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                                                           MARS 2017      
                                                                                          Årgång 36 

 

 
Kreaprenör® är en kunskapsallians som sprider kunskap om ”vad som 

verkligen händer” i vår tid och om ”det vi vet att vi inte vet”.  

 

 
 

MÖTE MED NY RIKSFÖRENING FÖR HÄLSOSAMT LIV 
 

När: Söndag 12 mars kl 13:30 – 15:30 

Var: Dalarö Tullhus, Odinsvägen 6A, Dalarö 

Uppropet om bildande av en riksförening mot metabol sjuklighet 

https://anthropocene.live/2016/12/27/upprop/  fick ett positivt 

mottagande och många har anmält intresse att medverka. Ett första 

konstituerande möte för att bilda föreningen hålls i Tullhuset på Dalarö 

söndag 12 mars. Vi hoppas att många har möjligt att komma till Dalarö.  
 

Valet av Dalarö som mötesplats beror på att man där planerar ett  

CHL - Center för Hälsosamt Liv - med vilket föreningen bör kunna 

utveckla ett nära samarbete. 
 

Har du inte redan anmält dig går det bra här till kraprenor@ebc.se  

Meddela namn, bästa telefon och antal personer som kommer.  
 

Välkommen hälsar initiativtagaren Lars Bern  
 

Följ också Kreaprenörs projekt FORUM Frisk  
http://www.creapreneur.se/Projekt-FORUM-Frisk.html  

https://anthropocene.live/2016/12/27/upprop/
mailto:kraprenor@ebc.se
http://www.creapreneur.se/Projekt-FORUM-Frisk.html
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AORTAN 20 ÅR YNGRE MED MINDRE SOCKER 

https://www.svd.se/aortan-50-ar-foryngrad--bytte-socker-mot-

rodbetsjuice/om/maten-och-psyket 

 

OBLIGATORISKT OM TRUMP  
Ingen kan påstå att Trump inte har förmåga att hålla världen igång. Vi avvaktar 

med spänning hur allt det han rör upp ska landa. ”Don´t get furious – get 

curious” är vårt motto. 
 

Senast visade han inte bara sin mediaförmåga utan också sina mediala, när han 

flera dagar i förväg förutspådde vad som skulle ske några dagar senare ”in 

Sweden – in Sweden – in Sweden”, som han så prosaiskt uttryckte sig på 

ett massmöte i Florida.  
 

I Sverige, där vi upprörs över hur ilsken Donald Trump blir när han kallas för 

narcissistisk psykopat och idiot i medier, som vi i Sverige inte anser vara partiska 

och oseriösa, upprörs vi nu över att han kommenterade svenska 

migrationsproblem baserade på en TV-film från Fox News, som vi i Sverige anser 

vara partisk och oseriös.  
 

Bara några dagar senare ”small” det i Rinkeby (i Malmö och Göteborg smäller det 

hela tiden), när Polisen åter tappade kontrollen över en mobb som slogs och slog 

sönder. Myndigheter (Arbetsförmedling och Försäkringskassa) har för länge 

sedan lämnat Rinkeby och Polisen kan/vågar inte längre stoppa skadegörelse. 

Men de opartiska medierna i Sverige anser inte att detta har med svenska 

migrationsproblem att göra och upprörs över hur Trump kan tycka så. 
 

I Sverige är vi nämligen som folk är mest. Vi gillar kritik bara den inte är sann. 

 

BLACK SATURDAY 

Det var en hemsk morgon sista lördagen i februari, när vi i allsköns ro läser vår 

morgontidning på 40-talistvis – i pappersform med en kopp te vid köksbordet. 
 

Sedan 2011, när göteborgaren Leif Johansson tillträdde som Ericsson-ordförande 

stod våra aktier i 69 kronor och vi hoppades på uppgång, eftersom världen är 

inne i sitt värsta telecomrace någonsin. Nu föreslås han till omval, när aktien 

under hans ledning gått ner till lägst 45 kronor, för att som det heter säkra 

kontinuiteten (en säker garanti för fortsatt börsras ELLER ????).  

   Till det senaste årets katastrofer i Sveriges dyraste och mest korrupta stad 

Göteborg kan vi lägga Stampen-koncernen och en annan mirakelgöteborgare 

Peter Hjörne. Vi har inget emot invandrare och nya svenskar. Det är göteborgare 

vi har svårt för. 
 

Vi läser vidare och kan då konstatera att Regeringen nu går vidare för att införa 

hårdare 3:12-regler. Det är tuffa beskattningsregler för de ca 600.000 

småföretagare, de som ska ordna de nya jobben, som tar ut minst lön i landet, 

har de sämsta sjukförsäkrings- och arbetslöshetsvillkoren, och som nu på detta 

sätt ska stimuleras att jobba på. De enda som skonas från de hårda reglerna är 

https://www.svd.se/aortan-50-ar-foryngrad--bytte-socker-mot-rodbetsjuice/om/maten-och-psyket
https://www.svd.se/aortan-50-ar-foryngrad--bytte-socker-mot-rodbetsjuice/om/maten-och-psyket
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riktigt rika ägare i ICA-butiker, revisors- och advokatföretag (förmodligen för att 

vi annars skulle bryta med några internationella livsmedels- eller finansavtal som 

Sverige undertecknat och som de rika advokaterna och revisorerna kommit på).  

Låter inte det vettigt???? 
 

Och så till sist, när vi vänder blad, ett helt uppslag om att Sverige ska köpa 

tillbaka den viktiga ubåtshamnen i Fårösund på Gotland från Joachim 

Kuylenstierna, som köpte den billigt när försvaret skulle läggas ner 2004. Nu är 

det nya tider och nu ska det satsas på ubåtsförsvar igen. Ryssarna, som inte 

skulle få hyra plats för att tillfälligt förvara rör i svensk hamn för ett 

gasledningsbygge, bjuder nu istället på denna ubåtshamn och buden är uppe på 

82 miljoner. Det kommer att kosta för oss svenskar att köpa tillbaka en återigen 

strategisk hamn. Våra myndigheter är misstänksamma om någon tysk vill köpa 

en sommarstuga i Sverige, men vi har mindre hårda regler, när utlänningar vill 

köpa ubåtshamnar. Visst känns det skönt att myndigheterna har full koll över 

landets affärer. Skattemoralen står på spel, säger Magdalena Andersson, 

Sveriges finansminister. ”Look what´s happening in Sweden, in Sweden, in 

Sweden”. Ingen idiot till amerikansk president ska få klaga på oss inte. 

 

REGERINGSÖRSLAGET ATT BEGRÄNSA FRI FORSKNING 

STRIDER MOT LAGEN   
Det skriver på DN Debatt 18 februari 3 forskare, bl.a. den världskände fysikern 

och astronomen Ulf Danielsson.  
 

I ljuset av de samhällsförändringar som nu står för dörren, i Europa och USA 

skriver undertecknarna, ter sig propositionens begränsningar av den fria 

forskningen oerhört olyckliga. Istället för att följa grundlagens normgivning och 

agera kraftfullt för att stärka den fria forskningen, vill nu regeringen fjärma sig 

från det civiliserade samhällets behov av fri kunskapsbildning och närma sig 

näringslivets önskan om offentligt finansierad produktutveckling.  Vår anmälan 

kan i detta avseende ses som ett test av hur starkt vårt samhälles juridiska 

fundament står emot de krafter som nu hotar det fria tänkandet. 

 

Följ Kreaprenörs projekt HJÄRNANS FRIHET 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html  

 

Se här hur rätt vi har: http://yournewswire.com/davos-elite-reveal-

plan-to-decode-your-brain/ 

 

Nu finns algoritmer som bestämmer hur kreditvärdig du är, om du är aktuell 

för att kallas till en jobbintervju, eller vem du bör bli vän med på Facebook. 

Lyssna själv: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/652668?programid=4741  

 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/652668?programid=4741
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ÄR DETTA DEN FÖRSTA GLOBALA REVOLUTIONEN? 

De globala storföretagen möter nu stagnerande motgång, skriver Lars 

Bern i sitt libertinska debattforum Anthropocene. Den skalekonomi som 

hela deras globala grundstrategi bygger på är på väg att undermineras. 

Snabbt växande logistikkostnader för den globala handeln och 

digitaliseringen vänder på de skalekonomiska förhållandena. 

Framgångsrika lokalt marknadsdominerande företag uppvisar idag allt 

oftare en långt bättre lönsamhet än de dominerande globala 

jättekoncernerna. 
 

En annan motgång är den ökande klyftan, där huvuddelen av 

mänskligheten inte får del i den ekonomiska tillväxten. Det är roten till 

dagens snabbt växande folkliga revolt i västvärlden, menar Lars Bern. 
 

Läs hela debattinlägget här: 

https://anthropocene.live/2017/02/19/the-trans-border-

empire/  

SÄMRE PROGNOS FÖR DEMOKRATI   
Demokrati är inte en reform som klubbas utan en långsiktig träning att hitta 
ändamålenliga lösningar utan våld och hot. Det skriver Nathan Shachar, 
författare och fristående kolumnist i DN 10 februari. 
 

Långt före 1865 års regeringsform kännetecknades svensk samhällsutveckling av 

beslut via byalog, skrå, stånd, trossamfund, idrottsföreningar, kooperativ m.m. 
För snart 20 år sedan påpekade DNs dåvarande chefredaktör Hans Bergström att 

folkrörelse- och förenings-Sverige höll på att försvinna. Idag är alla 
riksdagspartier nomader och deras företrädare lever under helt andra 
hedersbegrepp än sina förfäder. De har befordrats genom yrkespolitiken istället 

för att ha erhållit förtroende på utompolitiska meriter. Och politiker blir efterhand 
alltmer fördomsfria. De proppar ämbetsverken fulla med politiska kumpaner 

precis som i Egypten, Ryssland, Kina och USA. Skolchefer är inte längre 
pedagoger, sjukhuschefer inte medicinare, polischefer inte poliser. Så förgrenar 
sig klientnätverken allt djupare i det offentliga livet. Ju mer de som vårdar 

systemet är beroende av politiken för sin försörjning desto sämre blir prognosen 
för demokrati. I alla samhällen. 

Följ Kreaprenörs projekt SVERIGE BORTOM 

ARBETSLINJEN 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Sverige-bortom-.html  

Läs också om Dalarömodellen för närdemokrati här: 

http://tullhuset.org/Dalaro-Forum---Vision-D.html  
 

 

https://anthropocene.live/2017/02/19/the-trans-border-empire/
https://anthropocene.live/2017/02/19/the-trans-border-empire/
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Sverige-bortom-.html
http://tullhuset.org/Dalaro-Forum---Vision-D.html
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ÅT VEM ARBETAR EGENTLIGEN NATIONERNAS 

FÖRSVARS- OCH UNDERRÄTTELSETJÄNSTER?   
Wall Street Journal rapporterar att USA:s underrättelsetjänster har börjat 

undanhålla sekretessbelagd information från presidenten, då man inte litar på 

Trump. Om detta är sant skulle det i lika hög grad kunna gälla information som 

presidenterna Bush och Obama fick eller inte fick - och förmedlade eller inte 

förmedlade - om hur 11 september 2001 skyskrapor uppbyggda med stålbalkar 

mot all känd vetenskaplig logik kunde falla i fritt fall, dvs rakt ner och i en 

hastighet som ökar hela tiden under fallet som om stålbalkar plötsligt förlorat 

sina fysikaliska egenskaper. Eller vad som egentligen hände med Osama bin 

Laden, som rapporterades mördad i all hemlighet 2 maj 2011 och slängd i havet 

utanför Pakistan. Någotsånär legitima nationer brukar försöka infånga och döma, 

alternativt i undantagsfall ta livet av morddömda personer, och visa upp dem för 

allmänheten, så att alla ska få veta vad som hänt. I vilket fall tror vi att många 

av oss lever i den tron. Men utvecklingen av självlärande Artificiell Intelligens och 

rapporterna om Demokratins tillstånd i världen gör att det är ytterst oklart på 

vems uppdrag USA:s och andra nationers underrättelsetjänster egentligen 

arbetar. Man kan undra om inte George Orwells sataniska framtidsbild 1984, 

skriven 1948, har reducerats till en solskenshistoria jämfört med 2000-talets 

verklighet.            
 

MÅNADENS CITAT    
“If truth can be spoken, there are only two countries in the world with 

hegemonic aspirations—Israel and the US—and they are the sources of 

terrorism. Israel terrorizes Palestinians and has done so for about 70 years. The 

US terrorizes the rest of the world.” 
 

Paul Craig Roberts; Har varit Ass Secretary of the Treasury for Economic Policy 

under Reagan och Ass Editor and columnist för The Wall Street Journal och 

kolumnist för Business Week bl.a. Läs hela artikeln här: 

http://www.paulcraigroberts.org/2017/02/06/trump-administration-already-paul-craig-roberts/ 
 

PS And by the way: Israel is a very piece loving country – one piece of Egypt, 

one piece of Jordan and so forth. 
 

PS 2 Under februari: Löfven åker till Iran och Wallström till Ryssland. Det 

tycker vi är bra. För precis som Dagens Nyheter skriver i sin ledare: ”Det är 

oftast bättre att ha relationer än inga alls”. 
 

MÅNADENS CITAT 

”Vem älskar Svenska kyrkan? Kyrkan som i mer än 1000 år har symboliserat 

kulturarvet, traditionen, generationers sammanhållning, demokratins framväxt 

och placerat vårt land i den västerländska civilisationens mittpunkt. Kyrkan som 

är trygghetsinstitutionen framför alla andra i vårt land. Vem vill och vågar inför 

höstens kyrkoval den 17 september stå upp för dessa omistliga värden, se 

verkligheten men också fundera över hur Sverige skulle ha tett sig utan denna 

grund occh inramning?” Bengt Olof Dike i Sydsvenskan. 

http://online.wsj.com/home-page
http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=3hvK8s&m=3VNnv4oMMMnjM89&b=ISZPVhFnS8WiY12FdP8Xww
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MÅNADENS GÖTEBORGARE 

- Ja, det var verkligen slow food vi råkade ut för.  

Bagaren degade och kocken såsade.  

MÅNADENS VÄSTERÅSARE 

- Pappa, jag tror jag ska göra karriär inom organiserad brottslighet. 

- Så trevligt. Inom kommunal eller statlig verksamhet? 

”PRAETERERA CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM” 
”Praeterea censeo” betyder ”för övrigt anser jag” på latin. Romaren Cato d.ä. 

avslutade sina tal i senaten med ”För övrigt anser jag att Carthago bör förstöras” 
 

”Praeterea censeo” att en reform utan en reform av penningväsendet 

inte är någon reform. Det sa USAs utrikesminister William Jennings Brown 

redan 1896.   

 

Följ noga den fortsatta utvecklingen uppmanar dig  

Lars-Olof (LO) Landin   

(adress, e-post, telefon nedan) 

 


