NYA REDAKTIONEN
i KreaprenörNYTT
”COMMOM SENSE”
KreaprenörNYTT startar här i
marsutgåvan 2021 en ny
redaktionell avdelning, där vi ska
tillämpa ”Sunt förnuft” för att
ställa frågor kring avgörande
händelser, forskningsområden,
beslut m.m.

MARS 2021 NU Årgång 40

”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 vanliga
sinnen”, dvs vår varseblivning
(=perception), som ger oss kunskap
och medvetande.

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 Åsiktskorridoren.
Frivillig årsavgift 200:-till plusgiro 231666-9.
TACK PÅ FÖRHAND.

Kreaprenörs läromästare, renässansmänniskan
Leonardo da Vinci (1452-1519)
visade hur vi får ny kunskap; ”All
kunskap kommer från våra
sinnen”. I filosofi är det empirism,
att 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
civ.ing. Mats Ensér och LO
Landin, civ.ek. och ordf.
Kreaprenör®
>>>>>>>>>>

www.creapreneur.se/Bli-medlem.html

Pågående 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 framgångsrika kristna värderingar.
Läs mer om projektet här:
https://www.creapreneur.se
PROJEKTManniskans-existens.html

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.

1

alltmer utmanats av ett revanschsuget Kina och ett minst lika
revanschsuget Ryssland.
Efter Donald Trumps överraskande
seger i presidentvalet 2016 och åren
därefter har USA:s befolkning
splittrats i två läger – representerade
av partierna Demokrater och
Republikaner. Idag misstror de båda
lägren varandra. Mer än hälften av
USA:s befolkning anser inte att
presidentvalet 2020 har gått rätt till.
Det är, enligt vår uppfattning, en
betydligt viktigare fråga än vem som
sitter i Vita Huset.

VÅRT FÖRSTA ÄMNE:
Det amerikanska
presidentvalet 2020

Installationstalet 20 jan. 2021
I februariutgåvan av KreaprenörNYTT
2021 redovisade vi våra intryck efter
att som utomstående betraktare ha
sett och lyssnat till den i USA
nyvalde presidentens länge
emotsedda installationstal.
Vi såg tyvärr inte en ny president.
Joe Biden hade världens chans att
erbjuda amerikanska folket och alla
oss andra en ny enande strategi,
men han staplade pliktskyldigast
värdeord på varandra om det
konstitutionella USA:s gamla anda
med rättsstatsprinciper och
respektfulla offentliga debatter.

Bakgrund
Vår kunskap om amerikansk inrikespolitik är begränsad. Men vi har följt
amerikansk företagsamhet och
utrikespolitik under många år och
dess påverkan på Sverige, som
brukar kallas USA:s 51:a delstat.
USA:s inflytande på världen och inte
minst västvärlden efter andra
världskriget har varit omöjlig att
undgå, om man är intresserad av
samhällsutveckling. Vi har båda varit
anställda resp. arbetat som konsulter
åt globala amerikanska storföretag
inom IT och läkemedelsindustri och
har upplevt och inspirerats av
amerikansk vitalitet och kreativitet.
Men vi har givetvis inte heller
kunnat undgå att se hur den
amerikanska stormakten alltmer har
ifrågasatts efter höjdpunkten, när
den omåttligt populäre amerikanske
presidenten Ronald Reagan intill
Berlinmuren nära Brandenburger Tor
den 12 juni 1987 uppmanade
dåvarande Sovjetunionens ledare
med orden ”Mr. Gorbatjev – tear
down this wall”. Därefter har USA

Vi såg en president som
förkroppsligade ett gammalt
etablissemang, som hans
motståndare Donald Trump haft
som mål att förändra. Ett
etablissemang som Ronald Reagan
i sitt installationstal 40 år tidigare
inte såg som lösningen utan som
problemet. Vi såg till vår förfäran hur
en nyvald president, som inte gav
några som helst lösningar på de 40
år gamla problemen, utan som
snarare fördjupade dessa. Den
politiska rättegång som sedan följde
på Capitolium förstärkte intrycket.
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Samtidigt ser vi med stigande
förtvivlan hur en enad amerikansk
och västerländsk press reservationslöst hyllar en trött Joe Biden.

personer med ett känsligt, aktivt
samvete och en stark karaktär,
sannolikt kommer att motstå den
ständig benägenheten att se bort
från bevis som antyder att de kan
ha fel. På grundval av allt jag har
lärt mig de senaste veckorna,
tvekar jag inte att säga att de
som helt och hållet avfärdar
anklagelserna om valfusk i årets
val inte är de öppensinnade
observatörer som de kan tänka
sig att vara. Medvetet eller
omedvetet är de anti-Trump
partisaner eller reflexivt partiska
demokrater, såvida de inte, som
de flesta, bara är blyga själar
som fruktar konsekvenserna av
att kränka andra.
Jag skyndar mig att lägga till, att
vara villig att titta på bevisen på
bedrägeri gör inte i sig en person till
en Trump-sympatisör. Har många
Trump-supportrar som uttalar
anklagelser för bedrägerier en
benägenhet att hoppa till förutfattade
slutsatser? Naturligtvis - det säger
sig självt. Men det har litet att göra
med vad som faktiskt hände i valet.
Bevisen och indikationerna är vad de
är, oavsett motiv från dem som
väckte vår uppmärksamhet på dem”.

Kan valet 2020 ha
stulits ?
Nyligen kom vi över ett
Memorandum skrivet av den svenskamerikanske statsvetaren Prof.
Claes G. Ryn med rubricerad titel.
Med ”sunt förnuft” analyserar denne
professor i politik och grundande chef
för nya Center for the Study of
Statesmanship vid The Catholic
University of America vad han ser
har hänt under det senaste
amerikanska presidentvalet.
Det som motiverar honom att skriva
detta Memorandum är tre saker:
(1) En önskan att veta vad som
hände i valet; en statsvetare
har skyldigheter;
(2) En misstanke, delvis härledd
från studier av trender inom
amerikansk politik, att något i
valet 2020 gick oroande fel;
(3) och medias absurt ensidiga
behandling av kandidaterna
och medias ignorerande av
misstankarna om bedrägeri.

Svara på första ”Common
sense” frågan !

Med motivationen att tillämpa
”common sense” och empirisk
vetenskap och inte som vetenskapsman låta sig styras av partiskhet för
den ene eller andra kandidaten, går
Prof. Ryn igenom vad han funnit har
hänt under valet 2020 och särskilt
under valnatten. Han avslutar sitt
Memorandum ”Om valet kan ha
stulits” med följande ord;

Vi ber dig att läsa Prof. Ryns
Memorandum, som vi har översatt
till svenska;

http://www.kreaprenor.se/pdf/Memora
ndum%20Prof%20Ryn%20om%20pres
dentvalet%202020%20svenska.pdf

Sedan tar vi med intresse emot ditt
och övriga läsares svar på följande
frågor för fortsatt diskussion ”kan valet ha stulits?”. Och vad
kommer att hända härnäst?
Svara via e-post

till

”Jag har alltid varit intresserad
av epistemologi – läran om
varför vi människor tror på vad vi
tror på - och jag hävdar att
endast ganska ovanliga individer,

kreaprenor@ebc.se
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behövde och han kom att ägna
resten av sitt liv åt att motarbeta den
katolska kyrkans makt.

Hur den svenska
nationalstaten
formas 1523-1611

Vilken stämning som rådde mellan
parterna framgår av följande
korrespondens. Gustav Trolle hade
gått i landsflykt till Danmark. Hans
hustru blev emellertid kvar i
Göteborg. När Trolle skrev till Gustav
Vasa att han ”måtte släppa henne, ty
det Gud har förenat må ingen
människa skilja åt” svarade kungen:
” Det djävulen har förenat ska hållas
åtskilt för evigt”.
Landet Gustav Vasa skulle styra
sträckte sig från ryska gränsen i
öster till den norska i väster, till
gränsen mot Danmark i söder
och upp i sameland i norr.
Det var sålunda ett land med
många skilda etniciteter. Hans närhet
till folket under unionsbefrielsekriget
gjorde att han var lyhörd för
stämningar i folkleden. Detta i
kombination med kyrkans stora makt
och tillgångar gjorde att Gustav hade
många skäl att börja med att
reformera kyrkan. Han uppträdde
dock inte till en början som en
agitator för de reformatoriska
åsikterna, eller som en förtryckare av
de motsatta. Vid denna tid
bestämdes bara att "det rena Guds
ord skulle predikas i kyrkorna”. Att
han under sin regerings första tid
intog denna ställning berodde säkert
på att han insåg att det endast var
inom den gamla kyrkan, som han
kunde försäkra sig om tillgången till
de ekonomiska medel som krävdes
för att stärka landets ekonomi. Han
var starkt skuldsatt bland annat till
Hansan i Lübeck och han om någon
visste, att den som är satt i skuld
inte är fri.

Gustav Eriksson Vasa var inte
boklärd, men han hade en
sällsynt praktisk begåvning. Han
var god stilist och hade talets
gåva, vilket gjorde honom till en
skicklig folktalare. Han var
kraftfull men samtidigt
hänsynslös, häftig och
misstänksam, nyttiga egenskaper
för den som ska slåss i en hajbur.
Den främsta förändringen Gustav
genomförde var att begränsa
kyrkans makt och införa
protestantismen i Sverige.
Under sin vistelse i Lübeck 15191520 lärde han känna Luther och
dennes reformationstankar. Hans
tidigare strider med danske kungen
Kristian II, som var katolik, och
med den katolske svenske
ärkebiskopen Gustav Trolle hade
fått honom att ogilla katoliker.
Vad alla nationella ledare behöver för
att lyckas är en tydlig gemensam
fiende. Kung Kristian (kallad Tyrann i
Sverige), ärkebiskop Gustav Trolle
och papisterna (katolikerna) blev den
gemensamma fiende Gustav Vasa

Gustav insåg också att kyrkan
var naturlig samlingsplats för alla
människor.

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.

4

Han förstod också värdet av
utbildning och han skaffade på
rekommendation av Luther
informatorer för sina barn. Alla
barnen, även flickorna, skulle
utbildas för Gustav visste att
kunskap är makt. Som statsman
förstod han också värdet av kyrkan,
den institution som redan skötte och
ända fram till 1860-talet skulle
fortsätta att sköta skola, vård och
omsorg i Sverige. Själv tog han hand
om ekonomin och försvaret.

ärkebiskop, givetvis utan påvens
medgivande. Det brydde sig inte
Gustav om, eftersom han nu hade
Riksdagsbeslut på att prästerskapet
var underställt den världsliga lagen.
Fram till 1535 kan Gustavs
kyrkopolitik beskrivas som reformkatolsk. Brytningen med katolska
kyrkan blev total, när kyrkans
urgamla kanoniska rätt
(= de inomkyrkliga reglerna)
avskaffades på kyrkomötet 1536.
Den lutherska reformationen
skulle dock ta ytterligare nästan
60 år att genomföra fullt ut.
Den första helsvenska bibeln,
Gustav Vasas bibel, utkom 1541.
Sönerna Erik XIV och Karl IX
påverkades av kalvinismen medan
sonen Johan III ville återgå till
reformkatolicismen. Johans son
Sigismund var katolik, men avsattes
som kung av Karl IX, som fullföljde
faderns linje på kyrkomötet i Uppsala
1593, där den lutherska augsburgska
trosbekännelsen antogs, och
Svenska kyrkan blev ett evangeliskt
lutherskt trossamfund.

Skola, vård, omsorg, försvar och
ekonomi har genom hela
historien varit de viktigaste
verksamheterna att sköta och
kontrollera för alla nationella
ledare och politiker.
Varför Gustav Vasas tyranniska
regeringstid blev så framgångsrik
berodde på hans enastående intuitiva
insikt om hur han skulle leda detta
arbete.
Han samlade en Riksdag i
Västerås 1527, där han gavs
möjlighet att ställa en hel del av det
högre prästerskapets inkomster till
kungens förfogade. 14.000 gods och
gårdar från vilka dessa inkomster
kom, drogs in till kronan i den första
svenska reduktionen. Minst 3.000 av
dessa gårdar gjorde Gustav till privat
egendom. Denna åtgärd utsträcktes
under senare delen av kung Gustavs
regering även till annat som tillhörde
kyrkan. Genom besluten i Västerås
erkändes också kungen som kyrkans
överhuvud i stället för påven. Först
sedan kyrkans makt var bruten lät
han sig krönas 12 januari 1528.

Gustav av Vasaätten gjorde sin
ätt till den första som regerade
ett enat svenskt kungadöme som
ett arvrike.
Hans regim kännetecknades av
stark central styrning. Gustav styrde
som om landet var hans eget
företag. Han hade kontroll över allt.
När fogdarna hade tagit in skatt, var
de tvungna att redovisa varje krona
och öre till kungen i Stockholm. Där
gick han igenom alla räkenskaper
med sina skrivare. Fogdar som inte
skötte sig råkade snabbt ut för
Gustavs vrede. Statens kassa var
hans.

Gustavs kröning utfördes av hans
dåvarande favorit Olaus Petri,
som han i all hast gav titeln
ärkebiskop.
Först 1530 valdes formellt dennes
bror Laurentius Petri till

Ingen kung i Sveriges historia
har haft lika bra kontroll över
landets ekonomi som Gustav
Vasa.
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Gång på gång krävde han in
kyrkoskatt, den så kallade
”silverhjälpen”. När kyrkorna fick slut
på silvermynt, blev de tvungna att
smälta ner skålar, kannor,
nattvardskärl och annat kyrksilver.
Som en första avbetalning till Hansan
skickades 400 kilo silver tillsammans
med en stor mängd koppar och
andra varor.

information via sitt nätverk om
upprorsmännen och bakomliggande
orsaker till upproret. Sedan började
propagandamästaren att trycka
flygblad, som spreds i områdena
kring oroshärden och spikades upp
på kyrkdörrarna precis som Luthers
teser. Innehållet var alltid detsamma
– du sviker väl inte din kung mot att
det må gå dig väl. Och dessutom
kommer just ditt område - som av en
händelse - att få skattesänkning
nästa år. Det känner vi igen. Samma
budskap då som nu.

Pengarna från den svenska
utrikeshandeln hamnade hos
Hansan. Det ville kungen ändra
på. Därför vägrade han betala
tillbaka en del av skulden till Hansan
i Lübeck, som han ansåg redan var
betald. Det ledde till direkta
stridigheter och av Hansan
understödda uppror mot Gustav, som
han dock slog ner. 1536 tvingades
Hansan att gå med på att deras
handelsmonopol upphävdes och att
Sverige var fritt från skuld.
1510 hade man upptäckt en stor
silverfyndighet i Sala i Västmanland.
Gruvbrytningen var som störst under
Gustavs regeringsepok. Mer än
40.000 kilo silver skickades från Sala
till den kungliga skattkammaren i
Stockholm. Men längre fram kom
kungens två äldsta söner Erik och
Johan att slösa bort alltihop.

När ett lokalt uppror var under
kontroll red Gustav ut till den by där
upproret hade börjat i spetsen för
sitt livgarde. Där steg han upp på en
hög sten. Han var en utomordentlig
folktalare. Under flera timmar öste
han sedan galla över byborna, men
avslutade alltid sitt tal med ”men
kungen har ett stort hjärta och
förlåter er”. Sedan kom ”men inte
du, du och du”, när han pekade ut en
efter en av de värsta upprorsmakarna. Dessa avrättades på
platsen och hängdes upp och ner på
torget, så att alla kunde se hur det
går om man inte är sin kung trogen.
Därefter red han hem.

Fogdarna var också Gustavs
viktigaste informationskanal.
Genom ett nätverk av fogdar höll
Gustav kontroll över vad som hände i
hela landet. Åtskilliga uppror slogs
tillbaka, först dalkarlarna, som var
trötta på skattetrycket. Det svåraste
var Dackefejden med snapphanarna i
södra Sverige. Ofta inleddes ett
uppror med att man slog ihjäl en
misshaglig fogde, som gjort sin plikt.
Kungen fick omedelbart reda på var
och när. Men han förhastade sig inte
utan hämtade först in mer

Detta upprepades tills kungariket
Sverige var enat vid hans död 1560,
har satt spår ända in i våra dagar.
Kyrkan skildes från Staten först år
2000 och verket för att ta hand om
Statens fastigheter är fortfarande
samma Statens Fastighetsverk. De i
dagens Fastighetsverk, som ligger
bakom de korruptionsskandaler
verket drabbades av för några år
sedan, borde skatta sig lyckliga över
att den förste chefen är död sedan
1560. Annars kan vi vara säkra på
att deras huvuden hade rullat. Och
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när Staten idag förvaltar affärsfastigheter görs det i ett nytt
aktiebolag som heter Vasakronan.

Pardigmskifte mellan öst
och väst

Genom att skickligt utnyttja
tidsandan i form av reformationen, genom metodisk information och propaganda och med
nitisk kontroll över ekonomin
lade Gustav Vasa - fram till sin
död 1560 efter 37 år som kung –
grunden att bygga att göra
nationalstaten Sverige till
världens mest lutheranska land,
där vi arbetar och gör vår plikt.
Ett arbete som hans söner, deras
söner och deras söner efter
honom fortsatte.
Gustav Vasas son Karl IX fullföljde
till sin död 1611 faderns strategiska
plan att göra Sverige till en luthersk
protestantisk nationalstat.

Under årets virtuella Davosmöte hölls
två ytterst anmärkningsvärda
föredrag av Xi Jinping och Vladimir
Putin, som vittnar om ett avgörande
paradigmskifte i maktförhållandet
mellan öst och väst. Trots detta har
föredragen i stort sett har förbigåtts
med tystnad i den västliga
propagandapressen och Public
Service. Läs Lars Berns initierade och
ytterst skrämmande referat av
föredragen här.

World Value Surveys, som görs
varje år sedan 40 år tillbaka, visar
att lutherska och kalvinistiska
värderingar har varit de mest
framgångsrika i världen de senaste
500 åren i länder som Sverige,
Finland, Norge, Danmark, Schweiz,
Holland och England. Både vad gäller
välstånd som frihet i tanken.
Om detta och när orten Dalarö
börjar ta plats i Sveriges historia
handlar min bok, som kommer i vår
och är ett försök att bidra till att
minska den värsta farsoten som finns
– nämligen historielösheten.

https://anthropocene.live/20
21/02/17/paradigmskiftemellan-ost-och-vast/

LO Landin
Ordförande och redaktör
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TILL SIST LOL

Månadens citat hämtar vi från
Patrik Engellaus artikel om att
PK-ismens enda syfte är att
försörja PK-ister i bloggen
DET GODA SAMHÄLLET
https://detgodasamhallet.com
PK - Politiskt Korrekt - lärde jag
mig var ett uttryck som användes
under stalinismen.
Sovjetmänniskorna uppfostrades
till exempel att skilja på det
”korrekta” antalet ton stål som en
fabrik levererade på ett år och det
”politiskt korrekta” antalet. Det
politiskt korrekta antalet var det som
Stalin ville höra.
Av detta kunde man dra slutsatsen
att den politiska makten gillade det
politiskt korrekta eller till och med
att PK är just det makten gillar.
****************************
Vad man kan lära av de under
Jesus utförde berättar en liten
amerikansk flicka i ert TV-program.
Hon kände till att Jesus förvandlat
vatten till vin och på frågan vad det
lärt henne svarar hon – ”När man får
slut på vin gäller det att be”.
**************************
Ha en bra månad hälsar
Lars-Olof (LO) Landin

Redaktionen Laugh Out Loud

Bara dårar och fyllon ler på bild.
(Gammalt svenskt ordspråk)
Antalet vårdplatser och rikets försvar har
nått en tragikomiskt låg nivå. Stefan
Löfven intervjuades i TV om ledarskap
med anledning Coronakrishanteringen.
Det var som att höra kejsare Nero tala
om brandförsvaret.
*************************************************************************************************

Försenat nyårslöfte
Äntligen – statistiken om 2020 års
drunkningsolyckor i Sverige är klar.
77 personer drunknade och hälften
var över 60 år. 2/3 av olyckorna
skedde under bad i sjö.
Flest drunkningar skedde i juni och
vanligaste dagen var lördagar.
Personligen lovar vi därför att avstå
från bad större delen av året, att
aldrig bada i juni och aldrig på
lördagar. En dusch och några
snapsar till midsommar räcker bra,
tycker även Folkhälsomyndigheten.

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.

Idrottsklubben Frej med det snärtiga
hejaropet ”Hej, Hej IK Frej” har bytt
namn till ungefär ”Stockholms
resursfotbollsklubb” eller något
liknande mindre snärtigt namn. Frejs
Hejarklack har haft krismöte för att
försöka få till en ny hejarramsa.

Vill du inte ha KreaprenörNYTT
skicka e-post till kreaprenor@ebc.se
med ett tydligt ”Nej tack”.
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