
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. 

  
1 

                                     
MARS 2019                                                        

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 denna utgåva;  
* LIBERALISMENS KRIS   

* FRAMGÅNGSFAKTORER 

* BIOLOGISK OCH/ELLER   

   ARTIFICIELL INTELLIGENS 

* SVEDD BANK 

* LAUGHING OUT LOUD 

    
 

FÖLJ KREAPRENÖRS  

ÅRSPROJEKT 

MÄNNISKANS EXISTENS OCH 

SAMHÄLLETS MÖJLIGHETER 

http://www.creapreneur.se/PRO

JEKT-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 
grundades på Dalarö 6 juni 2017 och 

har redan över 1000 intressenter. 

Trots alla kända hälsovinster 

framhärdar skolmedicinen i varningar 

mot kolhydratsnål kost och mättade 

fetter, när problemet alltid har varit 

socker. Stöd folkrörelsen för 

metabol hälsa och bilda lokala 

aktionsgrupper.  Välkommen! 

www.metabolhalsa.se  

 

INBJUDAN  

MEDLEMS- och ÅRMÖTE 
Kreaprenör bjuder in medlemmar 

och intresserade till 

Medlemsmöte med workshop 

lördag 9 mars kl 13-17 och 

Årsmöte med workshop lördag 

27 april kl 13-17 i FEIs lokal i 

centrala Stockholm.  

Se program och anmälan  

nästa sida>>>>> 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/
http://www.metabolhalsa.se/
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MEDLEMSMÖTE 
Lördag 9 mars kl 13-17 
 

PROGRAM 
 

Två workshop i projektet 

Människans existens och 

samhällets möjligheter 
http://www.creapreneur.se/PROJE

KT-Manniskans-exi.html  
 

1.VÄRDERINGAR & LAGAR 
 

 
 

David Thurfjell, professor vid 

Södertörns högskola i religions-

vetenskap inleder med att beskriva 

oss svenskar, som inte är så 

sekulariserade som vi tror. 
 

Därefter följer en diskussion med 

LO Landin och deltagarna om den 

brytningstid vi lever, om hot mot 

demokratins och när det talas om 

värderingar utan att ta hänsyn till 

historia, folktro och religion. 
 

2.NÄRINGSLIV & SAMHÄLLE 
 

 

Patrik Engellau, Den nya Välfärden 

och Det goda Samhället och Lars 

Bern samtalar om globalism och 

liberalismens kris. Vem äger 

tillväxten? Hur fördelas välfärden?  

Är tillväxt lycka – och att ha allt och 

allt är det enda man har? 

OBS! Samma lokal båda mötena. 

FEIs (Företagsekonomiska 

Institutets) lokal med ingång 

Döbelnsgatan 4 i hörnet 

Kammakargatan/Döbelnsgatan. 

Kostnad per möte:  

100 kr för betalande medlemmar 

och 200 kr för dem som inte betalt 

årets medlemsavgift. 

ANMÄLAN till kreaprenor@ebc.se  

ÅRSMÖTE 
Lördag 27 april kl 13-14 
 

PROGRAM 

I projektet Människans existens 

och samhällets möjligheter 

WORKSHOP kl 14-17 

VÄGEN FRAMÅT  

 

VÄGEN FRAMÅT gjordes 

ursprungligen för att utbilda 

partifunktionärer i nya Moderaterna i 

samband med segervalet 2006 om 

att utveckla samhället i human 

riktning. Workshopen har ingen 

speciell politisk inriktning utan är 

mer en allmängiltig psykologisk/ 

statsvetenskaplig analys av politikens 

förutsättningar och möjligheter 

parade med den s.k. fria marknadens 

begränsningar och problem. 

Läs mer; 
http://www.kreaprenor.se/pdf/Worksh

op%20vägen%20framåt.pdf  
 

 

VÄLKOMMEN! Se anmälan ovan 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
mailto:kreaprenor@ebc.se
http://www.kreaprenor.se/pdf/Workshop%20vägen%20framåt.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/Workshop%20vägen%20framåt.pdf
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NÄRINGSLIV & SAMHÄLLE 

Liberalismens kris 

Liberalism angrips i svensk 

debatt. I Sverige har Folkpartiet 

döpt om sig till Liberalerna. Men 

ingen vändning i populariteten har 

skett – tvärtom. 

Högerpartiet bytte namn till 

Moderaterna 1969 av delvis 

samma skäl. Folkpartiets 

dåvarande partiledare Ola Ullsten 

anklagade 10 år senare 

moderatledaren Gösta Bohman 

för att ha stulit hans liberala 

kostym. En satirisk krönikör 

påpekade, att det är mycket 

svårare att få sina kläder stulna 

om man har de på sig.   
 

Det verkliga lyftet för 

Moderaterna kom dock i samband 

med 2006 års val, när man 

började kalla sig Nya Moderaterna 

och Nya Arbetarpartiet. 

Socialdemokratiska arbetarpartiet 

fick sina overaller stulna och 

förlorade valet. 
 

Bondeförbundet tog namnet 

Centerpartiet 1957. Man behöll 

dock länge sitt stöd bland 

landsbygdens folk och var länge 

kepsens och folkdräktens parti. 

Nu kallar Centern sig för 

socialliberaler, hälften av väljarna 

var nya i senaste valet och 

dagens satirkritiska krönikörer 

kallar partiet Stureplanscentern, 

samtidigt som Sverigedemokrater 

stjäl kepsarna och folkdräkterna. 
 

Gösta Bohman beskrev sitt 

liberala projekt, som att alla var 

moderater utan att veta om det. 

Men vi frågade redan då om inte 

alla svenskar egentligen var 

sossar utan att våga erkänna det. 
 

Potatiskriget 

Denna ekiperingspolitiska analys 

är en beskrivning av den gamla 

svenska bondesamhälle- och 

industrisamhälle-elitens desperata 

jakt efter relevanta beskrivningar 

av den nya verkligheten. Och i 

den jakten har av naturliga skäl 

liberalismen blivit ett debattämne, 

eftersom hela den allt trängre 

mitten i politiken försöker 

profilera sig som mest liberala och 

beskyller motståndare för 

populism och fascism, men 

konstigt nog sällan kommunism. 

Utan att förklara vad man 

egentligen menar eller bygger 

sina anklagelser på, och när 

större delen av befolkningen 

egentligen är kristna demokrater i 

en alltmer sekulär tid, får vi den 

idélösa potatiskastning som just 

nu kännetecknar svensk politik. 
 

Joakim Nergelius, juridikprofessor 

i Örebro, försöker i Svd 

kulturdebatt hyfsa snacket. Han 

menar att de som beskriver 

liberalismens död, egentligen talar 

om ekonomisk nyliberalism 

karaktäriserad av utförsäljningar, 

privatiseringar och ökade klass-

skillnader, som bara är en liten 

del av liberalismens idéarv. All 

liberalism har inte omvandlats 

från ansvarsfull till experimentell, 

menar han. 
 

Vidare menar Nergelius att det 

visst finns ett samband mellan 
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nationalstat och medborgerliga 

rättigheter, som anses följa med 

medborgarskap. Men de franska 

revolutionärerna 1789 gick längre 

och menade att franska 

medborgares rättigheter var allas 

medfödda mänskliga rättigheter. 

Detta upprörde den brittiske 

parlamentsledamoten Edmund 

Burke, som ifrågasatte dessa 

universella rättighetsanspråk, 

vilket brukar ses som 

konservatismens födelse. 

Övertygade liberaler i vår tid har 

dock svårt att bejaka det snäva 

nationalstatsperspektivet, menar  

Nergelius. Han anser dock att 

liberalismen har överlevt angrepp 

från konservativa, socialistiska 

och totalitära ideologier förut och 

fortsatt att bidra till en gynnsam 

samhällsutveckling. 
 

Men……. 

liberal globalism 

Vi undrar om inte kritiken mot 

s.k. liberaler beror på att dessa 

visserligen hävdar den globala 

människorättstanken, men att 

detta rimmar illa med att de 

samtidigt totalt underkastar sig 

den ohämmade globalismens 

agenda, som tillåter att ett antal 

globala företag och ett litet antal 

ägare (de västerländska 

oligarkerna) och deras trotjänare i 

bolagen tillskansar sig en orimligt 

stor del av den materiella 

tillväxten på folkets bekostnad.  
 

Globalismens agenda är väl 

dokumenterad och deras strategi 

konsekvent genomförd. Den 

bygger på fri rörlighet av 

människor och kapital samt 

nedrustning av nationer till fördel 

för överstatliga organ som EU och 

FN, som startats av globalister i 

liberalismens namn. 
 

Även om det är lätt att ta till sig 

liberalismens globala mänskliga 

rättigheter, måste en realist även 

ta till sig att globalismens 

utsugning av människor idag bara 

har en enda motkraft och det är 

nationalstater, som upprätthåller 

legitima demokratier. EU och FN 

är viktiga mötesplatser, men i 

realiteten långt ifrån demokrati. 
 

FRAMGÅNGSFAKTORER 

 
Den numera världsberömde 

svenske förbundskaptenen i 

fotboll Janne Andersson har visat 

vad ledaskap betyder.  
 

Han säger till sina spelare vad vi 

själva kan vara bäst på; 

* Bäst förberedda 

* Bäst organiserade 

* Ha bäst attityd 
 

Hans framgångsfaktorer är; 

* Tydlighet 

* Delaktighet 

* Prestigelöshet 
 

Vi förstår varför svenska 

politiker inte är så 

framgångsrika just nu. 
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EFTERLYSNING 
Personen måste ha en hård 

hud, men ett varmt hjärta. Hen 

måste vara autentisk och ha 
modet att faktiskt svara ärligt på 

frågor och föra en verklig dialog. 
Hen måste ha kraften att peka ut 

en tydlig väg framåt. Inte en väg 
för en liten ideologiskt renlärig elit 

utan en väg framåt som 
kombinerar våra värderingar med 

en realistisk samhällsanalys och 
pragmatiska lösningar på flertalet 

problem. Hen måste äga viljan att 
formulera och kommunicera med 

ett utifrån och in perspektiv. Det 
är våra tilltänkta väljare som ska 

avgöra vilka frågor vi ska besvara 

och vilka problem och 
förhoppningar vår politik ska 

möta, inte partiideologer. Den 
som tar medborgarnas oro på 

allvar vinner. Vår nya ledare 
ska inte ena partiet. Hen 

måste förstå att vi har gått 
vilse. Inget enar ett parti bättre 

än framgång i valurnan. Det 
skriver Anders Cnattingius och 

Henrik Thorsell, båda Liberaler i 
Vellinge. 

 

VÄRDERINGAR & LAGAR 

BIOLOGISK OCH / ELLER 

ARTIFICIELL INTELLIGENS 
Med anledning av oändliga 

avslöjanden av inkompetens och 
brist på etik i samband med 

Karolinskas kollaps och med 
utgångspunkt från en artikel i The 

Guardian, där man skriver att det  

kan bli möjligt att ”hjärna-dator 
interface kan förändra människors   

sätt att tänka, soldaters sätt att 
strida och behandlingen av 

Alzheimers, men att vi saknar 
etiskt ramverk för denna 

utveckling”, vill Kreaprenörs 
ledning göra följande uttalande.  
 

Det förhållningssätt vi har valt, 
efter fjolårets worskshops i 

projekt Hjärnans frihet och 
omfattande kontakter med 

myndigheter, anser vi att det inte 
är relevant att kräva stopp eller 

begränsning av hjärnforskning. 
Men att införa en etisk kompass 

för forskningen är inte bara 
rimligt utan borde vara ett 

självklart nationellt och 

internationellt krav. 
 

Kreaprenör fortsätter därför vårt 
nu nioåriga arbete med att väcka 

opinion för att forskare måste 
sluta förneka att teknik finns. Och 

vi kommer att fortsätta hävda det 
orimliga i att av samhället 

finansierad forskning 
kommersialiseras på etikens 

bekostnad; 

"Det är nu viktigare än 

någonsin att vi gemensamt 

strävar efter att förändra 

svensk forskning och 

sjukvård, så att alla kan känna 

största förtroende och tryggt 

kan lita på forskningens 

oegennyttiga ambitioner. Att 

arbeta som statlig forskare 

eller som landstingsanställd 

sjukvårdspersonal borde 

aldrig kunna missförstås - 

uppdragsgivarna är 

medborgarna, inga andra. 

Inga plånböcker, inga 

meritlistor, ingen politisk 

hänsyn, inga spin off-företag, 

inga optioner, inga privata 

vinster, ingen industriell 

profit, inga hänsyn andra än 

folkhälsan". 
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Kreaprenören Olle Johansson 
Pensionerad docent, univ.lektor KI och 

adj./gästprofessor KTH 
 

I Guardianartikeln läser vi vidare 

att “Brain-computer interfaces 

(BCI) aren’t a new idea. Various 

forms of BCI are already 

available, from ones that sit on 

top of your head and measure 

brain signals to devices that are 

implanted into your brain tissue. 

They are mainly one-

directional, with the most 

common uses enabling motor 

control and communication tools 

for people with brain injuries.” 
 

Det är fortfarande i huvudsak 

enkelriktad kommunikation som 

används. Bildillustrationen är 

mycket riktigt en huva som sitter 

på huvudet, som får hjärnan att 

utföra saker den glömt, eller får 

Parkinssonpatienter att sluta 

skaka genom att operera in ett 

slags Pacemaker i hjärnan. 
 

Det livsfarliga djuret 

Men bakom kröken väntar ny 

teknik. Entreprenören Elon Musk 

säger sig planera för att börja 

använda dubbelriktad 

kommunikation.  
 

De senaste 350.000 åren har 

Homo sapiens prövat sig fram 

och har blivit världens farligaste 

djur, vilket de flesta andra arter 

som vi utrotat fått erfara.  
 

Och BI - biologisk intelligens 

är inte AI – artificiell 

intelligens. BI tar plötsligt nya 

vägar på olika ställen i världen, 

där Homo sapiens skövlar. AI är 

för Homo sapiens verktyg precis 

som spjut, pilbåge, pistol var och 

numera rakteter och drönare, 

som programmeras med AI är.  
 

BI är något mycket märkligare, 

det är evolution. För att 

travestera kristendom – BI är 

större. 
 

Mot bakgrund av detta har vi i 

Kreaprenör diskuterat fram vår 

linje för projekt Hjärnans frihet, 

som framgår av vår Artikel “Sluta 

förneka” som finns på vår nya 

projektsida Människans existens 

http://www.creapreneur.se/P

ROJEKT-Manniskans-exi.html. 

I vårt nya projekt Människans 

existens har vi valt att hantera 

den pågående digitaliseringen av 

samhället (the Internet of things) 

parallellt med digitaliseringen av 

människan (neuroscience, human 

googleing etc) teknik som vi ännu 

inte vet hur bra eller dålig den 

kan bli.  
 

Extremåsikter på området 

representeras av transhumanister 

som anser att vi ska befria 

medvetandet från köttsäckarna 

(våra metabola kroppar) och låta 

medvetandet leva fritt. För oss 

påminner detta om Salaligan, som 

med ledaren Sigvard Nilsson åkte 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
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runt i Västmanland på 1930-talet 

och befriade människors själar 

genom att mörda dem. Andra 

sekter har sysslat med liknande 

idéer. Transhumanisterna tycks 

vilja göra något liknande fast 

digitalt. Och vad olika länders 

militär och säkerhetstjänster  

pysslar med för att plåga och ta 

livet av folk vet vi inte. För det är 

hemligt. 

 

 
Hög E-tik tolkad av vår tecknare Mats Böllner 

MILJÖ & HÄLSA 

STOPPA ALL BIOENERGI 
Vi får hoppas att klimatsektens 
grepp om hela det politiska, 

kulturella och mediala 
etablissemanget, som är starkare 

i Sverige än i något annat land, 
kommer att släppa och att 

klimatsektens medlemmar 
kommer ut ur sina drömmerier 

och börjar fråga sig om den 
måttliga globala uppvärmning 

som ligger i korten verkligen är 
ett allvarligt hot. Läs mer; 

https://anthropocene.live/20
19/02/21/stang-omedelbart-

alla-bioenergianlaggningar/   

SVEDD BANK 

Min pappa Arnold Landin föddes 

i Ystad 1899. Han tog studenten 

där med bra betyg 1917 och 
praktiserade på Handelsbanken i 

Ystad. Bankdirektören tyckte att 
pappa var någon man skulle satsa 

på och såg till att han fick ett 
stipendium för att studera vid 

Handels i Stockholm. Han tog 
examen där 1919.  

   Efter arbete som ekonom på 
Gimo Österby Bruk, Skatte-

betalarnas förening, Svenska 
Stenkolsaktiebolaget på 

Spetsbergen och Graham 
Brothers kom han 1927 till ASEA. 

Efter flera år på ASEA i Ryssland 

blev han redovisningschef på 
ASEA i Västerås 1938  

och ekonomidirektör där 1946. 
 

 
 

ASEA i Västerås var ett av 

Sveriges största bolag och ett av 

Wallenbergs maktbolag. Jag var 
stolt att som son besöka pappa i 

ASEA tornet. 
   Som ekonomidirektör blev han 

uppringd av Marcus Wallenberg 
många gånger i veckan alla tider 

på dygnet. Som en ansedd man i 

https://anthropocene.live/2019/02/21/stang-omedelbart-alla-bioenergianlaggningar/
https://anthropocene.live/2019/02/21/stang-omedelbart-alla-bioenergianlaggningar/
https://anthropocene.live/2019/02/21/stang-omedelbart-alla-bioenergianlaggningar/
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Västerås blev han ordförande i 
Sparbanken, numera Swedbank 

- en svedd bank. 
 

Pappa tillhörde den gamla 

stammen i en tid när det gick en 
schweizerfranc på en krona. När 

han fick en läderportfölj i present 
av Silléns revisionsbyrå, tog han 

upp den i sin deklaration nästa år 
som inkomst. Han gick i pension 

1964 och ersattes då av 3 
personer. 
 

Pappa vrider sig i sin grav om 
han får reda på hur hans och 

hans och hans samtidas 
affärsarv förvaltas idag. Och 

borde inte Finansinspektionen 
vara bättre än media på att 

upptäcka ”bad management”. Va 
fan får vi för våra skattepengar? 

LOL - Laugh Out Loud 

 

Det är bara dårar och fyllon  

som ler på bild. (Gammalt talesätt) 
 

SVENSK STANDARD 

Det är inte utan att man blir lite stolt 

när ett litet språk som svenskan gör 
avtryck i världen.  
 

Vår unika svenska matkultur baserad 
på sill och lax har givit världen ord 

som gravlax, knackebrod och 
smorgasbord. 
 

Vår ofta kritiserade skola har ändock 

i världsspråket engelskan tillfört 
ordet sloyd (=slöjd). Ett farligt 
skolämne, där våra unga och 

oskolade med tomma huvuden och 
två tomma händer skola lära sig fylla 

det första och behålla de båda andra 
under hela utbildningen. 
 

Vårt erkänt lojala och curlade folk 

har gjort att ordet ombudsman har 

spridits till andra nationer, där alla 

andra stackare tvingas representera 
sig själva och ha egna åsikter. 
 

Och i dagarna har världen med 

förundran fått ta del av en ny och för 
andra länder svårsmält svensk metod 
som heter kompetensutvisning, 

dvs deportering av högkvalificerade 
och efterfrågade personer vars 

arbetsgivare har gjort något formfel i 
samband med byte av arbetsplats. 
 

Det är vad vi 
byråkrater kallar svensk standard. 

Mera sånt.  (Teckning: Mats Böllner) 

 

”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 


