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Kreaprenör®kunskapsnätverk  
i Medvetandeeran  

Sprider kunskap om ”sånt som 
verkligen händer” i vår tid  

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

allt och allt är allt vi har. 
 

Innehållet 
 

* PROJEKT MÄNNISKANS   

   EXISTENS 

   - häng med i årets stora projekt 

* PROJEKT HJÄRNANS FRIHET 

   - brev till professor Martin Ingvar 

* ”VI ÄR INTE LÄTT LURADE” 

* ”THE BUSBY BABES” 

 

* LOL - LAUGHING OUT LOUD 

   - om vansinniga veganer och  

     cancerforskare 
 

VARSÅGOD MARS extra utgåvan  

 

”Ty inte mot sanningen förmår vi 

något, utan för sanningen.” 

2:a Korintierbrevet 13:8   

STÖD VÅRT MÅNGÅRIGA ARBETE 

att vidga den trånga 

Åsiktskorridoren.  

Årsavgift (2020) 200:--  

till plusgiro 231666-9.  

TACK PÅ FÖRHAND. 
www.creapreneur.se 

 

STÖD OCKSÅ FOLKRÖRELSEN 

FÖR METABOL HÄLSA 

Konferens 21/3 inställd pga corona. 

Nytt datum i november. 

www.metabolhalsa.se 

 

För övrigt i sann GDPR-anda, månar 

vi om din integritet. Vi spar e-post  

och tel.nr, noterar om/när du betalar 

årsavgift och sånt du meddelar oss, 

så att du får nästa KreaprenörNYTT 

och annan information. Vill du inte 

ha KreaprenörNYTT™ så maila 

”Nej tack” till kreaprenor@ebc.se 

så stryks du.   
 

KREAPENÖR PROJEKTET 

MÄNNISKANS EXISTENS 

- vad händer med Sverige 
 

Anmäl dig till årsmötet 17 april 

och följ projektet här;  

http://www.creapreneur.se/PRO

JEKT-Manniskans-exi.html 
 

Hur står vi upp för vår hittills så 

framgångsrika kristna 

värderingsgrund ? 

    

Under industriepoken - de senaste 

500 åren - har västvärldens kristna 

värderingsgrunder varit de mest 

framgångsrika för sina befolkningar 

med ökad materiell tillväxt och 

därmed ökat välstånd som resultat.  

   I topp ligger de protestantiska och 

kalvinistiska värderingsgrunderna.     

http://www.creapreneur.se/
http://www.metabolhalsa.se/
mailto:kreaprenor@ebc.se
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
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MÄNNISKANS EXISTENS 

Men hur försvarar västvärlden 

sin position i en alltmer sekulär 

värld, och när vi utsätts för allt 

tuffare utmaningar från Kina, 

Ryssland och den muslimska 

världen? Hur står vi upp för vår 

kultur och livsstil och hur står sig 

vår utbildning och forskning mot 

kinesisk och rysk konkurrens?  

 

MÄNNISKANS EXISTENS 

Kyrka och samhälle 

Andliga behov har funnits så länge 

människan existerat. Urkyrkan som 

följde i Jesu fotspår var ämnad för 

människors djupaste behov, avskalad 

från hierarki och maktstruktur. 

Kyrkan har alltid förändrats med sin 

samtid. Omvärlden har alltid präglat 

hur andligt sökande gestaltats och 

vilka metoder som efterfrågats, 

skriver fd kyrkoherden Olle 

Carlsson.  
 

Industrialiseringen har i ett historiskt 

kort perspektiv genererat en snabb 

förbättring av många människors 

livsvillkor. I takt med att grund-

läggande behov tillfredsställts, 

förflyttas fokus till alltmer 

materialistiska uttryck för upplevd 

lycka och tillfredsställelse. Yttre 

bekräftelse blir norm. Parallellt har 

kyrkan alltmer skilts ut som ett eget 

centrum, istället för att förbli en 

integrerad del i människors liv. 
 

Ett tydligt bevis är tappet av 

medlemmar i Svenska kyrkan och 

färre kyrkobesökare. Kyrkan har 

samtidigt kunnat finansiera 

verksamheten med hjälp av Statens 

skattesystem och har inte behövt 

anstränga sig för att vara relevant 

och attrahera människor. På så sätt 

skapas en klyfta mellan kyrkan och 

vanliga människors andliga behov. 

Många har börjat söka svar på 

existentiella frågor på annat håll. 

Resultatet har blivit en andlig 

ökenvandring, som vi idag ser 

effekterna av i form av psykisk 

ohälsa, hög självmordsfrekvens, 

och, trots världens högsta 

levnadsstandard, ökar 

utanförskap och ensamhet. 
 

MÄNNISKANS EXISTENS 

”Svårt att förklara” 

Hur kunde världens mest förutsäg-

bara land, Sverige, förvandlas till en 

experimentverkstad av dom, som 

från skilda utgångspunkter ansåg att 

någon slags bussig omfamning av 

världsalltet var att föredra framför en 

välordnad välfärdsstat med tillitsfulla 

invånare. 
 

Några har säkert trott sig verka för 

motsatsen, men resultatet har blivit 

en mera hjärtlös tillvaro med vuxna 

utan jobb, barn utan kunskap, 

ungdomar utan lägenhet, 

medborgare utan trygghet och lagar 

utan efterlevnad. Vi har fått en ny 

sorts underjord, befolkad av okända i 

ett okänt antal, skriver författaren 

Lars Åberg i en artikel i Svenska 

Dagbladet. 

MÄNNISKANS EXISTENS 

”Kina är ingen kompis”  

Bakom USA:s nyväckta kärlek till 

svenska telekomingenjörer ligger 

den krassa insikten att USA 

befinner sig i ett informations-

krig med Kina, skriver Dagens 

Industri.  

USA och andra länder har förstått att 

Kinas kommunistiska regim inte 

kommer dra sig för något när det 

gäller att nå sina mål: hålla den egna 
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befolkningen i schack, bevara 

partiets makt och flytta fram sina 

ideologiska positioner utomlands. 

Teknik är det främsta vapnet och 

kinesiska bolag de yttersta 

verktygen. 5g är i den aspekten en 

våt dröm, eftersom de nya 

mobilnäten öppnar oanade 

möjligheter till övervakning och 

spionage.  
 

De senaste åren har Sveriges 

relationer till Kina försämrats.  

Kinas nuvarande ambassadör i 

Stockholm Gui Congyou har på 

senare tid flera gånger kritiserat och 

hotat Sverige i frågor som rör 

pressfrihet och mänskliga rättigheter. 

Spekulationer har uppstått i Sverige 

att detta är ett sätt som Kina testar 

hur man kan påverka opinionen i ett 

land som Sverige. Parallellt fortsätter 

Kina att investera i Sverige, i stora 

företag som Volvo Cars och i många 

mindre projekt. En strategi i en 

framväxande ny världsordning är att 

Sverige samarbetar med övriga EU-

länder och försöker förbättra det 

vittrande transatlantiska samarbetet 

med USA för att integrera Kina i 

världsekonomin. Relationerna till 

Kina är en stor utmaning som 

kommer att bestämma världs-

ordningen i generationer framåt.  
 

Anmäl dig till årsmötet 17 april 

och följ projektet Människans 

existens här;  

http://www.creapreneur.se/PRO

JEKT-Manniskans-exi.html  

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

 

 

PROJEKTET 

HJÄRNANS FRIHET 

2020 02 28 ÖPPET BREV 
 

Bäste Martin Ingvar 

Kunskapsnätverket Kreaprenör® är 

en svensk ideell förening med syfte 

att sprida information om vad som 

verkligen händer i vår tid. Vi anser 

oss ha fog för att den information 

som sprids i vårt expanderande 

mediasamhälle ofta är ytlig, ibland 

direkt osaklig och inte sällan 

manipulerad antingen för att dölja 

stora ekonomiska intressens 

egentliga avsikter eller censurerad 

med motivet att sekretessbelägga av 

säkerhetspolitiska skäl.    
 

2004 startade Kreaprenör® projektet 

FORUM Frisk för att sprida 

information om den metabola 

pandemi som sprids i världen p.g.a. 

Big Pharma & Big Food:s globala 

storindustriella intressen och med 

sjukvården som grindvakt går under 

radarn. Idag dör årligen 40 miljoner 

människor i förtid p.g.a. metabol 

ohälsa. Inga andra miljöproblem och 

pandemier är tillnärmelsevis lika 

skadliga trots att de får mycket mera 

uppmärksamhet i media och 

dessutom mera forskningspengar.  

   2017 var Kreaprenör® med om att 

starta Riksföreningen för Metabol 

Hälsa, en folkrörelse i Sverige som 

idag växer med flera hundra 

personer i månaden och som redan 

har över 3000 betalande 

medlemmar. Syftet är att få 

människor att inse behovet att ta 

ansvar för sin egen hälsa.  Och 

medvetenheten i befolkningen om 

detta ökar glädjande nog. 
 

 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
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ARTIFICIELL INTELLIGENS 

Kunskapsnätverket Kreaprenör har i 

10 års tid följt vad som publiceras 

om hjärnforskning och artificiell 

intelligens. Kreaprenör startade 2010 

projektet Hjärnans frihet och har 

vid flera tillfällen också varit i 

kontakt med dig och andra 

forskarkolleger. (Se vidare 

http://www.creapreneur.se/PRO

JEKT-Hjarnans-frihe.html)  
 

Det har överraskat oss att - trots 

varningar från 20 år tillbaka i FN och 

EU om behovet av övergranskning 

och lagstiftning för att kontrollera 

den för mänskligheten oerhört 

viktiga men också ”farliga” AI-

forskningen – har väldigt lite gjorts 

för att skydda människors integritet 

och ingenting för att ta utsatta 

individers lidande på allvar.  

   Vi har i kontakt med Statens 

Medicinsketiska råd, Socialstyrelsen, 

IVO m.fl. instanser, vars uppgift är 

att skydda människors integritet, 

mötts av ett vad jag vill kalla ett 

”sjukligt” ointresse. Myndigheter och 

forskare inom hjärnforskning och AI 

styrs säkert av samma bakom-

liggande ekonomiska och 

geopolitiska intressena som lett till 

den metabola pandemin. Delvis är 

samma myndigheter dessutom 

ansvariga även för detta forsknings-

område, som ju i hög grad rör 

framtidens medicin och sjukvård 
 

Nyligen publicerades denna artikel 

https://www.theguardian.com/l

aw/2020/feb/21/un-rapporteur-

warns-of-rise-of-cybertorture-to-

bypass-physical-

ban?fbclid=IwAR2fHkwG961Sod

RhQ3KI6SLiTYtB0oRHv8RNjQYdy

dc8E-Yiq9I2rWu0dks 

i ”The Guardian”, som väl får anses 

vara en hyfsat seriös tidning. 
 

Artikeln påtalar ånyo tydligt att den 

typ av tortyr via Internet, som av 

oss identifierade 40 svenska 

personer  sedan länge vittnat om, 

tycks vara en realitet. Jag vet att du 

själv har blivit kontaktad av några av 

dessa personer tidigare. 
 

Jag har saxat följande ur artikeln. 
 

Rapporteur warns against 

trivialising psychological torture 

as states exploit internet to 

target individuals…… 
 

Nils Melzer, professor of 

international law at the University of 

Glasgow and the UN’s special 

rapporteur on torture and other 

cruel, inhumane or degrading 

treatment or punishment, is 

cautioning that the internet could be 

used systematically to target 

individuals remotely – through 

“intimidation, harassment, 

surveillance, public shaming and 

defamation”…… 

   An alarming development that 

Melzer contemplates is 

“cybertorture”. States, corporate 

actors and organised criminals, he 

says, “not only have the capacity to 

conduct cyber-operations inflicting 

severe suffering on countless 

individuals, but may well decide to 

do so for any of the purposes of 

torture…….. 

   Cybertechnology can also be 

used to inflict, or contribute to, 

severe mental suffering while 

avoiding the conduit of the 

physical body, most notably 

through intimidation, 

harassment, surveillance, public 

shaming and defamation, as well 

as appropriation, deletion or 

http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html
https://www.theguardian.com/law/2020/feb/21/un-rapporteur-warns-of-rise-of-cybertorture-to-bypass-physical-ban?fbclid=IwAR2fHkwG961SodRhQ3KI6SLiTYtB0oRHv8RNjQYdydc8E-Yiq9I2rWu0dks
https://www.theguardian.com/law/2020/feb/21/un-rapporteur-warns-of-rise-of-cybertorture-to-bypass-physical-ban?fbclid=IwAR2fHkwG961SodRhQ3KI6SLiTYtB0oRHv8RNjQYdydc8E-Yiq9I2rWu0dks
https://www.theguardian.com/law/2020/feb/21/un-rapporteur-warns-of-rise-of-cybertorture-to-bypass-physical-ban?fbclid=IwAR2fHkwG961SodRhQ3KI6SLiTYtB0oRHv8RNjQYdydc8E-Yiq9I2rWu0dks
https://www.theguardian.com/law/2020/feb/21/un-rapporteur-warns-of-rise-of-cybertorture-to-bypass-physical-ban?fbclid=IwAR2fHkwG961SodRhQ3KI6SLiTYtB0oRHv8RNjQYdydc8E-Yiq9I2rWu0dks
https://www.theguardian.com/law/2020/feb/21/un-rapporteur-warns-of-rise-of-cybertorture-to-bypass-physical-ban?fbclid=IwAR2fHkwG961SodRhQ3KI6SLiTYtB0oRHv8RNjQYdydc8E-Yiq9I2rWu0dks
https://www.theguardian.com/law/2020/feb/21/un-rapporteur-warns-of-rise-of-cybertorture-to-bypass-physical-ban?fbclid=IwAR2fHkwG961SodRhQ3KI6SLiTYtB0oRHv8RNjQYdydc8E-Yiq9I2rWu0dks
https://www.theguardian.com/law/2020/feb/21/un-rapporteur-warns-of-rise-of-cybertorture-to-bypass-physical-ban?fbclid=IwAR2fHkwG961SodRhQ3KI6SLiTYtB0oRHv8RNjQYdydc8E-Yiq9I2rWu0dks
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manipulation of information…… 

   Already harassment in 

comparatively limited environments 

can expose targeted individuals to 

extremely elevated and prolonged 

levels of anxiety, stress, social 

isolation and depression, and 

significantly increases the risk of 

suicide…… 
 

Några av de drabbade individerna i 

Sverige har, under de 10 år 

Kreaprenör® arbetat med att sprida 

information om detta, begått 

självmord.  
 

The Guardians artikel är det bästa 

jag sett hittills som stöd för våra 

rapportörers utsagor. 

   Vi har hela tiden förstått att deras 

upplevelser mycket väl kan vara 

sanna (när teknik och pengar finns 

används den), medan vården i så fall 

fortsätter att behandla modern 

“cybertorture” med urgammal 

kemisk medicinering. Den bok 

personer får, som besöker vården 

med ”cybertortyrsymtom”, är 

publicerad på 1970-talet av ett 

läkemedelsföretag som säljer 

antidepressiva medel. När jag 

intervjuade Sten Grillner på KI 

2012 om riskerna med AI ansåg han 

att jag var okunnig och hänvisade 

mig till en bok om hjärnforskning 

från 1970-talet. 

   Borde inte svenska myndigheter och 

sjukvården ge dessa individer den 

lagliga rätt de har att få sina symtom 

undersökta och bli tagna på allvar? 

Eller vill (kan, får) de svenska 

myndigheterna och sjukvården inte 

göra det? 

   Jag vore tacksam för att få din 

kommentar. 

Bästa hälsningar 

Lars-Olof (LO) Landin 

 

SVAR FRÅN MARTIN INGVAR 

Hej Lars-Olof,  

Jag har egentligen ingen kommentar 

eftersom jag inte har någon direkt 

insikt i de fenomen du skriver om. 

Det ligger utanför vad jag läst om 

och därmed delar jag nog det brist 

på intresse för dessa frågor som du 

anger att andra parter har.  

Med vänligaste hälsning 

Martin I 

Tack Martin Ingvar för ditt svar 

Det är märkligt att du som är så väl 

insatt i allt som sker inom 

neurofysiken inte har en aning om 

vad The Guardian och FNs talesman 

skriver om. Och att du som läkare 

helt avstår från att kommentera att 

svensk sjukvård så till den grad 

marginaliserar vårdsökande.  

   Är det verkligen så vi vill att 

den av oss alla solidariskt 

finansierade sjukvården och dess 

tjänstemän ska agera ? 
 

Bästa hälsningar 

LO Landin 

VI ÄR INTE LÄTT LURADE 

Vad betyder det att säga att vi inte 

är rationella?  
 

Perceptionspsykologen och 

ekonomipristagaren Daniel 

Kahneman har studerat människors 

sätt att tänka och menar att de allra 

flesta beslut vi gör inte är rationella.  

En allt vanligare tolkning är att det är 

en svaghet och att vi måste försöka 

bli mer rationella – annars riskerar vi 

att fatta dåliga beslut. Vår brist på 

rationalitet måste tränas bort.  
 

Det är egentligen en märklig syn på 
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tänkande, som en sorts konstgjord 

färdighet som vi kan bemästra mer 

eller mindre väl. Att tänka blir då 

som att spela piano – och som om 

den psykologiska forskningen har 

avslöjat att vi inte spelar piano 

särskilt bra om vi inte tränar. Målet 

med livet, om vi har denna syn, är 

att bli duktiga pianister.  
 

Men i ett evolutionärt perspektiv är 

tänkandet istället ett beteende, som 

visat sig ha fördelar. Skillnaden 

mellan beteende och konstnärliga 

färdigheter är att beteende är svar 

på utifrån kommande selektions-

tryck. Vi spelar inte piano för att det 

är en stark fördel i evolutionen. Men 

vi tänker som vi gör för att det under 

årtusendena visat sig ha tydliga 

nyttoaspekter.  

   Kahneman vet och påpekar ofta 

detta, men i den moderna 

diskussionen om förnuft och 

tänkande har den insikten fallit bort 

till förmån för checklistor med 

tankefel och förenklade exempel på 

hur dåliga vi är på att fatta beslut 

och tänka. Som en konsekvens har 

det också blivit en allmänt 

accepterad föreställning att 

människan är lättlurad. Men – hade 

vi varit det hade vi inte överlevt. 
 

Annonsering fungerar egentligen inte 

särskilt bra. Propaganda fungerar på 

människor som redan tror på vad 

propagandan säger. Det finns inget 

problem med falska nyheter, 

eftersom undersökning efter 

undersökning visar att de som söker 

sig till förment falska nyhetskällor 

redan har de uppfattningar som 

sprids där. Valkampanjer är också i 

allt väsentligt meningslösa – vi 

påverkas inte på de sätt som de  

tycks anta – utan formar våra 

politiska åsikter i små, trögrörliga 

sociala sammanhang. Faran med 

konspirationsteorier och 

ryktesspridning är överdriven.  
 

Att rykten sprids fort beror på att 

många av dem är sanna. Flera 

studier visar att rykten i nätverk ofta 

är sanna, men att dessa sanna 

rykten inte uppmärksammas i 

nyhetsrapporteringen, eftersom det 

är mera spännande att granska hur 

falska rykten sprids. Tittar man på 

arbetsplatsrykten – om vem som 

kommer att befordras och vem som 

kommer att sparkas – visar en 

undersökning att 80 - 100 procent är 

korrekta, och det gäller alla rykten 

där innehållet är viktigt. De falska 

rykten som sprids snabbt har 

vanligen inga direkta konsekvenser 

för dem som sprider dem. Rykten om 

en avliden kändis eller om 

konspirationer leder nästan aldrig till 

att individer handlar annorlunda. Det 

kända och ofta upprepade exemplet 

med en man i USA som tog sig in i 

en pizzeria för att se om det bedrevs 

människohandel med barn i källaren 

bekräftar den iakttagelsen; miljontals 

människor hade tagit del av det 

ryktet och av dem agerade ingen, 

utom denne man. Ändå togs hans 

handlingar till intäkt för att alla är 

lättlurade och förtrollas av falska 

nyheter. 
 

Uppkommer våra åsikter genom 

rationell argumentation? Lyssnar vi 

på människor vi respekterar och 

formar våra åsikter i dialog med 

dem? Vi har utvecklat en 

imponerande tankeapparat, som tar 

till sig mängder med information och 

sorterar ut det mest skadliga utan 

några som helst problem. 
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Nigeriabreven är ett exempel. 

Brev som utlovar mycket pengar från 

en prins i Nigeria om man skickar en 

liten slant först, används som 

exempel på hur lättlurade vi är. 

Visst, det finns människor som går 

på dessa bedrägerier, och alltså är 

människan lättlurad. Men i själva 

verket är mängden personer som går 

på denna bluff en försvinnande liten 

andel av dem som får breven. 

Nigeriabreven är i själva verket en 

mycket rationell sökmetod för att 

hitta dem som är så lättlurade. 

 

I själva verket är det svårt att 
övertyga oss om att ändra åsikt. Vi 

ändrar endast åsikt i samspel med 
någon vi byggt upp tillit till, på basis 
av expertis och goda argument, och 

det gör att många nya idéer aldrig 
kommer att få den acceptans som de 

förtjänar. Vi är extremt försiktiga 
med vem vi litar på – vi granskar om 
denna själv bevittnat vad hon talar 

om, om hon historiskt varit 
sanningsenlig och vilken expertis 

personen i fråga utvecklat inom olika 
områden. Vi vet mycket väl vem som 
är bäst på givna områden. När 

människor ombeds att identifiera 
vem som är bäst på något klarar vi 

det galant. Skolbarn vet exakt hur de 
ligger till i sin klass. Människor är 
alltså svåra att lura – människan har 

utvecklat avancerade mekanismer för 
att avslöja fusk och bedrägeri. 
 

Hur ska vi således förklara vår 

samtid.  
Hur förklarar vi att det finns 

människor som fortfarande strider 
mot all slags vaccinering, att 
konspirationsteorier tycks rasa värre 

än någonsin (det är inte sant) och att 
vår politik tycks irrationell? De 

politiska åsikterna i våra samhällen 

sätts av en informerad minoritet, och 

det vore bra om fler människor 
ändrade åsikt fortare än de gör idag. 

Det kräver dock ett individuellt 
ansvar och ett individuellt 
engagemang – det finns inga 

genvägar.  
 

Om man accepterar analysen ovan 
måste man också acceptera att det 

inte finns några offer för 
massövertalning, desinformation 

eller politisk påverkan. Vi väljer vad 
vi tror på – vi har alla utvecklats till 
att vara väldigt noga med att välja 

vad och vem vi tror på – och det 
betyder att det individuella ansvaret 

är nyckeln till frågan om varför vi 
tror vad vi tror.  
 

Det finns dock ett problem i det 
perspektivet och det är att 

evolutionen inte strävar efter 
perfektion. Evolutionen går långsamt 

och accepterar ganska stora 
kostnader för mycket små 
evolutionära fördelar, så länge nettot 

är positivt.  
 

E O Wilson, en nestor inom 
sociobiologi, har noterat att en del av 

vår utmaning i dagens samhälle är 
att vi har stenålderskänslor, 
medeltida institutioner och 

gudabenådad teknik. Spänningen 
mellan dessa skapar en helt ny 

evolutionär situation. 
 

Vårt tänkande är alltså inte som ett 
operativsystem som behöver 

uppdateras. Men en övertro på 
evolutionens förmåga att möta 
dagens utmaningar som utvecklas i 

en helt annan tidsdimension är lika 
farlig som oförmågan att se hur 

anmärkningsvärt effektivt vårt 
tänkande faktiskt är. Tänkandet är 
visserligen ett beteende som 

utvecklats under evolutionärt tryck, 
men vi kan välja att utveckla det 

vidare – och snabbare – genom att 
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hitta nya sätt att tänka som stärker 

detta beteende inför de utmaningar 
som vi möter idag. 
 

Utgångspunkten för ett sådant 

arbete; ett robust och komplext 
tänkande som utvecklats över 
tusentals år och som bygger på ett 

individuellt ansvar.  
 

Nicklas Berild Lundblad 
Fil dr i informatik (vår redigering) 

             

            

 

”THE BUSBY BABES” 
Den legendariske fotbollsmanagern 

Sir Matt Busby ledde åren 1945-
1969 det engelska storlaget 
Manchester United. Efter andra 

världskrigets byggde han upp ett lag 
med egenproducerade unga talanger, 

som kom att kallas för ”The Busby 
Babes”. 1956 och 1957 vann laget 

engelska ligan med en snittålder i 
truppen på knappt 22 år.  
 

Duncan Edwards, Eddie Colman, Billy 
Whelan och David Pegg var några av 

tonårsstjärnorna. Sir Bobby 
Charlton, som ännu lever, var 18 år 

när han vann sitt första ligaguld. En 
av få spelare som köptes in var 
målvakten Harry Gregg 1957. I 

februari i år avled Harry Gregg 87 år 
gammal.   
 

Hjälten i München 

62 år tidigare i februari 1958 
överlevde nordirländaren Harry 
Gregg flygkraschen i München, när 

planet med laget störtade på väg 
tillbaka till England efter att med 3-3 

i resultat mot Röda Stjärnan i 
Belgrad ha gått vidare Europacupen. 

Bobby Charlton, den nu siste 

överlevande efter kraschen, blev 
hjälpt ur planet av Harry Gregg.  

   Han tappade medvetandet vid 
kraschen. Men han vaknade till liv 
och lyckades ta sig ut ur planet. 

Planet brann, men han tog sig in igen 
och räddade hustrun till en 

jugoslavisk diplomat och deras 
dotter, som han hörde gråta inne i 
planet. Han tog även hand om 

managern Matt Busby och sin vän 
från Nordirland, Jackie Blanchflower. 

Busby var svårt skadad men repade 
sig och kunde 71 dagar senare 
återvända till Manchester. Bland de 

överlevande spelarna fanns också 
Albert Scanlon, Ray Wood och 

Johnny Berry. Men Berry och Jackie 
Blanchflower kunde aldrig mer spela 

fotboll.  
 

Efter sin heroiska insats gick Gregg 
till historien som ”Hjälten i München”. 
23 personer omkom i kraschen och 

bland dem spelarna Geoff Bent, 
Roger Byrne, Eddie Colman, Mark 

Jones, David Pegg, Tommy Taylor 
och Billy Whelan.  
   I Europacupens semifinal skulle 

United spela mot ett annat storlag, 
AC Milan. Men det var med ett helt 

annat lag. 
 

 
Hjältarna tillbaka på planen 
19 februari, 13 dagar efter kraschen, 

spelar Manchester United fotboll 
igen, mot Sheffield Wednesday i FA-

cupen hemma på Old Trafford.  
Harry Gregg och William Foulks är de 

enda från olycksplanet som spelar 
tillsammans med 9 juniorer och 
reserver, och lyckas mot alla odds 

vinna med 3–0. 
– Att spela fotboll räddade mig från 

att bli galen, sa Harry Gregg i en 
intervju. 
 

Ett nästan helt nytt United-lag 
avslutar sedan ligaspelet våren 1958 



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

Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 200 kronor att betalas till plusgiro 231666-9. 

 

  
9 

på en nionde plats. Men i FA-cupen 

fortsatte United sitt segertåg genom 
att slå ut West Bromwich och 

Fulham. I semifinalomspelet mot 
Fulham är Bobby Charlton en av 
målskyttarna i 5–3-segern.  I 

cupfinalen den 3 maj 1958 väntar 
grannen Bolton Wanderers inför 

100.000 åskådare på Wembley i 
London. Managern Matt Busby har nu 
återhämtat och haltar in till 

ledarbänken med käpp. Bolton vinner 
med 2–0. På United-spelarnas tröjor 

satt ett emblem som föreställer fågel 
Fenix som reser sig ur askan.  
 

Hjälten spelar på Arosvallen i 

Västerås 1958 
Nordirlands landslag i fotboll har tre 
gånger kvalificerat sig till VM och en 

gång till EM. Första gången till 
fotbolls-VM var i Sverige 1958.   

   Nordirland spelade sina grupp-
spelsmatcher på Arosvallen i 
Västerås och vann över 

Tjeckoslovakien, förlorade mot 
Argentina, spelade oavgjort mot 

Västtyskland och vann omspelet mot 
Tjeckoslovakien.  I kvartsfinalen 
förlorade sedan Nordirland mot 

Frankrike.  
 

I Nordirlands mål stod Harry Gregg, 
som blev utsedd till VMs bäste 

målvakt. Mycket välförtjänt anser 
jag. Som 11 åring såg jag nämligen 
samtliga Nordirlands gruppspels-

matcher på Arosvallen i Västerås.  
   Jag minns särskilt en räddning från 

omspelsmatchen mot 
Tjeckoslovakien, när Gregg iklädd sin 

klassiska målvaktskeps först räddade 
ett skott i högra krysset för att sedan 
efter det att bollen gått som en 

flipperkula i försvaret rädda returen 
uppe i det andra krysset.  
 

Harry Gregg gjorde att jag från juni 

1958 är ett troget fan till Manchester 
United. 
 

Ferguson och Solskjaer 

30 år senare - 1986 - började en 
annan legendar Sir Alex Ferguson 

som manager för United. När han 
slutade 2013 hade laget 13 nya 
ligasegrar (nu totalt 20), 5 nya FA-

cupsegrar och 2 Champions League-
titlar  
 

Arvet från Busby Babes lever 

– Klubbens själ skapades av dessa 
unga spelare, sa Alex Ferguson i 
samband med 60-årsminnet av 

kraschen i München. 
 

Efter Ferguson har United under 7 år 
haft 4 nya managers. Även om 

klubben vunnit Europa League och 
legat bland de 7 första i Premier 
League under de senaste 7 åren, har 

resultaten inte varit vad vi trogna 
fans förväntar oss.  
 

Men den senaste managern Ole 

Gunnar Solskjaer, en av Fergusons 
favoriter, inte minst efter hans 

avgörande mål i Champions League 
finalen mot Bayern München i 
Barcelona 1999, håller nu på att 

ändra på det. Och han gör det med 
samma ”Busby Babes”-koncept. I A-

laget är medelåldern nu 24,5 år och 
på väg ner, eftersom några av de 
äldre spelarna är på väg bort från 

laget.  
 

Men det förstår inte det mossiga, 

historielösa Manchesterätargänget bland 

svenska fotbollsreportrar – ingen nämnd 

och ingen glömd men många heter 

Glenn. Men det gör vi, som håller på 

Manchester United i med- och motgång 

och som upplever vilken fantastisk 

fotbollsklubb det är.   

   Några av dagens unga spelare, som 

Solskjaer matchar hårt i A-laget, heter 

Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, 

Daniel James, Tahith Chong, Marcus 

Rushford och Mason Greenwood. Lägg 

dessa namn på minnet. De kommer 

nämligen att vålla era favoritlag stora 

bekymmer. 

LO Landin, United fan sedan 1958 
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LOL-Laugh Out Loud
  

    

Det är bara dårar och fyllon  

som ler på bild. (Gammalt talesätt) 

 

HUR FARLIGT ÄR 5G 

Mänskligheten utsätts idag för 

astronomiskt mer elektromagnetisk 
strålning än vad naturen fram till för 

100 år sedan utsatte oss för. 
      Vi får i oss strålning i olika 
frekvenser, som påverkar oss olika. 

5G använder frekvenser kring 60 Hz, 
vilket misstänks vara en kritisk 

frekvens.  
   Medvetet via sinnena - vår 
perception - uppfattar vi endast vissa 

frekvensområden. Allt utanför finns, 
men det bortser de ifrån för vilka 

bara det absolut påtagliga gäller. 
Hundar uppfattar t.ex. vissa ljud som 
vi aldrig uppfattar. Så visst finns 

även det vi inte uppfattar? Syrsor 
spelar t.ex. bara under en viss del av 

livet och blir sedan alldeles tysta för 
oss.  
    Detsamma gäller ev. hustrur som 

oftast talar i diskant, vilket örat med 
stigande ålder slutar att uppfatta. 

Det är därför män bestämt att det 
ska heta människa och inte kvinniska 
och att det bara är beslut som fattas 

med basröst som gäller.  
     Hur farligt det är med 1,2,3,4 och 

5G kommunikation är ännu inte 
utrett. Officiellt är 5G helt ofarligt, 
men det sade man en gång också om 

rökning, asbest, formalin, 
bensinångor, bly samt om svetsrök.  

     Många av oss utsätter oss 

frivilligt men också ofrivilligt för 
strålning eftersom vi har stor nytta 

av den. Vi kan t.ex. hålla kontakt 
med varandra dygnet runt i realtid. 
Hej allihop! 
På ett annat område som Kreaprenör 
bevakar, den metabola ohälsan, är 
det klarlagt att det inte har varit bra 

för oss att de  senaste 50-60 
ohämmat konsumera mycket mera 

socker och en mängd kemikalier som 
ska hindra naturlig förruttnelse av 
mat och dämpa olika symtom.  På 

kort tid har vi bytt ut eller försämrat 
kvaliteten på det mesta som vår art 

evolutionärt har utvecklats med 
såsom kött, fisk, ovanjordgrönsaker 
och frukt. Vi har ändrat 

mänsklighetens kost i hela världen 
till industriprocessad mat med 

mängder av okänt innehåll som 
officiellt är ofarligt. 2015 hade mer 
än 415 miljoner människor diabetes. 

2040 beräknas det vara 642 
miljoner. Typ 2 diabetes ökar i de 

flesta länder. 75% med diabetes bor 
i låg- och medel-inkomstländer. 200 
miljoner har diabetes utan att veta 

om det. 2015 orsakade diabetes 5 
miljoner dödsfall, dvs en människa 

var sjätte sekund. 40 miljoner 
människor om året dör i förtid av 
metabol ohälsa, som börjar med 

övervikt och diabetes. Många fler än 
400 miljoner är prediabetiker. Men 

officiellt sägs inget om detta som 
Riksföreningen för Metabol Hälsa 
sprider kunskap om sedan 2017. 

     Att tro att evolutionen som pågått 
i miljarder år ändrar sig på 50-60 år, 

som t.ex. vegetarianer och cancer-
forskare inbillar sig och oss, är 

komplett vansinne. 
 
Ha en bra månad önskar 

Lars-Olof (LO) Landin 

 


