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Årgång 38 
 

 
 

Kreaprenör®- kunskapsallians  

i Medvetandeeran  
Sprider kunskap om ”vad som 

verkligen händer” i vår tid  

eller om ”det vi vet att vi inte vet” 
- i konsumismens tid när via har 

allt och allt är det enda vi har. 

I denna utgåva;  
* OBS! INBJUDAN ÅRSMÖTE SID 2 

* RAPPORT SEMINARIUM 9 MARS 

* DET VÄXER – SOM ALDRIG FÖRR 

* KRISEN 2008 

* DET FÖRLORADE SPRÅKET 

* PALME MORDET LÖST ? – sid 9 

* LAUGHING OUT LOUD MED VÅR  

  UTVÄRDERING AV SOMMARENS  

  RESOR MED BJÖRKLUNDS,  

  LÖVINS, LÖFS OCH LÖFVENS     
 

FÖLJ KREAPRENÖRS  

ÅRSPROJEKT 

MÄNNISKANS EXISTENS OCH 

SAMHÄLLETS MÖJLIGHETER 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-

Manniskans-exi.html   

 

 

 
 

 
 

 
PIK MEDIA = ”POLITISKT ICKE 

KORREKTA MEDIA” SOM VÅRT 

UTAN DOLD AGENDA BLIR ALLT 

VIKTIGARE www.Creapreneur.se   

Stöd vår kamp för nytänkande. 
Årsavgift 100:-- till plusgiro 

231666-9. TACK PÅ FÖRHAND. 
 

RIKSFÖRENINGEN FÖR 

METABOL HÄLSA – RMH 

Anden är ur flaskan 
RMH grundades på Dalarö 6 juni 

2017 och har redan över 1500 

intressenter.  

 

Trots alla kända hälsovinster 

framhärdar skolmedicinen i varningar 

mot kolhydratsnål kost och mättade 

fetter, när problemet alltid har varit 

socker. Det klokaste de kan göra är 

avbön och att överge sina falska 

älsklingshypoteser, som orsakat den 

metabola pandemin. Redan har långa 

rader av kloka läkare och gamla 

medicinprofessorer insett detta. Att 

det skadar skolmedicinens lukrativa 

relationer med Big Pharma får de stå 

ut med. 

Stöd folkrörelsen för metabol 

hälsa och bilda lokala 

aktionsgrupper.  Välkommen! 

www.metabolhalsa.se  

 

 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
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INBJUDAN ÅRMÖTE 
Årsmöte med workshop lördag  

27 april kl 13-17 i FEIs lokal i 

centrala Stockholm.  

Se nästa sida>>>>> 

MEDLEMSINFORMATION 

INBJUDAN ÅRSMÖTE 
Lördag 27 april kl 13-14 

Årsmöteshandlingar läs här 

http://www.creapreneur.se/

Om-oss.html  
 

WORKSHOP EFTER ÅRSMÖTET 

I projektet Människans existens 

och samhällets möjligheter 

WORKSHOP kl 14-17 

EKONOMISK REFORM 

LOKAL: FEIs (Företagsekonomiska 

Institutets) lokal med ingång 

Döbelnsgatan 4 i hörnet 

Kammakargatan/Döbelnsgatan. 

Möteskostnad:  

Gratis för betalande medlemmar och 

100 kr för dem som inte betalt årets 

medlemsavgift. 

ANMÄLAN till kreaprenor@ebc.se 
 

VÄLKOMMEN!  

 

************************ 

Rapport Kreaprenörs 

medlemsmöte 9 mars med öppet 

seminarium i projektet Människans 

Existens och samhällets möjligheter 

- vart är Sverige på väg? 
 

Plats: FEI:s lokaler på Döbelnsgatan 

4, Stockholm 
 

Deltagare: Styrelsen representerad av 

LO Landin (ordf.), Lars-Olof Oldén 

(sekr.), Anna Holtenstam och Lars 

Bern. inbjudna föreläsare David 

Thurfjell, prof religionshistoria 

Södertörns högskola och Patrik 

Engellau, Stiftelsen Den nya välfärden 

samt ytterligare 27 närvarande 

medlemmar. 

   Syftet med seminariet var att pröva 

idéer inför Kreaprenörs planerade 

konferens hösten 2019 på temat 

”Människans existens och 

samhällets möjligheter” 

http://www.creapreneur.se/PROJEK

T-Manniskans-exi.html  en 

förlängning av 2015 års stora 

konferens ”Människans existens och 

fredens möjlighet” 

http://www.kreaprenor.se/main.asp?

g=5&r=415  

LO Landin inledde med att beskriva 

kaoset i dagens samhälle och 

Kreaprenörs roll att vara ett 

opinionsorgan och en kunskapsallians 

för nytänkande på humanistisk grund 

med en holistisk syn på människans 

och samhällets utveckling och 

möjligheter i denna kaotiska värld.  

LO beskrev Kreaprenörs 4 kompetens-

områden som den kommande 

konferensen under hösten 2019 är 

tänkt att omfatta - Miljö & Hälsa, 

Värderingar & Lagar, Lärande & 

Kommunikation och Näringsliv & 

Samhälle. 
 

Kunskapsområde  

Värderingar & Lagar  

David Thurfjell gav sin syn på 

sekulariseringsprocessen i Sverige >> 
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>>>> om sambanden mellan religion-

samhälle-politik. Han är författare till 

boken ” Det ogudaktiga folket”. 
 

Sverige är unikt. Svenskarna tar 

avstånd från religion. 85% gör det och 

det är högst i världen. Sverige är det 

mest sekulariserade landet i världen 

samtidigt som det är det mest 

mångreligiösa landet i världen. 

Utvecklingen i Sverige ska ses i ljuset 

av Gustav Vasas och reformationen på 

1500-talet, då kyrkan skötte alla 

angelägenheter i samhället som idag 

sköts av kommuner, landsting och 

myndigheter. Obligatorium att tillhöra 

kyrkan och en stark religiös 

gemenskap och en total enighet mellan 

kyrka och stat har haft stor betydelse. 

Med bildandet av nationalstater under 

1800-talet bröts denna enighet mellan 

kyrka-stat upp fram till 2000 då kyrka-

stat skiljdes totalt, sekulariserings-

processen.  
 

I en enkät tror ca 20% av befolkningen 

att det finns en Gud. Ställs frågan om 

att man tror på Gud så svarar 40% ja 

och om det finns en högre livskraft så 

säger 53% ja till det.  
 

I kyrkodebatten kan man få 

uppfattningen att det har varit radikala 

skillnader i förhållandet till kyrka då och 

nu bland befolkningen. Så är dock inte 

fallet. Antal kyrkobesökare i början av 

1900-talet var ca 5% av befolkningen 

och idag är den ca 1,5%. 59% av 

befolkningen är medlemmar i kyrkan i 

dag med en nedgång på 1% per år 

Medlemstappet är stort även i andra 

föreningar och ideella organisationer 

idag.  
 

I debatten kan man även få intrycket 

att det är en radikal skillnad mellan de 

religiösa och sekulära verkligheterna 

och att lyda överheten. Luther sade 

redan på sin tid att det viktiga för 

människan är att du är en hederlig 

människa, följer ditt kall och gör rätt för 

dig. Dessa regler gäller än idag för 

svensken, men det är staten som 

predikar det och inte kyrkan. Svensken 

har stor tillit till staten och dess 

institutioner. Svenska folket har alltid 

följt sina ”religiösa” ledare, vare sig de 

varit kyrkliga eller profana. 
 

Språkbruket sätter begränsningar i 

uttrycken att vara religiös och att vara 

kristen där definitionerna är flytande 

och därför blir det svårt att entydigt 

definiera vad en människa är. 

Kristendomen kan sammanfattas i 12 

punkter, där enbart två kan sägas ha 

religiösa förtecken och resten är mer är 

levnadsråd för att leva ett bra liv. Vi 

svenska har en benägenhet att bättre 

känna till religioner i andra kulturer än i 

den svenska, vilket delvis kan förklara 

vilsenheten i den svenska debatten om 

kyrkans roll i dagens samhälle.  

I Sverige skulle vi behöva ett språk för 

att diskutera med andra religioner. 

Frågor som kommer upp är hur kyrkan 

skulle kunna engagera sig i 

medborgarnas liv och leverne som en 

motpol till statens engagemang både i 

handling och tanke, s.k. värdegrund. 

Frågan blir hängande i luften hur 

kyrkan skulle kunna utvecklas som en 

alternativ faktor till statens agerande 

och hur vi människor skall identifiera 

oss i denna sekulariserade värld. 
 

Kunkapsområde Näringsliv & Samhälle 

 
Patrik Engellau gav sin syn >>>>>> 
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>>>>> och tankar på samhälls- 

utvecklingen samt svenska folkets 

stora tillit till staten. Staten skall lösa 

alla problem för oss så snart de 

uppstår. Han menar att staten är lika 

bra på det som Gud var på 1500-talet. 

Här nämnde utvecklingen i Malmö, 

beskriven av författaren Lars Åberg i 

boken Framtidsstaden; om Sverige 

imorgon blir som Malmö idag, hur blir 

då Sverige, som ett skrämmande 

exempel på hur staten har misslyckats 

med sin uppgift. Patrik gjorde 

jämförelsen med U-landbiståndet som 

inte fungerar och rentav är skadligt för 

mottagarländerna. 

Den hittills gängse kartan över 

samhället definierad av Karl Marx i 

kapitalister och arbetarklass eller 

höger-vänster skalan, som inte 

fungerar längre. Idag är det 

politikerväldet med tillhörande 

välfärdindustriella komplex (VIK) på 

ena sidan och den 

nettoskattebetalande medborgaren 

på den andra, som utgör varandras 

motpoler efter vilket samhället styrs.  
 

I VIK ingår staten med alla dess 

institutioner, landsting och kommuner 

med politiker, chefer, tjänstemän, som 

gör allt för att utöva och behålla sina 

maktpositioner. Ideologierna hur 

samhället skall styras utvecklas av 

medierna, statsradion och TV. Dessa 

producerar och sprider den ideologi 

som staten vill höra. Målet är att värna 

makten till varje pris och staten satsar 

mycket pengar på de som framför de 

”rätta” åsikterna. De 

anslagsfinansierade institutionerna 

arbetar med att maximera sin 

omsättning och bli större, vilket ger 

större anslag och mer intressanta jobb 

och mer makt. Jämför företag som 

arbetar för att maximera vinsten. Att 

vara politiker i dagens samhälle är inte 

ett kall utan en karriärmöjlighet till bra 

utkomst och mycket makt. Detta gäller 

oavsett politiskt parti. 

VIK (välfärdindustriella komplexet) är 

etablerat i de flesta andra länder. 

Patrik gjorde jämförelsen med Det 

militärindustriella komplexet i USA 

som president Eischenhower 

varnade för i sitt avskedstal, en 

avsevärd maktfaktor i amerikansk 

politik 

VIK i Sverige idag utgör ca 40% av 

BNP och använder en stor del av sin 

tid att uppfinna nya behov och nya 

marknader typ migrationen, 

utbildningen, vården, omsorgen etc. i 

stället för att lösa de verkliga 

problemen i samhället. 

Tendensen i samhället är en ökande 

polarisering mellan politikerväldet och 

den nettoskattebetalande 

befolkningen. En stor del av de 

politiska partiernas styrelser tillhör VIK 

nomenklaturan, utom M, KD och SD. 

 
Lars Bern gav sin syn på Näringsliv  

>>>> 
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och Samhälle i förändring och 

framförde att samhället i världen idag 

styrs av en angloamerikansk 

hegemoni. Det förelåg en brittisk 

dominans i världsekonomin fram till 

slutet av andra världskriget. 

Amerikanarna tog därefter över 

världshandeln och utövar idag stor 

makt och styr världshandels-

strömmarna.  
 

Efter 1990-talet håller dock USA på att 

förlora sin position. Makten i olika 

staters parlament över hela världen 

glider dem ur händerna p.g.a. de stora 

globala företagen agerande och 

dominans i världen.  
 

Ett exempel är Standard Oil, som 

uppnått global marknadsdominans och 

har kontroll över världens oljeindustri. 

Detta företag har sedan blivit modell 

för 100-tals företag att agera på 

samma vis antingen av egen kraft eller 

att ingå i kluster för att dominera 

världsmarknaderna.  
 

Dessa stora företag har också bedrivit 

en systematisk lobbyverksamhet för att 

påverka politikerna för att gynna 

företagen och har därmed kunnat 

bygga upp enorma förmögenheter. 

Företagen har för politikerna lovat stor 

ekonomisk tillväxt och stor BNP ökning 

i utbyte mot makt. De viktigaste kraven 

listas nedan. 
 

- Fri rörlighet för kapital över  

  landsgränser utan reglerande valutor                          

- Fri rörlighet av varor och tjänster                                                                                  

- Fri rörlighet av arbetskraft                                                                                             

- Global lagstiftning - minimum av  

  nationella lagar.                                                                

- Fri etableringsrätt                                                                                                                  

- Privatiseringar och liten nationell  

 offentlig verksamhet                                                                      

- Lieringar med stora banker och fri   

 kreditgivning 

Detta agerande har medfört en enorm 

förmögenhetstillväxt bland de 500 

största företagen och bankerna. Denna 

globalism har anammats världen över 

och i Sverige har de flesta 

riksdagspartierna godkänt 

globalismens strategi.  
 

Förmögenheterna har ansamlats i en 

allt mindre krets välbärgade personer 

och den lägre medelklassen och den 

nettoskattebetalande delen av 

befolkningen har inte fått någon 

utdelning alls.  
 

Under de senaste åren har dock allt 

fler politiska partier och rörelser i 

Europa och världen motsatt sig denna 

globalism, som fått till följd en 

polarisering av samhället för att 

försvara nationalstaterna. 
 

Det finns ett antal andra organisationer 

som också agerar i riktning mot mer 

globalism och mer överstatlighet och 

därmed minska det nationella 

inflytandet. Ett antal påtryckargrupper 

med medlemmar både från politiska 

partier och företag listas nedan.. 

 

Bilderberggruppen uppbyggd i Europa                                                                         

>>>>>> 
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Den Trilaterala Kommissionen                                                                                   

Romklubben bedriver globala frågor 

med global maktutövning                                                

Förenta Nationerna FN                                                                                         

Världsbanken                                                                                                                   

Internationella Valutafonden IMF                                                                                                     

GATT – WTO globala handelsavtal-

regler. 
 

Klimatet har varit och är ett tema som 

har blivit föremål för global kontroll och 

påverkan. Redan 1958 skrevs om 

klimatpåverkan och att skrämma för 

detta, som ett medel att få global 

kontroll. Här har Romklubben, som 

kallade det den första globala 

revolutionen och sedan FN agerat 

kraftigt med Agenda 21 och Agenda 

2030. 

Även EU är en skapelse av de 

globalistiska kretsarna. 

Alla dessa grupperingar har ett syfte 

för de stora företagen att skapa 

maktstrukturer och få en möjlighet att 

bedriva sina verksamheter genom 

överstatlig maktutövning med total 

makt och därmed undvika nationella 

särarter. Allt är väl beskrivet i boken    ” 

When Corporations rule the world” av 

David C. Korten från 1990-talet. 

Samtidigt pågår det en maktkamp via 

de stora mediebolagen i världen att 

strypa de sociala medier som finns 

idag för att stoppa informationsflödet 

om dessa ojämnlika förhållanden och 

om den enorma snedfördelningen av 

de ekonomiska förmögenheterna och 

makten som skett de senaste 50 åren. 

Vanligt folk har inte fått ta del av den 

enorma BNP tillväxten som en 

konsekvens av globalismen.  

Det är politikerna fel att samhället ser 

ut som det gör. Politikerna har gjort sig 

oberoende av sina medlemmar och 

koncentrerat makten till sig själva och 

de stora globala företagen och 

bankerna. Det kommer att vara 

ohållbart att jaga tillväxt om inte det ger 

människorna ett bättre liv. 

Vad skall då människan göra mot 

denna maktapparat och svaret är att ta 

eget ansvar i större omfattning för att 

få en jämnare fördelning av resurserna 

och förmögenheterna i världen. 

 

 

LO Landin avslutade mötet och 

framförde att det behövs en 

kunskapsallians för att göra 

människorna mer medvetna hur 

samhället fungerar idag.  

 

Det finns stor informationsbrist om hur 

samhället, VIK, politikerna, de stora 

företagen, bankerna och massmedia 

fungerar i symbios. Det är svårt att stå 

emot dessa krafter eller påverka 

massmedia, svårt att få personer, 

myndigheter att ändra åsikt, då de är 

beroende av sin inkomst för dessa. 

Den nuvarande utvecklingen går mot 

en än kraftigare polarisering av 

samhället. Vi tror felaktigt att 

politikerna är våra vänner. Det hjälper 

inte att byta ut dem. De är en klan för 

sig alltmer oberoende av sina  

>>>>>> 
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medlemmar. Huvudmotsättningen går 

mellan politikerna och den 

nettoskattebetande medelklassen. De 

politiska partierna har idag blivit 

nätverk för rekrytering av 

yrkespolitiker.  

   Det framfördes också förslag på 

lösningar. Gör som arbetarrörelsen på 

1800-talet. Starta egna tidningar, 

medieplattformar, bilda 

kunskapsallianser, öka medvetandet 

för att påverka utvecklingen. Och som 

Patrik Engellau uttryckte det: Sluta 

skäms. Alltfler kommer att hålla med 

dig om du kritiserar den nuvarande 

maktordningen. Alltfler är trötta på 

överförmynderi när det gäller Hälsa 

och Identitet. Dagens medvetna 

människor kräver integritet, 

jämställdhet och inflytande,   

   Det blev ett spännande seminarium, 

som kommer att ytterligare fördjupas i 

Kreaprenörs höstkonferens 2019 på 

temat Människans existens och 

Samhällets möjligheter. LO Landin bad 

medlemmarna att fundera över vilka de 

skulle vilja lyssna till i den planerade 

konferensen.  SLUT RAPPORT ! 

 

Nästa möte blir årsmötet lördag 27 

april i samma lokal, då blir det ett 

workshop om EKONOMISK REFORM  

i projektet Människans Existens och 

samhällets möjligheter –  

Vart är Sverige på väg?                                                                                                             

Mötesordförande  Mötessekreterare 

LO Landin               Lars-Olof Oldén 

********************** 

MILJÖ & HÄLSA 
FORSKARE – DET VÄXER SOM 

ALDRIG FÖRR  

Bättre mätinstrument dramatiserar 

bilden läser vi i Nature världens 

ledande multidisciplinära 

vetenskapsmagasin. Från en satellit 

syns skördad åkermark och 

kalhyggen som bruna. Växande 

åkrar, gammal och nyplanterad 

skog är gröna. 33 procent av 

världens bevuxna områden blir 

grönare och 5 procent brunare - 

från rymden.  
 

Den globala växtlighetens lövyta 

ökar med 2,3 procent per 

decennium. Sedan år 2000 har 

jorden fått nya grönytor lika 

stora som tio ggr Sveriges yta. 

Effekten syns överallt och främst i 

Kina och Indien. Åkerarealen ökar 

inte, men har större produktivitet. 

Produktionen av frukt och grönt i 

Kina och Indien har ökat med 35 

procent sedan 2000. Bra eftersom 

där bor det flest människor. 

Rysslands skördar är större än 

någonsin.  
 

Rapporten pekar ut människan som 

den starkaste gröna drivkraften. 

Ökad koldioxidhalt i atmosfären, 

som för växter är en bristvara, 

gödslar växtligheten, en effekt som 

forskarna menar är underskattad.  

 
Ett varmare klimat gör att det 

växer på nya ställen. Något man 

märkt kring Arktis och på tundran 

där buskvegetationen har fått 

tjockare lövmassa. >>>>>> 
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>>>> Det gäller således att binda 

mer koldioxid genom fortsatt 

återbeskogning. 
 

En grönare jord är positivt på 

många sätt. En god samman-

fattning för fortsatt god utveckling 

för mänskligheten är Voltaires 

sanning ”att man bör odla sin 

trädgård”. Ett kinesiskt ordspråk 

lyder: ”Vill du bli lycklig en stund – 

drick sprit. Vill du bli lycklig lite 

längre – gift dig. Vill du bli lycklig 

hela livet – bli trädgårdsmästare.”  
 

Därför har miljöminister Isabella 

Lövin fel, när hon oemotsagd i sTV 

påstår att öknarna i världen växer 

p.g.a. klimatförändring. Vi 

uppmanar arbetsmarknadsminister 

Ylva Johansson och landsbygds-

minister Jennie Nilsson att satsa 

på fler enkla jobb på landet. Passar 

säkert också många nya svenskar, 

som troligen har mer överlevnads- 

och landsbygdskunskap än många 

urbaniserade svenskar med svåra 

jobb, som dock snart ska 

digitaliseras. 
 

NÄRINGSLIV & SAMHÄLLE 

KRISEN 2008  

Det var en bankkris, ingen 

industrikris. Svensk industri 

fortsatte att gå bra.  

 
Regeringen Reinfeldt valde 

ändå att förklara det faktum att 

statsskulden ökade med 70-80 

miljarder med att det berodde på 

krisen i ekonomin.  
 

Men vad som i själva verket 

händer i Sverige och i hela den 

västerländska ekonomin är att 

välfärden fördelas allt sämre. 

Klyftorna mellan rik och fattig 

ökar. De stora globala företagen 

och deras chefer samt politikerna, 

inte minst EU-politikerna, tjänar 

allt mer, medan den stora 

medelklassens inkomster har 

stagnerar.  
 

Dessutom minskar kronan i värde, 

trots att finansminister 

Magdalena Andersson säger 

”att det går bra för Sverige.  
 

Men frågan är om det går bra för 

svensken i allmänhet. Vad får du 

för 100 kronor idag? Allt mindre 

och särskilt om du spenderar 

hundralappen utomlands. Vart tar 

pengarna vägen?  
 

En svag krona betyder att vi får 

mindre för våra pengar och de  

2 093 miljarder vi importerade för 

i fjol. Men alla importörer har inte 

skickat den dyrare notan vidare 

till konsumenterna, vilket innebär 

att priserna inte stigit i 

motsvarande grad. Inte heller 

exportörerna är glada, eftersom 

de importerade delarna i 

produkterna stiger i värde. 
 

Bananrepubliken Sverige är 

bara bättre än Haiti, Jamaica och 

Ghana av de 140 valutor som 

handlas mot euron. 
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Riksbankens sena räntehöjning 

nyligen gjorde ingen verkan. Prat 

om kommande räntehöjningar 

betraktas som munväder. En 

fortsatt försvagad krona samtidigt 

som ekonomin försvagas leder till 

en självuppfyllande negativ spiral. 

Snart måste fler importörer höja 

sina priser. Då håller inte längre 

Riksbankens inflationsmål. Höjer 

den då räntan igen för att minska 

inflationen dämpas samtidigt den 

allt svagare ekonomin. Stefan 

Ingves är inne på sina sista år 

som riksbankschef. De senaste 

årens dumsnåla inflationsmåls-

hållande bäddar för att hans sista 

år bli de värsta.  
 

Arma, fattiga svenska folk. 

Köp en gul väst, men se till att 

den är skottsäker och även 

skyddar mot knivhugg. 

LÄRANDE & KOMMUNIKATION 
DET FÖRLORADE SPRÅKET 

Månadens ledare i Axess, tidskrift 

inom humaniora och samhälls-

vetenskap, tar upp frågan om det 

förlorade språket. 
 

Från högskolan kommer bekymrade 

signaler om att många studenter 

även i humanistiska ämnen har svårt 

att uttrycka sig begripligt i skrift. 

Med förlusten av gemensam 

språkförståelse följer en farlig 

historielöshet, som KreaprenörNYTT 

ofta varnar för. Det leder i sin tur 

leder till avsaknad av en gemensam 

referensram.  

När många har kunskap om svensk 

historia kan man jämföra en chef 

idag med Gustav Vasa, inte främst 

som någon med stort skägg och 

konstiga kläder utan med en person 

med beslutsamhet, stränghet och 

bister formuleringskonst. 

   När människor är bekanta med 

romartidens giganter kan man skoja 

med både landsmän och främlingar 

genom att nämna namn som Caesar, 

när Yattzy-tärningarna ska kastas, 

eller Caligula, när man vill 

kommentera något av dagens 

politiska dårskaper. 

   Allra mest kraftfull i vår del av 

världen är förstås den bibliska 

historien. En Maria, en Judas eller en 

Jesus förstås av alla från Brasiliens 

favelor till Östermalm i Stockholm. 

Repliker, rollfigurer och altartavlor 

blir begripliga. 

   Har man däremot vuxit upp i 

vår nu-berusade värld, där 

historia och kristendom 

detroniseras som omodern och 

osunt religiös, blir man utan 

gemensamt språk av med hela 

samhället på köpet.   
 

PALME MORDET LÖST? 

 
Vi följer nu upp vår redovisning från 

KreaprenörNYTT maj 2018 om att 

Palmemordet är på väg att klaras 

upp;http://www.kreaprenor.se/pdf

/PALMEMORDET%20KOMMER%20A

TT%20KLARAS%20UPP.pdf   
 

Men det osannolika att polisen sköt 

Olof Palme får nu en 

häpnadsväckande förklaring. Claes 

Hedberg får eftre 18.000 timmar 

ihop pusselbitarna om vad som 

verkligen hände på Sveavägen 28 

februari 1986. Palme sköts aldrig. 

Det ansågs vara den bästa lösningen 

för både familjen och partiet. Se 

här; 

https://youtu.be/NmuiApBVklU  

http://www.kreaprenor.se/pdf/PALMEMORDET%20KOMMER%20ATT%20KLARAS%20UPP.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/PALMEMORDET%20KOMMER%20ATT%20KLARAS%20UPP.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/PALMEMORDET%20KOMMER%20ATT%20KLARAS%20UPP.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/PALMEMORDET%20KOMMER%20ATT%20KLARAS%20UPP.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/PALMEMORDET%20KOMMER%20ATT%20KLARAS%20UPP.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/PALMEMORDET%20KOMMER%20ATT%20KLARAS%20UPP.pdf
https://youtu.be/NmuiApBVklU
https://youtu.be/NmuiApBVklU
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LOL-Laugh Out Loud 1 

 

Det är bara dårar och fyllon  

som ler på bild. (Gammalt talesätt) 

HOMO SAPIENS 

För 70.000 år sedan var Homo 

Sapiens ett oansenligt djur i en 

vrå av Afrika. Hon har nu gått 

från kanot till galär till hangar-

fartyg, till rymdskepp utan att 

veta vart hon är på väg. 

 

  
 

Människoapan Sapiens har 

blivit en egenhändigt skapad gud 

som bara följer fysikens lagar, 

inte ansvarigt inför någon. Hon 

ställer därför till förödelse bland 

andra djur och i det omgivande 

ekosystemet, när hon ständigt 

jagar mer bekvämlighet och 

underhållning, utan att bli riktigt 

tillfredsställd.  

   Finns det något farligare än 

missnöjda och oansvariga gudar 

som inte riktigt vet vad de vill? 

(Citat Yuval Noah Harari)  
 

PIK-NYHETER 

I Dagens Industri läser vi att de 

som avstår från Facebook blir 

lyckligare. Men de som avstår blir 

också okunnigare om vad som 

händer, vilket enligt forskare som 

studerat detta tyder på att 

Facebook inte bara har blivit en 

viktig kanal för ”fake news” utan 

också för ”riktiga” nyheter”. Vad 

som nu menas med det sista.    

   När vår familj adopterade vårt 

första barn för snart 40 år sedan 

fick vi ofta frågan om vi också 

skulle skaffa ”riktiga” barn”.  

Vad är det för barn, frågar vi oss.  

   Ta där  för det säkra före det 

osäkra. Läs PIK (Politiskt Icke 

Korrekta) Nyheter som 

KreaprenörNYTT. 
 

GÖTEBORG IGEN 

Sveriges dyraste stad är Göteborg. 

Det vet vi sedan finanskraschen på 

1990-tåålet På senare år har istället 

Göteborg satsat på Araaaabien och 

gjort sig kända för att vara den 

ståååd som skickade mest folk dit. 

Nu har vi förstått att det berodde på 

ett missförsååånd. Ett språkligt 

sådant. Kåååålle och Aaaada ni vet. 

Göteborgarna hade nämligen hört att 

man i Araaaabien hade satsat på att 

öppna Kållifatet”. 
 

FOLKPARTIET IGEN 

Folkpartisten (förlåt liberalen) 

Cecilia Wikström, framgångsrik EU-

parlamentariker sedan 2009 och 

ordförande i EUs utskottsordförande-

konferens, den tyngsta EU post en 

svensk haft, och nyligen omvald som 

första namn på folkpartiets (förlåt 

Liberalernas) lista inför EU-valet, fick 

sparken. Hon har två styrelse-

uppdrag, som avgående partiledare 

Jan Björklund gratulerade henne 

till, när hon fick dem. Nu har hon fått 

sparken, eftersom uppdragen 

plötsligt inte passar det opinionsläge 

partiet befinner sig i. Återigen 

bekräftas vår 38-åriga tumregel – 

LITA ALDRIG PÅ EN FOLKPARTIST. 
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LOL-Laugh Out Loud 2 

 

Det är bara dårar och fyllon  

som ler på bild. (Gammalt talesätt) 

ANVÄND HJÄRNAN 

Centerpartisten Eskil Erlandsson, 

tidigare jordbruksminister, har 

lämnat sin riksdagsplats med 

omedelbar verkan efter att ha tafsat 

på moderatkvinnor. Tidigare 

finansministern i samma regering 

Anders Borg gör numera propellern 

på kräftskivor. Statministern Fredrik 

Reinfeldt som ledde den aktuella 

regeringen, blev känd för uttrycket 

”öppna era hjärtan”. Numera verkar 

uttrycket ”använd hjärnan” vara mer 

adekvat. 
 

KRIG OCH POLITIK 

Krig är mycket bättre än politik.  

I krig dör man bara en gång. 
(Citat Winston Churchill) 
 

40-TALISTERNAS HÄMND 

Förre finansministern Per Nuder 

petas i månaden som gått från olika 

styrelser för olämpligt 

uppträdande. 

 
Per ”David” Nuder har varit 

olämplig tidigare. Ni minns säkert att 

han kallade 40-talisterna för 

köttberget, årgången som vår 

tecknare Mats Böllner på bilden lät 

representeras av dåvarande 

statsministern Göran ”Goliat” 

Persson. Nu kommer 40-talisternas 

hämnd.  
 

SOMMAREN RESOR 

Björklunds resebyrå tappar på 

turbulent resemarknad. Läs 

Kreaprenörs snabbutvärdering av 

sommarens resor 

http://www.kreaprenor.se/pdf/

SOMMARENS%20RESOR.pdf  

 
 

I STÄNDIGT ÅTERKOMMANDE 

APOKALYPSENS TID 

”Även om jag visste att jorden skulle 

gå under imorgon skulle jag plantera 

mitt äppelträd idag.” 

(Citat Martin Luther)  

 

”PRAETERERA CENSEO 

CARTHAGINEM ESSE DELENDAM” 

”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 

Kartago bör förstöras” 

   För övrigt är en reform utan en 

reform av penningväsendet inte 

någon reform. Det sa USA:s 

utrikesminister William J Brown 

redan 1896. Han får mer rätt för 

varje månad som går. 
 

För övrigt också och i sann GDPR-

anda, månar vi om din integritet. Vi 

spar din e-post och tel.nr, noterar 

när du betalar årsavgift och de 

intressen du meddelar oss, så att du 

får nästa KreaprenörNYTT® och 

andra meddelanden du begärt.  
 

Vill du inte ha fortsatt information, 

skriv det i mail till adress nedan så 

stryks du.  

Ha en bra månad 
 

Lars-Olof (LO) Landin 

http://www.kreaprenor.se/pdf/SOMMARENS%20RESOR.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/SOMMARENS%20RESOR.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/SOMMARENS%20RESOR.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/SOMMARENS%20RESOR.pdf

