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NOVEMBER 2022/Årg, 41 
   

 
Kreaprenör® nätverksallians i 

Medvetandeeran  
Sprider kunskap om vad som 

verkligen händer med vår kultur. 
Kreaprenörer bejakar ett högre 

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

STÖD VÅRT 41-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   
 

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

I DETTA NUMMER 

* Om COVID skandalen 

* KONSUMENTUPPLYSNING –  

   om mordet på Olof Palme 

* Presidetvalet i Brasilien –  

   Lula en nyttig idiot? 

* Koldioxiden – när får den sin  

  rätta plats i klimatdebatten?  

 

COVID – SKANDALEN 

Assem Malhotra är en väl ansedd 

kardiolog i England, som tagit striden 

med läkemedels-industrin om 

forskningsfusket om kolesterol och 

miljardförskrivning av onödiga 

statiner för att sänka kolesterol, som 

kroppen själv producerar som en del 

av kroppens eget hälsoarbete.  

    När Malhotra föreläste för oss i 

Riksföreningen för Metabol Hälsa 

hösten 2021 i Stockholm frågade vi 

honom hur han såg på den 

kontroversiella vaccineringen mot 

Covid-19. Han svarade, då att han 

valde sina krig och att han inte 

behövde fler fiender och därför valde 

att inte uttala sig, 

    Men hans far hade tidigare dött i 

blodpropp efter vaccinering, har han 

nu ändrat sig efter den information 

som nu framkommit om undanhållna 

fakta om skador efter vaccinering 

med outprovade vacciner. 

   Se denna viktiga film, som kommer 

att övertyga dig om vilket vansinne 

och vilket övergrepp mot våra 

mänskliga rättigheter den 

obligatoriska vaccineringen som 

påtvingats många människor har 

varit. Se själv vilken hjärntvätt, som 

befolkningar ha blivit utsatta för. 

Detta måste vara ett av de värsta 

brott mot mänskligheten vi har blivit 

utsatta för: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=DWaYdDKKTXc  

 

 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
https://www.youtube.com/watch?v=DWaYdDKKTXc
https://www.youtube.com/watch?v=DWaYdDKKTXc


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. 

 

  
2 

KONSUMENTUPPLYSNING 

OM MORDET PÅ OLOF PALME 

Svensken Arnold Sundquist 

berättar i SwebbTV hur han på 1980-

talet arbetade som inspektör för 

amerikanska exportkontroll-

myndigheten och var med om att 

upptäcka graverande bevis för 

svensk vapensmuggling av 

boforstillverkade Robot-70.  

Och hur dåvarande statsministern  

Olof Palme visade sig vara direkt 

inblandad. Palme var då samtidigt 

medlare i Iran/Irak-kriget. 

 

Sundquist var stationerad på 

amerikanska ambassaden i Thailand 

och fick uppgift att granska ett rykte 

från Teheran om att svenska Robot-

70 kom till Iran via Malaysia. 

Eftersom Robot-70 innehåller 

amerikanska komponenter var detta 

problematiskt för USA. Sundquist 

åkte till Bofors och fick där 

serienummer för de Robot-70 som 

skickats till Malaysia, vilka mycket 

riktigt överensstämde med de som 

sedan kommit till Iran. Han fick även 

uppgift om vart fakturor för dessa 

vapen  hade skickats. Det visade sig 

vara ett malaysiskt företag Securitas 

Security Services Sdu, som enligt 

uppgift ägdes av Malaysias 

rikspolischef. Via USA:s ambassad i 

Malaysia konstaterade man att 

Robot-70 inte heller användes av 

militären i Malaysia. Dessutom 

framkom att 41% av aktierna i 

bolaget ägdes av ett svenskt bolag 

med nästan samma namn - Swedish-

Asian Security Export AB, som i sin 

tur ägdes av den svenska 

rikspolischefen Carl Persson och 

dennes barn samt av SÄPO-chefen 

Olof Frånstedt och den Mellan-

svenska Löntagarfonden genom 

Lennart Låftman. Alla var 

socialdemokrater tillsatta av Palme. 

Överskottet i denna verksamhet gick 

till ett konto i Schweiz, som Palme 

hade öppnat i Socialdemokratiska 

partiets namn. Pengar gick sedan 

därifrån till stater i Mellanamerika. 

  

I SwebbTV visar Sundquist upp 

skriftliga dokument, fakturor och 

bolagshandlingar.  Den amerikanska 

ambassaden i Stockholm valde att 

kalla Olof Palme till ett enskilt 

samtal. Palme skulle komma ensam 

eftersom amerikanerna inte ville 

skada relationerna med Sverige och 

därför var bereda att dra ett streck 

över hela historien om Palme fogade 

sig i USA:s instruktioner. Det vore 

därför opassande om andra personer 

var med, som kunde läcka 

information om mötet. 

   När bevisen framlades för Palme 

påstod han att han uttryckligen sagt 

åt polischeferna att robotarna inte 

fick sändas till Malaysia. 

Amerikanerna ställde Palme inför ett 

ultimatum att omedelbart avbryta all 

denna verksamhet. ”Vi gillar inte att 

man startar små revolutioner på vår 

bakgård herr Palme”. Dessutom blev 

Palme tillsagd att kalla hem ett 

tjugotal svenska marinofficerare 
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stationerade i Libyen för att hjälpa 

Khadaffi att bygga en ubåtshamn. 

Amerikanerna avslutade mötet med 

Palme genom att understryka, att om 

han inte vidtog dessa åtgärder var 

den sista Volvon såld i USA, Viggen 

skulle inte komma i luften och 

framtida JAS Gripen skulle aldrig bli 

verklighet. Olof Palme gick med på 

allt. 

 

Efter detta uppmanades Arnold 

Sundquist av sin chef att lämna 

Sverige och flytta tillbaka till USA. 

Innan han kunde göra detta skulle 

han först städa ur huset och sälja 

det. Vid ett tillfälle då endast hans 

fru och son var hemma kom SÄPO till 

hans hus. De meddelade att han var 

efterlyst och omedelbart skulle 

kontakta dem, när han kom hem. 

Från en källa inom polisen fick Arnold 

veta att han var efterlyst och 

anhållen i sin frånvaro för 

industrispionage mot Bofors. 

Ytterligare ett försök att gripa honom 

gjordes, när maskerade män med 

automatvapen trängde in i huset. 

Sundquist hade byggt ett gömställe 

under huset, där han kunde hålla sig 

gömd. Han lyckades ta sig ut ur 

Sverige till Danmark med sin familj 

via ett fraktfartyg och sedan vidare 

till Holland, varifrån de flög till USA. 

   Väl där berättade Arnold Sundquist 

för sin chef vad han varit med om. 

Eftersom Olof Palme tydligen inte 

helt hade förstått instruktionerna han 

fått, arrangerar amerikanerna ett 

nytt samtal med Palme. Denna gång 

med högtalartelefon och med 

medhörning av höga chefer i 

Washington. Palme blir tillsagd att 

två regeringsmedlemmar skall 

närvara under hela samtalet. Palme 

blev vid detta samtal åthutad för att 

SÄPO angripit en inspektör för 

amerikanska exportkontroll-

myndigheten. Palme avkrävdes en 

skriftlig ursäkt. I annat fall skulle 

Sverige komma att svartlistas i likhet 

med Iran och Libyen. Detta sista 

samtal skedde i januari 1986, en 

månad innan Olof Palme 

mördades. 

 

SwebbTV avslutar med att fråga 

Arnold Sundquist varför han just nu 

väljer att berätta om vad han 

upplevt. 

 

”Det brukar vara 30 års 

preskriptionstid för den här 

typen av information. Under det 

senaste valet i Sverige hörde jag 

försvarsminister Peter Hultqvist 

säga, att det var en säkerhetsrisk 

med sverigedemokraterna i 

Regeringskansliet.  

 

När journalisten sa att Hultqvist 

byggde detta på sådant som hänt 

för länge sedan, svarar Hultqvist 

att det är konsumentupplysning 

och sådan kan bygga på hur 

gamla uppgifter som helst. Då 

gick jag igång och tycker att 

svenska folket kunde få också 

min konsumentupplysning”, 

svarade Arnold Sundquist.   
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BILAGA MED YTTERLIGARE 

KONSUMENTUPPLYSNING 

Lista med CIA:s mordförsök 

och/eller mord sammanställda av 

anställd vid USA:s kongress. 

1949: Kim Koo,  

oppositionsledare i Korea; 

1955: Jose Antonio Remon, 

Panamas president; 

1950: Sukarno,  

Indonesiens president; 

1950: Zhou Enlai, Kinas 

premiärminister, flera mordförsök. 

1951: Kim II Sung,  

Nordkoreas president; 

1950: Claro M. Recto, 

oppositionsledare i Filippinerna; 

1955: Jawahrlal Nehru,  

Indiens premiärminister; 

1957: Gamal Abdul Nasser, 

Egyptens president; 

1959/63: Norodom Sihanouk, 

Kambodjas ledare; 

1960: Abdul Karim Kassem,  

ledare för Irak; 

1950/70: Jose Figueras, Costa Ricas 

president, två mordförsök; 

1961: Francois Duvalier,ledare Haiti; 

1961: Patrice Lumumba, 

premiärminister i Kongo (Zaire); 

1961: General Rafael Trufillo, 

Dominikanska republiken; 

1963 ff: Fidel Castro, Kubas 

president, 24 mordförsök enligt 

kubanska uppgifter; 

1963: Ngo Dinh Diem,  

Sydvietnams president;   

(1963: John F. Kennedy,  

 USA:s president). 

  

1960: Raoul Castro,  

Kubas försvarsminister; 

1965: Francisco Caamano, 

Dominikanska republiken, 

oppositionsledare; 

1965: Pierre Ngendanumwe, 

Burundis premiärminister; 

1965/6: Charles de Gaulle, 

Frankrikes president; 

1967: Che Guevara,  

kubansk revolutionär; 

1970/73: Salvador Allende,  

Chiles president: 

1970: General Rene Schneider, 

överbefälhavare chilenska armén; 

1970/81: General Omar Torijos, 

ledare för Panama; 

1972: General Manuel Noriega, 

underrättelsechef i Panama; 

1975: Mobutu Sese Seko,  

president i Zaire; 

1976: Michael Manley,  

Jamaicas premiärminister; 

1980/86: Muammaral Ghaddafi, 

Libyens statschef; 

1982: Ayatollah Khomeini,  

Irans religiösa ledare; 

1983: General Ahmed Dlimi, 

befälhavare marockanska armén; 

1983: Miguel d’Escoto,  

Nicaraguas utrikesminister; 

1984: Nio befälhavare sandinistiska 

nationella direktoratet i Nicaragua; 

1985: Shejk Mohammed Hussein 

Fadlallah, libanesisk shiitisk ledare; 

(red.tilläg. 1986: Olof Palme,  

 svensk statsminister) 

1991: Saddam Hussein,  

Iraks statschef. 
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LULA - EN NYTTIG IDIOT 

    
Vår utsände i Brasilien rapporterar 

här efter presidentvalet, som Lula 

precis har vunnit med minsta möjliga 

marginal. Men hans gissning är att 

Lula snart kommer att ställas åt 

sidan - av åldersskäl eller av en 

”flygolycka”. Vice-presidenten blir då 

ny president. Strategin är kristallklar. 

Varför har ingen annan genomskådat 

den frågar vår utsände. 

 

 Vem är Lulas vice-president? Han 

heter Geraldo ”Gurk-glassen” 

Alckmin från det största partiet i en 

center-vänsterkoalition. Han är lika 

färglös som smeknamnet. Makten 

återgår till Centrão eller klägget, som 

har dominerat brasiliansk politik de 

senaste 40 åren och som saknar 

ideologi och principer. Det enda som 

gäller är makt och pengar. Det fega 

PK-folket i mitten blev bönhörda.  

 

Allt blir som förr! Lula har med sin 

väljarbas endast varit ”en nyttig 

idiot”. På order från kampanjchefen 

slutade Lula att delta i de 

direktsända valdebatterna i TV.  

Han gjorde bara bort sig och kunde 

inte försvara sig. Som kompensation 

fick han draghjälp av valdomstolen, 

som censurerade media, företag och 

privatpersoner. Avgående 

presidenten Bolsonaros 

kampanjmaterial beslagtogs och 

hans lagstiftade reklamtid i radio och 

TV reducerades kraftigt med 

motiveringen att han hade kallat  

Lula för en tjuv.  

 

Anklagelser om korruption fortsätter 

från bägge sidor. Skillnaden är att 

mot Lula behövs inga ”fake news”. 

Det räcker med sanningen.  

 

Det stod alltså mellan den partiska 

valdomstolen och Bolsonaro. 

Domstolen förbjöd allt prat om 

nationaldagen, valfusk, att nämna 

Venezuela och att säga att Lula är 

kriminell, har suttit i fängelse eller 

associera honom med organiserad 

brottslighet.  

 

Brasilien med Bolsonaro hade 

förutsättningar att bli världens fjärde 

eller femte största ekonomi, har idag 

stark tillväxt, störst bland G7 länder 

och låg inflation. Brasilien hade 

världens kanske skickligaste 

finansminister, nolltolerans mot 

korruption, matproduktion för över 

en miljard människor, all världens 

råvaror och, tro det eller ej, en intakt 

regnskog.  

 

Läste ni det i andra media tidigare? 

undrar vår utsände i Brasilien Björn 

Rasmusson, som fruktar att 

yttrandefriheten nu är ett minne 

blott. 
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NÄR FÅR KOLDIOXID SIN 

RÄTTA PLATS I DEBATTEN 

Oavsett av vem eller vad som 

sägs gäller dessa enkla fakta. 

Klimatet är varmt eller kallt över 

längre tid i den vår marknära 

atmosfären med vindar, moln och 

nederbörd. Den enda yttre 

värmekällan är Solen. 

 

Jordens marknära atmosfärs 

temperatur beror på hur mycket 

kortvågig solvärme som når 

jordytans land och särskilt hav. 

Hindren är moln och stoft i 

atmosfären, mörka dygns- och 

årstider samt minskande solvinkel 

mot polerna. 

 

Jordens gravitation komprimerar 

atmosfären med värmande effekt 

nedåt. Varm luft stiger, kyls ner och 

sjunker igen samt fyller ut från 

stigande varm luft i ett ständigt 

växelspel. Så uppstår vindar. 

 

Från värmda hav kommer 

vattenånga, som bildar moln. Haven 

är värmetermostat, molnen är 

skylande resp. kylande genom 

nederbörd och styr klimatet i ett 

kaotiskt samspel, omöjligt att 

modellera i datorer. 

 

Atmosfärens sammansättning 

spelar mindre roll. På Venus och 

Mars finns det 95-96% koldioxid i 

atmosfären. På Venus närmare Solen 

är den 93 gånger tätare än vår 

atmosfär med +480 graders 

medeltemperatur. På Mars längre 

bort från Solen med mindre massa är 

atmosfären bara 0,006 procent så tät 

som här med -68 graders 

medeltemperatur. 

 

På Jorden är atmosfären 78% kväve, 

21% syre, 0,9% argon och 0,1% 

andra gaser. En är koldioxid 

0,04%, som påstås kunna värma 

atmosfären på ett farligt sätt. 

 

     

 

Tege Tornvall, https://klimatsans.com 

https://klimatsans.com/
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LOLRedaktionen -   

Laugh Out Loud 

FÅRSKALLAR I LÖGNENS TID 

Kan någon läsare nämna någon 

världshändelse med allvarliga 

konsekvenser, där USA:s regering 

givit oss hela sanningen, frågar 

krönikören Paul Craig Roberts. 

Och han räknar upp;  

 

World War I?  World War II?  The 

Korean War?  The Vietnam War?   

The assassinations of President 

John F. Kennedy and his brother 

Senator Robert Kennedy and 

Martin Luther King?  9/11?  The 

war in Afghanistan?  The Iraq 

War? The destruction of 

Libya?  Assad’s use of chemical 

weapons?  Covid?   

The Covid “vaccines”?  Ukraine? 

The Climat change? 

 

Det går att överföra på svenska 

förhållanden genom att nämna 

Bofors-skandalen, mordet på Olof 

Palme, Estoniakatastrofen, 

demonteringen av vårt 

energisystem, misskötsel av Post 

och Järnväg, nedläggning av 

Försvaret, sjukvårdskrisen och 

sprängningen av Nord stream 1 

och 2 samt klimatet förstås. 

 

MINNEN FRÅN TIDIGARE 
Nu när vi åter har fått en borgerlig 
regering i Sverige försöker vi erinra 

oss vad vi kommer ihåg från tidigare 
borgerliga regeringar i modern tid. 
 

Friggeboden  

Attevallstugan 
och Sommartid 
 

Men nu krävs betydligt större 
förändringar än så ”if we shall 

overcome”. 
   

 
         ”Ha en bra månad” 

       Lars-Olof (LO) Landin 
 

PS: Kommentera gärna. Du gör 
det enklast i mail till 
kreaprenor@ebc.se  
Eller kommentera på Facebook 

här www.facebook.com/kreaprenor 

 

Vill du stödja vårt arbete för 
att bevara vår kultur, betala 

frivillig årsavgift 200 kr eller 
ge en gåva till plusgiro 

231666-9. 
www.creapreneur.se/Bli-

medlem.html 
 

Vill du INTE läsa 
KreaprenörNYTT i 

fortsättningen skicka ”nej 

tack” till kreaprenor@ebc.se 

mailto:kreaprenor@ebc.se
http://www.facebook.com/kreaprenor
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
mailto:kreaprenor@ebc.se

