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Dedikation

 Tillägnas folksagornas värld som dignar av trollkonster och förtrollningar.

Trollkonster = illusionism
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Förord

De som inte orkar läsa trilogin kanske orkar läsa denna extratext på 46 sidor som i mycket 
både sammanfattar trilogin och tar med vår egen nutid när det gäller investmentbanker och 
subprimelån.

Extratexten är fyra kapitel och är en extrahjälp till de stora utredningarna utöver det 
omfattande material som tillhandahålls i trilogin Kapitalismen avslöjd! Den gigantiska 
bankbluffen - ett enastående politisk och ekonomiskt bedrägeri. Trilogin fokuserar på den 
bakomliggande historiska utvecklingen hos det stora bedrägeriet sedan ca 950-talet fram till 
vår egen tid. I denna extratext görs tillägg för hur moderna skuggbanker, 
investmentbansektorn, fungerar i den globala ekonomin. Inledningsvis i kapitel 1 sker ett 
tydligt påpekande att statsapparaten, staten, i åtminstone 173 nationer är byggd på ett 
fundament av kriminalitet. En typ av kriminalitet som infört lagar som avkriminaliserat sin 
egen kriminalitet. Det har skett genom kontroll av dessa nationers åtminstone lagstiftande 
församlingar. Vad som då trätt fram är så kallad högnivåkriminalitet. En form av kriminalitet 
som inte syns som kriminell men sålunda med stor tyngd indikeras vara det. Jag 
rekommenderar att en av de stora utredningarnas uppgifter skall vara att utreda och bekräfta 
denna nu påpekade högnivåkriminalitet.
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Kapitel 1

Varför delar av den svenska statsapparaten indikeras vara
högnivåkriminell

Det här kapitlet handlar om att redovisa ett logiskt underlag till två generalfrågor
som måste nå fram till allmänheten i samhällsdebatten och besvaras av alla folk 
i praktiskt taget alla nationer. Generalfrågorna1 är:

A] Är det rimligt att en liten grupp mycket intelligenta personer, som som 
kollektiv betraktade har ägnat sig åt allvarliga lagbrott (penningförfalskning, 
urkundsförfalskning och stöld) under hundratals år som affärsmetod, och som 
gradvis under denna tid i lönndom har övertagit den egentliga statsmakten i 
flertalet nationer, ska få fortsätta att med sin metod bygga den moderna staten? I
så fall kommer denna moderna framtidsstat att ledas av kriminella inom ramen 
för så kallad högnivåkriminalitet, varmed menas en kriminalitet som ytligt 
betraktad ger falskt sken av lag och ordning.

B] Är det rimligt att nämnda grupp personer ska tillåtas att införa lagar som 
avkriminaliserar (legitimerar) deras egen kriminalitet?

Ty i så fall blir konsekvensen att penningförfalskning, urkundsförfalskning och 
stöld blir tillåtet för det nämnda lilla personkollektivet, medan samma brott är 
strängt förbjudna för samhällets övriga medborgare (minst 99 procent av 
befolkningen). En minst sagt märklig samhällsordning måste man säga. Om 
dylika märkliga och segregerande lagar tillåts bli införda, innebär det att en slags
gräddfil skapas i samhället, där det blir fritt fram för en liten grupp personer att 
med stöd av sina egna lagar fortsätta på redan inslagen kriminell bana. Deras 
grundläggande och fortsatta kriminalitet kommer i så fall att ske inom de till 
synes respektabla ramar som den moderna staten fungerar, i samarbete med ett 
privat bankväsende som tillverkar samhällets pengar ur tomma luften. Väl att 
märka att samma kriminella persongrupp som gynnas av denna gräddfil och 
kommer att stå över lagen, sålunda i stor utsträckning är densamma som har 
byggt den lagstiftande och verkställande statsapparaten. Staten kommer i så fall 
de facto att sanktionera de tre uppräknade allvarliga lagbrotten mitt framför 
ögonen på allmänheten, och det kommer att ske i åtminstone 173 
centralbanksnationer världen över. Tyvärr är det ett faktum att allt detta redan är 
verklighet i den tid vi lever i, år 2013!

1  www.nyaekonomiskasystemet.se , FAQ, Vad handlar trilogin om? Referens sker här till min trilogi var du som
läsare hittar den på webben
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Utgångsläget
Som konstitutionell logiker ser jag att utgångsläget är att juridiskt klara upp ett 
samhälleligt bedrägeri av historiska proportioner. Bedrägeriet har skett 
välorganiserat under århundraden och pågår just nu år 2013 i stor samhällsskala,
ja nära globalt, omfattande åtminstone 173 centralbanksnationer i världen. Ett 
bedrägeri som innebär åsidosättande av det känsliga förtroende som hela folk 
haft för sin statsapparat och det bankväsende som denna statsapparat nu visar sig
vara en förlängd arm till.  I min trilogi ger jag det stora bedrägeriet namnet: 
Kapitalismen avslöjad! - Den gigantiska bankbluffen - Ett enastående politiskt 
och ekonomiskt bedrägeri. 

I del I och II av trilogin går jag igenom de grundläggande principerna som 
konstruerar (definierar) bedrägeriet. Här i denna extratext med namnet Hjälp till
de stora utredningarna kompletterar jag med information så det tydligt skall 
framgå hur folkets förtroende för 1) lagarna om förbud mot 
penningförfalskning, urkundsförfalskning och stöld har blivit åsidosatta av 
lagbrytande krafter i stor samhällsskala samt 2) hur det känsliga folkförtroendet 
för statsapparaten har åsidosatts. 

Kärnan i lagbrotten kan delas upp i två distinkta tidsperioder: 
aa) tiden före bankväsendet, genom samhällsmanipulation av regentmakten i 
nation efter nation eller som i Amerika de självständiga koloniernas/federativa 
staternas makt, lyckats bygga en statsapparat med vars hjälp man fick kontroll 
över åtminstone den aktuella nationens lagstiftande församling (parlamentet) 
och i förekommande fall även den verkställande regeringsmakten 
(president/premiärminister/statsminister) samt dömande makten (högsta 
domstolen med underliggande juridiskt rättsväsende). Med denna kontroll över 
nationens åtminstone lagstiftande makt påbörjades ett legaliserande av de 
lagbrott som man under fasen aa) använde sig av för att få makten över så 
småningom samtliga tre statsmakter i nation efter nation. 

bb) tiden efter att fasen aa) var uppnådd, vilket skedde vid olika tidpunkter i 
olika nationer, fortsatte man att använda sin kriminella affärsmetod, men nu 
inom lagens ram samtidigt som affärsmetoden fortsatte att vara kriminell 
avseende den övriga befolkningen (förmodligen mer än 99 procent av 
befolkningen). Med affärsmetoden som grund byggde man nu upp kapitalism i 
samhället. En kapitalism vars generalanalys och samhällskonsekvenser gås 
igenom i del I och framför allt i del II av trilogin. 

Sammanfattande analys av punkterna A och B
Med utgångspunkt från den omfattande analysen i framför allt del II men i viss 
mån även del I av trilogin har vi: i äldre tider, innan 
bankirerna/penningutlånarna dök upp med början i den första vågen från ca 950-
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talet i Europa och den andra vågen från slutet av 1400-talet var det en rad 
regenter eller som i kolonierna kolonisterna som tillverkade pengar ur tomma 
luften förde ut dessa pengar till samhället i enlighet med väsentligen fyra regler 
(metoder). 
        I kapitel 29 i del II visar jag att dessa fyra grundläggande regler (metoder) 
att föra ut pengar i samhälle krävde att det är endast en tillverkare av pengar i 
samhället. Det ekonomiska system som då ombesörjer detta ges i trilogin 
namnet monetärt finansierad ekonomi. En typ av ekonomiskt system som 
hanterades med mycket varierad kompetens (förmåga och villighet att skapa 
välstånd i ett samhälle). 
        Samtidigt har detta ekonomiska system, som system betraktat, genomgått 
åtminstone tre distinkta utvecklingsfaser i den ekonomiska historien. a) 
inflationskaraktäriserad och samtidigt svagt utnyttjande av samhällets urkraft 
resulterande i en primitivt utvecklad monetärt finansierad ekonomi demonstrerad
en ett större antal regenter, b) inflationsfri och samtidigt starkt utnyttjande av 
samhällets urkraft resulterande i en monetärt finansierad ekonomi som i trilogin 
ges namnet väl fungerande monetärt finansierad ekonomi. Demonstrerad av 
åtminstone Henry I:s tallysystem i England på 1100-talet, Benjamin Franklins 
ekonomiska system i Pennsylvania under åren 1723-1750, ön Guernseys 
kommunpolitiker under perioder under åren 1816-1958, samt Hjalmar Schachts 
ekonomivariant i Tyskland åtminstone åren 1934-1936. c) När dessutom 
tendenser till humanism (människovänlighet) förs in i ett sådant 
samhällssammanhang, i vilket såväl hög grad av inflationsfrihet som 
högutnyttjande av samhällets väldiga urkraft skett, har det trätt fram en 
begynnande människovänlig väl fungerande monetärt finansierad ekonomi fram.
Åtminstone Kung Henry I:s tallysystem på 1100-talet samt Benjamin Franklins 
ekonomi uppvisade denna begynnande människovänlig väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi. I del III av trilogin kallar jag denna variant på temat 
monetärt finansierad ekonomi för fas 1-ekonomi i uppstartfasen av ett 
högkultursamhälle. 

Om vi å andra sidan fokuserar på kapitalismen (bankirernas/penningutlånarnas 
ekonomiska system) möter vi ett distinkt annorlunda ekonomiskt system. Inom 
kapitalismen gäller att det i stället för en enda tillverkare av pengar är ett större 
antal penningtillverkare som idag år 2013 kan räknas i flera tusen 
penningtillverkare om vi ser till enbart USA. Innebörden är att det finns flera 
tusen penningtillverkande maskiner i det amerikanska samhället. Maskiner som 
inte nödvändigtvis har överblick över vad de andra maskinerna gör. Dessutom 
gäller att kapitalismens ekonomiska system för ut de tillverkande pengarna till 
samhället i huvudsak i enlighet med en regel (metod) i stället för fyra som inom 
monetärt finansierad ekonomi. Denna i huvudsak enda utförselmetod är utlåning
mot ränta. 
        I del II av trilogin visar jag att det finns ytterligare sätt att föra ut pengar i 
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ett kapitalistiskt samhälle men dessa sätt är mer eller mindre hemliga eller 
inofficiella och handlar om gåvor som inte går till den hjälpbehövande 
befolkningen och vanliga företagare utan pengarna hamnar hos banker och vissa
företag med syftet att fylla på konton med möjligheten att bedriva den globala 
Monte Carlo-ekonomin med hjälp av köp och försäljningar (ut- och inlåning mot
ränta) av skuldsedlar. På detta sätt går inte gåvorna till välståndsbyggande utan 
till spel kring ett ”roulettbord” baserat på riskupplägg med skuldsedlar i olika 
paketeringar (finansiella instrument). Till viss del går också gåvorna till hemlig 
militär forskning och säkerhetstjänsters hemliga arbete som till viss del 
finansieras av skattepengar men till förmodligen övervägande grad finansieras 
med hjälp av de hemliga gåvorna direkt från de penningtillverkande maskinerna.
Gåvor ges också till vissa institutionella investerare som åtminstone vissa 
försäkringsbolag när dessa spelat bort sina försäkringstagares pengar i den 
globala Monte Carlo-ekonomin. Gåvorna kallas då kvantitativa lättnader. Ett 
begrepp som gicks igenom i del II och som ni i de stora utredningarna behöver 
utreda mer på djupet då det är svårt att få fram uppgifter vad exakt dessa 
kvantitativa lättnader i sina ofantliga belopp egentligen använts till. Man kan 
säga att kapitalismen tillverkar pengar med hjälp av företagsformer som har 
bankoktroj (banktillstånd): åtminstone centralbanker, banker, kreditkortsinstitut 
och idag förmodligen även vissa av investmentbankerna. Skuggbankssektorns 
grundläggande kännetecken2 gås igenom längre fram i dessa fyra kapitel. 

Två konsekvenser
Konsekvensen av att kapitalismen för ut pengar på detta vis blir ett gigantiskt 
pyramidspel med gång på gång kollapser (bubblor som brister). Detta upplever 
samhället som cykler av växelverkande hög- och lågkonjunkturer. I det II av 
trilogin visar jag att dessa cykler är påtvingade vilket innebär att de är helt 
onödiga. En annan konsekvens är att välfärdsskapande hålls på en närmast 
extremt låg tillväxtnivå globalt sett. Denna välfärdskonsekvens träder fram 
därför att ca 98 procent av kapitalismens aktivitet är ett dygnet runt, året runt 
Monte Carlo-ekonomi karaktäriserat spel med odds (risk) med i betydande grad 
människors skattepengar som spelmarker. På så sätt blir kapitalismen i ett av 
sina generalfacit som att bevittna hur världens globala ekonomi har gjorts till ett 
kasino. Ett kasino där endast en förhållandevis liten rännil (ca 2 procent) av de 
ofantliga summorna pengar som flödar runt runt i världsekonomin tillåts gå till 
projekt som gör att den vanliga människan skall ha det väl ställt och vara 
ombesörjda och tillgodosedda i sina liv. Den vanliga människan, förmodligen så
mycket som minst 95 procent av jordens befolkning, har därmed gjorts till 

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_banking_system
  http://ec.europa.eu/internal_market/finances/shadow-banking/index_en.htm
  http://www.svd.se/naringsliv/cervenka-darfor-ar-varldens-ekonomi-sa-bracklig_8582800.svd
http://www.svd.se/search.do?
q=skuggbanker&sort=date&category=&section1=&section2=&section3=&section1=&type=&rating=&author=
&year=&month=&day=&timeRange=
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tjänare eller slavar med uppgiften att se till att det stora roulettbordet i Monte 
Carlo-ekonomin ständigt är igång. Ty det är till omfattande del med hjälp av 
vanliga människors skatter som de många skuldsedlar finansieras som håller 
handeln med skuldsedlar igång i världen. Det är denna mycket mycket 
omfattande ständigt pågående handel med skuldsedlar som är skuggbanks- eller 
investmentbankaktiviteten i världen. Exakt hur stor denna del som vanliga 
människors skatter utgör blir en uppgift för de stora utredningarna att ta reda på. 
Den är hur som helst betydligt större än affärsbankernas och kreditkortens 
utlåning av fiatpengar mot ränta.

I äldre tider
Här vill jag att man skall se att lagen om förbud mot falskmynteri 
(penningförfalskning) sålunda var tillkommen som ett skydd att hindra att 
ekonomiskt kaos uppstod i samhället. Vem som helst skall sålunda inte få 
tillverka pengar med en egen sedelpress eller penningtillverkande maskin (dator)
i sin källare eller bostad. Kapitalismen är sålunda ett system som använder sig 
av en affärsmetod (perfekt penningförfalskning, urkundsförfalskning och stöld 
via utmätningar/expropriationer) som man legaliserat för en liten grupp personer
i samhället. Affärsmetoden utgjorde från början tydliga kriminella 
lagöverträdelser och utgör fortfarande tydliga kriminella lagöverträdelser om 
den vanliga människan skulle använda sig av affärsmetoden. De personer eller 
företagsformer som har bankoktroj i världen har med instiftade lagar 
(banklagar), som de själva fått på plats med hjälp av kontroll över åtminstone 
lagstiftande församlingar, gjort affärsmetoden till något kriminellt rumsrent i 
sken av att allt är i sin ordning när det gäller bankoktrojverksamhetens egen 
verksamhet i världen. Jag talar då inte om de typer av bankverksamhet som 
bygger på andra principer än kapitalismen. Bankverksamheter som är marginell 
till sin ekonomiska omfattning i sammanhanget och i princip motarbetas mer 
eller mindre av kapitalismen. Exempelvis den typ av folkbanker som Ellen 
Hodgson Brown tar upp i sin nya bok The Public Bank Solution, From Austerity
to Prosperity eller JAK-banker i Sverige.

De kriminella har byggt en egen statsapparat
Kriminalitet har förvandlats till att bli till synes rumsren genom att de kriminella
har avkriminaliserat sitt eget lagbrott. Det har skett med hjälp av den 
statsapparat man byggt upp och kontrollen över denna statsapparats åtminstone 
lagstiftande församling. Kriminaliteten har därmed rent definitionsmässigt 
utvecklats till att bli så kallad högnivåkriminalitet. En typ av kriminalitet som 
styr vitala delar av en nation med hjälp av delar av en statsapparat. En 
statsapparat i sin helhet träder därmed fram som ger sken av att allt är i sin 
ordning. Att folket i nationen absolut skall kunna lita på sin statsapparat (läs: de 
kriminella). Ja, som om de kriminella (de vitala delarna av statsapparaten) vill 
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folket väl när det är precis tvärtom som jag ingående visar i del I och del II av 
trilogin. 
        Metoden, som således är en affärsmetod (tillverkning av pengar och 
utlåning av dessa mot ränta), som de kriminella använt sig av är att genom 
högintelligent samhällsmanipulation tillämpa hemlighållen högkulturkunskap av
matematisk logisk karaktär inom ramen för avancerad nonsensmatematik. 
Denna nonsensmatematik har under inga omständigheter fått avslöjas för folket 
eftersom det stora bedrägeriet då blir synligt och de kriminella avslöjas. Det är 
ju så jag själv som konstitutionell logiker genom logisk analys härlett mig fram 
till att ett gigantiskt samhällsbedrägeri pågår mitt framför ögonen på samhällets 
invånare. Folket har indoktrinerats att tro att det är småskolans elementära 
räkneregler och sunt förnuft som styr samhället när det egentligen är 
nonsensmatematik inom ramen för illusioner. Inte så i samtliga samhällsdetaljer 
men i en rad vitala delar av samhället som har att göra med penningtillverkning, 
kapitalistisk affärsverksamhet och parlamentarisk politisk aktivitet. 
        Det historiska facit visar att de kriminella gradvis steg för steg tagit över 
regentmakten i nation efter nation (Amerika har sin egen variant som jag går 
igenom i de 17 kapitlen i De Fyra Dörröppnarna i del II) genom att smygande 
steg för steg införa en statsapparat som sades ”avlasta” regenterna så dessa 
skulle få mer tid över till vad man som regent ansåg viktigt att fokusera på i 
regerandet. Resten kunde, enligt den nya statsmakten, delegeras till den nya 
framväxande statsapparaten som var de kriminellas organisation. När 
regenternas makt över nationen till slut var helt borta, olika årtal för olika 
nationer, så var regenternas makt så marginaliserad att de fortsättningsvis i 
princip beordrades att ägna sig åt sysslor som att hålla middagar, sköta 
invigningar och förrätta prisutdelningar och visa upp ett ansikte utåt för nationen
och möjligen ett ytterligare antal sysslor. Regenterna blev löneanställda åt de 
kriminella som nu hade tagit över samhället inom ramen för ytterst 
intelligensutvecklad högnivåkriminalitet som är svår eller mycket svår att 
genomskåda. Regenternas suveränitet hade i det läget försvunnit med visserligen
extremt hög lön men likväl anställda och avlönade av den nya statsapparaten 
med bankirerna (storspindlar/spindlar och invigda personer) i bakgrunden. 

Konstitutionellt har en diktatur ersatts av en ny diktatur 
Den nya diktaturen gav sken av att vara en framväxande demokrati inom ramen 
för politiska partier och parlamentarism. En konstitutionell logisk analys av 
grundvalen för dessa politiska partier visar att de utgör ett kamouflage för en 
diktatur eftersom samhällets verkligt avgörande tre frågor I, II och III inte ens 
snuddas vid av något av de parlamentariska partierna i någon av de åtminstone 
173 centralbanksnationerna i världen. Detta trots att de politiska partierna har 
egna tankesmedjor som med en tämligen lätt ansträngning mycket väl hade 
kunnat forska fram samhällets verkligt avgörande tre frågor I, II och III om man 
hade valt att forska en smula förutsättningslöst och med helhetssyn vilket man 
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systematiskt har undvikit och därmed svikit sina väljare som inte fått en chans 
att kunna förstå sitt samhälle på djupet hur detta fungerar vad avser makten över 
samhällets penningtillverkning och sättet på hur pengar förs ut i samhället. I, II 
och III gås igenom på djupet i trilogin och sammanfattas här helt kort av:
De parlamentariska politiska partiernas förda politik
Det historiska facit visar hjälp av de illusionsavslöjanden  som nu görs att de 
parlamentariska politiska partiernas förda politik har varit ett sakligt sett 
enastående hyckleri som gett sken av att vilja folket, företagandet, industrin och 
nationen väl när sanningen varit och är att dessa parlamentariska politiska 
partier fört och för en politik som egentligen bara verkställt den dolda 
ekonomiska diktaturens (högnivåkriminalitetens) diktat inom ramen för på sin 
höjd marginella samhällsförbättringar och ofta välfärdsnedmonteringar eller 
stora välfärdsnedmonteringar. I verkligheten var denna framväxande 
”demokrati” sålunda en illusion som mörklagt en ekonomisk diktatur, och är så 
än idag 2013. Detaljer som jag går igenom i del I och II av trilogin.

Det har tagit flera hundra år för de kriminella att med hjälp av 
sin gradvis framväxande statsapparat avkriminalisera sin egen 
kriminalitet
En efter en kom banklagarna på plats. Därmed började de tre lagbrotten 
penningförfalskning, urkundsförfalskning samt stöld genom expropriationer 
(utmätningar) legaliseras avseende de företag i samhället som hade bankoktroj 
(banktillstånd). Samtidigt gällde att dessa tre lagbrott fortsatte att vara lagbrott 
för samhällets invånare och företag i övrigt. Samtidigt introducerades det tredje 
svärdet i de fem svärdens illusion (bankräddningspaketen). En mycket 
intelligent illusion vars syfte är att få folket i den berörda nationen att tro att 
bankerna har haft godheten att låna ut av egna pengar. Att om inte bankerna får 
tillbaks sina utlånade pengar finns inga ytterligare pengar att låna ut till 
samhället. Därför går staten ut till folket med budskapet att bankernas måste 
räddas därför att de påstås vara systemviktiga för samhället. Att samhället 
således inte klarar sig utan bankerna som lånar ut pengar mot ränta. Räddningen 
av bankerna har gått till på så vis att staten tagit regerings och parlamentsbeslut 
om att använda delar av folkets inbetalade skatter som förts över i gigantiska 
belopp till bankerna som på detta sätt getts sken av att fått sina reserver av 
utlåningsbara pengar fyllda igen så en ny systemviktig utlåningsomgång av lån 
mot ränta till samhället har kunnat ske. Ni i de stora utredningarna behöver här 
sålunda se två parallellt pågående förlopp sedan hundratals år: 

1) Banklagarna har avkriminaliserat den använda kriminella affärsmetoden. 
Denna affärsmetod är i sin djupanalys en variant av så kallad 
högkulturkunskapsmatematik som kan användas till att tillverka pengar ur
tomma luften i sken av någon sådan tillverkning ur tomma luften inte alls 
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sker utan det i stället handlar om att ta fram egna pengar från en 
bakomliggande egen förmögenhet och godhet mot samhället låna ut av 
egna pengar mot ränta till samhället. En typ av mycket avancerad 
matematisk som är av nonsenskaraktär och strider mot sunt förnuft och 
därför lurade också regenten att nation efter nation att låta sig luras att bli 
av med sin statsmakt. Banklagarna har skrivits i ett så svårbegripligt 
juridiskt språk att det varit omöjligt för den vanliga människan att begripa
vad som sägs i dessa banklagar. Konstitutionella logiker har fram tills nu 
inte vågat berätta för samhället vad som står i dessa banklagar.

2) Bankräddningspaketen har gång på gång använts för att indoktrinera i 
folks medvetande att bankerna har egna pengar. Därmed har de 
avkriminaliserande banklagarna gjorts trovärdiga genom att mörkläggas 
så deras egentliga innebörd om penningframställning ur tomma intet inte 
skall synes och bli känt för den vanliga människan.

När förloppen 1) och 2) analyseras i en samtidighet blir plötsligt det stora 
bedrägeriet fullt synligt eftersom det blir uppenbart att en illusion pågår som 
försöker dölja det faktum att bankerna inte har några egna pengar. Bankerna 
tillverkar de så kallade utlåningspengarna i samma ögonblick som lån beviljas. I 
äldre tider skedde det genom att man tog in och förvaltade förmögna människors
depositioner och förskingrade dessa samt förmerade de perfekt 
penningförfalskade depositionssedlarna med hjälp av fraktional reserve banking.

Åtminstone Michael Kumhof (Deputy Division Chief of the Modeling Division 
of the IMF Research Department), ekonomiprofessor Richard Werner (monetary
and development economist ) samt författaren och juristen Ellen Hodgson 
Brown i sin senaste bok The Public Bank Solution, From Austerity to Prosperity 
visar idag att moderna banker tillverkar pengar ur tomma luften med hjälp av 
skendepositioner och skenlån. Det innebär att det inte finns någon verklig 
deposition eller inlånade pengar med i bilden längre när åtminstone affärsbanker
tillverkar pengar i samma ögonblick som de beviljar ett lån. I stället tillverkas 
pengar rakt av på ett ögonblick ur tomma luften men sålunda i sken av att man 
antingen har depositioner som i äldre tider eller lånat in pengar från andra 
banker eller samhället och lånar ut av dessa inlånade pengar.

Sanningen som man mörklagt
Denna sanning, att bankerna saknar egna pengar, har bankerna försökt att dölja 
under hundratals år för folken i de berörda åtminstone 173 
centralbanksnationerna. Dessutom blir det klarlagt att arrangemanget med 
bankräddningspaket finansierat med skatter är helt onödiga och därför en onödig
börda som lagts på folkets axlar. Att syftet med dessa bankräddningspaket 
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således varit att hålla den samhällslögn vid liv som säger att bankväsendet är 
systemviktig för samhället. De högnivåkriminellas själva livsnerv. Ni i de stora 
utredningarna ser nu själva hur det är fullt möjligt att logiskt bevisa att ett 
gigantiskt samhällsbedrägeri i stor samhällsskala blivit genomfört av kriminella 
som mycket sofistikerat intelligent använt sig av en egen konstruerad 
statsapparat för att göra sitt bedrägeri mörklagt och framstå som om allt är i sin 
ordning.
 
Ni i de stora utredningarna rekommenderas göra ett samhällstäckande 
flödesschema av logiska pusselbitar där ni tydligt ser hur storspindlarna med 
sina underlydande bulvaner spindlar och invigda personer i nation efter nation 
genomför sitt stora och ytterst välorganiserade samhällsbedrägeri. 

De följande tre kapitlen
I de följande tre kapitlen går jag igenom vissa grundläggande huvuddrag i hur 
högnivåkriminalitetens nonsensmatematik används i vår egen moderna tid av så 
kallade skuggbanker (investmentbanking). Jag startar med hur det började i 
Amerika 1782. Det visar sig nämligen att traditionell bankverksamhet som avser
utlåning mot ränta till folket och företagare i världen står för en förhållandevis 
mindre del av det totala flödet av pengar i världen. De verkligt stora summorna 
pengar hanteras med hjälp av skuggbanksverksamhet som är den verksamhet 
som investmentbanker ägnar sig åt. En verksamhet som i sin kärna är en 
nonsensmatematik-karaktäriserad handel med skuldsedlar som ges sken av att 
vara i kontakt med vanlig enkel småskolematematiks räkneregler och sunt 
förnuft. I verkligheten är denna handel med skuldsedlar sålunda 
nonsensmatematik som det absolut inte är meningen att varken institutionella 
investerare eller den vanliga människan skall begripa hur den fungerar. Därför är
det viktigt att åtminstone ett försök till att göra denna avancerade matematik 
görs begriplig så de som berörs börjar förstå. Som konstitutionell logiker ser jag 
att storspindlarna och spindlarna byggt ett globalt spelhus av enorma 
proportioner designad för förlustelse med hjälp av skuldsedlar och till 
förhållandevis mindre del lån mot ränta i reda pengar (fiatpengar) förmedlat av 
centralbanker, affärsbanker och kreditkortsinstitut. Storspindlarna och 
spindlarna samlas dag efter dag runt sitt privata ”kasinobord” som sålunda är 
inget mindre än världens samlade verkliga ekonomi och de bokstavligen leker 
med institutionella investerare som i sin tur leker med helt vanliga människors 
bland annat pensionspengar och delar av inbetalda skatter. Sådan gigantisk 
ekonomisk makt har dessa storspindlar och spindlar lyckats bygga upp med sina 
underlydande nivåer av invigda personer i världen att man fått den samlade 
världsekonomin att se ut som om allt är i sin ordning, med visserligen problem, 
men ändå allt i sin ordning och lagligt, när sanningen är att världsekonomin till 
ca 98 procent är ett ”roulettbord” i en Monte Carlo-ekonomi baserat på lagbrott 
som avkriminaliserats för denna lilla grupp personer i världen. Världens 
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ekonomi kan därför i sitt generalfacit sammanfattas som en till ca 98 procent 
hemlig ”svartklubb” där det pågår spel och dobbel av historiska proportioner i 
sken av att det är vanlig sund affärsverksamhet grundat på vinstprincipen och 
småskolans sunt förnuftsorienterade elementära räkneregler som pågår.
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Kapitel 2

Att göra en Bank of North America 

Vi blir nu mer avancerade. I del II av trilogin visar jag att det stora bedrägeriets 
nonsensmatematik kan sammanfattas i en allmän mörkläggningsgeneralekvation
(1): 

–1 = 0 = +1 = n x 1 = n                                                                                    (1)

där talet n gavs värdet 9 i del II av trilogin och representerade så kallad 
fraktional reserve banking.

Ekvationen (1) är i vanliga människors ögon rent nonsens men i en 
högnivåmatematikers ögon en demonstration av så kallat briljanstänkande i 
tillämpning av till varandra oförenliga och kompletterande logiska system inom 
ramen för byggande av en alternativ och komplementär matematik. Om du inte 
förstod den sista meningen så strunta i dem. Jag har valt att helt kort använda 
dessa ord med adress till högnivåmatematiker och konstitutionella logiker att 
identifiera vad (1) handlar om exakt preciserat. 

(1) har i modern tid, under åtminstone 1900-talet och här på 2000-talet, 
vidareutvecklats till att bli ännu mer avancerad och har numera åtminstone 
utseendet:

–1 = 0 = +1 = n x 1 = n = p x (-1 = +1)  = (-p  =  +p)                                      (2)

 (1) är ett sätt att i stället för ord, som i föregående kapitel, använda siffer och 
bokstavssymboler och likhetstecken att uttrycka den begreppsmässiga logiska 
innebörden vad jag sade i föregående kapitel. Om jag sålunda skulle ha skrivit 
en koncis matematisk avhandling skulle jag i princip på några A4 ha kunnat 
skriva hela trilogin men då hade ingen utom några förhållandevis få inom 
modern högre matematik begripit vad jag sagt. Därför, med syftet att nå ut till 
betydligt fler människor, har jag skrivit trilogin så åtminstone en något så när 
folkligt begriplighet av den allmänna mörkläggningsgeneral-ekvationen träder 
fram. Här i denna tilläggstext som Hjälp till de stor utredningarna väljer jag att 
visa hur (1) har vidareutvecklats. Men för att förstå denna vidareutveckling som 
jag skall berätta mer preciserat om i nästa kapitel och kapitlet därefter så 
behöver du bli invigd i hur de händelser där en viss händelseutveckling skedde i 
sin linda. Så komplicerad är nämligen (2) att det ur pedagogisk synvinkel är 

16



lämpligt att börja i skeenden som visar hur händelser var när de ännu inte hade 
hunnit bli komplicerade och sofistikerade på det sätt som (2) speglar. Jag klargör
sålunda i detta kapitel vidareutvecklingen av (1) i riktning mot (2) för att såväl 
de stora utredningarna som intresserade läsare skall förstå vad som pågår inom 
de moderna investmentbankerna, pensionsfonder, försäkringsbolag, stora 
statliga investeringsfonder och andra bolagsformer (institutionella investerare) 
när de använder andras pengar (ofta men inte alltid upplånade pengar och ofta 
av folk inbetalade skattepengar) att användas till att köpa ”spelmarker” (läs: 
skuldsedlar) i ett globalt pågående ”roulettbordsspelande” i den så kallade 
Monte Carlo-ekonomin som jag gick igenom i del II av trilogin.

Trolleritricken att inte behöva utföra någon arbetsinsats för att få
pengar i sin hand
Den allmänna mörkläggningsgeneralekvation (1) och dess vidareutveckling (2) i
modern tid inom skuggbanker (investmentbanking) är exempel på logiska 
strukturer med kapacitet att framställa pengar utan att arbetsinsats utförs. 
Nonsensekvationerna (1) och (2) blir därmed som att titta in i en 
trollerikonstnärs hemliga trollerilåda och upptäcka alla hemligheterna som 
möjliggör trollerikonsterna. Trollerikonster som blir möjliga genom att använda 
nonsens i sken av att vara sunt förnuft. Det är så trollkonstnären luras att få oss 
att tro att det är sunt förnuft som spelas ut när det egentligen är nonsens. Min 
uppgift är att visa hur logiken ser ut i det nonsens som speglas i (1) när det stora 
bedrägeriet ännu var i förhållandevis linda. Längre fram återkommer jag till 
analys av nonsensekvation (2) och då talar vi om ett bedrägeri i gigantisk 
samhällsskala inom ramen för den moderna globala Monte Carlo-ekonomin.

Förloppet för penningförfalskning när man gör en Bank of North 
America
Starta med nonsensekvationen (3):

-1 = +1                                                                                                             (3)

Där (3) är en del av den allmänna mörkläggningsgeneral-ekvationen (1): 

–1 = 0 = +1 = n x 1 = n                                                                                    (1)

Det är den logiska förklaringen till (3) i rollen som leverantör av skendeposition 
och skenlån som omvandlas till utlåningspengar som skedde 1782 i Amerika 
som jag skall redovisa i detta kapitel.

Termen -1 i ekvation (3) står för skendepositionen (skenlånet = bankens 
skenbara inlåning till sig själv) som alltså inte existerar men som ges sken av att 
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existera, och där +1-termen i ekvation (3) står för de ur tomma luften på ett 
ögonblick tillverkade elektroniska pengarna med hjälp av en dator kopplat till 
bankernas nationella och globala infrastrukturnätverk. Förloppet kan liknas vid 
att banken har en egen sedelpress i sin källare och vid behov så går någon ner i 
källaren och vevar fram det antal miljoner som en kund efterfrågar att få låna. 
Med andra ord förloppet för penningförfalskning, men att särskilda banklagar 
har införts som avkriminaliserar det här förfarandet om man som företagare har 
de rätta kontakterna och lyckats köpa ett bankoktroj (banktillstånd). Slutsatsen 
är att om du som privatperson lyckas köpa ett bankoktroj är det inte längre ett 
lagbrott att gå ner i sin källare och veva fram det antal miljoner du behöver och 
sedan hantera dessa i enlighet med utlåning av ränta eller den form som 
bankoktrojinnehavaren väljer inom ramen för dessa banklagar. 

I moderna centralbanksfall i så kallade kvantitativa lättnader
Om det är en centralbank, lite olika regler för olika nationer, så kan helt plötsligt
på ett enda ögonblick flera miljarder dollar tillverkas och ges som gåva till 
exempelvis ett försäkringsbolag som spelat bort försäkringstagarnas betalade 
försäkringspremier genom ”köp” (läs: investering = utlåning av 
försäkringspremiepengar mot ränta) i skuldsedlar i den globala Monte Carlo-
ekonomin. Den amerikanska centralbanken agerade på detta sätt i en av sina så 
kallade kvantitativa lättnader riktat mot åtminstone försäkringsbolaget AIG år 
2008 i samband med Lehman Brother-kraschen. I centralbanksfallet gäller att 
man inte ens talar om skendeposition eller skenlån utan öppet erkänner att man 
tillverkar så och så många miljarder dollar ur tomma intet på ett enda ögonblick 
och fördelar dessa miljarder i enlighet med en kvantitativ lättnad. Förfarandet 
sker då i enlighet med nonsensekvationen (4).

0 = +1                                                                                                             (4)

Där också (4) är ett specialfall av den allmänna nonsensekvationen (1) som 
också kan ges namnet den allmänna mörkläggningsgeneralekvation (1).

Så tidigt som 1782
Med tanke på Kumhofs, Werners och Browns uppmärksammade påpekande om 
att affärsbanker i modern tid använder sig av skendepositioner och skenlån 
enligt nonsensekvation (3) som metod att tillverka fiatpengar ur tomma luften 
vill jag här påpeka att så tidigt som 1782 använde den statligt tillsatte 
bankdirektören för Bank of North America sig av principen om skendeposition 
som metod att tillverka fiatpengar ur tomma luften i det Amerika som ännu inte 
hade hunnit bli USA. Den statligt tillsatte bankdirektören gav sålunda order om 
att det skulle tillverkas (sedelpress på den tiden) stora summor sedelpengar på 
formen depositionsbevis utan att det fanns någon deposition som backade upp 
(garanterade) dessa depositionsbevis. Depositionsbevis (sedelpengar) som sedan
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lånades ut till bland annat den dåvarande federationskongressen som ännu inte 
hade blivit USA:s kongress. På sidor 796-797 i del II visar jag att denne av den 
amerikanska staten utsedde bankdirektören denne använde sig av skuldsedlar 
som skendeposition. Saken är bara att skuldsedlar är ingen tillgång utan en 
fordran. 

Skuldsedeln är sålunda inte garanterade-pengar utan kanske-
pengar
I klartext betyder det att skuldsedeln är inte pengar utan en papperslapp som 
intygar att någon står i skuld och skall betala. Innan betalningen är gjord har 
skuldsedeln inget värde annat än att utgöra en, och läs detta noga, en i allra 
bästa fall försäkran (löfte med risk inbyggt) om att betalning av det lån skall ske
som skuldsedeln representerar. Så länge lånet inte är återbetalat är skuldsedeln 
ett luftslott som går att jämföra med ett påstående som säger att i en framtid 
kommer förhoppningsvis ett lån att betalas igen. Risken finns med andra ord att 
lånet ej kommer att betalas igen. Skuldsedeln är sålunda inte garanterade-
pengar utan kanske-pengar som det råder osäkerhet kring (risken) om dessa 
kanske-pengar skall uppfattas som garanterade-pengar eller inte. På detta sätt 
blir det en distinkt skillnad i att något är garanterat (med säkerhet utan minsta 
tvivel) och att detsamma är behäftat med vagheten kanske. Därför är det inte 
korrekt att hantera skuldsedlar som om de da facto är verkliga pengar i 
betydelsen garanterade-pengar när de i sin stränga begreppsmässiga analys 
nämligen skall uppfattas som kanske-pengar. Med hjälp av nonsenstricket
-1 = +1 går det sålunda att förvränga ordet kanske så detta övergår i att bli ordet 
garanterad.  
        I sin förlängning, när man inte är så här noggrann och djupgående i sin 
analys övergår då begreppet kanske-pengar i det helt korta begreppet pengar och
så är det klart. Ordet kanske har trollats bort och skuldsedeln har givits sken att 
vara något som är likställt med reda pengar. När ordet kanske elimineras från 
begreppet kanske-pengar dyker det sålunda upp en ny typ av pengar som ger 
sken av att vara pengar. Sålunda skenpengar (kanske-pengar) som väljs att 
användas som en deposition i sken av att vara en verklig deposition med 
garanterat värde, som om det är reda pengar vi talar om, och så skapas en så 
kallad skendeposition. Om en innehavare av skuldsedel väljer att låna ut 
skuldsedeln i sken av att den är verkliga pengar så skapas i motsvarande grad ett
skenlån i betydelsen att sken ges att det är verkliga pengar som lånas ut. Därmed
har du som läsare logiken tydligt utmejslad hur man definierar begreppen 
skendeposition och skenlån. 

Trolleritricket med lita nya ord
Den statligt tillsatta bankdirektören valde att använda ett trolleritrick som i 
vanliga människors sunt förnuftsorienterade ögon är rent nonsens eftersom ett 
kanske är ett kanske i vanliga människors sunt förnuftsvärld. Ett kanske är med 
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andra ord inte samma sak som att bestämt påstå att något kommer att bli 
uppfyllt. Trolleritricket som den statligt tillsatte bankdirektören för Bank of 
North America använde sig av var sålunda att använda sig av följande logik: -1-
termen i nonsensekvationen  -1 = +1 står för att ”något” (exempelvis 
skuldsedlar) bär bevis på att vara en skuld (fordran = underskott = liability) och 
som ännu inte blivit betald [reglerad] och dessutom är behäftad med villkoret att
kanske inte bli betald (reglerad). +1-termen i nonsensekvationen  -1 = +1 står för
att ”något” (exempelvis skuldsedlar) bär bevis på att vara verkliga pengar eller 
garanterade-pengar. Sålunda en skuld (fordran = underskott = liability) och som
ännu inte blivit betald [reglerad] och dessutom är behäftad med villkoret att 
kanske inte bli betald (reglerad). Sålunda en tillgång = överskott = asset. 

Det ”magiska trollspöt” och folksagan Grodprinsen
”Trollspöt” är likhetstecknet i nonsensekvationen  -1 = +1 som förvandlar 
”något” (exempelvis skuldsedlar) från det vaga kanske till det bestämda 
garanterade. På detta vis kan den logiska strukturen -1 = +1 användas till att 
förvränga ordet kanske till att ”förtrollas till att bli” ordet garanterad. Principen 
följer samma grundläggande logik som berättas i den kända folksagan 
Grodprinsen3 som har filmatiserats av åtminstone Walt Disney. I folksagan 
Grodprinsen förvandlas (förtrollas) en prins till en groda av en ond voodooman. 
Prinsen försöker hitta ett sätt att bryta förtrollningen. En vacker servitris dyker 
upp. Grodan lyckas övertala servitrisen att kyssa grodan i hopp om att 
förtrollningen skall brytas och grodprinsen skall återförvandlas till 
människoprinsen. Men kyssen resulterar i också servitrisen blir en groda. 
Tillsammans försöker det omaka grodparet hitta den trollformel som skall 
återförvandla dem bägge till vad de egentligen är: två människor. Till slut hittar 
de en kvinna som kan bryta förtrollningen. En 197-årig voodookvinna som har 
det godas kraft inom sig. Denna näpna lilla folksaga är inget mindre än modern 
högre matematik i demonstration av briljansinstrumentet med inslag av 
relativism i först skapande av en illusion. Sedan genomskådande av illusionen 
och därefter återställande av verkligheten. Så här fungerar det: Se dig själv som 
en iakttagare. Det vill säga du ser saker som du menar att de är. Först ser du 
prinsen som en människa. Plötsligt förtrollas han till en groda. Sedan försöker 
prinsen som groda att få den vackra servitrisen att genomskåda illusionen. Det 
vill säga få servitrisen att se grodan som människa i prinsgestalt. Servitrisens 
kyss av grodan förtrollar emellertid även servitrisen rakt in i illusionens värld 
och så blir även hon en groda. Dock samtidigt som både prinsen och servitrisen 
vet att de egentligen är människor men tycks vara grodor i en slags förtrollning 
(illusionen). Nästa steg i den logiska utvecklingen är att det omaka paret hittar 
den goda voodookvinnan som har den magiska kraften att ta de båda grodorna ut
ur förtrollningen. Abrakadabra sim sala bim hokus pokus filiokus och så är de 
båda grodorna ute ur illusionens värld och återigen synliga som två människor, 
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Grodprinsen
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prinsen och servitrisen.

Folksagan Grodprinsen skulle kunna skrivas:  -1 = +1
Denna gamla folksaga skulle sålunda kunna berättas i koncis matematisk form 
med fem ynka symboler:  - 1 = +1. Naturligtvis skulle det bli en erbarmerligt 
torr och tråkig saga om den berättades så kort men likväl är det nonsensekvation 
(3) som berättas i folksagan Grodprinsen. Gamla folksagor är alltså guldgruvor i
avancerade logiska strukturer om du bara har ögon att se med. Det är därför jag 
dedikerat denna kompletterande text till folksagornas värld. Gamla sagor är ofta 
demonstrationer av illusionism som i folksagans värld inte sällan blir till magi 
och förtrollningar. I Bank of North Americas fall antar begreppet ”något” 
formerna kanske-pengar och garanterade-pengar inom ramen för skuldsedlar. I 
folksagan Grodpinsen antar ”något” formerna människa och groda inom ramen 
för levande väsen. Det är så här du på djupet lättare förstår vad en så kallad 
logisk struktur är för något. En logisk struktur är ett tema som likt ett 
musikstycke kan spelas på många sätt. Styckets olika variationer. Om det är 
sakfakta i en text du analyserar börjar du undan för undan se skogen för alla 
träden utan att fastna i att bara se ett enda träd och då inte ser skogen.

Nu behövs det kompetens och åter kompetens
Jag berättar ovan detaljer så att du som läsare exakt tydligt och logiskt skall 
förstå själva grunden för hur moderna skuggbanker (investmentbanker) i världen
arbetar dygnet runt, året runt. Min egen erfarenhet som forskare är att det är en 
god idé att börja i de logiska händelser som ännu är så pass enkla och begripliga 
att man inte drunknar i komplexitet. Det är därför jag gång på gång i del II av 
trilogin påpekar att det är så viktigt att göra helhetsanalyser som sträcker sig 
helst hundratals år och kanske 1000 år eller längre tillbaks i tiden. Med så 
omfattande tidsramar går det nämligen att se hur ”något” (en viss princip) 
började användas när ”något” ännu befann sig i sin linda för att sedan när åren 
gick vidareutvecklades och blir mer och mer komplicerat och sofistikerat fram 
till där vi är nu i utvecklingen. 

När den logiska strukturen –1 = +1 ännu befann sig i sin linda
1782 hade storspindlarna ännu inte lärt sig att hantera skuldsedlar så sofistikerat 
som man gör idag i modern global Monte Carlo-ekonomi. I min forskning har 
jag alltså hittat en liten bank med namnet Bank of North America som 1782 
utförde en späd späd liten början i det som sedan växt till modern 
investmentbanking i global skala i modern tid. Jag återkommer strax till hur det 
hela fungerar idag. Först skall jag sammanfatta kärnan i vad som skedde 1782. 
Ty det är denna kärna som dagens storspindlar använder sig av gång på gång när
de bedriver sin modern Monte Carlo-ekonomi.
1782 utförde den statligt tillsatta bankdirektören för Bank of North America 
trolleritricket att förtrolla det som var en liability (underskott = fordran) av 
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kanske-pengar till att på ett enda ögonblick förvandlas till en asset (överskott = 
tillgång) av till synes reda pengar (läs: prinsen som förtrollades till en groda). 
Dessa till synes reda eller verkliga pengar (grodan) användes sedan som en till 
synes äkta deposition (en till synes groda när det egentligen var en prins). 
Sålunda när sanningen var att det handlade om en skendeposition som gavs sken
av att vara en deposition. En till synes äkta deposition som sålunda inte 
existerade och därför strikt logiskt är att beteckna som en skendeposition. 
Grunden eller den skenbara depositionen som motsvarade  1/5 av de pengar som
Bank of North America sedan tillverkade med hjälp av denna skendeposition 
lånades sedan ut tillsammans med de ytterligare tillverkade 4/5 delarna 
(fraktional reserve banking-delen) ut som Bank of North Americas egna 
utlåningspengar. Den amerikanska allmänheten trodde alltså att Bank of 
America tog fram egna pengar från en bakomliggande förmögenhet och lånade 
ut som utlåningspengar mot ränta. De ytterligare 4/5 delarna (80 procenten) av 
de tillverkade utlåningspengarna byggde därmed på luftförmeringen av denna 
ickedeposition i enlighet med den tidens fraktional reserve banking vars 
tillvägagångssätt jag går igenom i del II. Här vill jag passa på och påpeka att på 
sidan 797 i del II står det felaktigt: Grunden (1/4) för de pengar som banken 
falskt… skall ersättas med Grunden (1/5) för de pengar som banken falskt 
lånade… 

Ett snillrikt trolleritricksande        
Den statligt tillsatta bankdirektören tog alltså de skuldsedlar han stod i begrepp 
att överlämna till de franska utlånarna av guldmynt och använde dessa 
skuldsedlar som en skendeposition enligt (3). Sedan tillverkade han sedelpengar 
på formen depositionsbevis motsvarande 5 gånger beloppet som skulden 
motsvarade i dessa skuldsedlar (skendepositionen). Därefter tog han 
skendepositionen, som egentligen skulle finnas på banken som deposition, och 
överlämnade dessa skuldsedlar (skendepositionen) till fransmännen som bevis 
på skuld (mottagande) av de guldmynt den franske utlånaren överlämnade till 
Bank of North America. Guldmynten i sin tur lånades ut till åtminstone 
federationskongressen. 

Den logiska möjligheten av ytterligare ett bedrägeri som indikeras
ha utförts 1782
Ni i de stora utredningarna rekommenderas undersöka om den statligt tillsatta 
bankdirektören utöver den tillverkade skendepositionen bestående av 
skuldsedlar möjligen dessutom använde de lånade guldmynten som grund att 
ännu en gång tillverka fyra gånger värdet av guldmynten som ytterligare 
depositionsbevis och sedan lånade ut guldmynten så också denna deposition i så 
fall inte hölls som deposition på banken. Han var ju redan upp över öronen 
involverad i bedrägeri varför ännu ett bedrägeri kanske föll sig naturligt för 
denne bankdirektör. Oavsett om denna ytterligare skendeposition utfördes eller 
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ej så gällde att de depositionsbevis (sedelpengar) som Bank of America 
tillverkade inte på långt när täckte den amerikanska nationens väldiga behov av 
sedelpengar år 1782. Därför var Bank of North America att betrakta som en liten
bank. Dessutom gällde att de depositionsbevis (sedelpengar) som Bank of 
America tillverkade saknade gulduppbackning trots att federalisterna bedyrade 
(läs: blåljög) att sedelpengarna var finansierade sedlar (gulduppbackade sedlar). 
Ett bedrägeri på åtminstone två punkter blir därmed synligt: a) deposition 
saknades för att trycka upp de ursprungliga sedelpengarna, b) guld saknades som
gulduppbackning för de påstått finansierade sedlar som lånades ut mot ränta. Det
var därför ett avancerat bondfångeri i åtminstone två punkter som denna statligt 
tillsatta bankdirektör ägnade sig åt. Lurendrejeriet passerade obemärkt förbi 
därför att det var högintelligent designat med hjälp av nonsensekvationen (1) 
som utgick från frimurarnas hemliga lära och som under inga omständigheter 
skulle göras känd för den vanliga människan. Den ovetande allmänheten hade 
naturligtvis ingen som helst insyn i vad som skedde. Man hade därmed inte en 
chans att begripa vad som pågick logiskt utan man litade på att det var sunt 
förnuft som användes och att allt gick rätt till och inga lagbrott skedde. 

Guldet som fanns i sammanhanget
Det guld (guldmynt lånade från Frankrike) var utlånat till bland annat 
federationskongressen och användes i den löpande betalningen som 
federationskongressen hade att betala sina räkningar av olika slag. Skuldsedlar 
som i ett senare skede reglerades betydde att Bank of America fick igen 
skuldsedlarna från Frankrike samtidigt som den franske utlånaren fick igen 
värde motsvarande värdet av de utlånade guldmynten plus ränta. I del II kallar 
jag den statliga bankdirektörens trolleritrick för monetarisering av skuldbrev. 
Hans trolleritrick skulle även kunna kallas för monetarisering av skuldsedlar. I 
det fortsatta väljer jag att kalla denna monetarisering av skuldsedlar för att göra 
en Bank of North America som sålunda i sin kärna består av två steg.

Kärnan i trolleritricket att göra en Bank of America
Kärnan består av (konstitueras av) två distinkta steg:

1) Trolleritricket att förtrolla (förvandla) kanske-pengar till 
        garanterade-pengar med hjälp av nonsensekvationen (trollspöt)   -1 = +1. 
        På så sätt skapas en bytesvara av till synes garanterade-pengar.

2) Att använda den i A tillverkade bytesvaran som ges sken av att vara 
    till synes garanterade-pengarna att användas till att byta till sig ett värde av    
    något slag med villkoret att båda bytesvarorna skulle skiftas tillbaks längre 
    fram tiden med ränta inblandat. I fallet med Bank of North America 1782 var 
    syftet att med bytesvaran de till synes garanterade-pengarna (skuldsedlarna) 
    byta sig till guldmynt. Detta förfarande kallades också i Bank of America-
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    fallet för att ”köpa” guldmynt vilket är detsamma som att låna ut 
    skuldsedlarna i utbyte mot att låna in guldmynt och sedan förhoppningsvis 
    (risken som är inblandad) återlämna värdet av guldmynten plus ränta mot att 
    få tillbaks skuldsedlarna. Därmed har du fått den logiska grunden för att 
    lättare kunna förstå modern investmentbanking inom ramen för det som i 
    modern tid kallas för skuggbanker där vi strax skall bli ännu mer avancerade.

Ett viktigt påpekanden i vår egen tid
Här på 2000-talet har, som jag nämnde i förra kapitlet, Michael Kumhof4 
(Deputy Division Chief of the Modeling Division of the IMF Research 
Department), ekonomiprofessor Richard Werner5 (monetary and development 
economist ) samt författaren och juristen Ellen Hodgson Brown6 i sin senaste 
bok The Public Bank Solution, From Austerity to Prosperity pekat på att 
moderna banker tillverkar pengar ur tomma luften med hjälp av 
skendepositioner och skenlån. Det innebär att det inte finns någon verklig 
deposition eller inlånade pengar med i bilden. Affärsbankerna i världen det 
handlar om har sålunda valt att leka med ordet kanske i kanske-pengar och löpa 
lina ut genom att ersätta ordet kanske med inte så begreppet inte-pengar dyker 
upp. Kan du se detta? Vi erhåller då en typ av pengar som inte är pengar men 
som ges sken av att vara garanterade-pengar. Det är denna variant på principen 
skendeposition och skenlån som Kumhof, Werner och Brown hänvisar till när de
talar om moderna affärsbankers metod att tillverka pengar ur tomma luften. 
Moderna affärsbanker använder sig sålunda inte ens av skuldsedlar som 
skendeposition, som gjordes i Bank of America 1782, utan man använder sig av 
inte-pengar som skendeposition. Inte-pengar i betydelsen deposition bestående 
av ingenting alls. 
Nonsensmatematiskt kan detta moderna tillvägagångssätt uttryckas med den 
nonsensekvation som du redan lärt känna som (4):

0 = +1                                                                                                               (4)

Där (4) är en del av den allmänna mörkläggningsgeneral-ekvationen (1): 

–1 = 0 = +1 = n x 1 = n                                                                                    (1)

Samtidigt har du tidigare i detta kapitel lärt känna nonsensekvationen (4) från 
det sammanhang där den amerikanska centralbanken agerade i en av sina 

4 http://effektmagasin.se/imf-ekonomen-michael-kumhof-talar-klarsprak
  http://michaelkumhof.weebly.com/
  http://www.youtube.com/watch?v=YnAtHbDptj8
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Richard_Werner
  http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Werner
  http://www.youtube.com/watch?v=wDHSUgA29Ls

6 http://ellenbrown.com/
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ellen_Hodgson_Brown
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kvantitativa lättnader riktat mot åtminstone försäkringsbolaget AIG år 2008 i 
samband med Lehman Brother-kraschen. Vi har alltså att moderna affärsbanker 
börjat agera som centralbanker agerat i åtminstone sina kvantitativa lättnader där
man helt rakt av ur tomma luften trycker upp (tillverkar) nya pengar utan att det 
finns någon deposition med i bilden. Skillnaden mot en centralbank är att ovan 
affärsbanker ger sken av, spelar ut en illusion, av att man får fram 
utlåningspengar med hjälp av depositioner, men som alltså är skendepositioner 
som inte ens är skuldsedlar.

Om vi nu sammanfattar den klassiska att göra en Bank of North America med 
ovan moderna affärsbankers metod att tillverka pengar ur tomma intet får vi en 
generaliserad nonsensekvation (5) som täcker in både det klassiska fallet och 
modern tid:

-1 = 0 = +1                                                                                                      (5)

Det är bland annat nonsensekvation (5) som jag vill visa er i de stora 
utredningarna. Ty det är med (5) som grund som ni behöver analysera modern 
investmentbankverksamhet som är detsamma som den globala 
skuggbanksaktiviteten. Dagens investmentbanker använder sig sålunda av 
åtminstone (3), men också förmodligen (4) samtidigt som de vidareutvecklat (3) 
till (2) som jag skall gå igenom i de avslutande två kapitlen.

-1 = +1                                                                                                           (3) 
 
 0 = +1                                                                                                           (4)

–1 = 0 = +1 = n x 1 = n = p x (-1 = +1)  = (-p  =  +p)                                   (2)

Den tyske filmregissören Werner Herzog
Som avslutning på detta kapitel vill jag berätta en fascinerande liten berättelse 
från verkligheten. Den tyske regissören Werner Herzog7 skapade på 1970-talet 
en film som handlar om den till synes efterblivne Kaspar Hauser: The Enigma of
Kaspar Hauser: Every Man for Himself and God against All8. Ur 
briljansperspektiv är filmen fantastisk därför att den med enkelhet och känsla 
visar vad briljans, utanför boxen-tänkande, är för något. Detta samtidigt som 
filmen förmedlar empati, medkänsla och människokärlek i en grym värld fylld 
av förutfattade och dömande åsikter. Återigen dyker en groda upp i ett briljant 
illusionsgenomskådande. 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Herzog
  
8 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Enigma_of_Kaspar_Hauser
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Kaspar Hauser
I Tyskland på 1800-talet fanns en ung man i tonåren vid namn Kaspar Hauser. 
Kärlekslösa personer hade placerat honom som barn i en källare där Kaspar 
hölls isolerad från omvärlden i mer än tio år. En liten trähäst och en groda blev 
Kaspars lekkamrater. När Kaspar kom i puberteten släpptes ”livstidsfången” fri 
genom att placera Kaspar Hauser på ett torg med en lapp på bröstet där det stod 
skrivet: ”Ta hand om mig”. Kaspar visste inte hur man beter sig när man är 
bland människor och stod där tafatt. Han kunde varken läsa, skriva eller räkna 
och hade ett svagt utvecklat ordförråd och togs sålunda för att vara en 
efterbliven idiot. 
        En man med medkänsla kom gående på torget och såg att Kaspar behövde 
hjälp. Mannen tog hand om den till synes efterblivne idioten och gav honom ett 
nytt hem där det fanns kärlek och omtanke. Ett rykte började gå om den 
märklige Kaspar. Från det ansedda universitet dök det en dag upp en professor 
som hade kallats in för att intelligenstesta Kaspar. Professorn, lärd och med hög 
akademisk titel, valde att vara dryg. Det märktes han gjorde sig viktig på 
Kaspars bekostnad. Medvetet gav professorn den helt obildade Kaspar Hauser 
en ganska svår paradox inom matematisk satslogik att lösa. Med andra ord ingen
nybörjarparadox. Lösningen, enligt professorns sätt att lösa paradoxen är så 
komplicerad att även jag som konstitutionell logiker får hålla i mig när jag tar 
del av den för att exakt förstå vad professorn egentligen säger. Professorn hade 
sålunda på förhand bestämt sig för att kugga Kaspar. Så skulle intelligenstestet 
utföras. Efter förrättat värv skulle professorn kunna gå därifrån medan Kaspar 
kanske bryskt skulle tas om hand av myndigheterna och spärras in på någon 
institution där det återigen i värsta fall saknades kärleksfulla människor och 
omtanke. 
        Kaspar, ovetande om den fälla som professorn gillrade för honom, 
funderade på den konstiga frågan han fått som inte gick att förstå och verkade 
vara logiskt motsägande. En typisk paradox. Sådana svåra ord fanns inte i 
Kaspars värld. För Kaspar var det en konstig fråga och inget annat. Professorn 
småpratade i bakgrunden med Kaspars beskyddare medan Kaspar satt till synes 
frånvarande tyst för sig själv och tänkte. 
        Till slut hördes ett harklade från professorn, lätt besvärad, som för att 
markera att tiden för intelligenstestet var över och att Kaspar inte hade avgivit 
någon lösning på paradoxen. Precis när professorn skulle gå därifrån och det 
verkade som om Kaspar inte klarade testet började Kaspar prata. På sitt eget 
originella sätt som inte försökte göra sig till eller spela några spel utan bara var 
sig själv rakt upp och ner började Kaspar berätta om sin lekkamrat grodan. 
Kaspar löste paradoxen med sådan briljans och enkelhet att också ett barn kan 
förstå lösningen. Kaspars lösningen är en demonstration av utanför boxen-
tänkande. Professorn blev så förvånad att han fullständigt kom av sig. På ett 
enda ögonblick stod det nämligen klart att Kaspar ägde förmåga att göra något 
svårt enkelt till skillnad från professorns lösning som innehåller upprepade 
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negationer i en komplex tillkrånglad formulering. Dessutom stod det klart att 
den till synes efterblivne Kaspar Hauser hade en intelligensförmåga som var 
åtminstone god. Utan att ge Kaspar erkänsla vände professorn förnärmat på 
klacken och gick tvärt därifrån. Händelsen gjorde att Kaspar fick bo kvar hos sin
beskyddare. Jag själv var 24 år när jag såg filmen 1974. Filmen gjorde ett starkt 
intryck på mig som konstitutionell logiker och också ur perspektivet empati och 
människokärlek. Tack Herr Herzog! Ni har gjort en fantastiskt film.
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Kapitel 3

Den moderna handeln med skuldsedlar
 

Spelet med våra pensioner 

I detta kapitel skall jag visa hur spelet med våra pensioner går till. Spelet är en 
del av skuggbanksystemet (investmentbankerna) i världen.

Utgå från (3): 

-1 = +1                                                                                                             (3)

Skuldsedlarna som (3) handlar om och handlar med i moderna 
investmentbanksammanhang ligger samlade i fem jättelika högar. Varje hög 
kallas för fond. Varje fond är i sin tur en slags börs (handelsplats) där man köper
och säljer skuldsedlar som inte kallas skuldsedlar därför att det klingar dåligt 
med ordet skuldsedel. Skuldsedlarna har i stället officiellt namnet finansiella 
instrument med detaljnamn som swappar, warranter, optioner, derivat, 
obligationer, subprimelån och en lång rad ytterligare namn som låter både 
avancerat och lärt men som i sin kärna är förvånansvärt simpla skuldsedlar rakt 
av och så är det inte mer med det. 
        Skuldsedlarna köps och säljs med vissa tillagda villkor. Det är dessa villkor
som gör att de antar de specifika namnen ovan som finansiella instrument. Den 
gemensamma nämnaren är, och läs detta noga, att dessa enorma mängder 
skuldsedlar i utomordentligt många fall handlar om att tillämpa principen för att
göra en Bank of North America vars kärna från föregående kapitel konstitueras 
av två distinkta steg:

1) Trolleritricket att förtrolla (förvandla) kanske-pengar till garanterade-pengar 
med hjälp av nonsensekvationen (trollspöt)   -1 = +1. På så sätt skapas en 
bytesvara av till synes garanterade-pengar.

2) Att använda den i A tillverkade bytesvaran som ges sken av att vara till synes
garanterade-pengarna att användas till att byta till sig ett värde av något slag 
med villkoret att båda bytesvarorna skulle skiftas tillbaks längre fram tiden 
med ränta inblandat. I fallet med Bank of North America 1782 var syftet att 
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med bytesvaran de till synes garanterade-pengarna (skuldsedlarna) byta sig 
till guldmynt. Detta förfarande kallades också i Bank of North America-fallet
för att ”köpa” guldmynt vilket är detsamma som att låna ut skuldsedlarna i 
utbyte mot att låna in guldmynt och sedan förhoppningsvis (risken som är 
inblandad) återlämna värdet av guldmynten plus ränta mot att få tillbaks 
skuldsedlarna. 

Idag är det inte guldmynt som ”köps”
I den moderna skuggbankhanteringen är det inte guldmynt som ”köps” utan 
”köpen” handlar om att låna ut skuldsedlarna som bytesvara i utbyte mot att låna
in institutionella investerares investeringspengar (exempelvis statliga och privata
fonders pensionspengar som är detsamma som fiatpengar eller garanterade-
pengar) och sedan förhoppningsvis återlämna dessa pensionspengar (fiatpengar)
plus ränta (ytterligare fiatpengar på formen inbetalade skatter) mot att få tillbaks 
bytesvaran skuldsedlarna.
        Om vi skalar av fikonspråket i dessa övertydliga och krångliga men 
djupgående förklarande ord så handlar det simpelt som vanligt om lån mot ränta.
Med detta klart för oss har vi således att de fem högarna med skuldsedlar i 
världen bildar fem olika typer av fonder eller handelsplatser (börser). Fonder 
som har namnen: aktiefonder, fastighetsfonder, räntefonder, statsfonder och 
råvarufonder med hänvisning till vad för typ av varuslag (skuldsedeltyp) som är 
inblandade i utlåning av pengar mot ränta för att som bevis på skuld (lån mot 
ränta) få en skuldsedel i sin hand. 

Den globala Monte Carlo-ekonomin kan därför liknas vid ett 
marknadstorg
där det pågår kommers (försäljning) från fem olika färgglada stånd som erbjuder
en speciell vara till försäljning. Att varorna ”säljs” betyder i klarspråk sålunda 
att de belånas mot ränta. Det innebär att ägaren till varan (skuldsedeln) erbjuder 
andra (köparna) att bli ”delägare” till varan under en viss tid genom att ägaren 
lånar ut en andel av varans ägarskap med syftet att få in pengar på formen 
fiatpengar i stället för att ligga på pengar som är på formen kanske-pengar. Som 
motprestation i bytesaffären ges löftet att förhoppningsvis (risken som är 
inblandad) betala tillbaks de lånade fiatpengarna plus en ränta till utlånaren 
varmed den ”sålda” ägarandelen i så fall återgår (”köps tillbaks”) av den 
ursprungliga ägaren varmed skuldsedeln sägs bli reglerad. 

De fem varustånden på marknadstorget  
I en aktiefond delas företag upp i ägarandelar som ”säljs” på marknaden (den 
globala Monte Carlo-ekonomins spelhus som är ca 98 procent av världens 
pengar som flödar fram och tillbaks i världsekonomin. ”Säljs” betyder att ägaren
till företaget sålunda lånar ut ägarandelar mot ränta. Ägaren får in lånade 
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fiatpengar och lämnar över en skuldsedel som bytesvara. Ägaren betalar ränta 
(fiatpengar) till utlånaren av de utlånade pengarna. Skuldsedeln som figurerar är 
aktien (beviset på att lånet är genomfört). Skuldsedeln som figurerar i 
företagssammanhang kan också ha namnet företagsobligation (beviset på att 
lånet är genomfört).

I en fastighetsfond delas fastigheter (bostadshus, villor, industrifastigheter och 
så vidare) upp i ägarandelar som ”säljs” på marknaden. ”Säljs” betyder att 
ägaren till fastigheten lånar ut ägarandelar mot ränta. Ägaren får in lånade 
fiatpengar och lämnar över en skuldsedel (till synes garanterade-pengar). 
Ägaren betalar ränta (fiatpengar) till utlånaren av de utlånade pengarna. 
Skuldsedeln som figurerar är bostadsrättslånepapperet, villalånepapperet, 
industrifastighetslånepapperet (beviset på att lånet är genomfört).

I en räntefond delas finansiella instrument med en löptid på mindre än ett år 
upp i ägarandelar som ”säljs” på marknaden. ”Säljs” betyder att ägaren till det 
finansiella instrumentet lånar ut ägarandelar mot ränta (fiatpengar). Ägaren får 
in lånade fiatpengar och lämnar över en skuldsedel (till synes garanterade-
pengar). Skuldsedeln som figurerar är räntepapperet (beviset på att lånet är 
genomfört).
        
I en statsfond delas den del av staters statsbudgetar, som kortsiktigt inte lyckats 
finansieras med skatter, upp i ägarandelar som ”säljs”.  ”Säljs” betyder att staten
lånar ut andelar av statsbudgeten mot ränta. Ägaren får in lånade fiatpengar och 
lämnar över en skuldsedel (till synes garanterade-pengar). Skuldsedeln som 
figurerar är statspapperet (beviset på att lånet är genomfört). Statspapper brukar 
också kallas statsskuldväxel eller statsobligation.
Med andra ord är statspapper lån som staten tar på marknaden för att finansiera 
statens behov att få ihop sin statsbudget där skatterna inte räckte till. Stater som 
sålunda lever över sina tillgångar genom att låna upp fiatpengar. 
        
I en råvarufond delas ägande av råvaror som nickel, koppar, järn, kakao, 
saffran, elektricitet och mängder med andra råvaruslag upp i ägarandelar som 
”säljs” på marknaden.  ”Säljs” betyder att ägaren till råvaran lånar ut ägarandelar
mot ränta. Ägaren får in lånade fiatpengar och lämnar över en skuldsedel (till 
synes garanterade-pengar). Skuldsedeln som figurerar är råvarupapperet 
(beviset på att lånet är genomfört). Råvarupapper kan också kallas råvaruväxlar 
eller råvaruobligationer.
        
När dessa fem råvaruslag ompaketeras i olika ”färgglada paket” (läs: finansiella 
produkter eller finansiella instrument) får de sålunda namn som swappar, 
derivat, optioner, warranter, subprimelån och så vidare.

30



Kärnan
Därmed har du bilden i stort klart för dig hur den verkligt stora delen av 
marknadstorget ser ut iden globala Monte Carlo-ekonomin. Resten av den 
globala ekonomin är de ynka 2 procenten fiatpengar som går till produktiva 
samhällsinvesteringar (välfärdsbyggande). En viss del går också till vanliga lån 
mot ränta av fiatpengar till vanliga människor och vanliga företagare. Så vad 
storspindlarna och spindlarna vill skall synas i världsekonomin är denna 
förhållandevis marginella del av att folk och vanliga företag tar lån i banker och 
kreditkortsinstitut och att statsledningar genomför reformer som är produktiva 
samhällsinvesteringar (välfärdsbyggande). Du vet nu vad det är för typ av varor 
(skuldsedeltyper) som är till ”försäljning” och där ”försäljning” står för att 
ägaren till skuldsedlarna lånar ut till synes garanterade-pengar mot ränta 
ägarandelar av den verksamhet som skuldsedlarna relaterar till. Jag upprepar: 
Kärnan som du behöver se är därmed att skuldsedeln som det handlar om i varje 
lån mot ränta plötsligt, och här kommer trolleritricken in i bilden, ges sken av att
vara en asset (tillgång) när skuldseden egentligen är precis tvärtom nämligen en 
ännu oreglerad skuld (liability) med mer eller mindre stor risk att skulden som 
skuldsedeln representerar över huvud taget inte kommer att regleras. Det vill 
säga risken är att skulden inte kommer att betalas av den låntagare som 
ursprungligen tagit lånet och lämnat över skuldsedeln som på bevis på taget lån.
Trolleritricket är att bland ihop de båda skilda begreppen asset med liability och
sätta likhetstecken mellan dem varmed det som egentligen är ett skuldbevis 
plötsligt blir ett till synes reellt värde (-1 = +1). Naturligtvis är det här inte sunt 
förnuft och det är inte heller meningen att du som vanlig läsare skall få de här 
kunskaperna eftersom det är att titta in trollerikonstnärens hemliga trollerilåda 
där man sysslar med bondfångeri i den högre skolan. 

Gråzoner av ”tricksande”
När dessa detaljer inte förklaras tydlig och klart skapas gråzoner av ”tricksande”
(manipulation) där ords betydelse förvrängs med följd att en manipulerad (falsk)
situation uppstår som ger intryck att vara på ett visst sätt när situationen 
egentligen är på ett helt annat sätt. Med andra ord samma grundläggande taktik 
som populister använder sig av när de manipulera ett samhällssammanhang. 
Man framställer en saksituation så ytlig och i värsta fall faktaförvrängt att det 
inte framgår vad saksituationen egentligen handlar om. Då skapas i motsvarande
grad en lögn (illusion). Den som luras är den som inte satt sig in på djupet i vad 
som verkligen sägs utan nöjer sig med att lyssna till ytligheten och i värsta fall 
den allvarliga faktaförvrängningen. Populismens strategi kan i 
investmentbanksammanhang vara en durkdriven försäljare som påstår att risken 
att ”köpa” det aktuella finansiella instrumentet (en bunt skuldsedlar paketerade 
på ett visst sätt i något av de fem stånden) är lägre eller betydligt lägre än vad 
risken egentligen är därför att den durkdrivna säljsvadan medvetet väljer att 
utlämna vitala fakta och slätar över och suggererar därför att det är bra för de 
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egna affärerna på kundens bekostnad. Detta i stället för att fokusera på objektiva
kontrollerbara fakta som redovisas även om de är till säljarens egen och eller 
investmentbankens nackdel. På så sätt sker ett bondfångeri med risk.

Pokerspelare
Det här torget med sina fem varuslag är som att spela poker där kort delas ut och
granskas av pokerspelarna. Ju mer skicklig du är som pokerspelare i konsten att 
bolla hit och dit med sannolikheter (spelteorin inom matematiken) och kan räkna
dig fram till vad motparter med stor sannolikhet har för kort på hand kan du i 
bästa fall öka din chans (sannolikhet) att gå med vinst på hela tiden motpartens 
bekostnad eftersom kapitalismen fungerar enligt mottot att vinnaren tar allt eller 
så mycket som durkdrivenheten har förmåga att kapa åt sig i den aktuella 
sannolikhetssituationen (spelsituationen). 

Att pensionsspara
När helt vanliga, ofta okunniga, människor går till sin bank och övertalas av sin 
bankkontakt att pensionsspara i privat månadssparande så går pensionspengarna 
sålunda till ”köp” av skuldsedlar. Samma sak gäller de under ett liv inbetalade 
pensionspengarna till de allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna) i statlig regi.
I det senare fallet handlar det om avdrag på din lön som arbetsgivaren gör. Dina 
pensionspengar, vare sig det sålunda handlar om privat pensionssparande via 
banken eller avdrag på lönen till statliga pensionsfonder, så investeras 
pensionspengarna i skuldsedlar med hela tiden har risken att inte bli reglerade. I 
klartext betyder det att du går  med på att dina pensionspengar riskeras: att du 
inte kommer att få igen dem. Med andra ord har statsmakten gått med på att 
hantera människors pensionspengar som spelmarker på ett ”roulettbord” 
(spelhus). Man har gjort detta därför att storspindlar i bakgrunden älskar spelet 
för spelets egen skull och vill kontrollera människor och samhällen med bland 
annat människors inbetalade pensionspengar på detta sätt. 

Är amerikanska staten en instans som just nu garanterat betalar sina räkningar?
Här behöver man se att exempelvis den amerikanska staten inte längre 
nödvändigtvis betalar sina räkningar vilket innebär att du kanske (risken) inte får
igen dina pensionspengar. Statspapper är sålunda skuldsedlar som ”köps” av 
exempelvis bankfonder för pensionssparande eller statliga AP-fonder. Jag 
upprepar då detta är ett realistiskt fakta idag: Med andra ord att pensionssparare 
lånar ut sina surt förvärvade pensionspengar till amerikanska staten som kanske 
inte kommer att betala igen dem. Lockbetet är att pensionsspararen skall få en 
viss utdelning (avkastning) som tack för hjälpen att ha lånat ut sina 
pensionspengar som alltså riskeras att förloras. En avkastning som, om du har 
otur, äts upp av olika avgifter som fonderna tar ut för att du lägger dina 
pensionspengar hos dem. Frågan är därför: Är du villig att riskera hela eller stora
delar av din pension för en liten ynka avkastnings skull på en eller några 
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procent? En utdelning som i mer osäkra fall kan ge avkastningen noll eller rent 
av negativ utdelning! I så fall görs avdrag på dina pensionspengar för att fonden 
som förvaltar dina pensionspengar skall kunna använda dem som spelmarker i 
Monte Carlo-ekonomin. I värsta fall får du varken igen dina pensionspengar 
eller någon avkastning därför att även den till synes mest pålitliga utlånare av 
skuldsedlar (exempelvis den amerikanska staten) inte kommer att uppfylla sin 
löftesdel att se till att statspapperen (skuldsedlarna) regleras. Upplägget är 
cyniskt och lurar pensionssparare att dels tro att de gör en klok investeringar av 
sina pensionspengar dels att de kommer att få en avkastning som ökar den 
tillgängliga pensionen när det väl är dags för pensioneringen.

Pokerspelet igen
Mer koncist uttrycks det här som att skuldsedlar, på formen statspapper har olika
sannolikhet att kanske komma att regleras avseende skuldsedelns ursprungliga 
skuld och kanske kommer att ge en viss ränta. Ränta i betydelse positiv 
avkastning. Alltså två kanske (risker) som finns inbyggd i spelupplägget att ta 
hänsyn till och kunna bolla med spelteoretiskt. Pensionspengarna går sålunda till
”pokerspelare” (institutionella investerare) som leker med pensionsspararens 
pengarna i olika odds som de tror gäller i spelet momentant i realtid på den 
globala penningmarknaden. Jag förtydligar: när pensionsfonder (de finns idag ca
800 enbart i Sverige) investerar i exempelvis amerikanska statspapper så är det 
den amerikanska staten som tar lån mot ränta enligt Article 1, Section 8 (Powers
of the Congress) i den amerikanska konstitutionen. Förhoppningen är att 
amerikanska staten skall betala igen de av pensionsspararna utlånade pengarna. 
Innan 1 oktober 2013 skulle man ha skrattat åt dig om du påstod att amerikanska
staten inte skulle göra rätt för sig och betala igen pensionsspararnas utlånade 
pengar som man via olika pensionsfonder lånat ut till amerikanska staten. Om 
det är något man kan vara säker på är det att amerikanska staten kommer att 
göra rätt för sig har det ofta sagts av olika experter som uttalat sig om 
statspappers ”säkra kort”. Idag vet vi att du inte förklaras som dum i huvudet om
du påstår att amerikanska staten kanske hamnar i ett läge där de tvingas ställa in 
betalningarna av de statspapper (skuldsedlar) som de har ”sålt”, lånat in pengar 
till sig själva med hjälp av skuldsedlar. Amerikanska statens skuldsedlar som 
idag ligger och ”förvaltas” ibland annat svenska pensionsfonder. Det finns 
sålunda relevans i det jag formulerar är med närmast övertydlighet så du absolut 
skall förstå vad dina pensionspengar är utsatta för.

Risken är sålunda av åtminstone två slag
1) att pensionsfondernas avgifter äter upp din lilla avkastning så du rent av går 

minus (negativ ränta = negativ avkastning) och får mindre pension enbart av 
den anledningen. 

2) Att den stat det handlar om som ”säljer” statspapper (skuldsedlar) inte 
kommer att klara av att betala sina räkningar med följd att du dessutom 
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förlorar hela eller delar av din sparade pension. Lägg här märke till att de 
som betalar tillbaks din utlånade pension är det aktuella landets 
skattebetalare som via sina inbetalade skatter försöker betala de lån med 
ränta som reglerar skuldsedlarna på formen statspapper.

Här behöver kort sägas att i stället för statspapper kan statliga pensionsfonder 
och banker välja att investera pensionspengar i aktier. I dylika fall handlar det 
också ett spelupplägg med risk (kanske). Sålunda bara en variant på det tema jag
gått igenom i detta kapitel.

Ordet kanske igen
Kanske är sålunda ett annat ord för risk. I ett högkultursamhälle är pokerspel och
andra oddsrelaterade spel tillåtet i datorers cybervärldar men inte i den verkliga 
världens ekonomi därför att det är både helt onödigt och dessutom 
samhällsfarligt att bygga ett samhälle på en ekonomisk grund där man leker med
kanske i stället för att leka med till 100 procent säkerhet. Ett högkultursamhälle 
bygger således på att man med säkerhet skall veta att saker fungerar, inte att de 
kanske fungerar. Det är en väsentlig skillnad! Ungefär så kan en av de 
grundläggande skillnaderna mellan kapitalismens Monte Carlo-ekonomi och 
högkultursamhällets människovänliga väl fungerande monetärt finansierade 
ekonomi beskrivas.
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Kapitel 4

Subprimelånens skuldsedlar

Vad en skuggbank (investmentbank) gör är i princip två saker
Att förvränga innebörden i begreppet skuldsedel med hjälp av trolleritricket som
gör att det som egentligen är en fordran (liability) förvandlas att bli en tillgång 
(asset) och det sker med hjälp av nonsensmatematiken  -1 = +1 som jag gick 
igenom tidigare. Med andra ord göra en Bank of North America. 

Man skapa olika finansiella produkter genom att ompaketera den ursprungliga 
skuldsedeln så den blir mindre och mindre kopplat till det ursprungliga lånet.
De finansiella produkterna kan ha namn som swappar, warranter, optioner, 
derivat, obligationer, subprimelån och en lång rad ytterligare namn. Med hjälp 
av dessa namn i stället för ordet skuldsedel och ompaketeringen av skuldsedeln 
sker en mörkläggning så den som får dessa skuldsedlar i sin hand inte skall se att
risken har blivit manipulerad och att det i grunden handlar om en simpel 
skuldsedel med mer eller mindre manipulerad risk. Att förvränga den risk 
(sannolikhet = kanske-begreppet) som figurerar i sammanhanget går alltså att 
tjäna pengar på. Investmentbanken döljer det faktum att skuldsedeln kanske inte 
kommer att bli reglerad. Det vill säga att lånet som skuldsedeln är kopplat till 
kanske inte kommer att bli återbetalat av den som ursprungligen tog lånet. Det är
i det läget som en högintelligent vidareutveckling av (1) sker så att (2) plötsligt 
dyker upp:

-1 = 0 = +1 = n x 1 = n                                                                                  (1)

-1 = 0 = +1 = n x 1 = n = p x (-1 = +1) = -p = +p                                         (2)

med den finurliga koefficienten p som är, som jag skall visa dig, en variant på 
temat fraktional reserve banking. Även storspindlarna är således skickliga på att 
arbeta med generaliseringsanalys där man hittar på nya varianter på ett givet 
tema. Man har lyckats utveckla åtminstone en variant på temat fraktional reserve
banking.

Cynism, cynism, cynism
Det finns mängder med sätt på vilket ovan mörkläggningen (bondfångeriet) kan
ske på i moderna investmentbanksammanhang. Här skall jag visa dig hur det 
gick till i de omtalade subprimelånen som i hög grad var med och skapade 
finanskraschen som löstes ut den 15 september år 2008 och vars sviter vi lever 
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under än idag år 2013 när dessa rader skrivs. Som konstitutionell logiker ser jag
att storspindlarna som styrde i kulisserna medvetet löste ut en finansiell kris av 
gigantiska proportioner i världen med hjälp av bland annat dessa subprimelån 
därför att en sådan kris garanterat skulle sätta fart på både 
demokratinedmontering i stora delar av världen samtidigt som de fyra målen 
med kapitalism skulle uppnås mycket effektivt. Här följer dessa fyra mål 
snabbrepeterat:

1. Att lägga hämsko på ett lands demokratiska utveckling i syfte att underlätta 
sin egen fortsatta verksamhet.

2. Att göra vinster med hjälp av räntor genom utlåning i många olika former till 
samhället.  

3. Att åstadkomma logiska förutsättningar för stora förmögenhetsskiften av 
egendom och andra förmögenhetsvärden till eget gagn.

4. Att göra den globaliserade världsekonomin till ett jättelikt kasino.

EU skulle, genom framtvingad kris, med hjälp av de fem svärdens illusion börja
manipuleras att röra på sig i federalistiskt riktning som en gång kolonierna i 
Amerika hade manipulerats att röra sig i riktning mot sina nuvarande federation
med delstater och en kongress och president i spetsen. Det är sålunda genom 
skapande av mycket stora kriser som snabba djupgående förändringar kan 
tvingas igenom som är den strategi som storspindlarna använder sig av när de 
formar världen efter sin strävan att kontrollera världen.

Den globala skuggbanksverksamheten
Subprimelåneprincipen kan appliceras på vart och ett av de fem varuslagen på 
torget som jag gick igenom i förra kapitlet. Med andra ord den globala 
investeringsmarknaden [Monte Carlo-ekonomins roulettbord]). Det betyder att 
det skapas väldiga mängder skuldsedlar. Skuldsedlar som avser belåningar av 
verkliga värden som 1) företag, 2) fastigheter, 3) finansiella instrument med 
löptider på mindre än ett år, 4) de delar av statsbudgetar som kortsiktigt inte 
finansieras med skatter samt 5) på råvaror. När så sker manifesteras ett 
enastående framgångsrikt bedrägeri som jag i dessa fyra kapitel Hjälp till de 
stora utredningarna ger en bild av så ni många som försöker förstå vårt 
samhälle skall förstå hur skickliga dessa storspindlar/spindlar är i konsten att 
leka med risk och luras med hjälp av risk i det globala samhället. De är spelare 
som älskar spelet med risk för spelets och riskens egen skull. 
        Just nu finns det personer på storspindlarnas och spindlarnas 
investmentbanker som sysslar med att uppfinna nya finansiella produkter av 
skuldsedlar. Man använder sig av (2) och vidareutvecklar (2) på olika 
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högintelligenta sätt. Skapande av paket med ompaketerade skuldsedlar försedda 
med olika regler (villkor) som man försöka ”sälja” (läs: låna ut mot ränta) till 
mer eller mindre intet ont anande, och i motsvarande grad lättlurade, 
institutionella investerare i världen. 

Låginkomsttagar-subprimelåne-bondfångeriet
började med att USA:s president Bill Clinton under delar av åtminstone 1990-
talet indikeras ha låtit sig övertalas av en eller flera storspindlar/spindlar/invigda
personer att använda sitt mäktiga presidentinflytande att börja propagera för det 
”behjärtansvärda” ändamålet att se till att låginkomsttagare i USA skulle få 
chansen till ett ”eget” hus/bostadsrättsboende. Med ”eget” menas att de skulle ta
stora lån mot ränta för att få bo i huset/bostadsrätten och där den egentligen 
ägaren till huset/bostadsrätten skulle vara utlånaren av pengarna som 
finansierade lånet.
        Vid en närmare analys, som egentligen är enkel att utföra, avslöjas ett 
populistiskt budskap. Ett budskap som förvränger och förenklar fakta. 
Låginkomsttagare lockades nämligen in i en fälla där de inte skulle klara av att 
betala det boende som president Bill Clinton marknadsförde till dem. 
Kampanjen pågick år efter år. Mängder med låginkomsttagare övertalades att ta 
de stora lånen det handlade om. Lån som de egentligen inte hade råd att ta. 
Därmed blir det tydligt att flera miljoner intet ont anande bland annat 
låginkomsttagare i Amerika lurades in skuldfällor där de inte bara förlorade sitt 
boende utan de blev dessutom livegna i värsta fall under årtionden att tvingas 
betala igen lån med räntor som de inte kunde betala igen när de förlorade sin 
bostad. Samtidigt gällde att Fannie Mae och Freddie Mac, de två amerikanska 
finansinstituten som har rätt att ge lån och lånegarantier, och som lånat ut 
gigantiska summor pengar till låginkomsttagare i USA fick hjälp av 
skattebetalarna att balansera upp sina röda siffror i bokföringen. Ett slags 
jättelikt akut bankräddningspaket som egentligen var helt onödigt men som 
röstades igenom i den amerikanska kongressen när skuldfällorna var ett faktum.

Bondfångeriets design
Amorterings och ränteplanen för lånen som dessa människor skulle ta innehöll 
sålunda känsliga fakta som pekade på att en skuldfällesituation garanterat skulle
lösas ut för en majoritet av låntagarna. Skuldfällan skulle inte visa sig direkt 
utan först efter ett tag börja dyka upp. ”Någon” ville sålunda skapa skuldfällor i 
inte bara stor samhällsskala, utan den här gången gigantisk samhällsskala (läs: 
delar av global samhällsskala) och använde sig hänsynslöst av låginkomsttagare 
i initialskedet för att bygga upp och förverkliga denna strategi. Då skulle 
nämligen de fyra målen med kapitalism bli effektivt genomförda eftersom 
väldigt många expropriationer/utmätningar skulle börja följa i spåren av dessa 
skuldfällor både i USA och en lång rad (ej alla) nationer i världen. Samtidigt 
skulle omfattande eller mycket omfattande demokratinedmonteringar börja ske i

37



en lång rad nationer i världen. Det som löste ut krisen var att ett antal finansiella 
investerare till slut efter investeringar i så kallade subprimelån fick nog av alla 
lögner hit och dit, som jag strax återkommer till, började ana ugglor i mossen. 

Rovdjursinstinkt
Eftersom ”någon” (storspindlar/spindlar) styrs av Rovdjursinstinkt är det 
intelligenta att attackera den svagaste i flocken därför att den svagaste är det 
lättaste bytet att fälla till marken. Den svagaste parten i det amerikanska 
samhället är låginkomsttagarna om vi ser till personer som har inkomst. 
Eftersom det var en amerikansk president som marknadsförde det 
”behjärtansvärda” projektet och någon kritisk analys inte genomfördes annat än 
att i så fall omedelbart slängas i papperskorgen eller i mycket begränsad 
utsträckning publiceras i media så fungerade bondfångeriet. Man valde att ta 
större intryck av en amerikansk president än vad ett antal ekonomer och experter
försökte varna för. 

Fannie Mae och Freddie Mac
Två stora privatägda bostadsfinansieringsinstitut, med de folkliga namnen 
Fannie Mae och Freddie Mac, började bevilja låginkomsttagarna deras lån. Rent 
konstitutionellt var Fannie Mae och Freddie Mac företag med bankoktroj 
(banktillstånd) med följd att de hade egna penningtillverkande maskiner. 
Officiellt heter det att man är finansinstitut med rätt att ge lån och lånegarantier. 
Därmed kunde Fannie Mae och Freddie Mac börja tillverka pengar ur tomma 
intet enligt principen om deposition enligt (1)

 –1 = 0 = +1 = n x 1 = n                                                   (1) 

Depositionen var de många hus och bostadsrätter som användes som pant av de 
många låginkomsttagarna och övriga grupper som tog lån mot ränta av de både 
bostadsfinansieringsinstituten. Vips så hade Fannie Mae och Freddie Mac alla 
de pengar som behövdes, i enlighet med traditionell fraktional reserve banking, 
att låna ut till de många låginkomsttagarna. Ni i de stora utredningarna 
rekommenderas undersöka om Fannie Mae och Freddie Mac struntade i 
fraktional reserve banking och i stället använde sig av principen för 
skendepositioner/skenlån som jag gick igenom tidigare.

Bottenlånen var inte nog för att ge kraft i cynismen
En analys av vad som hände visar att Fannie Mae och Freddie Mac inte nöjde 
sig med att ge dessa bottenlån och det är där som skuggbankerna 
(investmentbankerna) kommer in i bilden. ”Någon” ville nämligen att dessa 
finansiellt svaga låginkomsttagare skulle ta ytterligare lån utöver de redan på tok
för stora bottenlån de redan hade övertalats att ta. I det läget dyker 
subprimelånen upp på scen. 
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Subprimelåneprincipen
Ordet subprime betyder i klartext att låntagaren (den som lånar till ”sitt” hus) 
kan ta ytterligare lån (topplån) lagda till det ursprungliga bottenlånet samtidigt 
som någon kreditvärdering av betalningsförmåga inte sker. Låginkomsttagarnas 
betalningsförmåga trollades således bort. Sken skulle ges att de hade råd med 
såväl bottenlånen som dessa extralån. Fannie Mae och Freddie Mac införde 
således en typ av lån som har konstruktionen att man bryr sig inte om att göra en
traditionell bedömning av låntagarens betalningsförmåga att kunna betala igen 
de lånade pengarna med ränta med hjälp av sin lön utan det som fick avgöra 
låntagarens betalningsförmåga var marknadsvärdet på huset/bostadsrätten som 
belånats av låginkomsttagaren och som hade lagts som deposition hos Fannie 
Mae och Freddie Mac. På så sätt skedde redan i det initiala läget en 
förvrängning av den verkliga risken i att dessa subprimelån. Trolleritricket var 
sålunda att låginkomsttagarnas svaga månadsinkomster inte längre skulle finnas 
med i de riskkalkyler som användes när man beräknade sannolikheten att de 
ursprungliga lånen skulle kunna betalas tillbaks. Samtidigt var det 
låginkomsttagarna som gjordes ansvariga för att ursprungslånen som var 
kopplade till skuldsedlarna skulle betalas tillbaks. Ett intelligent bondfångeri 
helt enkelt som hade en amerikansk president som marknadsförare. 

Ett upplägg som var farligt för den globala ekonomin
Investmentbankerna uppnådde två saker. För det första att dölja att det var 
låginkomsttagare som skulle betala (reglera) skuldsedlarna som handeln 
handlade om när skuldsedlarna skulle säljas till institutionella investerare. För 
det andra att skuldsedlarna nu kunde göras fler eftersom topplånen 
(subprimelåneprincipen) såg till att det skapades mängder med ytterligare lån 
därför att bostadsmarknaden blev en bubbla som till synes ökade 
kreditvärdigheten att kunna ta ständigt nya topplån. Subprimelåneprincipen såg 
alltså till att marknaden för hus och bostadsrätter trissas upp rejält med följd att 
panten fick ett högre spekulativt värde varmed ytterligare subrimelån kunde ges 
till låginkomsttagarna som blev upp över öronen skuldsatta. 

Logiskt betyder ovan  att Fannie Mae och Freddie Mac genomförde en 
vidareutvecklad Bank of North America genom att införa den moderna 
koefficienten p i  (2) enligt:

 p x (-1 = +1) = (- p = + p)                                                                              (6)

Koefficienten p står sålunda för hur marknaden påverkar värdet av 
skendeposition (skuldsedeln som egentligen är en liability) där skuldsedeln nu 
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började säljas på den globala penningmarknaden i ett av de fem stånden 
(fastighetsståndet) som en asset som jag beskrev tidigare.

När du slår samman (1) med (6) får du (2) enligt:

–1 = 0 = +1 = n x 1 = n = p x (-1 = +1)  = (-p  =  +p)                                      (2)

I vanlig sunt förnuftsorienterad matematik som du får lära dig i småskolan går 
det inte att göra en sådan sammanslagning, men i trolleriverkstadens ”värld” av 
illusioner är det nonsens som gäller och då är allt möjligt.

Ompaketeringen av skuldsedlar
Nästa steg var att Fannie Mae och Freddie Mac ”överlämnade” de stora 
mängderna skuldsedlar till investmentbanker (skuggbanker). Här har ni i de 
stora utredningarna en viktig detalj att utreda. Hur gick överlämnandet av dessa 
skuldsedlar till? Är det så att investmentbankerna äger Fannie Mae och Freddie 
Mac och att dessa därför bara är dotterbolag eller var det så att Fannie Mae och 
Freddie Mac sålde skuldsedlarna till investmentbankerna och då tjänade pengar 
på att bli av med dem varmed skuldsedlarna fick en ny ägare?
        Investmentbankerna började paketera om skuldsedlarna med syftet att 
risken (ordet kanske) skulle mörkläggas så det inte syntes att skuldsedlarna 
egentligen var kopplade till större risk än vad man uppgav. Man ville således 
inte att skuldsedlarna skulle kopplas samman med låginkomsttagare som var fast
i garanterade skuldfällor som ännu inte hade löst ut som efteranalysen visar. 

En variant på temat fraktional reserve banking
Ja, resten vet många av er redan om. Den fiffiga nonsensmatematikekvationen 
(2) skapade väldiga mängder ”köp” (läs: sålunda utlåningar mot ränta) i syfte att
köpa ompaketerade subprimelåns skuldsedlar. Ju fler skuldsedlar som kan 
produceras ju större blir värdet på talet p i (2). Det är på detta sätt man kan se att
en variant på  temat fraktional reserve banking infördes applicerad på att göra 
en Bank of North America varvid en vidareutvecklad Bank of North America. 
Effekten blir nämligen densamma som sker när en fraktional reserve banking 
utförs eftersom talen n och p i (2) fungerar som multiplikatorer (ökar värdet hos 
något) när n respektive p blir ett större och större positivt tal. 

-1 = 0 = +1 = n x 1 = n = p x (-1 = +1) = (- p = + p)                       (2)

Till slut kopplades kompetens in
Åren gick och till slut var det någon eller några institutionella investerare som 
tog kontakt med kompetens med syftet att få en verkligt noggrant utförd 
riskbedömning utförd. En riskbedömning som skulle vara ärlig. Förmodligen 
ringde man upp något universitet eller högskola och bad att få tala med någon 
kunnig professor i spelteori/konstitutionell logik för att få dennes opartiska syn 
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på vad som egentligen pågick i dessa ompaketerade subprimelån som var svåra 
att begripa sig på. Svaret som levererades till dessa institutionella investerare var
ett chockbesked. Plötsligt redovisades ett helt annat svar i den riskanalys som 
gavs. Med andra ord levererade åtminstone ett av de stora ratingföretagen av 
riskanalyser i världen avseende köp och försäljning av skuldsedlar en grovt 
felaktig riskuppskattning. De institutionella investerare som fram till dessa hade 
trott på ratingföretagen blev alltså lurade av åtminstone ett av dessa samtidigt 
som man blev lurade av investmentbankerna. Lurendrejeriet bestod av 
åtminstone fyra punkter: 1) presidentens intention att också låginkomsttagare 
äntligen skulle få det bra bostadsmässigt i ett låneupplägg som dessa 
låginkomsttagare inte skulle klara av,  2) Fannie Maes och Freddie Macs 
slopande av kreditprövning av låginkomsttagare baserad på deras lön för att 
dessa skulle få topplån, 3) investmentbankernas försäkran att deras 
ompaketerade subprimelån var alla tiders affärer att investera i och 4) 
åtminstone ett ratingföretags intygande att risken var lägre än vad den egentligen
var. 

En global finansiell kris löstes ut
Vad som i detta läge började ske var att det på bara några timmar började går ett 
rykte på världens finansmarknader att institutionella investerare runt om i 
världen var bondfångade. Konsekvensen blev att det känsliga förtroendet att 
göra affärer med skuldsedlar blev i princip krossat. Detta tog bara några timmar 
och så gick det inte längre för investmentbankerna att sälja skuldsedlar i världen.
Marknaden kollapsade. Naturligtvis uttryckte inte de ansvariga 
investmentbankerna och ratingföretagen bondfångeriet på detta krassa vis. De 
sade i stället i sitt sofistikerade inlindande mörkläggningsspråk att utlåning 
mellan banker på interbankmarknaden att avstannat vilket inte säger en vanlig 
människa särskilt mycket. I klartext betydde detta att det totala vettlösa Monte 
Carlo-kasinot i världsekonomin gjorde paus. Så gott som över 99 procent av alla
typiska skuldsedelaffärer upphörde på bara några timmar och det blev stiltje i de
ekonomiska flödet i det globala spelhuset och man talade om finansiell kris. 
Handlare i de 5 olika stånden litade inte längre på varandra.  Det hade hänt som 
absolut inte får ske i investment sammanhang att åtminstone en av säljarna av 
finansiella instrument hade börjat ljuga så till den grad att köpare blev 
fullständigt blåsta. En sådan säljare överlever naturligtvis inte och det var därför 
som Lehman Brothers gick i konkurs. Det företaget skulle aldrig mer kunna göra
en enda affär därför att man hade varit alltför lögnaktig. Dokumentärfilmen The 
Last Days Of Lehman Brothers9 redovisar en del av dessa förlopp. Det har också
producerats en spelfilm, sålunda ej dokumentär, om dessa händelser där en tänkt
investmentbank och en spindel figurerar. Filmen heter Margin Call regisserad 

9  
http://www.youtube.com/watch?v=RLWIPyQXcRE
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av J.C. Chandor10 och är en spännande thriller som visar girighet och cynisk 
hänsynslöshet.

Ett exempel på hur skattepengar har använts i 
subprimelånesammanhang 
Här i Sverige visade det sig att åtminstone en kommunledning hade valt att 
använda delar av kommuninvånarnas inbetalade skattepengar till att gå på 
kasino och ”köpa” skuldsedlar på formen ompaketerade subprimelån utan att 
dessa kommunpampar tog sig tid att först lyfta telefonluren och ringa upp något 
av de svenska universiteten och högskolorna och få tala med konstitutionell 
logik och få klart för sig vad det var man egentligen skulle använda 
kommuninvånares inbetalade skattepengar till. Skattepengar som så innerligt 
behövdes till skola, vård och omsorg och annat. Kanske det där badhuset som 
behövde renoveras, gatuljusen som behövde bytas ut och så vidare. Man gick 
helt fräckt på kasino i stället. Analogin med den oansvarige familjefadern som 
går på kasino och spelar bort 98 procent av månadslönen och samtidigt har en 
väntande familj där hemma som väntar på att pappa skall ta ansvar för 
familjeförsörjningen är slående.

Det jättelika räddningspaketet till Fannie Mae och Freddie Mac  
Fannie Mae och Freddie Mac som indikeras, vilket behöver bekräftas, ha gjort 
sig en bra hacka på att sälja sina skuldbrev till olika investmentbanker stod 
plötsligt och bad den amerikanska staten om en variant på principen 
bankräddningspaket från de amerikanska skattebetalarna att finansiera de pengar
som inte skulle komma in från låginkomsttagarna, varav många nu befann sig i 
en skuldfälla. Här vill jag visa att egentligen behövde inte Fannie Mae och 
Freddie Mac dessa skattepengar (räddningspaket) eftersom de hade tillverkat 
utlåningspengar ur tomma luften och därför hur lätt som helst kunde tillverka 
nya utlåningspengar och på så sätt rätta till de illröda siffrorna i bokföringen till 
att bli noll (som att man inte hade någon förlust som jag visar ingående i del II). 
Men, som jag visade i del II, så ger också USA sken av bankerna eller företag 
som har bankoktroj lånar ut av egna pengar varför Fannie Mae och Freddie Mac 
påstods (direkt eller indirekt) ha lånat ut av egna pengar varför det indirekta 
budskapet blev att man som bolåneinstitut inte skulle kunna ägna sig åt fortsatt 
utlåning om man inte först fick igen sina egna utlånade pengar. Utlånade pengar 
som man inte längre skulle få tillbaks från de låginkomsttagare som vid den här 
tidpunkten var fast i skuldfällor. Amerikanska staten (kongressen med 
presidenten i spetsen) valde i det läget att ta helt onödiga mycket stora extralån 
som höjde statsskulden vilket sålunda var helt onödigt och kom att utgöra en 
helt onödig påfrestning för amerikanska skattebetalare. Sken gavs sålunda att 
räddningspaketet var nödvändigt. Ungefär som den svenska riksdagen och 

10  
http://en.wikipedia.org/wiki/index.html?curid=27863892
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regeringen 1992 gav sken av att det stora bankräddningspaket var nödvändigt 
som jag går igenom i del II.

Det perfekta kriminella systemet
I efterdyningarna till Lehman Brotherkraschen har vissa amerikanska storbanker
med sina filialer investmenbanker kallats till rättegång där man ställts till svars 
för bedrägligt beteende. I åtminstone ett uppmärksammat fall har åtminstone en 
av dessa storbanker fått till stånd en uppgörelse med åklagaren (statens 
representant) som inneburit att storbanken med sin filial investmentbanken 
tvingats att betala ett antal hundra miljoner dollar i skadestånd. Men, och lägg 
noga märke till detta, utan att behöva erkänna att man gjort något fel. Det 
handlar om en så kallad uppgörelser vid sidan om rättssystemet där den som är 
åtalad kan köpa sig fri med hjälp av en tjock plånbok. Köpa sig fri från både åtal
och skuld. När så har skett har staten (en statsåklagare eller liknande) dragit 
tillbaks sitt åtal. Den vanliga människan invaggas därmed i tron att dessa 
enorma skadestånd drabbar bankerna/investmentbankerna hårt och svider i 
skinnet för dem. Sanningen är att skadeståndspengarna är i princip hur lätta som 
helst för dessa storspindlar/spindlar, som äger dessa stora banker, att tillverka. 
Man tillverkar skadestånden på en sekund utan att det är relaterat till utförd 
arbetsinsats. Tillverkningen av pengar behöver inte ens vara relaterad till 
deposition av något slag och till fraktional reserve banking. Allt som behövs är 
att göra en Bank of North America genom att tillämpa begreppet skendeposition 
och skenlån som Michael Kumhof, IMF, ekonomiprofessor Richard Werner och 
även Ellen Hodgson Brown synliggör för världens ögon att se. Därmed blir det 
känsliga förtroendet som jag talar om tidigare i kapitel 1 åsidosatt. Utan att det 
skall synas och begripas är det således fullt möjligt för dessa storbanker, 
investmentbanker att få fram pengar till skadestånden med hjälp av åtminstone 
en av ekvationerna i nonsensekvations-systemet  (7):

[{-1 = +1}, {+1=  n x 1}]                                                         (7)

Ett samhällssystem där de högnivåkriminella är alla fem känsliga 
instanserna
Sålunda åtminstone två möjligheter att med hjälp av kontroll över 
penningtillverkande maskiner tillverka gigantiska belopp pengar på en enda 
sekund utan att behöva utföra någon arbetsinsats och samtidigt åsidosätta det 
känsliga förtroendet som den vanliga människan har för såväl det ekonomiska 
systemet som sin statsapparat. På så vis har storspindlarna/spindlarna skapat det 
anmärkningsvärda faktumet, det perfekta kriminella systmetet som gör att de 
ställer sig vid sidan om det rättssamhälle som gäller för vanliga människor. Man 
har helt enkelt med hjälp av sin högintelligens byggt ett samhällssystem där man
är alla fem känsliga instanserna av staten: rättsväsendet, åklagaren, den 
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lagstiftande församlingen och de penningtillverkande maskinerna samt delar av 
media utan att den vanliga människan skall förstå det. Konsekvensen är ett 
magnifikt kriminellt skådespel i sken av att allt går rätt till. Vad som spelas ut är 
att endast lägre nivåer av kriminalitet i samhället åker dit i frihetsberövanden 
medan man själv som de verkligt farliga samhällssaboterande kriminella (man 
leker med finansiella ”atombomber”) undgår att ställas inför frihetsberövande 
eller ens kännbara straff därför att man byggt ett kryphål. Ett kryphål så man i 
känsliga situationer av stora skadestånd och rättsprocesser kan köpa sig fri med 
pengar som man inte behöver arbeta ihop utan tillverkar i samma sekund som 
skadesståndet skall betalas och detta utan att det på minsta sätt känns (utgör en 
belastning) för den egna plånboken. Samtidigt, och detta behöver lyftas fram, 
gäller att det övriga rättssystemet i USA är hårt och skoningslöst. Även småbrott
i USA döms med sakligt sett överdrivet höga straff i det mycket kostsamma och 
inhumana amerikanska rättsystemet. Den vanliga människan får på så sätt 
intrycket att rättvisan är väl utbyggd och effektiv i Amerika och att lagen gäller 
för alla när det med konstitutionell logisk analys är möjligt att visa att 
storspindlar och spindlar med sina “leksaker” investmentbankerna 
(skuggbankerna) i Monte Carlo-ekonomin har byggt en gräddfil där man står 
över en rad av de lagar som gäller för den vanliga människan och företag. 
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Ett manus som heter duga
V  erkligheten överträffar   ännu en gång   såväl dikten som romanen. Ty, bäste   
läsare, var hittar du den roman, deckare eller film som överträffar det upplägg 
som trilogins forskning och andra visselblåsares och Edward Snowdens 
avslöjanden   tillsammans     nu lägger fram inför världen?   Ett material som i sin   
helhetsöverblick börjar i en gammal egyptisk högkultur för flera tusen år sedan. 
Vidare i en hemlig och mystisk orden som bland annat hanterar extremt 
utvecklad högintelligens som legat hundratals år före sin samtid. Ja, till och med
överträffat känd matematik under lång tid. En märklig orden med förmåga att 
bygga en egen statsapparat med minst sagt makalösa illusioner, mörkläggningar 
och samhällslögner i skapande av inget mindre än ett perfekt kriminellt system. 
En kriminalitet som kamouflerat sig i sken av att allt är i sin ordning. Att folket i
nationen absolut skall kunna lita på sin statsapparat när det nu visar sig att delar 
av denna statsapparat är högnivåkriminell. En historia som har dramatiska 
händelser att berätta från de senaste 1000 åren. Kort sagt ett luftslott av 
gigantiska dimensioner som sprängs i småbitar och då är det inte fiktion utan 
verklighet det handlar om.
        Jag själv välkomnar skickliga romanförfattare och filmmakare att så snabbt 
som möjligt börja använda sig av de forskningsresultat som bland annat min 
trilogi och extratexter lägger fram. Ni som har förmågan att skriva spännande 
och medryckande och skapa de där makalöst spännande och välgjorda filmerna 
uppmanas höra av er till filmaren Stefan Frankel som jag redan samarbetar med. 
Min förhoppning är att det skall skapas ett fantastiskt samarbete. Ni som är 
finansiärer och vill dela med er av era pengar till skapande av medvetenhet i de 
frågor som jag och andra visselblåsare för fram välkomnas att höra av er, 
anonymt om ni så önskar. Jag bistår med den kluriga logiken där så behövs samt
gärna med idéer till musik då jag komponerar som hobby. Hör av er till   Stefan   
Frankel i ovanstående frågor via e-post:     stefanfrankel@yahoo.com    eller 
telefon  :    070 9397052
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Åtminstone några av de högnivåkriminellas fantastiska
nonsensekvationer

–1 = 0 = +1 = n x 1 = n                                                                                     (1)

–1 = 0 = +1 = n x 1 = n = p x (-1 = +1)  = (-p  =  +p)                                       (2)

-1 = +1                                                                                                               (3)

 0 = +1                                                                                                               (4)

-1 = 0 = +1                                                                                                        (5)

p x (-1 = +1) = (- p = + p)                                                                                 (6)

[{-1 = +1}, {+1=  n x 1}]                                                                                  (7)
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