
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 

                           
OKT 2022/2 årgång 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 

* EXTRA – Brasilien just nu 

* Karneval förlag – ”Modet att  

   behandla Covid-19” 

* World Economic Forum –  

   svenska politiker och  

   företagsledare deltar aktivt 

* Elöverskott riskas i gigantiska   

   orealistiska megaprojekt 

* LoL-redaktionens slutord 

PRESS STOPP !!! 
Den 5 oktober beslutar årsmötet för 

Nordic Nutrition Council att gå 
upp i Riksföreningen för Metabol 

Hälsa för att de bägge föreningarna 
gemensamt ska stärka det viktiga 
arbetet att sprida kunskap och öka 

medvetenheten om betydelsen av 
naturlig näring för ett stärkt  immun-

försvar och för att undvika 
sjukdomsframkallande rubbningar i 
metabolismen, som leder till 

övervikt, diabetes, hjärtkärl-
sjukdomar, Alzheimers sjukdom, 

cancer m.m.  
 

Den stärkta föreningens viktiga 
uppgift är att få människor att inse 
att den globala läkemedels- och 

livsmedelsindustrin inte bryr sig om 
människors hälsa och att den 

verkliga pandemin som gör att 40 
miljoner människor dör i förtid varje 
år är den metabola pandemin.  
 

Den sammanslagna föreningen med 

mer än 4000 medlemmar i samtliga 
nordiska länder föreslås få namnet 

Den Nordiska föreningen för 
Naturlig Näring och Metabol 
Hälsa.  

Läs mera på www.metbolhalsa.se   
 

BRASILIEN JUST NU  

EFTER FÖRSTA RONDEN i det 

pågående  presidentvalet har dammet  

just lagt sig.  
 

 
 

Av en tillfällighet visade SVT en 
dokumentär om den nuvarande 

presidenten Bolsonaro, som vanligt 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
http://www.metbolhalsa.se/
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full av ”det västerländska narrativets 

vinklingar” för att smutskasta 
honom.  
 

 
 

Den förre mutåtalade presidenten 
Lula da Silva segrade med siffrorna 

48 - 43. Alla andra kandidater var 
som väntat chanslösa.  
 

Runt om landet jublades det i 

fängelserna, när siffrorna 
offentliggjordes under valkvällen. 
Bolsonaro konstaterar lugnt att han 

vann över medias valprognoser. Som 
brukligt är hade dessa räknat ut 

honom på förhand. Samma var det 
vid förra valet. Nu väntade sig 

många en seger för Bolsonaro redan 
i första valomgången. Hans 
anhängare har visat sitt stöd i otaliga 

manifestationer runt om i Brasilien, 
medan Lulas anhängare har varit 

betydligt svårare att hitta. Många av 
Bolsonaros ”kandidater” på 
delstatsnivå gjorde rent hus i valen 

till senat, riksdag och guvernör. Hur 
kunde då Lula vinna i dessa 

delstater? Många pratar om fusk med 
de elektroniska valurnorna och för 
att vara tydlig, Bolsonaro är inte en 

av dem. Att valfusk förekommit går 
förmodligen inte att bevisa, eftersom 

det inte heller går att ens i Högsta 
Domstolen bevisa att Lula är en 
brottsling! Men bara det faktum att 

vänstern slåss för att få ha kvar 
valurnor utan möjlighet till 

efterkontroll, får alla rättstänkare att 
ana ugglor i mossen.  
 

Nu ökar kravet på kontrollerbara 

valurnor inför nästa rond. Kampanjen 
fortsätter och Sydamerikas framtid 

står på spel. Det är två tungviktare 
som möts, gnistorna yr, båda vet att 
appellera till sina väljare. Den ene 

genom att säga som det är, den 
andre genom att ljuga (förlåt, men 

det är vad han gör). Det gäller att 
övertala de ”som står ovanpå 
muren”, som brassarna säger.  
 

Bolsonaro kommer ägna tiden före 
den slutliga omröstningen åt att 
prata om korruption under Lulas tid, 

socialism hos grannländerna samt 
hur det går för ekonomin. Lula 

kommer att ta rygg på media och 
prata klimat och Amazonas.  
 

Valdeltagandet är obligatoriskt i 
Brasilien och en av knapparna i 

valurnorna måste man trycka på. 
Många har svårt för detta, att ta 

ställning när det gäller! Socialism 
eller frihet? Vi hoppas på det bästa 
men fruktar det värsta. Finalen går 

av stapeln 30 oktober, skriver vår 
utsände i Brasilien Björn Rasmusson. 
 

MODET ATT BEHANDLA 

COVID-19  

Detta är titeln på en ny bok utgiven 

av Karnevals förlag. Den är skriven 
av True Crime-författaren John 

Leake tillsammans med läkaren och 
medicinforskaren Peter 
McCullough, verksam vid Heart-

Place-sjukhuset i Dallas. Texas. 
   Det är också historien om hur de 

systematiskt motarbetades av det 
medicinindustriella komplexet, som 
är ensidigt inriktat på vacciner som 

lösning på den folkhälsokris som följt 
i spåren av det nya viruset. En 

lösning byggd på billiga och befintliga 
mediciner ansågs ointressant eller 
rentav farlig.  
 

Vad kan vi göra för att bekämpa 
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Covid-19 var frågan som dr Peter 

McCullough ställde sig i mars 2020, 
när covidepidemin hade börjat. Som 

en läkare som tog den hippokratiska 
eden på stort allvar, kunde han inte 
nöja sig med att passivt se på medan 

patienter dog. Tillsammans med 
andra läkare och forskare runtom i 

världen började Peter McCullough gå 
igenom den akademiska litteraturen 
efter behandlingar som kunde 

förebygga, lindra eller bota Covid-19. 
   I augusti 2020 publicerade han en 

artikel i American Journal of 
Medicine och presenterade ett 
behandlingsprotokoll, det första i sitt 

slag, för hur Covid-19 på ett tidigt 
stadium kunde behandlas både 

säkert och effektivt med redan 
existerande läkemedel, bland annat 

hydroxiklorokin och ivermektin. 
Tvärtemot vad många påstod så 
visade sig Covid-19 vara en i hög 

grad behandlingsbar sjukdom. 
 

Hade tidiga behandlingsprotokoll, lik-
nande det som dr McCullough tog 

fram, antagits som vårdstandard i 
USA, hade ca 70% av landets 
coviddödsfall kunnat förhindras. I 

slutet på 2021 motsvarade det ca 
610.000 dödsfall. 
 

SVENSKA POLITIKER 

DELTAR AKTIVT I WEF:S  

(WORLD ECONOMIC FORUMS) 

FJÄRDE INDUSTRIELLA 

REVOLUTION 
 

KreaprenörNYTT har i flera år skrivit 
om WEF och dess årliga möten i 

Davos. Sedan WHF – Världshälso-
organisationen 2020 klassade SARS-
CoV-2 som en pandemi har fler fått 

upp ögonen för organisationen, inte 
minst genom den bok som WEFs 

grundare Klaus Schwab skrev med 
titeln ”Covid-19:The Great Reset”. 
 

I boken nämns en organisation som 

heter ”Centre for the Fourth 
Industrial Revolution”. 

Organisationen lanserar nu löpande 
nationella center runt om i världen. 
Svenska makthavare har sedan länge 

varit indragna i WEF och dess olika 
underavdelningar. Den nya general-

direktören för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), 
Charlotte Petri Gonitzka, är en av 

dessa djupt engagerade makthavare.  
 

Engagemang i och anslutning till WEF 
är inte beroende av ideologi eller 

partitillhörighet. Det spänner över 
hela skalan. Centralt är personernas 

aktuella eller framtida maktinnehav. 
Innehållet och verksamheten i WEF 
är en ideologi i sig, som handlar om 

globalt ledarskap.  
 

Många svenska politiker och 
företagsledare har genomgått 

Schwabs utbildning ”Young Global 
Leaders” (YGL) och Schwab talar 
öppet om hur hans YGLs numera 

finns med i de flesta västerländska 
regeringarna. Svenska deltagare har 

genom åren haft positioner i WEF. 
Bland svenska makthavare som 
genomgått YGL-utbildning kan 

nämnas Anni Lööf, Ulf 
Kristersson, Fredrik Reinfeldt, 

Carl Bildt, Stefan Löven, Morgan 
Johansson, Isabella Lövin, 
Ibrahim Baylan, Mikael Damberg, 

Alice Bah Kuhnke, Maja Fjaestad, 
Anders Borg, Charlotte Petri 

Gonitzka och Göran Persson.  
 

Sveriges avgående statsminister 
Magdalena Andersson är inget 

undantag. Hon har dessutom spelat 
en nyckelroll. 
   Børge Brende, tidigare 

utrikesminister i Norge, är sedan 
2017 WEF:s president. Han har 

genom åren haft en lång rad uppdrag 
och roller inom såväl partipolitik som 
statsledning, näringsliv och en 
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mängd ideella organisationer. 2020 

skrev Brende ett brev till Sveriges 
dåvarande finansminister Magdalena 

Andersson i vilket han riktar tack och 
beröm för hennes insatser i Davos. 
Brevet skickades till finans-

departement som Andersson då 
ledde och är därför offentlig 

handling. I brevet kan man bl.a. 
läsa; 
   ”I en för världen kritisk tid var dina 

bidrag för de strategiska samtalen 
som hölls i Davos avgörande för att 

samla det internationella samfundet i 
att växla upp gemensamma åtgärder 
i frågor som klimatförändring, 

styrning av teknologi och ekonomisk 
inkludering. Dina viktiga bidrag och 

strategiska insikter under 
högnivåmötet om social mobilitet: 

”Towards a New Public Finance” och 
rundabordsmötet om ”Digital 
Currency Governance” (Styrning av 

digital valuta) markerade Sveriges 
ledarskap i att flytta fram 

[positionerna] avseende finansiell 
inkludering och förstärka social 
mobilitet under snabbt föränderliga 

ekonomiska, teknologiska och 
finansiella system.”  

   Magdalena Andersson har alltså 
spelat en nyckelroll för de WEF 
möten och samtal hon medverkat i 

utan att detta har redovisats för 
hennes väljare. 
 

I Brendes presentation dyker 

begreppet C4IR Ocean upp. Han 
sitter alltså med i ledningen för 
Center for the Fourth Industrial 

Revolution i Oceanien vilket 
föranleder en närmare presentation 

av just 4IR och deras center; 
   ”The Centre for the Fourth 
Industrial Revolution is a hub for 

global, multistakeholder co-operation 
to accelerate the benefits of science 

and technology. With Centres in 14 
countries around the world, the C4IR 

Network is working with government, 

business, academia and civil society 

to develop, prototype and test 
pioneering collaborations and 

governance models to ensure the 
benefits of technology are 
maximised, and the risks accounted 

for. 
   As the world undergoes a great 

reset, our ability to harness and 
disseminate the new technologies of 
the Fourth Industrial Revolution 

(4IR) will play a key role in ensuring 
our recovery from the pandemic and 

the avoidance of the future crises. 
   The possibilities of new 4IR 
technologies, deployed appropriately, 

should be used as the baseline to 
reinvent the way we operate in the 

new context: everything from 
government services, education and 

healthcare, to the way business 
interacts and provides value to its 
customers. 

   However, if not directed with 
purpose, the 4IR has the potential to 

exacerbate inequality. Human-
centricity, Inclusion and Trust must 
be key principles guiding action – we 

must take proactive steps to ensure 
technology adoption does not 

heighten abuse of power, bias, 
wealth disparities, exclusion and loss 
of livelihoods. Technology will play a 

critical role in the adoption of 
stakeholder capitalism and ESG 

reporting. Whilst technology comes 
with risks, such as cybersecurity or 
fraud, it can also provide vast 

opportunity, such as enhancing 
education systems, reducing 

corruption in supply chains or 
accelerating the adoption of clean 
energy.” (Källa: WEF / C4IR) 
 

I texten talas om 14 center runt om i 

världen. På WEF:s hemsida 
presenterar man bara 12 center. Det 

framgår också att dessa har 
lanserats löpande allt sedan 2019. 

 

https://www.weforum.org/centre-for-the-fourth-industrial-revolution/about
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Kan det vara så att Sverige och 

Sveriges regering förhandlar med 
WEF om att bli ett av fjorton center? 

Det finns sådant som tyder på det, 
däribland ett E-mail till Sveriges 
regering från Nima Elmi, Head of 

Government Affairs, WEF Centre for 
the Fourth Industrial Revolution.  

Hon har också  deltagit i utbildningen 
Young Global Leaders (2016) och 
sitter nu i ett rådgivande organ för 

Forum’s Young Global Leaders 
community.  
 

Mailet från Nima Elmi är daterat den 

10 december 2018 och skickades till 
Jon Simonsson och Maria Cederholm, 

bägge då anställda vid Regerings-
kansliet. I mailet, som är relativt 
informellt och personligt, gås bland 

annat igenom några punkter i den 
manual som finns för affilierade 

center. Mailet avslutas lättsamt med 
en önskan om ett telefonsamtal 
senare i veckan för att bland annat 

diskutera finansieringsmodeller. 
Sverige har just haft riksdagsval. 

Kommer valutgången att ha 
någon påverkan för Sveriges och 
svenska makthavares 

inblandning i den globalistiska 
organisationen World Economic 

Forum med Klaus Schwab i 
spetsen? Troligen inte eftersom 
våra politiker, oberoende av 

partifärg, alla tycks drivas av 
samma mekanismer och krafter. 
 

 

 

VAR FINNS 

ELÖVERSKOTTEN? 
Socialdemokratiska föredettingar 
driver gigantiska samhälls-
ekonomiska riskprojekt under 

ledning av statliga aktörer med hjälp 
av kraftiga subventioner och vinster 

från malmbrytning, som annars 
skulle delas ut till staten. 

Sammanfattning 

De planerade megaprojekten för nya 
industrier i norra Norrland är extremt 

elkrävande. De samhällsekonomiska 
kostnaderna blir enorma. De största 
förlorarna blir alla de företag och 

hushåll som redan verkar och bor i 
Norrbotten. 

Verkligheten börjar sjunka in. 
Elkrisen är här och nu.  
 

Det handlar inte bara om skyhöga 

elräkningar i Skåne utan om 
uteblivna investeringar som skulle 
givit tusentals jobb och 

bostadsområden som inte kan 
byggas. Risken för roterande 

urkopplingar av arbetsplatser och 
bostadskvarter i vinter är 
överhängande och det går heller inte 

att utesluta risken för en 
systemkrasch. 
 

Ändå sägs Sverige ha överskott på el 

– årsproduktionen är högre än 
årsförbrukningen. Men det hjälper 
föga då elen måste produceras i ett 

jämnt flöde i precis den volym som 
just då används. Därför kan elpriset 

bli nästan sex kronor kilowattimman 
en varm augustidag i Skåne. 
 

Hur är det möjligt?  
Vi byggde upp världens bästa 

elsystem som 1998 var helt fossilfritt 
med vattenkraft i norr och 12 
kärnkraftverk i söder där 89 procent 

bor.  
 

Sedan dess har sex kärnkraftverk 
lagts ner i förtid och det gasdrivna 

Öresundsverket i Malmö har sålts till 
Vietnam.  
 

Kärnkraftverken i Barsebäck och 

Öresundsverket hade tillsammans 
kapacitet att producera planerbar el 
motsvarande hela Skåne läns behov 

med sina 1,4 miljoner invånare och 
600 000 jobb. Bristen på 

planerbar kraft i Sydsverige är nu så 
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stor att överskottsel i norr inte längre 

kan föras söderut för att täcka upp 
för den nedlagda kärnkraften. Det 

handlar alltså inte om brist på 
kablar utan om att man för att 
kunna ta emot el utifrån måste 

ha tillräcklig egen produktion. 
Den enda planerbara kraftkälla av 

betydelse som finns kvar söder om 
axeln Varberg–Oskarshamn är 
oljekraftverket i Karlshamn, vilket 

om det körs för fullt året runt – och 
då drar mer än 100.000 liter olja i 

timmen – kan ge el motsvarande ett 
av Barsebäcksverken. 
 

Men om nu elen ändå inte kan 

föras från norr till söder är det då 
inte bra att ”överskottet” kan 
användas för att rädda världen 

med hjälp av ”gröna” industrier i 
norra Sverige?  

   Storslagna planer har gjorts upp. 
H2 Green Steel AB (H2GS), med 
Altorgrundaren Harald Mix som stor 

ägare och centralfigur, ska producera 
stål med hjälp av elproducerad 

vätgas. Statligt ägda LKAB planerar 
att under Göran Perssons 
ordförandeskap omvandla all LKAB:s 

malm till järnsvamp med hjälp av 
vätgas. Statskontrollerade SSAB ska 

tillverka vätgasbaserat stål. 
Helstatliga Vattenfall, som förlorat 
hundratals miljarder genom dåliga 

affärer i Nederländerna och Tyskland, 
ska stå för en stor del av elen. 

Elbehovet till projekten är gigantiskt: 
80 TWh, vilket motsvarar Finlands 
totala elförbrukning. 
 

Finns det överskott av el?  
All el används ju redan och det finns 
redan ett näringsliv och en 

befolkning som anpassat struktur och 
livsstil till god tillgång på el till hyfsat 

pris.  
 

Batteritillverkaren Northvolt, med 
delvis samma ägare som H2GS, 
räknar med att behöva drygt två 

TWh. H2GS planerar att använda 12 

TWh.Spanska Grupo Fertiberia ska 
bygga en fossilfri konstgödselfabrik 

utanför Luleå som kräver 4–5 TWh. 
Alla lockade av ”Europas lägsta 
elpriser och att tillverkningen kan ske 

med hjälp av förnybar el”. 
Tillsammans med Facebooks 

serverhall i Luleå kräver dessa 
satsningar motsvarande 20 TWh. Är 
det mycket?  
 

Allt är relativt, men det räcker att 
konstatera att Norrbottens läns 
totala produktion av vattenkraft är 

14 TWh för att inse att ”överskottet” 
redan med dessa satsningar är 

utraderat. Om det tillkommande 
behovet ska täckas med vindkraft 
kommer vindkraften att vara den 

dominerande kraftkällan, vilket 
borgar för att även Norrbotten får ett 

instabilt elsystem med tidvis extremt 
höga priser. De största förlorarna är 
förstås alla de företag och hushåll 

som redan bor och verkar i 
Norrbotten. Effekterna är redan 

kännbara i Skellefteå där Northvolts 
framfart tvingar andra företag att slå 
igen på grund av den överhettning 

som uppstår. När sedan 
järnsvampsprojektet och SSAB nått 

full volym, då handlar det om 
ytterligare ca 60 TWh som 
uppenbarligen är tänkt att 

produceras med vindkraft. Detta är 
helt orealistiskt. Kraftverken måste 

placeras på land då havsbaserad 
vindkraft kräver att havet är isfritt 
och markåtgången motsvarar minst 

tre gånger Ölands yta med tunga 
tillfartsvägar och finmaskigt kablage 

till uppemot 6000 verk utplacerade i 
fjällvärlden. 
 

Det stannar inte där. För att 

stabilisera ett elsystem som i det 
läget helt domineras av vindkraft 
krävs planerbar elkraft att ta till när 

det inte blåser. Det enda som står till 
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buds är då fossil gas, kol eller olja 

eftersom all vattenkraft redan 
nyttjas. Oräknat ingreppen i naturen 

och CO2-utsläppen från den 
planerbara kraft som behövs när det 
inte blåser är kostnaderna såväl för 

vindkraften och dess kablage som för 
den planerbara kraft som bara ska 

användas när det inte blåser långt 
högre än det elpris som investerarna 
använder i sina kalkyler. Om 

produktionen och distributionen 
skulle bära sina egna kostnader är 

det uteslutet att priset hamnar under 
en krona per kWh. 
 

Redan denna summariska 

genomgång visar hur orealistiska 
dessa megaprojekt är. Till detta kan 
läggas svårigheten att hitta 

arbetskraft villig att flytta till 
nordligaste Norrbotten. Det är 

uppenbart redan från Northvolts 
svårigheter att rekrytera till sin nya 
fabrik i Skellefteå.  
 

Det finns flera skäl som gjort att 

projekten ändå fortskrider. Ett första 
skäl är att de är barn av den nya 

modeflugan missionsorienterad 
innovationspolitik där stater och 
myndigheter inte bara ska peka ut 

vilka problem som ska lösas utan 
vilken teknologi som ska användas – 

såsom vindkraft och vätgas i dessa 
fall – och vilka som ska få stöd för 
att genomföra projekten. EU har i sin 

Green Deal anslagit nästan en 
svensk BNP i form av stöd och 

kreditgarantier för vätgasbaserad 
teknik i syfte att åstadkomma 

fossilfrihet 2050 och svenska 
energiforskare har fått miljardbelopp 
de senaste decennierna för att visa 

på vindkraftens förträfflighet. 
 

Politikerna flockas runt detta och före 
detta politiker som Göran Persson 

och Anders Sundström ges 
lönsamma nyckelroller för att 
säkerställa att subventionerna flödar 

till deras uppdragsgivare. 

Riskkapitalister bakom bolag som 
H2GS och Northvolt blir skickliga 

bidragsentreprenörer med goda 
chanser för grundare, nyckelpersoner 
och riskkapitalbolagens partner att i 

god tid hinna lämpa över ägandet på 
andra aktörer – som är påbjudna att 

investera i ”grön omställning” – så 
att de själva gör en god affär. 
Facebook har ju redan visat vägen. 

De fick nästan 140 miljoner i rent 
stöd för att lokalisera sin serverhall i 

Luleå och har därutöver fått en 96-
procentig skatterabatt på den el de 
använder. Att locka till sig Facebooks 

enorma serverhall motiverades med 
en studie som Business Sweden 

beställt från Boston Consulting och 
som utlovade 4 500 jobb. Det blev 

drygt 70. 
 

Det riktigt stora projektet är LKAB:s 
plan att omvandla malm till 
järnsvamp med hjälp av eltillverkad 

vätgas. LKAB ska investera mer än 
400 miljarder under ett par 

decennier, vilket innebär att hela den 
förväntade vinsten från 
malmbrytningen kommer att 

investeras i detta högriskprojekt 
istället för att delas ut till ägaren. Att 

låta ett helägt statligt företag göra 
en så riskfylld investering är klart 
olämpligt. Projektet kräver el 

motsvarande fyra gånger Skåne läns 
behov och antalet jobb i 

produktionen beräknas till maximalt 
200! Om nu LKAB anser att de kan 
bygga en ny framgångsrik rörelse för 

att omvandla malm till järnsvamp då 
är det knappast rationellt att lägga 

verksamheten i Gällivare–Kiruna. 
Den bör vara en fristående 
verksamhet förlagd till en plats med 

god tillgång på billig el och 
långsiktigt säkrad tillgång till 

järnmalm från flera olika 
leverantörer. 

 



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. 

 

  
8 

Slutsats 

Efter denna genomgång är det svårt 
att dra någon annan slutsats än att 

det är allt annat än klok politik att 
kraftfullt expandera extremt 
elkrävande industri i norra Norrland 

under ledning av stora statliga 
aktörer, baserat på kraftiga 

subventioner och vinster från 
malmbrytning som annars kunnat 
delas ut till staten.  

   Förutom att projektrisken är stor 
är den samhällsekonomiska risken 

och alternativkostnaden enorm. Det 
är brist på arbetskraft, nuvarande 
verksamheter riskerar att slås ut på 

grund av överhettning och höga 
framtida elpriser slår mot nuvarande 

hushåll och verksamheter. Till detta 
kommer omfattande kommunala 

kringinvesteringar som antingen blir 
felinvesteringar eller så ger de 
försumbara skatteintäkter till 

kommunerna eftersom en mycket 
liten del av förädlingsvärdet kommer 

att utgöras av löner till lokal 
arbetskraft som betalar 
kommunalskatt. 
 

Magnus Henrekson  
Professor nationalekonomi, vd för 

Institutet för Näringslivsforskning. 

Artikel från tidningen AXESS redigerad 

av KreaprenörNYTT. 
 

LOLRedaktionen -   

Laugh Out Loud 

Gör halt fårskallar!  
Klimatrörelsen liknar en dödspatrull 

som tycker att det är viktigare att 
deras egna godtyckligt uppsatta mål 
uppnås till inbördes beundran; i 

stället för att se att konsekvenserna 
av deras tilltänkta åtgärder åsamkar 

oändligt mycket mer skada än nytta. 

Intressant möte 

Det sägs att Charlie Chaplin var 
den enda person i Hollywood som 
Albert Einstein önskade träffa. 

1931 fick Einstein sin chans vid 
premiären av filmen ”Stadens ljus”. 
 

Einstein: "Vad jag beundrar av din 

konst är mångsidigheten. Du säger 
inte ett ord och ändå förstår hela 

världen!” 
 

Chaplin: "Sant. Men er storhet är 
större än så. Hela världen beundrar 
er trots att ingen förstår ett ord av 

vad ni säger.” 

  
           ”Bevare mig väl” 
          som Tutankhamon sa. 

        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 
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