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APRIL 2021   NU Årgång 40 
   

 
Kreaprenör® nätverksallians i 

Medvetandeeran  
Sprider kunskap om ”sånt som 

verkligen händer” eller ”det vi vet 
att vi inte vet” - i konsumismens 

tid när vi har allt, men allt är allt 
vi har. 
 

STÖD VÅRT 40-ÅRIGA ARBETE 

och hjälp oss vidga den trånga 

svenska konsensuskorridoren.  
Frivillig årsavgift 200:--  

till plusgiro 231666-9.  
TACK PÅ FÖRHAND. 
www.creapreneur.se/Bli-medlem.html   
 

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

ÅRSMÖTE KREAPRENÖR 7/4 

Inbjudan med länk skickas till 

betalande medlemmar. 
 

Vad händer med kulturlivet efter 

Corona? Michael Riise, regissör 
och författare, håller årets tema- 

föreläsning på årsmötet med 
efterföljande diskussion.  
   Ett år med Corona har varit en 

katastrof för kulturen. En annan 
fråga är hur hotad vår kultur är och 

vilken betydelse kulturen kommer att 
ha i samhället i stort efter Corona. 

 

NYA REDAKTIONEN  

i KreaprenörNYTT 

”COMMOM SENSE” 

KreaprenörNYTT har startat en 

ny redaktionell avdelning, där vi 

tillämpar ”Sunt förnuft” och 

dialogmetoden kring avgörande 

händelser, forskning, beslut m.m.  
 

”Sunt förnuft” heter på engelska 

”Common sense” med koppling till 

det Kreaprenör® från starten 2001 

har definierat som den viktigaste 

drivkraften för mänsklig utveckling. 

Översatt betyder det ”våra allmänna 

sinnen”, dvs vår varseblivning 

(=perception), som ger oss kunskap 

och medvetande. 
  

  Kreaprenörs läro-

mästare, renässansmänniskan 

Leonardo da Vinci (1452-1519) 

visste hur vi får ny kunskap; ”All 

kunskap kommer från våra 

sinnen”. I filosofi är detta empirism, 

kunskap har sitt ursprung i våra 

sinnesintryck, och att det tillförlitliga 

kan beläggas erfarenhetsmässigt.   

   Inom vetenskapen innebär det att 

låta erfarenhetsmässiga fakta 

bestämma utformningen av teorier 

så neutralt som möjligt och bortse 

från känslor.  Vår ”Common sense” 

redaktion består initialt av Mats 

Ensér, civ.ing. och LO Landin, 

civ.ek. och ordf.Kreaprenör® 

Månadens frågeställningar gäller 

dels Covid-19 dels Schweiz.   > 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
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I KreaprenörNYTT™ i mars ställde 

”Common sense” redaktionen 

frågan ”om USA-valet kan ha varit 

riggat” utifrån en svensk-

amerikansk statsvetares analys.  

   Bakgrunden var att nästan alla 

valundersökningsparametrar hur 

amerikanska presidentval utfaller 

inte stämde i det senaste valet. 

   Vi har fått 11 svar från våra 

läsare, där 10 tar till sig av 

informationen, finner den 

intressant och uppskattar 

initiativet att vända på 

perspektivet. De flesta av dessa 

10 svarande är oroliga för den 

demokratiska utvecklingen i USA 

och i andra länder. Hälften svarar 

JA - valet kan vara riggat. 

   Endast en svarande säger NEJ 

med tillägget ”Ryn upprepar en 

mängd lösa påståenden som har 

visat sig vara falska”. 

   Redaktionen pausar nu ärendet 

och avvaktar vad som händer i 

USA den närmaste tiden. På några 

platser har man beslutat att räkna 

om för hand. I ett av fallen visade 

det sig att det var felräknat med 

9% till Trumps nackdel. Blir det 

fler omräkningar, vilket är troligt 

om Ryns analys är riktig, ber vi att 

få återkomma i frågan.  
 

Nu tar ”Common Sense” upp 

två nya frågor – 1) hanteringen 

av Covid-19 epidemin i Sverige.  

Och 2) vi jämför Sverige som 

samhälle med Schweiz.    >>> 

ÄR DET MESTA VI VET OM 

COVID-19 FEL? 

Sebastian Rushworth är läkare i 

Sverige, som i en bok med titeln 

”Varför det mesta du vet om 

Covid-19 är fel” (Karnevals 

förlag) har gjort en evidens-

baserad utvärdering av epidemin. 

Börja med att läsa vårt referat av 

boken. 
 

Våren 2020 började Rushworth 

arbeta på akuten i Danderyds 

sjukhus. Han noterade att under 

våren 2020 fattades viktiga beslut 

kring epidemin i Sverige av 

professionella epidemiologer och inte 

av politiker, vilket han ser som 

förklaring varför den svenska linjen 

inledningsvis drevs av vetenskaplig 

evidens och inte av populism.  
 

Folkhälsomyndigheten har aldrig 

sagt att målet var att uppnå 

flockimmunitet, vilket ständigt 

uppgavs i utländska media. Det är 

snarare så att alla strategier – ur 

epidemiologisk synvinkel – bygger på 

att uppnå flockimmunitet. Även en 

vaccinationsbaserad strategi bygger 

på det, men är bara ett annat sätt 

att nå dit. Alternativet är att utrota 

viruset, vilket ingen seriös kan tro är 

ens möjligt. Hittills har bara en enda 

infektionssjukdom som drabbar 

människor utrotats och det är 

smittkoppor. I över 30 år har vi 

aktivt försökt utrota polio, men har 

ännu inte nått målet, trots att det 

funnits ett effektivt vaccin sedan 

1950-talet. 
 

Den 24 januari fick Sverige sitt 

första bekräftade Covidfall, en 

kvinna som hade besökt Kina. 

Myndigheterna bedömde då risken 
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som liten för att epidemin skulle 

spridas till Sverige. I början av mars 

uppdagades att Covid höll på att 

spridas i norra Italien. Och därifrån 

återkom många svenskar, som hade 

varit på sportlov. Några veckor 

senare låg 298 Covidpatienter på IVA 

i Sverige. Under mars infördes en 

mängd restriktioner, som vi därefter 

har fått leva med i växande grad. I 

mitten av april, fem veckor efter att 

epidemin startat i Sverige, nådde 

dödsfallen sin kulmen – 121 döda om 

dagen. (Vår anm: i medeltal dör totalt i 

Sverige 250 personer om dagen och 

många med influensa.) 

   Därefter minskade antalet dödsfall 

kontinuerligt fram till september tills 

dessa var nere i en till två per dag. 

När epidemin pågick som värst i april 

2020 behandlades 1100 personer för 

Covid på Stockholms sjukhus.  

I Sverige som helhet vårdades vid 

denna tidpunkt 550 personer på IVA. 

En del minskningar i restriktionerna 

gjordes i början av hösten 2020.  
 

Under oktober 2020 vände trenden 

och antalet sjukhusinläggningar och 

IVA-fall ökade igen. Restriktioner 

återinförs bara några dagar efter att 

de avskaffats. Den gradvisa ökningen 

av fall fortsatte under november och 

in i december.  
 

Regeringen som dittills varit tillfreds 

med att låta Folkhälsomyndigheten 

sköta besluten, blir nu mer aggressiv 

i både beslut och handling. Antalet 

personer som får sitta ute vid samma 

bord är nu nere i åtta. 18 december 

införs de hittills hårdaste restriktio-

nerna mot restauranger, handel 

m.m. Statsministern höll tal och han 

lät som om Sverige var på väg in i 

ett krig. Den 10 januari 2021 

klubbade Riksdagen igenom en ny 

pandemilag, som ger Regeringen 

långt gående makt att godtyckligt 

stänga ner företag och förhindra 

folksamlingar. Sannolikt strider lagen 

mot svensk grundlag. 

 

 

Ovan statistik över antalet döda i den 

folkbokförda svenska befolkningen 

sedan 2015, där dödstalen varierar 

runt 250 döda per dag med toppar 

varje vår, precis som under de 

upphaussade Covidvårarna 2020 och 

2021, när dödstalen under 

säsongsinfluensor stiger över 300 

döda per dag under några veckor 

varje år. Sebastian Rushworths 

slutsats är således helt riktig, när 

han skriver att 2019/20 inte skiljer 

sig särskilt mycket från hur det alltid 

har sett ut de senaste 30-40 åren.    

   Säsongsinfluensa har aldrig varit 

ofarlig för äldre och speciellt inte för 

personer med underliggande 

sjukdomar = metabol ohälsa. Det är 

bara under detta starkt upphaussade 

Covidår, som världens politiker 

bestämt sig för att stänga ner sina 

länder, ställa miljontals människor 

utan jobb och ännu fler i världen 

utan mat. Det sunda förnuftet borde 

få alla att förstå, att detta kommer 
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att visa sig vara ett historiskt 

misstag. Samtidigt bör man fråga 

sig, vilka det är som tjänar på detta?   
 

Boken är sedan en lättläst 

genomgång vad vetenskapliga 

studier är för något och hur 

regelverket gör att bara större 

läkemedelsföretag har råd att göra 

studierna och hur dessa kan 

presenteras så att bara de positiva 

delarna redovisas. 
 

Vidare hur man ska läsa statistik och 

hur farligt Covid egentligen är. Ett 

kapitel visar att begreppet långtids-

covid inte är något nytt. Alla läkare 

känner till det som kallas postviralt 

syndrom och som har uppträtt efter 

influensor tidigare. Men vi anser i 

motsats till författaren, att det finns 

skäl att tro att det postvirala 

syndromet är annorlunda med detta 

nya Covid-19 virus.  
 

Ett kapitel handlar om de 

omdiskuterade testerna och hur 

opålitliga de är. Och likaså skriver 

han om de omdiskuterade 

ansiktsmaskernas effekter. 
 

Ett kapitel handlar om lockdown och 

även om alla negativa effekter både 

ekonomiska och hälsoeffekter. 

Författaren gör en jämförelse med 

övriga nordiska länder.  
 

Slutligen finns ett kapitel om 

vacciner. 

Boken rekommenderas för läsning. 

Författaren ägnar sig inte åt 

tyckande utan bygger sin utvärdering 

på evidens. Här till följer en 

sammanfattning av avslutnings-

kapitlet. Sebastian Rushworth menar 

att de flesta av världens regeringar 

har grävt ner sig i en grop. De har 

utmålat Covid-19 som dödligare och 

farligare än det egentligen är. Men 

att erkänna detta är politiskt 

otänkbart.  

   Återstår bara en ”magisk” lösning 

på problemet – vaccinet. Det spelar 

ingen roll hur effektivt det är mot 

den totala dödligheten eller smitt-

spridningen. Det som spelar roll är 

att regeringarna kan ta sig ur gropen 

utan att behöva erkänna att de gjort 

fel.  

   Därför dessa massiva vaccinations-

kampanjer baserade på en 

begränsad mängd data. När 

tillräckligt många är vaccinerade kan 

de proklamera att ”krisen är över” 

och utropa sig själva som hjältar. 

Och vi kan gå vidare med våra liv. 
 

Vad anser våra läsare 

frågar redaktionen?  

Svar emotses till 

kreaprenor@ebc.se  

 

VAD FÅR VI SVENSKAR 

SOM INTE SCHWEIZARNA 

FÅR? 

SKOLA: Det är ingen 

konspirationsteori att den svenska 

skolan underpresterar och lider brist 

på kompetenta lärare. Svenska 

företag, Vården, Polisen med flera 

har svårt att hitta kompetent 

personal, trots att i Sverige idag 

endast 11% av alla ”kvinnliga” jobb 

kräver högskoleutbildning och endast 

25% av de ”manliga” jobben. 

Omvänt kan man säga att flertalet 

jobb i Sverige enbart kräver 

gymnasiekunskaper eller lägre. Och 

ändå saknas det människor med rätt 

kompetens. 

mailto:kreaprenor@ebc.se
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VÅRD OCH OMSORG: Det är ingen 

konspirationsteori att Coronakrisen 

avslöjat att kapaciteten i vård och 

omsorg monterats ner de senaste 

decennierna i Sverige. Coronakrisen i 

Sverige beror inte på en onormalt 

stor dödlighet utan på brist på 

sjukhusplatser, när ett ”ilsknare” 

virus än vanligt flyter upp. Sverige 

har minst antal sjukhussängar per 

capita i EU och när Coronan slog till 

visade det sig att beredskapslagren 

vad gällde skydds- och IVA-

utrustning var tomma. Merparten 

döda första halvåret bodde på 

äldreboende eller hade hemtjänst. 

Det är ingen konspirationsteori att 

Coronakrisen i Sverige avslöjade 

dessa brister. 
 

POLIS OCH FÖRSVAR: Det är ingen 

konspirationsteori att svenska 

Polisen är underbemannad och dåligt 

organiserad. Den håller inte jämna 

steg med ny kriminalitet och ny 

ekonomisk brottslighet. Flera tusen 

dömda brottslingar går fria och begår 

nya brott, eftersom det saknas 

fängelseplatser. Och att försvaret är 

nedmonterat går inte längre att 

dölja, och detta faktum är föremål 

för en het politisk diskussion. Och 

bristande cybersäkerhet har tvingat 

ansvariga statsråd att avgå.  
 

INTEGRATION: Det är numera 

heller inte någon konspirationsteori 

att kulturkrockarna ökar i Sverige 

och att Sverige de facto har 

importerat kriminalitet, hedersvåld 

och andra kulturella skillnader, och 

att vi misslyckats med att integrera 

en strid ström invandrare och 

flyktingar. Antalet invandrare, som är 

helt beroende av samhället, var ett 

tag så stort att Sverige börjar få 

orimligt stora ekonomiska åtaganden 

på grund av detta. Invandringen 

kostar mycket mer än försvaret. 
 

ARBETSMARKNAD: Det är heller 

ingen konspirationsteori att Statens 

hantering av Coronakrisen gjort att 

arbetslösheten ökat dramatiskt och 

att tiotusentals mindre företag går i 

konkurs. Mindre företag och stora 

delar av hotell, restaurang och 

besöksnäringen slås ut, medan de 

globala läkemedels-, livsmedels- och 

teknikföretagen gör jättevinster, 

medan Statens stöd till krisade 

företag dröjer. 
  

STAD OCH LAND: Det är ingen 

konspirationsteori att landsbygden 

avfolkas och att spänningarna mellan 

stad och landsbygd ökar. Minskat 

svenskt jordbruk har gjort att 

Sveriges självförsörjningsgrad vad 

gäller livsmedel är oroande låg. 

Specialiseringen på arbetsmarknaden 

gör att det blir allt färre ”enkla” jobb. 

Mycket av samhällets värdeskapande 

på mindre orter hamnar p.g.a. 

skattesystemet någon annanstans än 

på tillverkningsorten. 
 

JÄMFÖRELSEN: Sverige och 

Schweiz har likartad historia.  
 

Schweiz; Landets historia räknas 

från 1291, då kantonerna Uri, 

Schwyz och Unterwalden slöt 

förbund. Schweiz var då en del av 

det Tysk-romerska riket, men 

blev 1499 helt självständigt. Denna 

självständighet erkändes 

internationellt 1648 i samband med 

Westfaliska freden. Schweiz har 

sedan en lång historia av neutralitet 

och var neutralt i första och andra 

världskriget.  

   Schweiz är en förbundsstat med 
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utbrett självstyre i kantoner. 

Kantonerna har sina egna 

författningar, parlament och 

regeringar. Förbundet är en republik 

med förbundspresident. 

Statschefskapet utövas av 

Förbundsrådet, regeringen som 

kollektiv och ett tvåkammar-

parlament. I regeringen måste minst 

två ministrar komma från de fransk- 

och italienskspråkliga kantonerna, 

medan övriga fem kan komma från 

alla kantoner. Dock får inte flera 

ledamöter komma från samma 

kanton. De största partierna i 

Förbundsförsamlingen är 

GANTERADE en eller flera 

ministerposter enligt en fastställd 

formel.  

   Ofta görs folkinitiativ, vilket 

innebär att medborgare tvingar fram 

beslutande folkomröstning genom att 

skicka in listor med tillräckligt många 

namnunderskrifter. 

   Schweiz invånarantal (2015) 

8,5 miljon, bruttonationalprodukt 

(2020) 749 miljarder USD. 
 

Sverige; På 1200-talet finns i norra 

Östersjön en statsbildning, svearnas 

rike, vari också Finland ingick, som 

tävlade om makten i Östersjön med 

en dansk statsbildning i södra 

Östersjön. 1392 ingår dessa 

statsbildningar i union, där även 

Norge ingår. Efter upprepade inre 

stridigheter upplöses unionen och 

Sverige/Finland blir självständigt 

1523. Under 15- och 1600-talet blir 

Sverige/Finland en stormakt och är 

tillsammans med Frankrike en av 

segrarmakterna i den Westfaliska 

freden. Stormaktsställningen förloras 

1721 och Finland skiljs från Sverige 

1809. I slutet av Napoleonkrigen i 

Europa i början av 1800-talet går 

Sverige ihop med Ryssland och 

besegrar Frankrike. I fredan 1812 

blir Sverige och Norge en union, som 

varar under nästan 100 år. Från 

1812 är också Sverige neutralt och 

har sedan dess aldrig varit i krig.  

Sverige är en parlamentarisk och 

representativ demokrati med en 

folkvald Riksdag. Landet styrs av en 

regering ledd av en statsminister. 

Formellt är Sverige samtidigt en 

konstitutionell monarki där kungen är 

statschef.  

   Lagarna stiftas av Riksdagen 

(parlamentet) med 349 direktvalda 

ledamöter, som utses i fria val. 

Riksdagen består av en kammare. 

Regeringen är ansvarig inför 

Riksdagen. Nya lagförslag läggs 

vanligen fram av regeringen men kan 

också läggas fram av riksdags-

ledamöterna. Riksdagens ledamöter 

väljs vart fjärde år enligt ett 

proportionellt valsystem. På valdagen 

vart fjärde år väljs också kommun-

fullmäktige- och landstings- 

fullmäktigeledamöter.    

   Riksdagsledamöter och alla andra 

politiker väljs genom att väljarna 

röstar på olika partier, som i sin tur 

representerar olika politiska 

idériktningar. Småpartier räknas 

inte, men all offentlig makt i Sverige 

ska ändå utgå från folket. Den 

svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika 

rösträtt. Den förverkligas genom ett 

representativt och parlamentariskt 

statsskick och genom kommunal 

självstyrelse. Den offentliga makten 

utövas under lagarna. 

   Sveriges invånarantal (2020) 

10,5 miljon, 

bruttonationalprodukt (2020) 

528 miljarder USD.          >>>> 
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EKONOMI OCH SKATTER: 1970 var 

kronan och schweizerfrancen 

likvärdiga.  

50 år senare är francen 10 gånger 

mer värd än kronan. 50 år senare är 

Sveriges skattetryck 50% (=skatter 

inklusive sociala utgifter i förhållande 

till bruttonationalprodukten), vilket 

är bland de högsta skattetrycken i 

världen. Schweiz med något mindre 

befolkning och med liknande 

ekonomiska förhållanden - små 

länder med ett proportionellt stort 

antal framgångsrika globala företag – 

har ett skattetryck som är hälften av 

det svenska. 
 

Idag 50 år senare är Schweiz med 

två miljoner färre invånare än 

Sverige ett av världens rikaste länder 

och har ändå 220 miljarder USD 

högre bruttonationalprodukt än 

Sverige.  
 

Skola, vård, omsorg, polis, 

försvar är områden, som det råder 

en bred folklig enighet är de som ett 

lands skatter ska bekosta. Sverige 

uppfattades på många håll fram till 

1970-talet som ett föregångsland 

vad gällde samhällsuppbyggnad. Man 

talade om den svenska modellen. 

Några länder konsulterade Sverige 

för att kopiera vårt skattesystem.  

Frågan idag 50 år senare vad vi 

svenskar får som inte schweizarna 

får är berättigad, eftersom vi betalar 

dubbelt så mycket i skatt. Och hur 

kan skillnaden mellan länderna, som 

båda varit rika framgångsländer, 

vara så stor vad gäller den samlade 

samhällsproduktionen. Schweiz 

infrastruktur är dessutom mycket 

god med en järnväg, som man kan 

ställa klockan efter och ett postverk 

som levererar posten minst lika 

föredömligt. Sverige har istället en 

järnväg som ”spårat ur” och ett 

postverk som går ifrån dags-

utlämning av post mot vecko-

utlämning. Om posten överhuvud-

taget kommer fram. 
 

Ovan har vi jämfört statsskicket i 

de bägge länderna. Skillnaden 

verkar vara hur länderna har 

utvecklats kulturellt, där man i 

Schweiz i högre grad än i Sverige 

tycks ha bevarat värdet av 

människors självbestämmande, 

upprätthållit ett system byggt på 

mindre gemenskaper och lokal 

företagsamhet, vilket tycks ha 

gjort att STATEN fungerar 

effektivare och inte sväller.  
 

Eller finns det andra 

förklaringar frågar ”Common 

sense” redaktionen våra 

läsare? Svar emotses till 

kreaprenor@ebc.se  
 

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

ÖVRIGA KOMMENTARER TILL 

MÅNADENS HÄNDELSER 
 

NORDISKA OLIGOPOL 

”Det är bara business”, hävdar 

Björn Wahlroos, som tog över 

svenska Nordea med hjälp av den 

finska försäkringskoncernen 

Sampo och flyttade huvud-

kontoret till Helsingfors.  
 

Själv hade han manövrerats ut från 

finska Föreningsbanken, som sedan 

blev Merita, när den andra finska 

storbanken KOP svaldes. Merita 

fusionerades sedan med Nord-

banken, som blev Nordea och 

hamnade i Stockholm. Att Björn 

mailto:kreaprenor@ebc.se
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Wahlroos inte var glad är väl känt. 

   Hur mycket av revansch fanns 

sedan i hans maktövertagande av 

Nordea med hjälp av finska statens 

investmentbolag Solidium. ”Vi har 

alltid bara hållit aktieägarna högt”, 

säger Wahlroos, ett mantra som alla 

oligarker delar. 
 

Nu utmanas han av en aktivistfond, 

som ifrågasätter hans bankinnehav 

med ekonomiska argument och kallar 

bankäventyret för ”The Nordea 

distraction”. Kommer det blåvita 

finska statskapitalet att säkerställa 

makten i den nordiska storbanken? 

   Och hur ska de högt hållna 

aktieägarna förhålla sig när 

oligarkerna styr även i Norden. 
 

Det talas ofta om fri handel och fri 

konkurrens, när det i själva verket är 

så långt ifrån det man kan komma, 

när oligarker och stater sluter 

karteller högt över medborgarnas 

huvuden i den stora världen såväl 

som i våra fosterländer i Norden. 
 

Hej Henrik Sundbom på 

Svenska Dagbladet.  

Jag har just läst din artikel på dagens 

ledarsida:  

https://www.svd.se/nazister-

och-yogamammor--en-farlig-

allians   
 

Jag slutade läsa DN, när jag tröttnat 

på deras okritiskt politiskt korrekta 

journalistik, som bortser ifrån att 

många människor är verkligt 

frustrerade över den överreaktion 

med vilken många länders regeringar 

har hanterat den pågående epidemin 

med stor arbetslöshet och mängder 

av konkursade småföretag som följd.  

   Ingenstans ser vi att media inkl 

SvD påpekar att det inte förekommer 

någon överdödlighet i befolkningen. 

Den glada nyheten är att 99,8 % av 

befolkningen klarar sig. Vi stängde 

inte ner landet 2015, 2016, 2017 och 

2018, när lika många dog med det 

årets influensa. 2019 var ett år, när 

färre 80+ än normalt dog med 

influensa. Dessa hamnade istället i 

2020 års dödstal. . SCBs siffor är 

ingen konspirationsteori utan fakta.  

   Siffrorna finns att läsa varje dag 

hos SCB. Är det för jobbigt för 

journalister att räkna? Lättare då att 

falla in populistisk katastrof- och 

skrämseljournalistik. 
 

Det var en hel del knäppskallar på 

Medborgarplatsen, precis som det 

var på Capitolium. Men din artikel 

skiljer inte på knäppskallar och alla 

oss andra, som är allvarligt oroade 

för hur långt man kan dölja fakta, 

troligen i syfte för att dölja egna 

tillkortakommanden, som Sveriges 

och många övriga länders regeringar 

gör. 100.000-tals arbetslösa och 

tusentals konkursade företagare 

fanns också representerade på 

Medborgarplatsen och på Capitolium. 

Men dessa helt normala och oroliga 

människor buntar du ihop med 

knäppskallar. och du hånar dessutom 

deras frustration och desperation 

genom att påstå att alla tror på UFO 

och håller på med yoga. 

   Yoga förresten borde du själv prova 

varje morgon med följande mantra: 

”Idag ska jag inte skriva som alla 

andra utan försöka beskriva världen i 

ett bredare perspektiv”. 
 

Hälsar LO Landin 

Ordförande i nätverksalliansen 

Kreaprenör, som försöker ta reda på 

”sånt vi inte vet” för att få reda på 

https://www.svd.se/nazister-och-yogamammor--en-farlig-allians
https://www.svd.se/nazister-och-yogamammor--en-farlig-allians
https://www.svd.se/nazister-och-yogamammor--en-farlig-allians
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vad som verkligen händer. 

Tyvärr hindrar din journalistik 

sanningar från att komma fram.    

SVENSKA STATENS 

KATASTROFALA AFFÄRER 

Vattenfalls misslyckade affärer 

har kostat svenska folket 170 

miljarder i nedskrivna bolagsvärden 

de senaste åren. Med en omsättning 

på 1,8 tusen miljarder kronor det 

senaste decenniet har bara små-

smulor blivit över till ägarna. Och 

svenska folket betalar fortsatt sina 

elräkningar utan rabatt. 
 

SAS var en statsfinansiell 

katastrof redan innan Coronan 

placerade alla flygplanen på marken. 
 

Telia med Staten som största ägare 

har lyckats bättre med att leverera 

mutor än avkastning till ägarna. 
 

Postnord är en katastrof inte bara 

för kunderna utan också för ägarna. 

På 10 år har det egna kapitalet 

sjunkit med 60%. En utredning är 

tillsatt för att bestämma hur 

företaget ska hållas under armarna.  
 

Dessa företag har kostat svenskarna 

330 miljarder i nedskrivningar. 

Samtidigt är många tusen privata 

småföretag på väg att dö, eftersom 

Staten drabbats av handläggnings-

infarkt i utbetalningen av Corona-

stöd. Finansminister Magdalena 

Andersson försvarar krångliga 

utbetalningsrutiner med att det är 

viktigt att vårda skattebetalarnas 

pengar. Jomenvisst. Men det är 

minst lika viktigt att denna syn gäller 

både statligt företagande som när 

livskraftiga privata företag väntar på 

katastrofhjälp.  

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

PÅGÅENDE 

Kreaprenör®PROJEKT 
Välkommen att delta i projektet 

Hotet mot Människans Existens 

och bidra till att stärka samhällets 

drivkrafter, när samhället inte längre 

klarar av omsorgen om det 

gemensamma och inte längre står 

upp för våra tidigare så framgångs-

rika kristna värderingar.  
 

Läs mer om projektet här: 

https://www.creapreneur.se 

PROJEKTManniskans-existens.html 
 

VIKTIG KUNSKAP I 

OROSTIDER 
Denna viktiga utsago - särskilt i 

orostider - har vi hämtat från  

F Scott Fitzgerald: ”En förstklassig 

intelligens klarar att hålla två 

motsatta idéer i huvudet samtidigt 

och ändå behålla förmågan att 

fungera”.  
 

Denna egenskap är viktig i valet 

mellan två dåliga presidenter, i valet 

mellan biologisk och artificiell 

intelligens, i valet mellan det egna 

immunförsvaret och hastigt 

framtagna, oprövade influensa-

vacciner mot snabbt muterande 

virus, vilket är frågor vi på senare tid 

har behandlat i Kreaprenör®NYTT. 

 

  
Bilden visar svensk beslutsamhet när 

det gällde att stoppa fågelinfluensan. 
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LOL Redaktionen  

Laugh Out Loud 
 

Bara dårar och fyllon ler på bild. 

(Gammalt svenskt ordspråk) 

Joe Bidens trötta installationstal, som vi 

tidigare skrivit om gav trots allt avtryck. 

Under utomhusakten på Capitoliums 

trappa hamnade vicepresidentens 

styvdotter Ella Emhoff i strålkastarljuset.  

   ”Hennes utsmyckade hundtandsrutiga 

kappa med vit krage från italienska Miu 

Miu blev snabbt viral”, meddelar Svd på 

bästa nyhetsplats. Ella går på Parsons 

School of Design i New York och nu är 

hennes ”tantkappa” på catwalken.  

   Att denna intressanta nyhet skulle 

bidra till att sluta det katastrofala gapet 

mellan eliten och de ”deploarables” i 

amerikansk politik är emellertid knappast 

troligt. 

   Biden kallar nu Putin för en mördare. 

Vad kallar han sin förre chef president 

Obama, fredspristagaren, som dödade 

människor världen runt med drönare? 
 

Den enes död är den andres bröd. 

(Gammalt svenskt ordspråk) 

Norge har tjänat 6 miljarder på stängd 

gräns – samtidigt som svenska handlare 

går i konkurs. ”Stängning av gränser har 

påverkat dagligvaruhandeln i gräns-

kommunerna. Det är framför allt 

kommuner med gräns mot Norge som 

går svagt. Sammanlagt minskade 

försäljningen där med 38 procent förra 

året. I kommuner som gränsar mot 

Finland minskade den med 12 procent”, 

säger Daniel Lennartsson, statistiker på 

SCB. 

Dessutom är regelbundna lukt och 

smaktester med rödvin ett praktiskt sätt 

att hela tiden självtesta sig för Corona. 

”Qui tullit omne punctum qui misquit 

utile dulci” som vi latinare säger. Alltså – 

”den vinner alla poäng som förmår att 

förena nytta med nöje”. På affärsspråk 

brukar det kallas en ”Win-Win- 

Situation”. 
 

Ha en bra månad hälsar 

Lars-Olof (LO) Landin 
 

PS: Kommentera gärna i mail till 
kreaprenor@ebc.se  

eller på Facebook 
https://www.facebook.com/kreaprenor 
I sann GDPR anda, pådyvlad varenda 

förening, företag och organisation i hela 

EU för många miljarder, för att komma 

åt globala företag, meddelar vi att vi 

spar uppgifter som du själv meddelat oss 

som e-post, tel, önskemål och uppgifter 

om gåvor och betalningar du gjort.   

Vill du inte ha KreaprenörNYTT 

skicka e-post till kreaprenor@ebc.se 

med ett tydligt ”Nej tack”. 
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