
Om mig själv 
Mitt namn är således Per Lundgren. Sedan 13-årsåldern (1963) har jag förstått att jag har en särskild 
talang: att kunna genomskåda illusioner och lösa paradoxer med hjälp av konstitutionell logik, som 
är läran om logiska system och hur sådana system växelverkar med varandra på ett komplementärt 
sätt. Sedan 19-årsåldern har jag ägnat mig åt självständig forskning - vilket innebär att min 
forskning har varit helt oberoende av ekonomiska anslag, sponsring och handledning från 
universitet eller högskolor - och då mera specifikt kring 4:e generationen av empirism med 
tvärvetenskaplig betoning och dito synsätt, samt modern avancerad informationsbehandling. 

Ytterligare material från nämnda forskning utanför denna texts ramar ligger och väntar på separat 
publicering.  

Nationalekonomi, internationell ekonomi, ekonomisk och politisk historia och statskunskap är för 
mig egentligen perifera intressen, särskilt som jag är helt ointresserad av politik. Men jag har i mina 
analyser av samhället sammanhängande med min forskning, i min bild i stort av detta samhälle, 
ofrånkomligt kommit in även på dessa ämnen eller informationsområden. Och det är då mina ögon 
har öppnats för att det pågår ett gigantiskt ekonomiskt och politiskt bedrägeri i samhället med 
förgreningar in i vetenskapen. Men sedan 13-årsåldern har sålunda mitt huvudfokus legat på 
forskning i konstitutionell logik och på nämnda 4:e generation av empirism, samt på vissa arbeten i 
matematik och fysik av lite varierande svårighetsgrad. Ämnesområdena psykologi, esoterisk 
psykologi och esoterik har fascinerat mig sedan 11-årsåldern, och det är dessa kunskapsområden 
som jag ägnat min absolut mesta tid.  

Som 22-åring (1972) hjälpte jag en professor i matematik att lösa en besvärlig differentialekvation. 
Min talang gjorde det möjligt att vid det tillfället plötsligt och på ett enda ögonblick lösa ekvationen 
- till min egen och även professorns förvåning. Professorn blev i själva verket så förvånad att han 
efteråt sökte upp mig, och vi började prata med varandra mera personligt. I förtroende berättade jag 
då om min forskning sedan ungdomsåren, och gav också glimtar av de samhällsillusioner som jag 
hade genomskådat. Professorn lyssnade noggrant utan att avbryta, och när jag var klar, satt vi bägge 
tysta en lång stund. Han tittade på mig och sade sedan eftertänksamt: Du är en pionjär, Per. 
Pionjärer behövs. Om inte pionjärer finns, stagnerar samhällen och går i värsta fall tillbaka i sin 
utveckling. En dylik situation med relativt utvecklingsmässigt stillastående och till och med 
tillbakagång karaktäriserade den tidiga medeltiden (ca 500 - 1000 e. Kr.) och högmedeltiden (1000 
– 1350 e. Kr) i Europa. Under den tidiga medeltiden var det ytterst tunnsått med pionjärer på 
tankens område. Under högmedeltiden fanns det i vetenskapliga sammanhang bara några få, som 
Roger Bacon och Hildegard av Bingen.  
I och med att 1400-talet övergick i 1500-talet började det äntligen hända saker, och den medeltida 
stiltjen övergick i en renässans av det antika kulturarvet med stark intellektuell samhällsutveckling. 
Sålunda trädde exempelvis plötsligt Leonardo da Vinci fram, och efter honom en rad andra 
renässanspionjärer. Under det årtusende som medeltiden omfattade (ca 500 till ca 1500 e.Kr.) växte 
en kultur fram, där det som var skrivet i läroböcker och hade fått kyrkans godkännande skulle 
uppfattas som absolut och oföränderlig sanning. På så vis överdrevs eller överbetonades ett 
dogmatiskt synsätt på tillvaron. Utvecklingsbar sanning var ett begrepp som inte existerade under 
medeltiden. Av den  rådande makten, i detta avseende nästan synonym med katolska kyrkan, 
godkända lärosatser och läroböcker fick på den tiden inte ifrågasättas. De läroböcker som fanns var 
dessutom till innehållet manipulerade (censurerade), som jag går igenom i trilogins del II. Från ca 
950-talet började en girighets-, mut- och korruptionskultur undan för undan att växa fram i Europa, 
i början svagt utvecklad, men efterhand alltmer tydlig. En typ av kultur som sedan har gått i arv och 
influerat, byggt upp, vårt nuvarande politiska system i dess samarbete med bankväsendet och i 
modern tid ”kapitalistisk affärskultur”. Det handlar med andra ord om ett gammalt grundtema, som 
långt senare har fått namnet "kapitalism", och som i sin djupare analys har sitt fundament i gamla 



välbeprövade bedrägeriredskap som utlåning av pengar mot ränta, pyramidspel, juridiska 
kontraktsbrott i skuldbrev och undanhållande av samhällsekonomins tre avgörande frågor I, II och 
III (mer om dessa i trilogin) från folklig medvetenhet.  

Det överdrivet och förtäckt själviska är ett kulturtema som gått igen flera gånger tidigare i historien 
med den gemensamma nämnaren en plutokrati vid makten. Vårt nuvarande vetenskapssamhälle är 
djupt manipulerat med dubbel bokföring, som jag kommer att visa, baserad på denna 
girighetskultur. Matematikprofessorn tittade vänligt på mig och sade vidare: Jag rekommenderar 
dig att följa ditt hjärtas röst i ditt liv. Om du följer vad ditt hjärta säger, hamnar du rätt. Exakt så sa 
han. Professorn och jag hade sedan flera samtal, och jag fick klart för mig att min forskning var 
avancerad och låg långt före den etablerade, officiella vetenskapen inom området. Och att studiet av 
4:e generationen av empirism skulle komma att innebära ett stort genombrott i vetenskapens och 
samhällets utveckling. Professorn rekommenderade mig att ta ställning till att kanske förbli en 
”outsider” (d.v.s. en fri forskare utanför vetenskapens officiella fåra, utanför det formella 
etablissemanget), eftersom mina tankegångar och mitt sätt att forska på förmodligen inte skulle tas 
väl emot av de instanser som förser forskningen med anslag (exempelvis ansvariga för 
”kvalitetsorienterade strategiska satsningar”, forskningsråd och konkurrensutsatta fakultetsnämnder, 
i vilka bland annat bankstiftelser och särskilda privata och/eller statliga industri- och 
forskningsstiftelser ingår). Och inte heller av vissa affärsintressen och politikergrupperingar. Vidare 
berättade professorn att det under delar av hög- och senmedeltiden, renässansen och ända in på sent 
1600-tal var vanligt att begåvade matematiker för sin försörjning arbetade med helt andra sysslor, 
och därför inte var knutna till de dogmatiskt styrda universiteten. Men att man höll kontakten med 
sina intressefränder både utanför och innanför universitetsvärlden, och skrev brev till varandra. På 
så sätt, och i största hemlighet, skötte dessa logiska begåvningar den gryende vetenskapens 
utveckling vid sidan av den dåvarande officiella, överdrivet dogmatiska, vetenskapsmodellen. Det 
var en vetenskapsmodell som absolut inte fick ifrågasättas, och där dessa matematikers med dåtida 
mått mätt både avancerade och djärva tankegångar kring 2:a generationen av empirism inte sågs 
med blida ögon av den romersk katolska kyrkan och den samhällskraft som jag i trilogin kallar B, 
som på den tiden var i full färd med att bygga upp sitt tusenårsrike baserat på utlåning av pengar 
mot ränta. Professorn vägledde mig, att jag var tvungen att komma på ett sätt att försörja mig, och 
samtidigt kunna forska och få den lugn och ro som jag behövde. Inom universitetens och 
högskolornas hägn skulle jag inte uppnå dessa villkor. Han sade rakt på sak att han själv inte skulle 
våga ha mig som doktorand, därför att hans egna forskningsanslag i så fall kunde hotas med en 
forskare av mitt slag på den matematiska institutionen. I steg för steg gav våra samtal mig en 
detaljerad inblick bakom kulisserna till det som är vetenskap, empirism, och även i ämnet 
vetenskapsteori och det som kallas avvikelser (anomalier) inom modern högre matematik och i 
vetenskapen i stort. Våra samtal var omtumlande för mig. Jag förstod att jag aldrig inom 
etablissemangets ramar skulle tillåtas att forska på mina egna villkor, på det förutsättningslösa 
(villkorslösa) sätt med omfattande helhetsanalyser, som för mig var den enda riktiga vägen, och 
som jag brann för. Speciellt skulle man inte tillåta mig att forska inom områden som kunde tänkas 
avslöja stora samhällsoegentligheter, som kanske kunde rasera hela politiska och ekonomiska 
system, och få vissa av våra politiker att framstå som en viktig del i en högkriminell organisation.  

Efter att ha kommit till insikt om allt detta, ändrade jag kurs och hoppade av mina formella studier 
och flyttade ut på landet. Fortfarande relativt ung, grundlade jag här sedan mitt arbete under de år 
som jag bodde och trivdes i min självvalda “exil” i lilla vackra och naturnära Stora Vika utanför 
Nynäshamn. Just närheten till den rogivande naturen hade mycket stor betydelse för hela min 
verksamhet.  
Som framgår av ovanstående, saknar jag sålunda all formell akademisk kompetens och anknytning 
till universitets- och högskolevärlden. Jag har brottstycken av avbrutna universitets- och 
högskolestudier bakom mig. Sedan 26-årsåldern har jag försörjt mig till att börja med som 
skyddsvakt, och under en period via många sorters enklare inhoppsarbeten, men framför allt som 
stationärväktare. Jag har fått visst ekonomiskt stöd av två personer vid några tillfällen, och även fått 



socialbidrag, p.g.a. tillfälligt dålig ekonomi, under två månader. Jag har lyckats genomföra det som 
jag tidigt i livet hade föresatt mig, d.v.s. min forskning, precis som jag velat. Språk, och då särskilt 
svenska, tillhör inte mina starka sidor. Därför har jag när det gäller denna texts språkliga utformning 
och framställning tagit hjälp av min bror, som är avsevärt bättre på den saken än jag. Allt övrigt är 
mitt eget.  

Här vill jag passa på att betona att jag inte passar till att leda vare sig diskussioner, seminarier, 
symposier, konferenser eller liknande sammanhang. Min roll är att finnas som rådgivare (konsult) i 
bakgrunden, t.ex. i ett förändringssammanhang. Min integritet och ett fortsatt privatliv i lugn och ro 
betyder oerhört mycket för mig, liksom min fortsatta verksamhet som ostörd forskare, varför jag 
vill fortsätta att hålla mig i bakgrunden. Jag ber om respekt för den saken. Det är mina texter som 
skall tala för sig själva, inte jag som person.  

För att underlätta förståelsen av begreppet ”outsider”, här i betydelsen ”fri forskare”, följer här sju 
exempel på den saken från de senaste tusen åren:  

Abbedissan Hildegard av Bingen levde på 1100-talet, och visade på det självständiga tänkandets 
viktiga princip i bland annat sin brevväxling med en rad regenter samt genom att publicera flera för 
sin tid utomordentligt självständiga, empiriskt betonade, arbeten. Hildegard av Bingen levde i en tid 
då universiteten i Europa tog sina första stapplande steg, där det ena universitetet efter det andra så 
småningom tillkom. Empirism som vetenskapsmodell var då över huvud taget inte påtänkt, utan 
hela vetenskapstänkandet hade en helt annan prägel med extremt överdriven dogmatism (det som i 
boken kallas romersk katolska kyrkans vetenskapsmodell).  
I slutet av 1400-talet och under första hälften av 1500-talet levde ”outsidern” Nicolaus Copernicus. 
Han kallades lite skämtsamt och smått nedvärderande för "amatörmatematikern”, men visade sig ha 
kompetens att lägga grunden för inget mindre än modern högre matematik genom att introducera 
teorin om sinsemellan oförenliga men kompletterande logiska system genom utbyten av 
grundläggande axiom (vilket är själva fundamentet i 3:e generationens empirism). I realiteten låg 
Kopernikus ca trehundra år före matematikens dåvarande utvecklingsnivå. Han måste sålunda anses 
ha varit mycket avancerad.  

Strax före Kopernikus trädde Leonardo da Vinci fram i rampljuset, inte bara vetenskapligt, som vi 
vet, då han var ett sant universalgeni. Ytligt betraktad uppfattades da Vinci som i första hand 
konstnär och uppfinnare utanför vetenskapen. Men da Vinci var mer än så. Han hade distinkt 
utvecklade tankegångar om hur sanningssökande skall bedrivas som starkt påminner om hur 
modern högre matematik tänker i vår egen tid när det gäller behandling av avancerad information, 
något som jag utreder i detalj i bokens huvudtext. 

Först i början av 1790-talet började den formella, officiella universitetsmatematiken återupptäcka 
och vidareutveckla Kopernikus grundläggande logiskt konstitutionella tankegångar, som inbegriper 
genomskådandet av illusioner och lösning av paradoxer, samt även hur man löser upp besvärliga 
moment 22 i ett samhällssammanhang. Därmed bäddades också för återupptäckt av filosofen 
Zenons grundläggande avancerade tankegångar, som i sin förlängning ledde till Gödels 
ofullständighetsteorem och de moderna teorier för lösning av paradoxer och genomskådande av 
illusioner, som utgör grunden för skapandet av denna bok.  
År 1797 trädde en alternativmedicinsk läkare vid namn Edward Jenner fram i offentligheten i 
England. Jenner kom sedan att lägga grunden för immunologin inom medicinvetenskapen, genom 
att han introducerade smittkoppsvaccinet, som i mycket hög grad kom att hjälpa mänskligheten att 
bemästra det gissel världen över som smittkoppsepidemier då var. Jenner var också en "fri 
forskare".  

Den österrikiske franciskanermunken Gregor Mendel lade på 1860-talet fram en väsentligt 
nytänkande avhandling, som var så avancerad att den kom att bilda grund för den moderna 
genetiken (ärftlighetsläran). Även Mendel var en "outsider".  



En annan personlighet som spelar roll i min boks huvudtext är den i Frankrike i senmedeltidens 
slutfas på 1400-talet framträdande unga bondflickan Jeanne D ́Arc (Jungfrun av Orleans). Bara 17 
år gammal och utan någon som helst formell militär utbildning, blev hon p.g.a. sina personliga 
kvalifikationer utsedd till överbefälhavare över den franska armén direkt under kungen. Jeanne D 
́Arc hade under ett omtalat samtal med kungen gjort ett så starkt intryck på denne att han 
omedelbart gav henne denna höga befattning. I början bemöttes bondflickan Jeanne DArc med stor 
skepsis av de franska höga militärerna. Snart visade hon emellertid att hon behärskade det kungen 
hade genomskådat, en enastående briljant strategisk talang. Hon hade dessutom stor psykologisk 
kompetens, som gjorde att hon fick med sig den franska hären på ett sätt som klargjorde för övrigt 
högre befäl i hennes omgivning betydelsen av hög stridsmoral. Jeanne DArc ledde ett antal fältslag 
som skrivit in sig i militärhistorien. Jeanne DArc uppvisade samma särbegåvning och förmåga som 
flera andra stora militärstrateger som Alexander den Store, Julius Caesar, Djingis Kahn, Saladin och 
den fyrstjärnige amerikanske generalen George S. Patton visat prov på, och som har sin betydelse i 
bokens sammanhang.  
Slutligen vill jag nämna ”outsidern” Albert Einstein som jag berättar lite om i trilogins inledning. 
Det är Einstein som de flesta människor känner till som just en så kallad outsider, även om han 
efterhand blev etablerad, d.v.s. accepterad, av det vetenskapliga etablissemanget.  

Så långt om sju “outsiders”, som har inspirerat mig i tanke och handling. Här vill jag även framhålla 
att det finns mängder med människor som har varit utpräglat särbegåvade och på olika sätt gjort sig 
gällande senare i livet, även om de samtidigt varit underpresterande under sin skolgång, lite 
märkligt kan kanske tyckas. Givetvis finns det också andra som varit både särbegåvade och 
studiebegåvade. Jag tillhör inte den senare sorten.  
Med detta sagt är du välkommen att ta del av min trilogi, som jag med vördnad postumt tillägnar 
1600-talsmatematikern och fysikern Isaac Newton.  
	  


