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IN
MEMORIAM
J OH N L Ö WE NS K J Ö L D var en av vår tids stora
män. Endast hans personliga tillbakadragenhet och
blygsamhet hindrade att han skulle bli känd som
hans insats förtjänade. John Löwenskjöld var en av
dessa vetenskapens store, som föredrog att verka i det
tysta. När han under sina sista levnadsår fick leva i
ljuset av posten som Ilac-rörelsens generalsekreterare, fick hans ovilja
att personligen framträda ett drag av nästan mystisk skygghet. Det är
självklart att detta drag inte kunde respekteras av alla. Självutnämnda
uttolkare och experter ville påstå att John Löwenskjölds hållning skulle
ha dikterats av missnöje med utvecklingen inom den organisation till
vilken han varit idégivaren. Den internationella försäkringsrörelsen,
International Life Assurance Company.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hans död, för en lejd mördares kulor på Bremens flygplats, visade att
våra fiender tillmätte honom den betydelsen att de trodde att de
därmed skulle ge Ilac-rörerlsen ett förgörande slag. Men detta kunde
inte ske. John Löwenskjöld hade under sin livstid givit rörelsen en så
stark teoretisk grundval, att den inte kunde rubbas ens av att mista sin
störste företrädare. Istället har sedan det avskyvärda mordet ansträngningarna fördubblats att föra rörelsen vidare. Och framgångarna har
inte uteblivit. Nya hel- och halvadministrerande områden växer fram
med ökad hastighet. Den kooperativa tanken, samverkan, har i förening
med kraften i koncentrerad administration varit avgörande för den
utveckling som kommit till stånd. Kravet på säkerhet, trygghet
förenade människorna i den organisationsform som med kraft kunde
värja grundvalarna för vår civilisation och kultur. Rätten för envar att i
enlighet med sina förutsättningar kunna omge sig med det som
tillkom honom och ge det bästa han kunde till dem, som stod honom
närmast och var honom kärast. När människan insåg att dessa värden
måste förvaltas och försvaras på ett kraftfullt sätt kunde Ilac-rörelsen
ge dem det administrativa instrumentet, International Life Assurance
Company, som kunde förena rätten till privat ägande med kraften i
kollektiv besittning och administration i den delägarskapsform, aktiebolaget, som hade det största förtroendet och traditionen inom vårt
kulturområde. Endast i förening kunde människorna känna trygghet.
Endast i kraftfull förening kunde de grundläggande värdena försvaras
mot inre och yttre fiender med annorlunda strukturerade kollektivistiska idéer. Genom att suga upp den kollektiva tanken och forma den
till försvar, kunde människorna försvara våra livsvärden och genom
Löwenskjölds idé om den omvända risken kunde ett nytt förfinat
system för rättvis fördelning och kraftfull administration åstadkommas.
Människornas frivilliga vilja, att underkasta sig det nödvändiga
kontrollsystemet, gjorde också Ilac-revolutionen möjlig. Industrin stod
också beredd att med full kraft nyttja det fantastiska instrument, som
en verkligt planerad utveckling innebar. Genom Ilac-medlemmarnas
inflytande och långsiktsplanerade handlande har förtroendet för industriaktier stigit på ett fantastiskt sätt. Industrins förtroende för Ilac är
självklar. International Life Assurance Company ägs av sina medlemmar
i förening. Konsumenter i förening med industrin är lika med ömsesidigt förtroende. På detta förtroende kan den trygghet baseras som
måste vara och förbli livsluften i vårt samhälle, om det skall kunna
förbliafriskt.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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öremål i doktor John Löwenskjölds rum. Rummet som
sådant en exakt kopia från Ilac-building. Ritat av arkitekt
Byron Loewe i samarbete med doktor John Löwenskjöld.
Rekonstruktion gjord i samarbete med doktor Löwenskjölds näre
vän och landsman konstnären Björn Lövin.
1. skrivbord 273 x 120 x 67,7
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När John Löwenskjöld som ung forskare inom det dåvarande Central
Lifes framtidsforskningsinstitut presenterade sin teori om den omvända
risken, var det en teori baserad på forskning som förvaltade det bästa i
vår vetenskapliga tradition. Ett omutligt objektivt vetenskapligt
tänkande, fritt från ovidkommande värderingar. Hans forskning om
livsvärden var baserat på att det måste vara det viktigaste att ta reda på
vad den »vanlige mannen» uppfattade som livsvärden. Inte att hypotetiskt applicera livsvärden som något som skulle uppfattas av den
vanlige mannen.
Hans resultat var för många chockerande i sin strukturella enkelhet:
»Man uppger som primära livsvärden själva besittandet av varor och
varugrupper i bestämda statuscirklar samt en viss social relationik
bestående i uppnåendet av en social position, som står i ett bestämt
förhållande till individens ursprungsmiljö, omgivningens förväntningar
och ett individens eget bedömande av sina intellektuella och andra
förutsättningar. Mestadels tämligen realistiska bedömningar.»
Det var nu Löwenskjölds vetenskapliga rationella tänkande firade sina
triumfer. Han visade med teorin om den omvända risken att man skulle
kunna förena dessa människornas önskningar och ambitioner med industrins legitima intressen att sälja sina varor till människorna och försäkringsrörelsens ambitioner att ge människor trygghet. Om – menade
Löwenskjöld – man kunde åstadkomma en tillräckligt ekonomiskt och
teknologiskt utrustad organisation, skulle man kunna förena dessa
intressen i helt planerade liv, som motsvarade människornas egna
uttalade livsvärderingar och genom ömsesidiga kontrakt förena industrins intresse av framtidsplanering för att skydda sina enorma investeringar och människornas behov av trygghet och önskan att uppnå sina
mål. Vi hade redan då verktygen för att åstadkomma denna
utveckling. Löwenskjölds tänkande accelererade denna utveckling. Och
människorna är honom tacksamma för detta. Genom ILACs verksamhet
har det också blivit bevisat att denna utveckling är till gagn för alla. Inom
de helt skyddade Ilac-administrerade områdena är tryggheten etablerad.
Brottsligheten är praktiskt taget lika med noll om man undantar verksamhet av främmande element, som trots den totala försvarsmobiliseringen inte ännu helt kan hindras utföra sina fördärvliga handlingar.
Alla de Ilac-medlemmar som nu fått sina liv planerade i enlighet med
sina förutsättningar och endast har att uppfylla försäkringskontraktens
villkor för att leva i fullständig trygghet är fyllda av tacksamhet för
denna utveckling.
Den teknologiska och administrativa teknikens inriktningar på kvalitativt enkla men kvantitativt omfattande problem har blivit lösningen på
svåra problem så väl för den enskilde som för samhället. Det fulladministrerade livet och samhället, byggt på ömsesidigt förtroende, har visat
sig vara svaret på den inre upplösning och yttre fiendeskap som
tidigare hotade vårt samhälle. Det är en stor man som vi hyllar med
denna minnesutställning. Hans minne skall alltid leva.

Charles J. Dupont
President of International Life Assurance Company and ILAC-system.
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