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                                                                      JANUARI 2017      
                                                                                          Årgång 36 

 
 

 

 
Kreaprenör är en kunskapsallians som sprider kunskap om vad som 
verkligen händer i vår tid.  
 

HÄR FORTSÄTTER VÅR ARTIKELSERIE  - 

OM IDENTITET OCH SAMHÄLLSUTVECKLING 

 

ANSVARET FÖR VÅRT HUMANISTISKA ARV 
Historielöshet ligger bakom uttryck som ”svenska modellen” och ”svenska 

värderingar”, begrepp som politiker och folk i allmänhet använder sig av i 
linjetal, debattartiklar m.m.  
   Viktigare än att ”etikettera” oss själv och andra i debatten vore i stället att 

begrunda, att kungariket Sverige har ett viktigt humanistiskt arv att ta ansvar 
för och unika möjligheter att faktiskt göra det. 
 

 LO Landin, ordförande kunskapsalliansen Kreaprenör® 

Gustav Vasa, Sveriges förste kung, drog maximal nytta av sin insikt om värde-

grundens och kommunikationens betydelse för samhällsbygge. Värdegrunder 
(=ismer) som de senaste 500 åren visat sig mest effektiva för sina befolkningar 

är protestantism, kalvinism och konfucianism. I den årliga World Value Survey 
hamnar Sverige ständigt högst upp bland länder, som utmärker sig i denna 
undersökning och som mäter relationerna välstånd och frihet i tanken. Sverige 

har unika förutsättningar att ta ansvar för västerlandets humanistiska arv, skrev 
jag i en föregående artikel. De första tryckpressarna fanns redan vid Gustav 

Vasas tillträde som kung. I Västerlandet hade 1500 år av katolicism lett till att 
gammal grekisk och arabisk kunskap om att t.ex. jorden var rund glömts bort.    

http://www.creapreneur.se/
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DEL 4 – UPPLYSNINGSTIDEN 

Och så var det tills Leonardo da Vinci (1452-1519), ett utomäktenskapligt 
barn och son till en rik advokat i Florens, började utforska världen med kritiska 
sinnen. Med hjälp av den nya boktryckarkonsten kunde ny kunskap snabbare nå 

större delar av befolkningen, vilket minskade maktens informationsföreträde.  
(Jfr med dagens tekniska förutsättningar för det pågående paradigmskiftet.) 

   Florens kallas renässansens och Upplysningstidens vagga. Den katolska 
världsbilden började ifrågasättas. Ett paradigmskifte inleddes. Och Leonardo blev 

förra Millenniets mest kända person. Vad kan vi lära av honom, nu när vi är mitt 
uppe i mänsklighetens hittills mest omfattande paradigmskifte. 
 

Leonardos nytänkande kan beskrivas med två ord: Nyfikenhet och 
ifrågasättande. Han byggde sin kunskap på att ideligen ställa frågan varför? 

Vad är det som får ett konstverk att bli intressantare än andra? Frågan gjorde att 
han kasserade merparten av sina konstnärliga försök, eftersom han ständigt kom 

på ännu bättre sätt att åskådliggöra det han förutsatt sig.  

 
Det fåtal konstverk som trots det blev kvar till eftervärlden är de mest 

beskådade. Och Leonardo var dessutom intresserad av miljö och hälsa, han var 
vegetarian, hans medverkan reformerade företagsekonomin med den dubbla 
italienska bokföringen, teknik och samhällsbygge.  

  
Helikoptern var hans idé och hans största inkomster kom från arkitektur och 

byggande. Observera att Leonardo aldrig förnekade gud och en högre ordning, 
men han var urbota trött på dåtidens svartrockar, prästerna, som bl.a. tog livet 

av Giordano Bruno, en av dem som hävdade att jorden var rund och kretsade 
kring solen.  
 

Jämför Leonardos nyfikenhet och ifrågasättande med dagens intellektuella 
återvändsgränder. Inom medicinen ska allt bygga på vetenskap OCH beprövad 

erfarenhet. Varför? Vetenskap ELLER beprövad erfarenhet måste det väl ändå 
heta. Nyupptäckter kan aldrig vara beprövade. Det säger sig självt. Men idag blir 

läkare av med legitimationen, om de inte följer den korrupta skolmedicinens 
regler.>>>>  

http://www.creapreneur.se/
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>>> I skolmedicinen tycks nytänkande vara förbjudet, samtidigt som vi upplever 

den största pandemin någonsin förorsakad av ohälsosam mat och medicin - den 
metabola pandemin med fetma, cancer, hjärt-kärlsjuklighet, diabetes och 

Alzheimer som följd. Varför? Läs mer om detta i bloggen Anthropocene: 

https://anthropocene.live/2016/12/20/den-moderna-medicinens-uppgang-och-fall-del-3/ 
 

 
 
Leonardo förstod perceptionen. Att ”all vår kunskap kommer från våra sinnen”, här 
åskådliggjort i en av hans många anteckningar, teckningar och skisser. Han klarade det förra 
pardigmskiftet bäst av alla, eftersom han ständigt tänjde sitt medvetande, varför inte därför, 
fick ett högre medvetande, var före sin tid. Uttrycket helikopterperspektiv var han tidigast av 
alla med att lansera. Med sin helhetssyn ritade han världens första helikopter flera hundra år 
innan den kunde flyga. Men trots detta beskrev han ingående hur människor, som i 
framtiden skulle komma att flyga hans helikopter, kommer att uppleva detta med sina 
sinnen. Att inte lägga vår kraft på det vi redan vet att vi vet utan som medvetna människor 
gör på ”det vi vet att vi inte vet” det är vad vi kan lära oss av Leonardo, en av sin tids mest 
framstående kreaprenörer. Den medvetenheten måste vi sprida i dag när professorer och 
lärda med övertro på det människan hittills tror oss veta förhindrar utvecklingen mot ett 
öppet och humant samhälle genom att  just nu exploatera människans sämsta sidor med 
hjälp av framtidens teknik och intelligens.   
Fortsättning följer i nästa utgåva. 

http://www.creapreneur.se/
mailto:lo.landin@ebc.se
https://anthropocene.live/2016/12/20/den-moderna-medicinens-uppgang-och-fall-del-3/


Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se  Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se  

Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 100 kronor att betalas till plusgiro 231666-9. 

 

4 

RYSSLANDSHATET I PERSPEKTIV 
Demokraterna med Obama i spetsen gör nu allt för att misskreditera det 

amerikanska valsystemet, något som var tabu bara några månader före valet, 
när Donald Trump gjorde samma sak. Nu anser sig CIA ha bevis för att det var 

Ryssland. som hackade den demokratiska webbservern och tydligen också den 
republikanska före valet. Efter det läcktes komprometterande mail som bevisar 
hur – OBS! inte minst demokraterna försökte rigga valrörelsen bl.a. genom att 

göra det omöjligt för sin egen populäre presidentkandidat Bernie Sanders att 
nomineras. Några liknande mail läcktes inte från den republikanska mailservern. 

Det behövdes inte. Det var hur uppenbart som helst att ledande republikaner och 
hela den korrupta mediaeliten (the presstitutes) gjorde allt för att stoppa Trump.    
   En viktig politisk sanning lyder: Man kan lura många då och då, men man kan 

inte lura alla hela tiden. Och så finns det en huvudregel: När du har trampat i 
klaveret, STÅ STILL. Det låter mycket värre, när du försöker dra upp foten igen. 

Den populäre Sanders är för övrigt inte demokrat längre efter den förnedrande 
behandling hans parti utsatte honom för. 

      
Den ryske ambassadören i Stockholm uttalar att Sverige inte behöver frukta 
något anfall från Ryssland. Och varför skulle vi tro att Ryssland, som har fullt 

upp med Kina och Indien som grannar, är omringat av 370 NATO-baser och slåss 
desperat för att inte släppa fram USA i Mellan Östern, skulle ödsla sina knappa 

resurser på något så urbota dumt som att angripa ett totalt ointressant land i 
norr, som snart endast utgör en fara för sig självt. 
 

Liksom tidigare Turkiets Erdogan närmar sig nu en annan EU medlem Ryssland, 
nämligen Moldavien och dess nyvalde president Igor Dodon, efter det att EUs 

USAs och NATOs världserövringsstrategi, som bl.a. går ut på att till varje pris 
utestänga Ryssland från allt samarbete, kraschat ytterligare en gång (läs 

Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Ungern, Polen, Rumänien, Ukraina, Brexit och 
just Turkiet osv). EU gav oss bidrag för att hindra Ryssland. Men att bidragen 
gick rätt ner i fickorna på korrupta moldaviska oligarker och att EU lät sig 

utpressas av dessa brydde man sig inte om. EU är därför medskyldigt till kollaps 
och svält i Moldavien, menar Dodon. Vi har många olösta problem med Ryssland, 

men vi har inget val än att få igång handeln med Ryssland för att överleva. 
 

Och sanktionspolitiken mot Ryssland drabbar inte bara gamla kommuniststaters 
ekonomi. Även Finlands export har minskat kraftigt, vilket är ett stort problem 

för finnarna, som övriga EU-länder dock bryr sig mindre om i osolidaritetens 
förlovade organisation. 
 

Medan världen försöker göra sig oberoende av kärn- och kolkraft är vårt s.k. 
gröna elföretag Vattenfall (de kallar sig gröna men har mest röda siffror numera) 

djupt involverat med att sälja kolgruvor i Europa och har hälften av sin 
försäljning i kärnkrafts. När Tyskland beslöt att lämna kärnkraften håller 

Vattenfall på att sätta käppar i hjulen för Tysklands övergång till gas genom att 
hindra Rysslands legitima rätt att bygga en ny gasledning i Östersjön. Brott mot 
internationella avtal är helt OK så länge det inte är Ryssland som utför dem. Är 

Vattenfalls agerande ytterligare ett exempel på feministisk utrikespolitik? I så fall 
känns det lika framgångsrikt som d:o snöskottning. Svenskar i allmänhet tycks 

tvivla på det rödgröna alternativet, men verkar lika osäkra på om de ska öppna 
sina hjärtan och bege sig rätt ut i det blå igen. 

http://www.creapreneur.se/
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GEOPOLITIK 

Lägg begreppet på minnet. Det är nämligen det politik handlar om. Gamla 

Sovjet, numera Ryssland, och USA har tävlat om herraväldet på jorden det 
senaste århundradet. Nu kommer Kina in i bilden. Krig sker numera på distans 

enligt principen ”remote control”. Militären har alltid varit först med att använda 
ny teknik, idag sofistikerad informationsteknik, för att kontrollera människor. 
Efterhand följer civilsamhället efter. Historien visar att den härskare som inte har 

koll på militären inte blir långlivad. I det senaste presidentvalet i USA blev den 
geopolitiska kampen tydlig. Det är inte så konstigt att vi i länder som Sverige 

inte hänger med. Vi har inte varit med på riktigt i kriget sedan 1812. Vi låtsas att 
vi är alliansfria. Men det återstående svenska försvaret är totalt beroende av 
tekniskt samarbete med USA. USA dikterar villkoren. Nu tycks Donald Trump 

göra en ”game changer”. Han ser Ryssland som vän och Kina som fienden. I 
motsats till den nu totalhavererade amerikanska strategin. Det är till detta 

förändrade geopolitiska läge Sverige måste förhålla sig.  
   Svenska företag och lärosäten måste dock undvika att medvetet eller 

omedvetet bli en tillgång för andra länders massförstörelsevapenprogram. 
De flesta produkter som krävs för att framställa massförstörelsevapen är inte 
unika för vapenframställning. Att produkter kan användas både för att tillverka 

helt vanliga civila produkter och för att framställa massförstörelsevapen kallas 
att de har dubbla användningsområden. Läs om problematiken med forskningens 

dubbla användningsområden (dual use);  
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Produkter_med_dubbla_anv%C3%A4ndningsom
r%C3%A5den 

Säkerhetspolisen är väl medveten om problematiken. Att brott sker i Sverige 
beror på att Sverige har ett öppet forskningsklimat, vilket gynnar och bidrar till 

att landet har en framstående position. Sverige bidrar till ett stort internationellt 
utbyte genom forskningssamarbeten och genom att ta emot många gästforskare. 
Detta är övervägande positivt, men eftersom spetsteknologi och spetskompetens 

även kan användas i militärt syfte behöver vi vara uppmärksamma på vilka som 
får tillgång till den. Läs mer; http://www.sakerhetspolisen.se/ickespridning.html  
 

 

DRAMATURGIN ALLTID LIKADAN 

Den överlägsna moderna västerländska civilisationen är på väg mot sin egen 

undergång. Alla kan se det, ingen vill veta av det, det händer hur som helst. Det 
löjliga är att det hänt om och om igen genom historien. Tecknen har alltid varit 
desamma, dramaturgin nästan exakt likadan, och alla har, alltid, låtsats som om 

det regnat. Det regnar imperier. 
 

Gamla fina Europa och stora starka Amerika? Nej, den undergången tror vi inte 
på. Hur skulle världen gestalta sig om inte vi, våra värderingar, och våra pengar, 

styrde?  
 

Egentligen är det en slags gudomlig rättvisa. Man får sitt straff, historiens dom är 
stenhård. Och ändå så sorglig. Att vi ingenting lärt, inte såg, inte ville, inte 

vågade. Det romerska riket, det ottomanska, Djingis Khans enorma välde, den 
oövervinnerliga spanska armadan, brittiska imperiet, tyska tusenåriga riket.>>> 

 

http://www.creapreneur.se/
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>>> Det föregås nästan alltid av desperata krig, omoral, arméer i upplösning. 

Måttlöst slöseri, sanslösa rikedomar samlade på ett fåtal, misär, svält, 
hopplöshet bland det stora flertalet. Eskapism, flykt, bort från verkligheten. 

Såpor, sport, kändisar. Hela världen en enda stor inbyggd glasad galleria. 
Visst är det en skräckversion, pågår live, just nu, i ett köpcentrum nära dig. 
 

Johan Croneman ICA Kuriren 2012-12-19, redigerat av oss. 

10 SVENSKA TABUN 

Den engelskspråkiga sajten The Local, som vänder sig till utlandsstationerade i 

Sverige, listar tio oskrivna regler. 
   Först på listan är det ”oantastliga” Systembolaget. Att så mycket som att yppa 
ett ifrågasättande av det statliga monopolet kommer att leda till högljudda 

diskussioner om det stora vinutbudet, hur duktig personalen är, att det faktiskt 
inte är så dyrt (!!!) samt hur systemet håller alkoholkonsumtionen nere (vilket 

alla som varit på en svensk fest borde ifrågasätta). 

   På andra plats hamnar den svenska tvättstugeetiketten och dödssynd nummer 
ett – lämna ludd i torktumlaren.  

   Sedan kommer köandet. Svenskar älskar att köa. Men se upp för att tränga 
dig. Det kommer att leda till många ilskna blickar. Men mycket värre än så blir 

det inte. För ingen kommer att öppna munnen. Att kommunicera verbalt med en 
främling är nämligen ett tabu i sig. 
   Sedan följer sju andra svenska egenheter; drick inte förrän du fått 

ögonkontakt med samtliga under skålandet, var inte nykter på midsommar, drick 
inte fika-kaffet vid skrivbordet, ta inte ut semester i september, avsäg dig inte 

föräldraledigheten och ta för guds inte den sista tårtbiten. 
 

MÅNADENS ÖVERTRO 

Sverige är räddat. Efter ett decennium av tilltagande dödsskjutningar på öppen 
gata i Stockholm, Göteborg och Malmö har vår rådiga regering vidtagit åtgärder. 

En lista med straff för olika våldsbrott med eller utan vapen har uppgraderats. 
Man har lagt på flera straffmånader både här och där. Man kan få sitta inne upp 
till 5 år i vissa fall (men är ute efter halva tiden brukar det heta). Kära svenska 

medborgare. Nu har gängkriminaliteten fått ett riktigt Memento? Och det är 
Regeringens förtjänst? Men vi har krävt detta länge, sägs det i en moderat 

kommentar. Men inte under 8 års regerande. För 40 år sedan trodde ledande 
politiker i Sverige att man kunde stoppa brottsligheten med hjälp av 
procenthalten i öl. Nu lägger vi till några straffmånader istället. 

Brottsbekämpningen går framåt. Snart inför vi kanske polis igen, om det skulle 
bli värre. 
 

MÅNADENS GÖTEBORGARE 

* Den gamle snickaren med telefonnummer 33143 svarade alltid:  

Trä, trä, en, fura, trä. 
 

* Entrécote är en exhibitionist som är skådespelare. 

 

MÅNADENS VÄSTERÅSARE 

- Vad säger hundarna i Örebro? 
- Äh…vov. 

http://www.creapreneur.se/
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MÅNADENS SPRÅKVÅRD 
Språkredaktionen har diskuterat huruvida man kan säga dåligare. Sämre heter 

det. Men redaktionen har bestämt att det går att säga dåligare om hälsotillstånd. 
Ta t.ex. Stefan Löfvéns influensa senast. Han blev plötsligt dåligare, men av alla 

sjuka partiledare var Stefan kanske ändå inte den sämste. Till Stefan säger vi 
nu: ”Vad bra att du känner dig bättre, men ännu bättre hade varit om du också 
hade blivit bra”. 
 

I Sverige förskönar vi numera verkligheten istället för att säga som det är. I 
skolan har vi därför inte längre några lata elever, utan enbart fritidsfixerade. Men 
den som tänker självständigt och ifrågasätter kallades förr för en kritisk 

granskare. Numera klassificeras denne istället som kunskapsresistent. 
Välfärdspolitikens mål var tidigare att utbilda massan till flitiga och 

samhällsnyttiga medborgare. Nu tycks målet istället vara att så länge som 
möjligt sko sig med hjälp av en massa lata och nyttiga idioter. Eller som de säger 
i Finland: Idiotens mamma är alltid gravid. 
 

Månadens nya yrkesgrupp är f.ö. rehabiliteringskoordinatorer (kort och gott). De 
ska ge patienten stöd och fungera som kontaktperson. Hoppas det blir personer 
som bryr sig om patienterna och deras hälsa. Något som vi trodde läkare och 

sjuksköterskor var tillsatta att göra. Men de har tydligen fått andra uppgifter. 
 

MÅNADENS FORSKNING 
Det internationella fredsforskningsinstitutet SIPRI i Solna grundat 1966 på 
initiativ av Tage Erlander har avlämnat en rapport om att ”varmare klimat ökar 

risken för konflikter”. Närmare gamla tiders spående i kaffesump kan man nog 
inte komma. Och om klimatet blir kallare, som många forskare samt USA:s 
president elect faktiskt anser sig ha belägg för att det blir, trots att det är 

förbjudet att tänka så, kommer då kalla kriget att återkomma? 
 

MÅNADENS FELSÄGNING? 
Industriminister Mikael Damberg (s) beskrev regeringens nya, relativt måttliga 
förslag till aktieoptionsregler för att stärka nyföretagande med att ”Sverige 

måste fortsätta ligga på tå”. Det var uppenbarligen en felsägning, men är kanske 
ändå en beskrivning regeringens ambitionsnivå. 
 

MÅNADENS CITAT 
”Hur ska Europa bygga upp sina inre relationer? Det har vi inget med att göra. 

Frågan är huruvida det ska vara ett Europa med självständiga stater eller 
kvasifederal organisation? Idag har EU-kommissionen större makt än 
Centralkommittén hade i Sovjetunionen.”  

Rysslands president Vladimir Putin på den årliga julpresskonferensen i Moskva. 
 

It is clear enough who is the real leader of the world. That person is 

not in the White House. 
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KOM HAN JUST? 
Erik Ohlsson, DNs korrespondent tycks just ha anlänt till Syrien. Det antyder 

hans följande skrivning i tidningen 29 december. ”Det rysk-turkiska utspelet på 
onsdagen är snarare ytterligare ett tecken på att Syrien blivit en arena för 

alltmer tilltrasslade utländska storpolitiska intressen”. 
 

”Att Syrien blivit……” - var kommer herr Ohlsson ifrån? Är han månne den nye 
Messias från yttre rymden med helt nya insikter? Eller är han bara ytterligare en 

tokstolle i den svenska journalistkåren, som missat att Syrien har legat på E4:an 
in mot Jerusalem och Mellersta Östern i 2000 år? 
 

Svaret fick vi kanske i en annons i tidningen lite längre fram med rubriken 
”Dagens Nyheter söker nyhetschefer”. Kan tro det. De gamla tycks ha tagit 

slut.  
 

PRAETERERA CENSEO 
”Praeterea censeo” betyder för övrigt anser jag på latin. Romaren Cato d.ä. 
avslutade alla sina tal i senaten med ”För övrigt anser jag att Carthago bör 

förstöras”. 
 

För övrigt anser vi, att en reform utan en reform av penningväsendet inte 
är någon reform. Det sa för övrigt den amerikanske utrikesministern William 
Jennings Brown redan 1896. 

 
Ha nu ett gott nytt år uppmanar  

LO 
 
 

Lars-Olof (LO) Landin 

Tel 0708 125 467   
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