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Årgång 39 
 

 
 

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. 
 

”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/Kontakt.html  
 

FÖR ÖVRIGT i sann GDPR-anda. 

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 maila ”Nej tack” 

till kreaprenor@ebc.se så stryks du.   

 

 

 

 

EXTRA UTGÅVA MED 

ANLEDNING AV 

Coronakrisen  

- det globala samhällets kris 

Kapitel 1 

Publicerad på www.Newsvoice.se  

17 mars av kreaprenörerna  

Mats Ensér och LO Landin 
 

Under lång tid har vårt förutsägbara 

svenska samhälle bombarderats med 

det globala samhällets frälsningslära 

om evig materiell tillväxt. Öppna era 

hjärtan, här finns plats för hur 

många som helst och utan öppna 

gränser och fri handel kommer det 

inte gå. Stordriftens fördelar har 

blivit naturlag. Att ifrågasätta och 

tala illa om den svenska modellen 

skulle t.o.m. brännmärkas. 
  

Dagens pandemihot har på kort 

tid raserat den globala visionen 

om den bästa av alla världar. Den 

globala stordriftens nackdelar – en 

utarmad planet, en tom demokrati 

och okontrollerad smittspridning - 

har föranlett oss att presentera vår 

syn på den svenska situationen.  

Vi som står bakom detta inlägg är 

medlemmar i nätverksalliansen 

Kreaprenör®. Vår målsättning är att 

sprida information om vad som 

verkligen händer. 

http://www.creapreneur.se/Kontakt.html
mailto:kreaprenor@ebc.se
http://www.newsvoice.se/
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Många länders invånare har 
matats med ovanstående bild för 

att illustrera hur man ska platta ut 

den röda kurvan med den 
skräckinjagande exponentiella 

smittan som sprids över världen.  
 

Smittspridning i sker i första fasen 
exponentiellt, dvs smittan ökar med 
en viss procentsats varje dag, där 

procentsatsen beror på hur många 
osmittade personer som får smittan 

av varje smittad person. Den blå 
kurvans första fas har också en 
exponentiell tillväxt, men 

procentsatsen är lägre. Genom att 
bromsa smittspridningen antar 

myndigheterna att man kan trycka 
ner den röda toppen under den 
streckade linjen, som representerar 

vad sjukvården kan klara av. 
 

Problemet är bara att det inte 
finns några som helst värden på 

vare sig x eller y axeln  
i myndigheternas matematiska 
illustration. Därför lämnas oroliga 

och intresserade medborgare helt 
utan information om vilka 

konsekvenserna kan bli, vilket inte 
minskar oron. I stora projekt måste 

man alltid räkna på vad som kan 
vara ett realistiskt scenario. Gör man 
inte det har man ingen aning om vad 

som måste göras, vilket bara späder 
på osäkerheten och oron. Om 

människor ska ställa upp och kämpa 

tillsammans är det mera motiverande 
att veta vad vi ska kämpa för. 
 

I Norge räknar man 

Norge med 5,5 miljoner invräknar 
med att under de kommande 12 
månaderna ha 2,2 miljoner 

smittade. Av dessa beräknas 733 

tusen bli sjuka, varav 22 tusen så 
sjuka att de behöver sjukhusvård. 

Av de som behöver sjukhusvård 

räknar man med att 5.500 
behöver intensivvård i fyra veckor.  

  
Med åtgärder för att minska 

smittspridningens hastighet har 
norrmännen som mål att samtidigt 

inte ha mer än 68 tusen smittade, 29 
tusen sjuka, 1.700 i behov av 

sjukhusvård och 600 i behov av 
intensivvård (IVA).  
 

I Frankrike och Finland förbjuder 
man nu människor att vara ute i 

onödan och de tillåts bara träffas i 
mycket små grupper. 
 

Den svenska metoden går ut på att 

hålla sjuka personer isolerade i 
hemmen och släppa ut alla som tror 
sig vara smittfria. Regeringen har 

kritiserats för att tro på sina 
expertmyndigheter och vara mindre 

handlingskraftig än i andra länder,  
  

För att styra antalet samtidigt 
smittade i samhället rekommenderar 

man även friska människor som kan 
att stanna hemma, för att helt enkelt 
få lagom många i taget smittade - 

lagom många för att sjukvården ska 
kunna ta hand om de som insjuknar 

svårt. Och testa, testa, testa så man 
vet hur långt immuniteten kommit, 
som WHO säger. 

    Sveriges brist på testkapacitet 
i kombination med urusel  

katastrofberedskap är pinsamt 
och är det som skadar landet 
allra mest just nu. 
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Coronakrisen Special 
 

Konsekvensanalys 

Fördelen med att sätta siffror på 

det människor oroar sig för, är 
att man ger dem konkreta 

uppfattningar om vad sjukvården 
måste kunna hantera. Vi vet att de 

allra flesta får relativt milda symtom 
eller inga symtom alls. Och de blir 
likafullt immuna mot just Covid-19. 

Vad vi får veta är att förloppet kan 
fördröjas genom riktiga smittskydds-

åtgärder, vilket minskar trycket på 
sjukvården för att klara att ta hand 
om det relativa fåtal allvarligt sjuka.  
 

Ingen vet hur mycket den redan 

ansträngda svenska sjukvården 
klarar innan den tvingas börja göra  

smärtsamma prioriteringar. Men ger 
man alla realistiska ingångsvärden 
vad den streckade linjen innebär för 

sjukvården, blir det lättare att 
motivera de åtgärder som krävs.  
 

Vi fick i TV-programmet Agenda 

uppgift om att det i Stockholm fanns 
90-talet IVA-anläggningar. Det 

innebär alltså att det är vad vården i 
Stockholm idag har för att ta hand 
om de svårast drabbade sjuka. Det 

måste vara lätt för myndighets-
personer att kommunicera var den 

streckade linjen går för hela landet 
räknat i antal IVA-vårdplatser, hur 
många som redan är fullt utnyttjade 

och sedan tala om hur många nya 
som krävs för att klara det växande 

behovet. 
 

Om man bara vill minimera 
störningarna på samhällsekonomin 
kan man låta naturen ha sin gång. 

Men det är troligen alla överens om, 
att det vill vi inte. Eftersom det 

endast är de svårast sjuka som 
behöver intensivvård och IVA-
kapaciteten är flaskhalsen, är det 

viktigt att ge landets invånare 

information om hur stor IVA-

kapaciteten är räknat i antal 
patienter, om den kan byggas ut och 

vilka andra sätt det finns att ge 
patienter andningshjälp i 
krissituationer. Militären är ett 

lysande exempel på hur man med 
begränsade resurser kan ta hand om 

allvarligt skadade i krissituationer. 
 

Det blir enklare att kommunicera 
vilka uppoffringar som krävs för 

att se till att vårdkapaciteten 
räcker till för antalet vård-
krävande utan att samhälls-

ekonomin allvarligt skadas. Att 
förändra människors beteende är det 

svåraste som finns. Att ge alla som  
har riskpatienter i sin närhet 
konkreta skäl varför vi måste skydda 

våra mest vårdintensiva patienter 
från att bli smittade - och framförallt 

inte på en gång – blir mycket enklare 
om alla ges konkret och regelbunden 
information om smittspridningens 

utveckling, vårdbehoven och hur 
utbyggnaden av vårdkapaciteten 

framskrider.  
 

Det är värt att konstatera att vi förr i 
tiden hade betydligt fler IVA-
utrustningar bl.a. i militära förråd, 

som man efter Berlinmurens fall fick 
för sig inte behövdes.  
 

När Coronaepidemin blåst över, 

borde en kommission tillsättas, 
sammansatt av kunniga 

medborgare med förmåga att 
räkna och tänka i nya banor. 
Många svenskar har nog levt i den 

fromma förvissningen att detta redan 
var gjort. Men krishantering vid 

mänskliga katastrofer är långt ifrån 
svenska regeringars bästa gren.  
 

Det är hög tid att våga ifråga-
sätta globalismen som 

frälsningslära. 
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Coronakrisen Special fortsättning 
 

Efter vår artikel 17/3 görs 18/3 
två intervjuer i www.SwebbTV.se     

 

OHÅLLBART EKONOMISKT 
SYSTEM 
 

Nationalekonom Klaus Bernpaintner 

ger sin syn på hur Coronaviruset kan 
komma att påverka de ekonomin i 
vårt samhälle. Han menar att 

Coronaviruset är en utlösande faktor 
för en ekonomisk kris i ännu okänd 

omfattning. Denna ekonomiska kris 
är något som skulle kommit för eller 
senare oavsett Coronaviruset eller 

inte. Nu råkade det bli Coronaviruset. 

Den verkliga orsaken är hur den 
globala ekonomin, och alltså även 

Sveriges, är beskaffad. Klaus nämner 
den höga belåningsgraden. Det är ett 
mycket riskabelt system, där det inte 

krävs särskilt stor värdeminskning på 
fastigheter, företag eller aktie-

investeringar förrän säkerheten för 
bankerna passerar under den tröskel, 
bankerna anser acceptabel. De kan 

då kräva försäljning för att 
säkerställa sin likviditet. Klaus menar 

att det inte är hållbart att driva upp 
värden med hjälp av krediter hur 
länge som helst. Till slut måste 

värden återställas och det ser vi nu 
början av. 
 

Klaus menar att den ekonomi som 

globalt råder är designad för 
maximal profit med svag robusthet. 

När olika institut som Riksbanken i 
Sverige eller IMF globalt går ut med 
olika ”ekonomiska paket” för att 

stödja företag är detta ett försök att 
hålla rådande system i gång 

ytterligare en tid. Klaus är dock 
tveksam till att det är rätt medicin, 
utan han anser att marknaden ska ta 

de fulla konsekvenserna av sitt 
risktagande.  
 

SVERIGES BRISTANDE 

BEREDSKAP 
 

Sten Lennquist, pensionerad 
professor i katastrofmedicin och 
klinikchef vid Universitetssjukhuset i 

Linköping, säger så här om Sveriges 
brist på beredskap för Coronaviruset.  

   Sedan början av 1990-talet har 
antalet tillgängliga intensivvårds-
platser med respirator minskat med 

87% från 4300 år 1993 till 574 år 
2018. En bidragande anledning är 

den stora bantningen av Försvars-
maktens sjukvårdskapacitet. Tidigare  
fanns ett stort antal fältsjukhus i 

beredskap  händelse av krig och kris.    
   Lennquist var med i utvecklingen 

av dessa fältsjukhus, men fick även 
bevittna den snabba avvecklingen. 

Han är kritisk till avvecklingen och 
menar att den utrustning som fanns 
kunde ha sparats och användas 

under mycket lång tid.  
   Istället slängdes utrustning bort 

eller skänktes till Baltikum. Han 
berättar att till Linköping kom 
utrustning till två fältsjukhus som 

tack för hjälpen, men att man endast 
hade utrymme att lagra ett. När han 

frågade Försvarsmakten vad de 
skulle göra, fick han till svar: "släng".  
Lennquist berättar att utvecklingen 

av fältsjukhusen kostade många 
miljarder, och att beslutet om 

avveckling kom precis när det var 
färdigutvecklat.  
   Lennquist säger till sist att vi har  

resurser inom sjukvården, som i 
nuläget måste omdisponera genom 

att skjuta upp operationer för att 
friställa kapacitet. Han ger ingen 
prognos för Coronavirusets spridning 

i Sverige, men säger att vi har ett 
kritiskt läge och att vi måste bromsa 

in spridningen nu för att inte hamna i 
samma situation som Italien. 
 

 

http://www.swebbtv.se/
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Coronakrisen special fortsättning 
 

SÄTT TILL EN KRISKOMMISSION 
19/3 intervjuas Kerstin Hessius  

i SVT. Hon är vd i 3:e AP-fonden och 
fd vice Riksbanks-ordförande. Hon 

håller normalt låg profil, men i 
Aktuellt 19 mars skällde hon ut 
Regering, Myndigheter och andra 

experter efter noter. 
   Det vi ser är ett 11 september 

varje dag. Fortsätter vi så här kan 
20-40% vara arbetslösa inom kort. 

Det kommer att drabba en hel 
generation framåt.  
   Nu måste kunniga människor 

hjälpa Regeringen att göra rimliga 
avvägningar mellan de medicinska 

farorna och de samhälls-åtgärder 
som krävs. Coronaepidemin kan 
orsaka total kollaps i samhället.  

Vad Kerstin Hessius efterlyser är 
alltså den KRISKOMMISSION,  

som vi efterlyste i kapitel 1 ovan för 
att hantera den globala krisen. 
 

Vårt allvarligt menade förslag till 
ordförande i denna kriskommission 

är prinsessan Victoria. 
 

 
Ingen annan person i Sverige skulle 
med större auktoritet kunna 

förmedla de svåra beslut som en 
sådan kommission måste komma 
fram med och få svenska folket att 

acceptera och genomföra för att 
rädda Sverige ur krisen än hon. 

Vi föreslår också att tidigare Scania-

chefen Leif Östling bör ingå i en 
kriskommissionen. Vårt problem är 

att vi saknar fakta och att det finns 
etiska aspekter i vår kultur, som man 
måste ta hänsyn till i kris, säger han. 

Och han anser att Kerstin Hessius 
lever i en finansbubbla. Själv tror 

han på en långsam återgång under 
två år. 

Coronakrisen  

- det globala samhällets kris 

Kapitel 2 

Krigsförklaringen 

Viruset är en fiende. Vårt enda 

effektiva vapen idag mot detta virus 

är vår egen kropp, som skapar 

immunitet när vi tillfrisknat efter att 

ha haft sjukdomen. Kanhända får vi 

också i en framtid ett vaccin i vår 

vapenarsenal, men det har vi inte 

idag.  
 

De vapen vi har ska vi använda för 

att kriga mot fienden. Vi är faktiskt i 

krig! Men vi ska använda vapen och 

resurser rätt. Inte huvudsakligen för 

att minimera antalet offer under 

kriget, utan för att maximera 

samhällets styrka och livskvalitén för 

de efterlevande då striderna är över. 
 

När vi beslutar om åtgärder måste de 

baseras på en rimlig avvägning 

mellan ekonomiska och personella 

förluster och vi måste bestämma en 

målsättning med åtgärderna. 

Förslag till målsättning  

Maximera samhällets styrka och 

livskvalitén för de överlevande, 

när striden är över. Vi kan tydligen  
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Coronakrisen Krigsförklaringen 
 

känna oss helt säkra att de allra 

flesta av oss kommer att överleva 

striden. 
 

Vi bör börja med att göra alla 

bekanta med de troliga 

effekterna av två extrema 

förhållningssätt: 

1) Vi gör allt vi kan för att skydda 

oss. Låser in oss alla i isolering och 

Vi isolerar alla och låter samhällets 

aktiviteter avstanna helt. Vi slipper 

sjukdomen men svälter så smånigom 

ihjäl. 
 

2) Vi gör ingenting, dvs alla går 

ut i öppen strid och drar alla på oss 

sjukdomen. Vi får ett stort antal 

dödsfall, företrädesvis sjuka och 

ålderssvaga. 
 

Detta första extrema alternativet 

innebär att vi förlorar kriget. De som 

inte svultit ihjäl kommer ut i ett 

nedmonterat, fattigt och primitivt 

samhälle. Inget försvar mot invasion 

kan vinnas genom att hela 

försvarsstyrkan låser in sig i 

skyddsrum. 
 

Det andra extrema alternativet leder 

till onödigt stora förluster bland de 

icke stridsdugliga soldaterna. Med 

stridsdugliga menar vi de som jobbar 

och upprätthåller samhällets 

funktioner och som är utrustade med 

ett acceptabelt skydd mot fiendens 

attacker. Med samhälle menas inte 

stat, landsting och kommun utan i 

detta fall alla innevånare. 

Vi anser att det är klokt att be oss 

icke stridsdugliga soldater att hålla 

sig hemma och isolerade. Inte i 

första hand för att överleva utan för 

att vi genom att insjukna kan utgöra 

en onödigt stor belastning på 

krigssjukvården, som i första hand 

ska ta hand om de stridsdugliga. Att 

välja 70 år som gräns för när 

värnplikten i detta försvar mot 

viruset upphör är inte helt tokigt 

utgår vi ifrån. 

Vi har matats med en kurva som vi 

skall plattas ut med målsättningen 

att sjukvårdens resurser ska räcka 

till. Det kan starkt ifrågasättas 

om detta är en klok enda 

målsättning. Plattar vi ut den för 

mycket kommer samhällets 

förlamning att vara långsamt 

ekonomiskt självmord.  Vi kan 

istället ta fajten med öppna ögon 

med målsättningen att så snabbt 

som möjligt vara framme vid 

målet – ett immunt folk med en 

livskraftig samhällsekonomi.  

Statsledning i Coronakriget 

Vår statsledning har inte velat 

förbereda oss med beräkningar av 

möjligt antal döda i en epidemi som 

denna. Finländarna fick en siffra att 

bearbeta mentalt - 10.000 döda till 

sommaren. Ingen vet naturligtvis var 

det landar, men med siffrans storlek 

vill Finland kommunicera allvaret. 

Vår statsledning verkar utgå ifrån att 

vi svenskar inte tål den typen av 

information. Men lite till mans blir vi 

svenskar långsamt varse att det 

faktiskt är på allvar. Men många 

bland oss 70-plussare verkar ändå 

strunta i direktiven.  

Vi minns framlidne ministern  

Odd Engströms ord om att  

40-talister är den första generation, 

som ser mer till sitt eget välmående 

än till sina barns framtid. Vi hoppas 

det till slut visar sig att han hade fel. 



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. 

 

  
7 

LOL-Laugh Out Loud  

    
Det är bara dårar och fyllon  

som ler på bild. (Gammalt talesätt) 

 

LOL-redaktionen illustrerar den 

senaste utvecklingen med följande 

bildkollage från vår 39-åriga 

utgivning, med vår tecknare Mats 

Böllners mest populära 

tidsdokument. 

 

COPRONAEXPLOSIONEN 

- efter oss syndafallet 

Det går inte att smita från historiens 
största skuld utan konsekvenser.  

Bördan på barn och barnbarn håller 
på att bli orimlig. Välfärden stryps i 

land efter land. Kommande 
generationers framtidsdrömmar 
raderas.  

 
   

När västvärldens globala frälsnings-

lära om evig materiell tillväxt leder 
till en global kris varje decennium 
och lämnar efter sig en osäkrad 

handgranat som enda arvegods är 

inte särskilt snyggt. Och det går inte 
bara att skylla på Coronakrisen. Vi 

har levt över våra tillgångar långt 
tidigare.  

 

”Shit never happens, it´s always 

coming from an arsehole”. 
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Vi minns när Sverige stängde 

gränserna vid en tidigare pandemi. 
 

Samtidigt pågår sedan 60 år den 
metabola pandemin i vilken 40 

miljoner människor årligen dör i 
förtid. Stöd RMH _ Riksföreningen för 

Metabol Hälsa www.metabolhalsa.se       

Avslutningsvis en illustration av ett 
av Försäkringskassans många 
begrepp för brukare (synonymt med 

kund eller patient). Begreppet 
”Avaktualiserad” kom till under IT-

kraschen 2001. Nyanvändning 
troligen aktuell inom kort. 
 

 
KREAPENÖR PROJEKTET 
MÄNNISKANS EXISTENS 

- vad händer med Sverige 

 
TEMA 

Hur står vi upp för vår hittills så 
framgångsrika kristna 
värderingar? 
 

Anmäl intresse för kommande 

möten och årsmöte planerat till 
17 april med reservation för att 

vi skjuter fram mötet  och följ 
projektet här;  
http://www.creapreneur.se/PRO

JEKT-Manniskans-exi.html 
 

 
Ta hand om er tills vi får träffas igen 

hälsar 40-talister i karantän 
 

Redaktör Lars-Olof (LO) Landin 
och medredaktör Mats Ensér  
för denna Corona-special utgåva. 

 
PS: Kommentera gärna i mail till 

oss eller på Facebook 
https://www.facebook.com/krea
prenor/  

  

http://www.metabolhalsa.se/
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
https://www.facebook.com/kreaprenor/
https://www.facebook.com/kreaprenor/

