheterna nr 23 och 24 i LEANDER-serien, och 

det är högst troligt att ytte rli gare fregatter av denna typ kommer att bestä llas 

längre fram. 

Fregaten JUNO levererades i Southampton v id J I Thornyeraft & Co Ltd 

den 18 JUnr. 
(Marine News, augusti 1967, och Tidskrift for S0vaesen, augusti 1967) 

U b!ltsrobotar 

Storbritannien kommer ej att anskaffa Poseidanrobotar som ersättning för Pola

ris, meddelades nyligen i bl a den franska tidningen Le Monde. I London delar 

man inte den amerikanska uppfattningen att Polaris redan är föråldrad utan 

anser att det är ett värdefullt vapen även i dag. 
(Soldat und Technik, augusti 1967) 

Kustbevakningsfartyg 

BULLDOG, som är det första av fyra nya kustbevakningsfartyg, som byggs vid 

Brooke Marine Ltd i Lowestoft, sjösattes den 12 juni. Längden är 58 meter och 

deplacementet ca 1000 ton. Ett dieselmaskineri ger fartyget 15 knops fart, och 

besättningsstyrkan är 38 man. 
(Mari ne News, augusti 1967) 

Svävfarkoster 

Royal Navy skall bilda sitt första svävfarkostförband, och en 10 tons svävare 

typ SR. N 6 har beställts från British Hovercraft Corporation. Den avses närmast 

för underhållsuppgifter. En 900 hkr Rolls-Royce Gnome motor ger farkosten en 

marschfart av 56 knop och en toppfart vid lugnt väder av 70 knop. Aktionsradien 

är ca 320 kilometer och besättningsstyrkan 10 man . 

Inom kort kommer även två stö rre BH. 7-svävare på ca 40 ton att beställas. 

(Hovering Craft & Hydrofoil, juli 1967) 
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SVERIGE 
Attackubdtar 

Den tredje enheten i SJÖORMEN-serien kommer att sjösättas i december 1967. 
De återstående två ubåtarna i serien kommer att sjösättas under 1968. 

SYDAFRIKA 
UbJtar 

Sydafrikas ubåtsvapen skall komma att omfatta sex enheter. De tre första 
ubåtarna av fransk DAPHNE-klass med 45 mans besättning har beställts i Frank
rike. Ursprungligen avsågs ubåtarna byggas i Holland, men sedan Holland anslöt 
sig till avtalet om handelssanktioner mot Sydafrika överflyttades beställnin gen 
till Frankrike. 

(Soldat und Technik, augusti 1967) 

USA 
slagskepp rustas? 

Frågan om rustning av ett eller flera slagskepp ur reservflottan är just nu 
aktuell i USA. Man har preliminärt inspekterat bl a slagskeppet NEW JERSEY, 
som ligger vid Drydock Wharf vid Philadelphia Naval Shipyards för att utrönJ 
möjligheterna att rusta fartyget och uppskatta erforderlig tid och kostnad . Cirka 
25 miljoner dollar beräknas en iståndsättning komma att belöpa sig till, och rust
ningen skulle ta minst ett år i anspråk. NEW JERSEY var i tjänst senast 1957 
och deltog bl a i Koreakriget i början av 1950-talet. Systerfartygen IOWA och 
WISCONSIN samt MISSOURI är de tre övriga slagskeppen i USA:s reserv
flotta. 

(Our Navy, augusti 1967) 

Hangarfartyg 

Det nya atomdrivna hangarfartyget kommer att få namnet CHESTER W N I
MITZ efter amiralen som förde befäl över de amerikanska s jöstridskraftern J 
under andra världskriget och som representerade USA vid vapenstilleståndsav
talet i Tokioviken den 2 september 1945. Fartyget blir världens största örlogs
fartyg med 94000 tons deplacement. 

(Navy, augusti 1967) 

Robotfregatt 
Med robotfregatten TRUXTUN har USA fått sin fjärde atomdrivna över

vattensenhet färdig. TRUXTUN sjösattes i december 1964 och levererades den 
27 maj i år, ett år försenad. Fartyget har byggts av New York Shipbuilding Co r
poration i Camden och har 9000 tons deplacement. Dimensionerna är 172,2 x 
17,7 x 5,8 meter. Två reaktorer D 2 G utgör framdrivningsmaskineriet och farten 
överstiger 30 knop. TRUXTUNS bestyckning utgörs av en 12,5 cm kanon, två 
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7,5 cm kanoner, sex torpedtuber i trippelställ samt utbåtsjakttorpeder och robot
systemet Aster, d v s en dubbelramp som möjliggör samtidig avskjutning av Ter
rier- och Asroc-robotar. Besättningsstyrkan är 479 man. 

(La Revue Maritime, juli 1967, och Soldat und Technik, augusti 1967) 

Robotfregatt 

DLG-30 HORNE har levererats den 15 april San Francisco. Fartyget tillhör 
BELKNAP-klassen och deplacerar 7930 ton. 

(Our Navy, augusti 1967) 

Atomubåtar 

SSN-646 GRA YLING SJOsatte's den 22 juni vid Portsmouth Naval Ship
yard. Det var varvets 132 :a ubåtsbygge för den amerikanska flottans räkning. 

FINBACK och FLYING FISH blir namnen på två nya atomubåtar som be
ställts från Newport News Shipbuilding & Drydock Co respektive Electric Boat 
Division of General Dynamics Corporation. 

(Our Navy och Marine News, augusti 1967) 

Atomprogram 

Totalkostnaden för den amerikanska atomubåtsflottan (bl a 41 Polaris) belöper 
sig hittills till 15 miljarder dollar. Konstruktion av jaktubåtar med atomdrift och 
35 knops fart i u-läge skall påbörjas liksom 22 enheter av förbättrad TRESHER
typ och 12 enheter av NAR WHAL-typ. 

(Leinen Los! augusti 1967) 

Eskortjagare 

Eskortjagaren KOELSCH (DE-1049) levererades den 10 juni vid Doston Naval 
Shipyard i Charlestown, Mass. Fartyget är på 3400 ton och mäter 126 meter på 
längden. I bestyckningen ingår Asrocrobotar för ub:l.tsbekämpning, artilleri och 
torpeder. Maskinstyrkan är 35000 hkr och farten 25 knop. Fartyget är uppkallat 
efter John Kelvin Koelsch, en helikopterförare, som utmärkte sig under striderna 
i Korea 1951. 

(Our Navy: augusti 1967) 
Eskortjagare 

RONRK (DE-1053) sjösattes den 24 april i Seattle och TALBOT (DEG-4) togs 
i tjänst den 22 april i Boston. 

(Marine News, augusti 1967) 

VASTTYSKLAND 
Robotjagare 

Den första västtyska robotbestyckade jagaren sjösattes den 11 augusti vid Bath 
Iron Works i Bath, Maine, i USA. Den västtyske försva rsministern dr Schröder 
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förrättade dopet. Fartyget uppkallades efter den tyske amiralen Giinrher Liitj ens, 
som omkom vid slagskeppet BISMARCKS undergång den 27 maj 1941. Bygg
nadsprogrammet upptar tre robotjagare, och nr två i serien skall sjösättas i slu te t 
av innevarande år, medan nr tre just har kölsträckts. Leveransen beräknas sk e 
1969-70 och kostnaden uppgår till totalt ca 600 miljoner D -mark. 

(Soldat und Technik, augusti 1967) 

Jagare 

Jagaren HESSEN, som är den fjärde i HAMBURG-serien på 3400 ton, kom
mer att tagas i tjänst 1968. 

(Wehr und Wirtschaft, augusti-september 1967) 

Bogserbåtar 

En serie om sex högsjöbogserare, vilka även skall kunna användas för isbryt
ning, inleddes nyligen med sjösättningen av WANGEROOGE. Maskinstyrkan är 
2000 hkr och aktionsradien vid bärgningsuppdrag m m 5000 distansminuter. 

(Wehr und Wirtschaft, augusti-september 1967) 

OSTTYSKLAND 
U båtsjaktfartyg 

Enligt västerländska observatörer har Osttysklands flotta avsevärt höjt sin 
ubåtsjaktkapacitet på senare tid. Standardvapen på fregatter och ubåtsjagare är 
vid sidan av ubåtsjakttorpeder även ubåtsjaktrobotar med 240 mm kaliber och 
1500 meters räckvidd samt sjunkbomber med 305 mm kaliber. 

Det är i huvudsak tre ubåtsjagande fartygstyper som ingår i Volksmarinc, 
nämligen: 

Den sovjetiska S0-1-typen på 250 ton och 45 meters längd, fart 26 knop, be·· 
styckning luftvärn och antiubåtsraketer. 

Den östtyska Hai-typen på 350 ton och 55 meters längd, fart 25-27 knop, 
bestyckning luftvärn och antiubåtsraketer samt sjunkbomber, samt 

Den östtyska SPERBER-typen på 120 ton och 27 meters längd, fart 25 knop, 
bestyckning luftvärn och sjunkbomber. 

Man bedömer att f n 18 S0-1, 10 HAJ och 30 SPERBER ingår i den ak tiva 
flottan. HAJ-klassen kommer, när den är färdigbyggd, att omfatta 25 enhete r. 
I det östtyska ubåtsjaktvapnet ingår även helikoptrar av sovjetisk typ . 

(Leinen Los! augusti 196 7) 
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