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JULI 2021     NU Årgång 40 
   

 
Kreaprenör® nätverksallians i 
Medvetandeeran  

Sprider kunskap om ”sånt som 

verkligen händer” i Medvetande-

eran - i konsumismens tid när vi 
tror oss ha allt, men allt är allt vi 

har, som är resultatet av ett 

högre medvetandes ständiga 

sökande efter ”det vi vet att vi 
inte vet”. 

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   
 

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

KÄNDISARS KAVLA UPP 

KAMPANJ FÖR ATT ALLA SKA 

VACCINERA SIG ÄR DJUPT 

OETISK 
 

Lyssna varför: 
https://swebbtv.se/videos/watc

h/991eef0c-fc00-496d-b0b2-

659e1a3c3567?utm_campaign=c

mp_2779620&utm_source=geta
newsletter&utm_medium=email

KreaprenörNYTT 

”COMMOM SENSE” 

Varje månad tillämpar vi ”Sunt 

förnuft”-metoden med dialog 

kring viktiga händelser, 

forskning m.m.  
 

”Sunt förnuft” heter på engelska 

”Common sense” eller våra sinnen 
som Kreaprenör® från starten 2001 

har definierat som avgörande för all 

mänsklig utveckling, dvs vår varse-
blivning (=perceptionen), som ger 

oss kunskap och medvetande. 
  

  Kreaprenörs 

läromästare, renässansmänniskan 
Leonardo da Vinci (1452-1519) 

visste hur vi får kunskap; ”All 

kunskap kommer från våra 

sinnen”. Inom filosofin kallas det 
empirism – att kunskap har sitt 

ursprung i våra sinnesintryck.  

Det tillförlitliga beläggs erfarenhets-
mässigt. 
 

Inom vetenskapen innebär det att 

låta erfarenhetsmässiga fakta 

bestämma utformningen av teorier 
så neutralt som möjligt och bortse 

från känslor.   
 

Denna månad redovisar och 

diskuterar vi läsarsvaren på juni 

månads spridning av Dr Michael 
Yeadons föredrag om 

Coronavaccinering.  

                                               >>> 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567?utm_campaign=cmp_2779620&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email
https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567?utm_campaign=cmp_2779620&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email
https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567?utm_campaign=cmp_2779620&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email
https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567?utm_campaign=cmp_2779620&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email
https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567?utm_campaign=cmp_2779620&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email
https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567?utm_campaign=cmp_2779620&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email
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COMMON SENSE DIALOG 

OM CORONAVACCINERING 
Dr Michael Yeadon var tidigare hög 

chef på Pfizer, känt som ett av de tre 

mest uppmärksammade Covidvaccin-

framställarna, som nu enligt honom i 
ett gigantiskt medicinskt test skadar 

försökspersoner utan att de ens vet 

om att de är försökspersoner.   
   Yeadon anser att det test världen 

idag utsätts för är onödigt och farligt 

och att ett vaccinpass kan innebära 
slutet på det öppna samhälle vi idag 

känner. 
 

Han menar att idén att du kan vara 

sjuk även om du inte har några 

symtom trotsar sunt förnuft.  Han 
varnar för att det finns människor 

omkring dig som ljuger. Han själv 

vinner inget på att säga det, utan har 
istället förlorat sitt jobb. 
 

Vi utsätts för propaganda av 

utbildade människor, menar han. Om 

din regering säger saker som inte är 

sant, varför ska vi då tro på något 
den säger. 
 

När du väl har smittats är du immun 

förmodligen i årtionden. Det visar 

studier. Det är inte sant, säger han, 
att de variationer som uppstår är 

särskilt olika varandra. De liknar 

väldigt mycket originalet. Om du 
smittas överlever du om du inte är 

väldigt nära till döden ändå av andra 

skäl. Du är sedan immun för livet. 

Det är inte sant att du bär på någon 
form av hot. Det är inte sant att alla 

behöver en vaccinspruta. De flesta 

behöver inte vaccin alls.  
 

Tyvärr medför vaccinering en risk för 
blodpropp, infertilitet m.m. Varför 

riskera din hälsa för något som inte 

utgör ett hot. Det är något mycket 

illa med det som händer, säger han. 
Vi riskerar att förlora alla chanser att 

göra något åt det. Men det går 

fortfarande få tillbaka ditt normala 

samhälle. Du behöver t.ex. inte 
munskydd, som inte fungerar. Och 

glöm nedstängning, säger han bl.a. 

Du kan lyssna på hela föredraget 
här: 

https://www.bitchute.com/vide

o/BqOlM6uIGP7G/ 

 
Redaktionen har fått ett 40-tal 

mail från våra läsare.  

Flera har redan hört Yeadons 
föredrag och merparten av de 

svarande håller med om det han 

säger. Flera läsare påpekar att andra 
forskare och immunologer som säger 

samma sak inte får komma till tals. 

Flera är bekymrade att det inte 

förekommer någon debatt om detta 
och att det är bra med 

konkurrerande åsikter. 

   En läsare skriver att mycket 
Yeadon säger dessvärre stämmer och  

när många upptäcker hur en liten elit 

tillskansat sig den absoluta makten 
och det mesta av återstående 

resurser, så blir det farligt. 

   En annan tycker att det är väldigt 

obehagligt och är illa berörd över att 
världen verkar köpa allt som sägs av 

myndigheter etc. helt utan reflektion 

   Några påpekar att föredraget är 

onödigt långt, att Yeadon talar för 

fort och staplar ordet lögn i olika 

former, vilket sänker förtroendet.  

   Andra tackar för informationen och 

uppger sig ha varit misstänksamma 

från allra första början när denna 

hysteri satte igång i mars 2019, 

Flera uppger sig vara skeptiska mot 

de i hast framtagna vaccinerna utan 

att vara vaccinmotståndare i övrigt. 

En läsare skickar ett mycket starkt 

anförande från 9 juni i Finlands 

riksdag av den finske riksdags-

ledamoten Ano Turtiainen, där 

han gör klart att ”inte ett enda av de 

https://www.bitchute.com/video/BqOlM6uIGP7G/
https://www.bitchute.com/video/BqOlM6uIGP7G/
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som coronavaccin maskerade 

gifterna som injiceras i Finland är 

godkända för försäljning, utan har 

endast ett villkorligt godkännande av 

europeiska läkemedelsmyndigheten”. 

Samma sak står även på de svenska 

vaccinförpackningarna, men de som 

vaccineras i Sverige blir inte upplysta 

om detta.  

    Turtiaininens avsikt är att göra 

riksdagsledamöter och massmedia 

medvetna om att det är ett 

experiment på människor som pågår, 

som kan få skrämmande resultat. 

Han säger att efter hans anförande 

kan ingen längre vara omedveten om 

att detta experiment kan komma att 

betraktas ett brott mot 

Nürnbergkoden om förbud mot 

medicinska experiment på människor 

utan informerat samtycke.  

   ”Efter mitt anförande kan ni ärade 

kollegorna aldrig mer åberopa 

okunnighet om den risk finska 

medborgare utsätts för”.  

   Turtiaininen säger vidare, att trots 

mediernas upprepade påståenden 

om motsatsen har hittills ingen 

officiellt dött av Corona. Enligt finska 

institutet för hälsa och välfärd 

kommer nämligen de officiella 

dödsorsakerna 2020 att publiceras 

först 2022. Men 78 personer har 

hittills dött av coronavaccinet i 

Finland och det finns 1306 

behandlade och 3630 obehandlade 

rapporter. I 57% av de behandlade 

rapporterna har skadorna bedömts 

som allvarliga.  

   ”Att fortsätta vilseleda medborgare 

att vaccinerna är godkända för 

försäljning gör den som gör det 

medvetet involverad i brottslig 

verksamhet”. 

 

Några läkare bland våra läsare 

har hört av sig.  

En läkare med lång klinisk erfarenhet 

anser att det är frigörande att lyssna 

till Yeadon och att alltför många av 

hans läkarkollger inte står på 

patientens sida utan har en politisk 

agenda att följa.  
 

En annan läkare menar att aktiva 

inom vården sett saker Yeadon inte 

sett och att vaccin behövs. Han tycker 

det är synd att man inte någon 

argumenterar mot Yeadons 

uppfattning och påpekar många fel 

han gör, t.ex att man inte smittar 

innan man är sjuk. Det motsägs 

enligt denne läkare av den brittiska 

varianten, som sprider sig snabbare, 

menar han. Och att dödstalen är 

högre med Covid-19 anser sig denne 

läkare veta. (Se redaktionens analys 

av dödstalen nedan.) 
 

Ytterligare en läkare har lyssnat till 

det han kallar Michael Yeadons 

konspirationsteorier, att det han 

säger är förledande och kan tyckas 

ha förankring i verkligheten men 

måste avfärdas som bullshit. Han 

anser att redaktionen är på villospår 

både vad gäller vaccination och att 

pandemin, som vi kallar för en 

influensaepidemi. Enligt denne läkare 

är Covid-19 en viruspandemi med 

överdödlighet i Sverige pga 

pandemin. Detta är naturligtvis 

felaktigt. Förra året dog drygt 6.000 

fler svenskar än genomsnittet per år 

för åren 2015-2019, vilket tyder på 

en överdödlighet troligen pga Covid-

19 infektion. Han ber oss räkna om. 
 

Redaktionen uppskattar alla 

synpunkter vi fått och samman-

fattar nedan vår syn på infor-

mationen kring Covid-19. >>>  
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Om begreppet Pandemi 

Idag beskrivs Covid-19 som en 

pandemi, men år 2009 ändrade WHO 

begreppet pandemi. Tidigare betydde 

ordet pandemi en farsot som sprids 

över stora delar världen och som 

innebär allvarliga störningar för 

mänskligheten genom att stora 

mängder människor avlider i 

farsoten. I den nyspråkliga versionen 

innebär en pandemi inte längre att 

stora mängder människor avlider – 

nu räknas istället antalet smittade.   

Om dödlighet 

Med dödlighet menas hur stor andel 

av ett urval av en population som 

avlider inom en viss tidsperiod. 

Urvalet kan t.ex. vara de som 

insjuknat i en viss sjukdom och 

avlider inom 30 dagar eller alla män i 

Sverige som fyllt nittio vid 

kalenderårets början och avlider 

innan året är slut. Eller urvalet kan 

som i detta exempel vara ett helt 

lands befolkning.  

Om överdödlighet 

I media används flitigt begreppet 

överdödlighet. För att beräkna 

överdödligheten år 2020 har SCB 

använt medelvärdet av antalet 

avlidna per kalenderår i Sverige för 

åren 2015 till och med 2019 som 

värde för vad som skulle vara normal 

dödlighet. SCB har emellertid gjort 

ett antal misstag som ger 

missvisande värden.  

   För det första har SCB inte räknat 

i andel av befolkningen utan räknat i 

absoluta tal. Detta blir missvisande 

då befolkningen växer. I antal 

avlidna ingår papperslösa personer, 

dvs avlidna som inte finns i 

folkbokföringen. Skall man beräkna 

dödlighet måste den beräknas på en 

population, där vi känner till både 

den totala populationen och det antal 

av denna som avlidit. Vi känner 

nämligen inte till antalet papperslösa 

i landet. Vi vet bara hur många 

papperslösa som avlidit under året. 

Antalet avlidna men ej folkbokförda 

har ökat från omkring 900 år 2015 

till omkring 2600 år 2019 och 2020.  

   För det andra är det fel av SCB 

kalla medelvärdet av antalet avlidna 

de senaste fem åren som ”normalt”. 

Av dessa fem år ser de fyra första 

snarlika ut i dödlighet medan det 

sista, år 2019, kraftigt avviker nedåt. 

För att utreda vad som utgör en 

normal dödlighet skall ett visst år 

extremvärden tas bort för att sedan 

extrapolera den långsamma trend 

mot förändrad dödlighet som 

förekommit över ett antal år. 

Genomsnittet (aritmetiskt 

medelvärde) är ett statistiskt 

begrepp som låter enkelt men vars 

innebörd är mycket svår att förstå. 

Medianvärdet däremot, dvs det värde 

som ligger i mitten av samtliga 

observationer avspeglar bättre ett 

normalvärde än vad genomsnittet 

gör. Som exempel påverkas 

knappast medianinkomsten hos en 

grupp människor en kväll på en 

restaurant i Seattle om en viss  

Bill Gates råkar kliva in. Men 

genomsnittsinkomsten tar ett 

jättekliv uppåt.  

   För det tredje är det fel att välja 

kalenderår som tidsperiod om man 

vill mäta i en virussäsong. Under 

varje tolvmånadersperiod har vi ett 

högre antal personer som avlider per 

dag under årets kallare hälft och ett 

mindre antal per dag under 

sommarhalvåret. Varje år uppvisar 
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en tydlig puckel där antalet avlidna 

ökar. Det som varierar över tid är 

puckelns utseende och när under 

vinterhalvåret som puckelns topp 

inträffar. Virussäsongerna har det 

gemensamt att ett minimum inträffar 

under augusti eller september. Om 

man verkligen vill förstå 

virusvågornas effekt på dödligheten 

bör mätningar göras i fas med 

virussäsongerna dvs från september 

till augusti. I nedanstående figur ser 

du hur kalenderåret 2020 får med 

hela puckeln från virusvågen 2019-

20 och halva puckeln från vågen 

2020-21. Resultatet blir en skenbar 

ökning av dödligheten för 

kalenderåret 2020 gentemot 2021 

just på grund av detta olämpliga val 

av mätperiod. Nyårsdagen visas i 

grafen som smala vertikala streck. 

De två senaste pucklarna är höga 

men smala jämfört med tidigare år 

men ytan under pucklarna, dvs 

antalet avlidna, är förhållandevis 

konstant, med 2018-19 som ett 

undantag med särskilt låg dödlighet.   

Detta gäller mätningar av alla 

cykliska förlopp. Elbolagen redovisar 

elkonsumtionen för sina abonnenter 

från år till år för att få med hela 

uppvärmningssäsongen i varje 

helårsvärde.  

 

Mätt över hela Sveriges folkbokförda 

befolkning har dödstalen, antal 

avlidna per 100 000 invånare, de 

senaste sex virussäsongerna 

utvecklats enligt nedan. 

Kurvdiagrammet visar hur dödstalen 

utvecklats över åren och 

stapeldiagrammet hur dödstalen varit 

för fem säsonger plus ett frågetecken 

för den nuvarande säsongen – men 

kurvdiagrammet pekar på att när nu 

bara sommarmånaderna juli och 

augusti återstår så kommer den här 

säsongen rimligen att få bland de 

lägre dödstalen av de sex. 

 

 

Genom att välja kalenderår skräms 

vi till att tro att det förekommit en 

överdödlighet p.g.a. Covid-19 medan 

sanningen är, att det har det alls inte 

gjort. Det är brytningen under 

högsäsongen, vars centrum infaller 

vid olika tidpunkter, som ger 

skenbara ökningar och minskningar 

av dödligheten.  

Ingen överdödlighet i den äldre 

delen av befolkningen 

Väljer vi att studera samma sak för 

alla som hunnit fylla åttio år visar sig 

att inte heller bland 80+ har vi haft 

någon överdödlighet. Det kanske 

förvånar med tanke på hur mycket 

allvarlig kritik som riktats mot 

äldrevården. Samma graf men för 

populationen folkbokförda i Sverige 

över 80 (se nedan). 
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Avliden i Covid-19, avliden av Covid-19 eller 

avliden med Covid-19. 

Alla dessa begrepp är missvisande. Covid-19 är 

sjukdomen som orsakas av viruset hos 

personer vars naturliga immunsystem inte 

klarar av att stoppa den. Man har valt att 

klassificera alla dödsfall där viruset eller spår 

av viruset hittats senast 28 dagar före 

dödsfallet som ett dödsfall av/i/med Covid-19. 

Virus konstateras med ett positivt s.k. PCR-

test. Men ett PCR-test påvisar inte alls 

infektion, dvs att man är sjuk i Covid-19, utan 

påvisar endast att virus, eller rester av det 

aktuella viruset, kan hittas i det prov som 

tagits, ochdetta för ett allmänt spritt virus 

som naturligtvis de flesta människor 

kommit i kontakt med. Det faktum att inte 

fler människor än normalt avlidit i landet 

under de två senaste virussäsongerna borde få 

oss att fundera på varför skrämmande dödstal 

basuneras ut dagligen. 

Om nu Sverige skulle ha drabbats så 

förhållandevis hårt av detta virus vad gäller 

antalet avlidna och det samtidigt inte dött fler 

människor än normalt blir väl den rimliga 

slutsatsen att alla skriverier om detta virus 

dödlighet inte stämmer. Och att det rimligtvis 

förhåller sig likadant i vår omvärld. 

Och slutligen – det är inte viruset 

eller pandemin som har berövat 

friska människor sin frihet. Det är 

demokratiskt valda politiker som 

har gjort det.   

Sifferunderlag från statistiska 

centralbyrån 

 

Redaktionen är väl medveten om 
att ovanstående grafer är svåra 

att läsa i Kreaprenör®NYTTs™ 

ordinarie format. Därför kan du 
läsa ovanstående artikel i denna 

separatartikel. 

 

Fortsätt gärna att 

kommentera denna viktiga 

dialog i mail till 

kreaprenor@ebc.se   

mailto:kreaprenor@ebc.se
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KORT NYHETSSAMMAN-

FATTNING söndag 13 juni 
 

Kina har gått om USA i antal 

patentansökningar, läser vi i 
propagandamediernas söndags-

nyheter. Man tror det beror på 

minskad riskbenägenhet i USA. 

Europa är sedan länge omkört i 
de flesta avseenden, skriver man.  

   USAs gamle, men nyvalde 

president, träffar NATO-alliansen 

och alla gläds över att samarbetet 
mellan dessa mindre innovativa 

stater i västvärlden är igång igen. 

Samtidigt gläds man över att den 

nyvalde presidenten åter fjärmar 

sig från Kina och Ryssland.  
   Putin hyllar istället USAs förre 

president och anser att det enda 

positiva med USAs nuvarande 

gamle president är att vi inte kan 
förvänta oss något oförväntat. 

Alla tycks glädja sig extra åt att 

USAs nuvarande president åter 

omger sig med ett antal JA-
sägare från en allt mindre kreativ 

västvärld och att vi åter har att se 

fram emot ökade spänningar 

mellan västvärlden och de 

innovativa nationerna i öst.  

Frågor på det? 

BEGREPPET DEMOKRATI 

Med stigande förvåning har vi de 

senaste veckorna sett hur 
regeringen röstats bort och läst 

att det är regeringskris. Men är 

det inte i själva verket demokrati 

vi beskådar. I begreppet ingår att 
de folkvalda talar med varandra 

och kommer överens. Krisen 

tycks bestå i att flera riksdags-

ledamöter inte tycks inse det. 

JOURNALISTIK 
Att ”den tredje statsmakten” upphört 

att vara det och istället blivit en 

megafon för makten vet vi. Men det 
du kanske inte har tänkt på är hur 

viktig taxichauffören och kyparen är 

för nyhetsjournalistiken och att 
kypare och journalister jobbar på 

exakt samma sätt. 
 

När den jäktade utlandskorren landat 

på flygplatsen utanför en aktuell 

oroshärd i världen reser hen med 
närmaste taxi in mot epicentrum och 

får på vägen en första bild av vad 

som händer, eftersom taxichaufförer 
vet.  

   Väl inne på hotellet skickas ett 

sammandrag av taxichaufförens 
redogörelse, som kommer i första 

Aktuellt på kvällen. Nyhetskorren 

beger sig därefter till restaurangen 

för kvällens middag. Där får hen en 
fördjupning av läget och får veta 

sanningen från kyparen enligt 

ordspråket in vino veritas. Kyparens 
redogörelse kommer sedan i sena 

Aktuell

 
Kypare och journalister jobbar 

faktiskt på identiskt samma sätt. De 
springer omkring lite halvfulla mellan 

borden och noterar i ett block vad 

folk vill ha.  
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LÄGET I BRASILIEN 

Ekonomin börjar ta fart, exporten 

blomstrar och hjulen rullar. Turismen 

lider av restriktionerna, men börjar 
se ljuset i tunneln. Nästa år är det 

presidentval i Brasilien. Spännande 

tider väntar. 
 

Vår utsände Björn Rasmusson 
rapporter som vanligt från Brasilien 

om sådant du aldrig läser härhemma. 

Bland annat om skottlossning i 

Manaus. Brasiliansk affärsman flyr till 
svenska konsulatet. De fula fiskarna 

som skott sig på regeringens Corona-

stöd fastnar nu i polisens nät i 
”Operation Sangria”. I Manaus har 25 

personer häktats och husrannsakan 

har skett hos både företagare och 
högt uppsatta politiker, däribland 

guvernören och hans hälsominister. 

Guvernörens hustru är anhållen 

sedan tidigare. 
 

Tillvägagångssättet är klassiskt.  
Man gör en upphandling, t.ex. av 

respiratorer. Importören över-

fakturerar och mellanskillnaden går 
till beställaren, t ex hälsoministern. 

Åtalen gäller korruption, förskingring, 

penningtvätt och trolöshet mot 
huvudman.  
 

En som skulle häktas var affärs-
mannen Nilton Lins Jr. som äger ett 

”Coronasjukhus” och lever gott på 

överfakturerade hyror till staten. 
Nilton Lins Jr. sköt mot polisen och 

försökte sedan fly till det svenska 

konsulatet. Han greps och vapnen 
beslagtogs. Konsulatet är hans 

granne och systern är svensk konsul 

i Manaus. Pappan till syskonen har i 

många år varit ”målvakt” åt 
politikerna. Familjen äger ett stort 

område i Manaus, där de bor. Här 

finns också ett universitet med 
namnet Nilton Lins samt det 

nyupprättade fältsjukhuset. Hur kan 

svenska tidningar missa detta. 

SVENSK MIGRATIONS-

POLITIK - VÅRT ANSVAR! 

Polis i tårar om klaners förtryck;  
   "Om du inte har en stor släkt som 

kan skydda dig är du helt chanslös". 

   I sexton år har polis Ulf Boström 

jobbat i närheten till personer som 
fallit offer för släktbaserad gäng-

kriminalitet. Företagare har förlorat 

sina familjer, tvingats flytta 
utomlands i rädsla för att bli dödade 

- systematiskt utpressade av 

kriminella nätverk.  

   Plötsligt faller han i gråt i SVT 
Nyheter. ”Problemet är så 

gigantiskt och att inte ens 

polisen kan skydda offren.” 
https://projektsanning.com/2021/06

/27/sverige-polisen-i-tarar-om-

klanernas-fortryck-om-du-inte-har-
en-stor-slakt-som-kan-skydda-dig-

ar-du-helt-chanslos/ 
 

Sverige ligger i topp när det gäller 

dödligt skjutvapenvåld i Europa visar 

en ny rapport som Brottsförebyg-
gande rådet. I studien har man 

jämfört dödsskjutningar med 22 

andra europeiska länder mellan år 
2000 och 2019, och kommit fram till 

att Sverige ligger högst i Europa när 

det gäller dödligt skjutvåld. Samma 
ökning går inte att se någon annan-

stans i Europa. Sverige har gått från 

botten till toppen.  

   Åtta av tio dödsskjutningar i 
Sverige sker i kriminell miljö. 

Skjutningarna kopplas till illegal 

droghandel, kriminella grupperingar 
och bristande polisförtroende. 
 

"Världen är en farlig plats, men inte 

bara för att det finns onda personer, 

utan på grund av att så många tittar 

på utan att göra någonting”, sa en 
gång Albert Einstein. Vår kultur 

håller på att stjälas ifrån oss om vi 

inte gör något. 

https://projektsanning.com/2021/06/27/sverige-polisen-i-tarar-om-klanernas-fortryck-om-du-inte-har-en-stor-slakt-som-kan-skydda-dig-ar-du-helt-chanslos/
https://projektsanning.com/2021/06/27/sverige-polisen-i-tarar-om-klanernas-fortryck-om-du-inte-har-en-stor-slakt-som-kan-skydda-dig-ar-du-helt-chanslos/
https://projektsanning.com/2021/06/27/sverige-polisen-i-tarar-om-klanernas-fortryck-om-du-inte-har-en-stor-slakt-som-kan-skydda-dig-ar-du-helt-chanslos/
https://projektsanning.com/2021/06/27/sverige-polisen-i-tarar-om-klanernas-fortryck-om-du-inte-har-en-stor-slakt-som-kan-skydda-dig-ar-du-helt-chanslos/
https://projektsanning.com/2021/06/27/sverige-polisen-i-tarar-om-klanernas-fortryck-om-du-inte-har-en-stor-slakt-som-kan-skydda-dig-ar-du-helt-chanslos/
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DALARÖ DÄR HISTORIEN OCH 

FRAMTIDEN MÖTS – ny bok 

med ett nytt perspektiv på 

Sveriges historia 
 

Kultur betyder odling. När 
människan kom till jorden började 

hon vandra. Jorden består till stora 

delar av vatten. När människan 
lärde sig att färdas på vattnet, 

kunde hon förflytta sig till alla 

jordens hörn. Efterhand fann hon 

platser att bosätta sig på och dit 
koncentrerades odlandet.  
 

Odling sker alltid i nuet, där historien 

och framtiden möts. Platser som låg 

vid vattenvägar blev extra viktiga 
för kulturen, eftersom där mötte 

det lokala ständigt det globala. Dit 

kom framtiden alltid först. Där 

utbyttes erfarenheter. Sådana orter 
är Konstantinopel, Venedig, 

Barcelona, som låg vid de viktiga 

vattenvägarna i Medelhavet. 

En sådan ort är Dalarö i Stockholms 

södra skärgård. Sedan orten 
grundades som tull & lotsstation 

1636 var den under 200 år 

Stockholms uthamn, där flertalet 
båtar till Stockholm och till Finland 

via Åland passerade. Varje dag året 

runt träffade ca 200 ortsbor ca 150 

människor från den stora världen 
varje dag. Det snabbar på odlandet. 

Nyheterna spreds fram till 1900-talet 

på haven.  
 

Kultur är de samlade odlingarna - 

erfarenheterna - i jordens alla 

lokalsamhällen. Men odling måste 

skötas med omsorg. Alltför höga träd 

och buskar måste tuktas. Ogräs 

måste rensas bort och jorden måste 

tillföras nya näringsämnen efter 

skörden. 
 

Boken söker råda bot på den 

historielöshet och den tystnadskultur 

som kännetecknar vårt nuvarande 

styrelseskick. Historielösheten får oss 

att tro att allt som händer nu aldrig 

har hänt förut. Inget kan vara mera 

fel. Allt som händer har hänt förut, 

bara under andra förutsättningar. 

Tystnadskulturen hindrar sannings-

sägare som vågar påtala detta. 

 

Boken kostar 175 kr inkl. moms på 

Dalarö, eller 230 kr inkl frakt vid 

beställning via tel 0708-125 467  

eller e-post lo.landin@ebc.se  
 

”Under 40 år på Dalarö har jag 

sökt historisk information om 

Dalarö. Det jag nu finner i LO 

Landins bok är att han på ett 

föredömligt och läsvänligt sätt ger 

historiska och närliggande 

intressanta inblickar i vårt 

gemensamma Dalarö!  
 

Leif Larsson, Dalarö sportklubb 

mailto:lo.landin@ebc.se
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LOL Redaktionen  

Laugh Out Loud 
 

  
Bara dårar och fyllon ler på bild. (Gammalt 

svenskt ordspråk). 

VÅR BLÅGULA SJÄL  

I RAP-FORMAT 

Vasalopp och prillor, drängar som 

krökar, slaget vid Lützen, kräftor och 

gökar, fjällbjörk och martall, 

blommande sälg, allemansrätten, 

stintor i fäbod, utegångsgrisar, 

sambos och dagis, yuppies som 

brisar, prästkragar, blåklint, renar 

och älg, dans bort i vägen, 

torpet i gläntan, ombud från JO, 

bruket vid älven, pampar från LO, 

opp Amaryllis, kung Gustav är huld, 

vårvindar friska, folkpark och 

älvdans, surret från myggor, 

slåtter på ängen, dragspel från 

bryggor, silvret i Sala och Bolidens 

guld, är något av detta som nedanför 

tjälen ligger som ett lager i den 

blågula själen. 

 

Barsebäck och Ringhals, sjumila 

skogar, dans uppå logen, trendiga 
krogar, torpare, Luther, 

arbetarkamp, vikingablodet, hambos 

och schottis, polka och snoa, 
Pippi i villan, Emil i boa, 

lingon och knäcke, rönnbär och 

svamp, midvinternatten,  
Stenmark i backen, Bauer bland 

trollen, ring klocka ring med Jarl 

Kulle i rollen, snöglopp och ljunghed 

vårlärkors sång, ta mej till havet, 
mjölkpallar, Arla, prästost som ystas, 

Kivik och skumpa, studenter som 

hystas, herrgår`n vid insjön och 
förortsbetong är något av detta som 

nedanför tjälen ligger som ett lager i 

den blågula själen. 

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/krea

prenor 
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”. 

mailto:kreaprenor@ebc.se
https://www.facebook.com/kreaprenor
https://www.facebook.com/kreaprenor
mailto:kreaprenor@ebc.se

