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Kapitel 1
Att som företagare ställas inför bankens ultimatum
I inledningen (sammanfattningen) fick du översiktligt klart för dig hur
”utlåningspengar” skapas i ett modernt samhälle med centralbanksekonomi 1
(idag runt 173 centralbanksnationer i världen). Att dessa ”utlåningspengar” i
själva verket är en typ av pengar som inte går att låna ut, eftersom de saknar
ägare. Jag klargjorde vidare att centralbanker bara skapar en mindre del, ca 5 till
10 procent, av samhällets totala ”utlåningspengar”. Att resten, mellan 90 till 95
procent, skapas med hjälp av penningtillverkande maskiner som disponeras av
vanliga banker, finansinstitut och kreditkortsföretag. Du fick vidare klargjort att
en lång rad länders statsledningar (politiker) i sitt samarbete med internationellt
bankväsende har valt att godkänna konstruktionen med ”den finstilta
paragrafen” i skuldbrev, som kan lösas ut i speciella situationer, och då ställa
högbelånade låntagare, exempelvis företagare, inför minst sagt obehagliga
överraskningar. Därvid kommer en lång rad av dylika företagare att tvingas att
lämna över ägarpapperen till sina företag till banken/staten inom ramen för
vågor av så kallade ofrivilliga konkurser. Här i huvudtexten inleder vi med en
känsloengagerande berättelse hur en dylik stöld kan gå till, så att du får klart för
dig dels vilket nära nog bottenlöst helvete en dylik företagare då riskerar att
hamna i, samtidigt som du får bevittna kraften i konstitutionell logik, när sådan
hjälp finns till hands.
Låt oss anta att du är företagare (entreprenör) för ett medelstort företag i
Sverige... Antag att du för 7 år sedan, när det rådde högkonjunktur och det var
lätt att få lån, beviljades ett lån från din bank på 250 miljoner kronor. Pengarna
skulle gå till en större investering med åtföljande expansion av ditt företag.
Lånet löper på 15 år med en viss amorteringsplan och viss ränta. Som hedervärd
entreprenör sköter du hela tiden dina amorteringar och ränteinbetalningar
perfekt. Pengarna är för länge sedan investerade och borta ur bilden genom att
de nu ligger i maskiner, kontorsutrustning, en ny fabriksbyggnad och i fler
anställda i företaget. Fabriksbyggnaderna, alla maskinerna etc. utgör pant för det
tagna lånet. Produktionen löper på bra. Vinsten och kundunderlaget i orderboken
är hyfsat. Säg att du har 100 personer anställda som får sin lön, och allt fungerar.
Efter sju år, när konjunkturläget vänt och det istället råder lågkonjunktur i
Sverige, får du plötsligt ett obehagligt brev från din bank. Banken påstår att du
har si eller så många veckor på dig att betala tillbaka hela ditt kvarvarande
lånebelopp av de ursprungliga 250 miljonerna. Trots att den avtalade
amorteringstiden var 15 år. Den finstilta paragrafen har aktiverats i just ditt
individuella fall. Säg att 125 miljoner kronor kvarstår att amortera. Men du har
1
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inga 125 miljoner. Allt ligger investerat i ditt företag. Du kan få fram på sin höjd
säg 10 miljoner i likvida pengar på ett bräde, men inte mer, därför att du tillhör
den företagarkategori som har byggt ditt företag utan att lägga undan betydande
reservbelopp att kunna ta till om så behövs. Du har byggt ditt företag för fort, i
rasande fart, därför att allt har gått så bra under högkonjunkturen, och så händer
plötsligt det här. Du står utan större reserver, och dina vänner kan inte hjälpa dig
heller. Brevet går inte att missförstå. Det är ett ultimativt brev.

Din första tanke är att något måste vara fel…
Du ringer förstås upp banken, som hänvisar till den finstilta texten om förtida
inlösen. Nu är du vaken. Du sover inte. Hela ditt livsverk hotas i sina
grundvalar, och du blir naturligtvis iskall inombords. Om några veckor kommer
ditt företag att övergå i bankens ägo, om du inte får fram 125 miljoner för att
betala igen hela det kvarvarande lånet. Så ser fakta ut - så länge du inte
genomskådar den illusion som du är utsatt för. Ett bedrägeri pågår riktat mot
dig. Din advokat talar vänligt om för dig att du har ditt ansvar att ta genom din
namnunderskrift inom ramen för ett juridiskt bindande dokument, som är ett
affärskontrakt mellan dig och din bank. Din advokat är bra på det juridiska, men
är inte forskare i konstitutionell logik, d. v. s. är inte en person som har tränat sig
på att lösa paradoxer genom att gå utanför en box av invant konventionellt
tänkande, vilket är det som man får lära sig när man utbildar sig till jurist.
Advokaten tycker som du, och säger att det är för jävligt, och slår uppgivet ut
med armarna. Ett undertecknat avtal är ett undertecknat avtal, och då är det inte
mycket att göra åt saken. Ni är båda upprörda. Men ingen av er genomskådar
illusionen (bedrägeriet).

En mardröm uppdagas…
Som företagare har du i en dylik situation ofta inte stora chanser att låna ens
500,000 (femhundratusen) kronor av en bank (fyra promille av det kvarvarande
lånebeloppet på 125 miljoner), såvida du inte har mycket goda bankkontakter,
eftersom det råder lågkonjunktur. Den här typen av ultimativa brev brukar
skickas ut i lågkonjunkturer, och det talas inte så mycket om dem. Företagare
(entreprenörer) brukar tillhöra den grupp som plötsligt får svårt att få nya lån,
och dessutom, om det vill sig illa, får ett ultimatumbrev där den finstilta
paragrafen lösts ut. Med ultimatumbrev menas att företagaren ställs inför en
gangsterliknande situation: ”Gör du inte som vi säger så…” Den exakta
innebörden av ultimatumet förklaras i den följande texten. Om banken dessutom
dragit in företagarens löpande företagskredit, är detta en tydlig markering från
bankens sida att du inte uppfattas som en solid kund längre. Du får då inte ens
låna en promille av en promille av vad du är skyldig banken. Inte ens 5000
kronor får du låna därför att din företagskredit dragits in. Hur gör du? En vanlig
reaktion är att du börjar kämpa till ditt yttersta under några veckor för att försöka
få fram de 125 miljonerna. En del entreprenörer lyckas i en dylik situation få
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fram pengarna det handlar om. Andra misslyckas. De som misslyckas får efter
deadline besök av bankens representant, som tillsammans med kronofogde och
eventuellt uniformerad polis med polisbil utanför fabriksbyggnaden påstår att
banken vill ha ägarpapperen och nycklarna till fabriken, för att nu ta över. Punkt
slut. Så är det bara.
Du sätter dig i din bil, som du tills vidare får behålla, och kör i väg
fullständigt förkrossad. Du gapar och skriker med stängda bilrutor och
verbaliserar absolut varenda svordom du på rak arm kan komma på i det svenska
språket, och får ut åtminstone en del av övertrycket inom dig. Ilskan och
förtvivlan håller på att spränga dig bokstavligen. Om ditt företag går lysande
eller tvärtom, spelade ingen roll visade det sig. Det spelade heller ingen roll om
du hade 100 anställda eller 2 anställda. Banken har laglig rätt att ta över ditt
företag i enlighet med förutsättningarna (affärsvillkoren) som du godkänt med
din namnteckning - så länge banken inte ljuger om sin del i affärsavtalet. En del
företagare går i den här typen av mardrömssituationer in i depression och reser
sig först efter flera år och långa sjukskrivningar. Andra entreprenörer väljer att
flytta utomlands och försöker börja om på nytt i det nya landet. En annan grupp
företagare svär så det osar och spottade i nävarna och börjat om på helt ny kula i
Sverige, absolut döförbannade, men de börjar om. Det finns olika sätt att hantera
avgrundssituationen och mardrömmen med aktiveringen av den finstilta
paragrafen och ultimatumbrevet.

Som företagare väljer du att ringa ett telefonsamtal som räddar
ditt livsverk…
Antag att du är en närmast förkrossad och men också heligt förbannad person
efter att ha fått ett sådant här ultimatumbrev, och att du till din karaktär är en
Jeanne d’Arc (Jungfrun av Orlèans), om du är tjej, eller en Spartacus, om du är
kille: Fast besluten att kämpa för ditt företag trots att bankens representant,
kronofogden och polisen aviserat besök dagen därpå för att hämta nycklarna och
ägarpapperen till din fabrik. Du har tidigare ryktesvägen hört talas om att det
faktiskt finns matematiker som är duktiga på att lösa dylika till synes omöjliga
situationer som du har hamnat i. Alltså griper du sista halmstråt, och ringer i den
upprörda situationen upp universitetet på orten, som vi antar är Stockholm. Till
slut blir du kopplad till en professor i konstitutionell logik (matematik).
Professorn visar sig vara en av världens främsta inom hanteringen av
illusionsgenomskådande, hur man löser paradoxer och moment 22. Dessutom är
professorn, vilket du inte visste, syssling till dig på långt håll, vilket gör att han,
professor Kalkyl, mot alla odds tar dig till sitt hjärta och lyssnar tålmodigt på
dina upprörda utläggningar. Professorn, som har stor medmänsklig förmåga och
själv har gått igenom svåra kriser i sitt liv, låter dig hållas med de känslor du har,
som gör att det blir rätt mycket utläggningar och tandagnissel, innan du till slut
fått ur dig kärnfakta av vad som hänt. Först är det tyst i mobiltelefonen. Sedan
säger Kalkylen: ”Vi kan väl ta en fika tillsammans på Gröna Lund nu i
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eftermiddag, så skall jag visa dig Lustiga huset och förklara för dig vad du har
råkat ut för. Jag skall fixa det här åt dig. Vi låtsas att jag är din nya advokat, och
du får konsultationen gratis. Förresten, du får bjuda på middag på Tyrol på
Gröna Lund, och dessutom får du stå för fikat.”

Lustiga huset på Gröna Lund…
Du och Kalkylen träffas efter några timmar. En kopp kaffe tillsammans med lite
småprat, och så går ni över till Lustiga huset där speglarna finns, ja, du vet, där
ingen blir sig lik. Först ställer ni er framför en helt vanlig plan spegel, som visar
att ni ser helt normala ut. Verkligheten är här inte förvrängd (manipulerad). I
nästa spegel blir ni båda dock utseendemässigt ordentligt tilltufsade, så att det
ser ut som om ni är jättetjocka med smala långa ben. Naturligtvis ser ni inte
kloka ut, och ni är tvungna att småskratta. ”Det är det som är meningen”, säger
Kalkylen. I Lustiga huset på Gröna Lund är det meningen att det skall vara kul.
Som att gå på en slags cirkus, där man vet att allt bara är på skoj. En förvrängd
verklighet, och så skrattar folk. Speciellt barn älskar de tilltrixade
spegelbilderna, och brukar tjuta högt av förtjusning. Tricket med
spegelförvrängningen beror ju på spegelns buktning och optikens lagar. Varje
spegel har alltså sin uppsättning villkor (buktningar hit och dit), som förvränger
verkligheten på ett visst sätt så att en skenbild (en illusion) skapas.

Låneavtalets illusoriska ”spegel”…
”Låt oss nu titta på ditt lånesammanhang”, säger Kalkylen. I lånesammanhanget
är spegeln utbytt mot ett låneavtal, som är en form av affärsavtal. Parterna i
affären informerar och överenskommer med varandra i avtalet om affärens
regler, om villkoren som skall gälla i den ömsesidiga affären. När affärsparterna
är överens om villkoren, undertecknar man avtalet med sina namnteckningar.
Affärsavtalet blir i det ögonblicket ett juridiskt bindande dokument, som
förbinder parterna att följa avtalets formulerade villkor. Genom att läsa
affärsavtalets villkor ytterst noggrant med erfarna juridiska ögon, ”i mitt fall
med erfarna konstitutionellt logiska ögon”, säger professorn, får man som
avtalsgranskare (konstitutionell logiker) klart för sig om avtalet är seriöst och
ärligt, eller om det bygger på ett bedrägeri. Om affärsavtalet är ärligt och
redovisar all vital information utan någon form av undanhållande, är det att likna
med att titta i en plan spegel. Man ser verkligheten oförvanskad utan
konstigheter. En konstitutionell logiker säger att affärsavtalet i så fall är
redovisat med direkt och logiskt bevisning. Inget är tilltrixat. Inga spår av
indirekt logisk bevisföring, där något antyds eller påstås utifrån indirekta,
eventuellt vaga, hänvisningar eller hänsyftningar, där viktiga fakta, inte sällan
med flit, kan ha utelämnats. Om man är utsatt för manipulation i mindre eller
större grad, det senare i så fall rent bedrägeri, där manipulatören listigt försöker
fiffla med avtalet, är de vanligaste knepen att viktig information av något slag
döljs helt eller delvis, exempelvis genom utelämnande, genom mycket finstilt
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text, eller genom kryptiska formuleringar. Allt för att man som part i avtalet
skall tro att något annat gäller än vad avtalet i själva verket stipulerar. Detta
döljande skall ses som indirekt logisk bevisföring för en verklighet som
avtalsskurken inte vill skall synas, komma motparten till del. I bedrägerifallen är
med andra ord spegeln mer eller mindre buktig, vilket ger en skev spegelbild av
verkligheten. Som iakttagare av den skeva spegelbilden eller som part i det
manipulerade avtalet, är man utsatt för en illusion.

Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun…
säger Kalkylen. Jag har nu lärt dig hur man genom att trixa med informationen i
ett affärsavtal, kan förvränga avtalet till att ge sken av något helt annat än
verkligheten (sanningen). Om vi nu synar ditt specifika affärsavtal - ditt
låneavtal med banken - har vi först din banks informationsdel i affärsavtalet
(skuldbrevet): att banken har lånat ut egna2 pengar (vederlag) till. Men vem äger
egentligen pengarna som banken skapar ur tomma intet? Här gäller det att tänka
efter. Det gäller att gå tillräckligt djupt ner i det försåtliga affärsavtal som ditt
skuldbrev är för att se var haken ligger. Det var det som din advokat inte
klarade. Allra djupast och dolt ligger haken i ditt affärsavtal med banken,
nämligen i svaret på frågan: Vem äger pengarna som skapas ur tomma intet i
Sverige? Svaret på den frågan är haken. Så ser frågan ut som du måste ställa dig
själv och även ställa till banken. Svaret avslöjar illusionen (bedrägeriet). Se
gärna till att kronofogden och polisen är närvarande när banken avger sitt svar.
En gång till för tydlighetens skull. Frågan som banken skall svara på lyder: Vem
äger pengarna som skapas ur tomma intet i Sverige?
Kalkylen fortsatte: Sunt förnuft säger att den som lånar ut något som är
eget ägt, naturligtvis också äger rätt att återkräva detta egna. Inget märkvärdigt
med den saken. Så säger lagen, och så har det varit i civiliserade länder i tusen år
eller mer. Det var det som du bekräftade med din namnunderskrift i skuldbrevet.
Men vem äger pengarna som skapas ur tomma intet i Sverige? Har verkligen
banken egna ägda pengar (vederlag) att låna ut? Har du funderat över den
saken? Om banken inte har egna pengar att låna ut, avslöjas i så fall att banken
ljuger beträffande sin del i affärsavtalet (skuldbrevet). Och i så fall gäller inte
längre skuldbrevet. Märkvärdigare än så är det inte.

Att gå så djupt i det hela att man kommer åt själva haken…
Det gäller för det första att se helhetsbilden av skeendet man önskar studera, av
den information man har att ta ställning till. I detta fall med bankens påstått egna
pengar, betyder det att ta sin utgångspunkt i hur pengar blir till i samhället. Man
konstaterar då i första instans att pengar skapas ur i stort sett ingenting med
penningtillverkande maskiner. Sedan att dessa pengar naturligtvis måste ha en
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tydlig och i lag reglerad ägare. I annat fall handlar det om pengar som saknar
ägare, och vad är det? Ja, inget annat än ”luftpengar”, eller annorlunda uttryckt:
i allt väsentligt värdelös materia, som på sin höjd kan betinga ett kilopris. Det är
alltså en enorm skillnad på ”pengar” som har en ägare och pengar utan en ägare.
Just ägarskapets vara eller inte vara är haken i bankernas utlåning av pengar mot
ränta. ”To be, or not to be, that is the question...”

Som företagare är du minsann van att ha koll på saker och ting,
men inte så här på djupet…
Först fattar du inte vad Kalkylen pratar om. Men plötsligt faller polletten ner.
Javisst! Just så ligger det naturligtvis till! Något som man skapar ur tomma intet
måste givetvis ha en reglerad ägare för att kunna lånas ut. Igen: Det finns ingen
lag i Sverige som ger landets samlade bank- och finansinstitutväsende, med
Sveriges centralbank inkluderad, äganderätten till de pengar som detta väsende
dagarna i ända skapar ur tomma intet med hjälp av penningtillverkande
maskiner. Den juridiska konsekvensen blir då att dessa ägarlösa pengar ej inte
kan lånas ut medelst skuldbrev, eftersom en skuld reglerad genom skuldbrev
bygger på att det måste vara något eget ägt (ett vederlag) som lånas ut. För att
kunna återkräva pengarna, måste utlånaren alltså äga de pengar denne lånar ut.
Det är själva definitionen av begreppet lån.
Som utlånare får man sålunda inte undanhålla (mörklägga) det faktum att
man saknar egna pengar att låna ut. Om man ger falskt sken av att det är egna
utlåningspengar, gör man sig skyldig till så kallat juridiskt kontraktsbrott, som
innebär bedrägeri. Sedan 1600-talet har sammanlagt hundratals miljoner
skuldbrev baserade på juridiska kontraktsbrott verkställts av svenska banker,
finansinstitut och av Sveriges centralbank. Rent faktiskt handlar det därför om
ett lagbrott av enorma proportioner, och måste därmed rubriceras som ett grovt
lagbrott. Att den här saken är känslig för bankerna, finansinstituten och Sveriges
centralbank, är bara förnamnet. Det är rena dynamiten.

Dagen efter mötet med professor Kalkyl ställs du som företagare
inför en påstådd skuld...
Det vill säga inför bankens representant för att diskutera bankens krav på
återgäld. Och osannolikt nog är kronofogden och polisen också närvarande.
Sakligt och koncist redogör du för ditt möte med Kalkylen och vad denne sagt.
Tydligt och begripligt redogör du för begreppet affärskontrakt i liknelse med
plan och buktig spegelbild, och innebörden av juridiskt kontraktsbrott. Du tittar
bankens representant i ögonen och framför sakligt att du ämnar göra rättssak av
bankens ultimatum. I det ögonblicket har du räddat ditt företag.
Bankens representant sätter sig i sin bil, och kronofogden och polisen i sin,
alla förvånade och förvirrade, och åker därifrån. ”Vad var det egentligen som
hände?” säger kronofogden till polisen. Polisen sitter tyst en stund och säger så,
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att ”det verkar som om vi fått ett bedrägeri att hand om”, och inte vilket banalt
bedrägeri som helst. ”Och det märkliga är att jag till dags dato har jag hjälpt till
att i lagens namn verkställa det bedrägeriet.”
Några månader senare kommer företagarens ärende upp i rätten, och det
blir på logiska grunder seger och minst sagt stora rubriker i svenska media.
Därefter stora rubriker i världens media. Rättegången startar följdprocesser, som
i steg för steg avslöjar en av de största skandalerna i inte bara Sveriges historia,
utan även internationellt. Flera tusen miljarder skuldbrev är i det ögonblicket
ifrågasatta och på väg att förklaras varande juridiska kontraktsbrott. Och med
det är det internationella bankväsendet med banker, finansinstitut och
centralbanker runt om i världen på väg mot en bokstavligen kollaps.
Absolut gigantiska skadestånd kommer att avkrävas ägarna av
internationellt bankväsende, därför att de falskeligen har påstått och alltjämt
påstår sig äga vederlag (egna pengar) i samband med utlåning av pengar. Det
handlar om många bankirgenerationers uppsåtliga bedrägeri. Bankverksamhet
med penningutlåning har förekommit sedan ca 950-talet i Europa. Sedan ca
1600-talet i USA o.s.v. Absolut gigantiska förmögenhetsvärden kommer nu
förhoppningsvis att bli rätteligen återförda till drabbade nationers folk.
Det juridiska avslutet firar du på Tyrol i sällskap med professor Kalkyl. Du
lyfter på din kapsyl (en sliten rutig keps) för professor Kalkyl över utgången. Ni
äter en god middag och pratade om något helt annat, och har blivit vänner för
livet.
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Kapitel 2
Bankens påstående om egna pengar
Den amerikanske advokaten Jerome Daly...
valde år 1969 att ställa den amerikanska banken First National Bank of
Montgomery inför rätta med hänvisning att banken inte hade haft några egna3
pengar (vederlag) att låna ut, när advokat Jerome Daly fem år tidigare, i maj
1964, hade tagit ett lån av banken. Banken hade i ett brev till Daly gjort anspråk
på att ta Dalys bostad i beslag4 som utmätning för det lån om 14,000 dollar som
Daly vägrade att betala. Daly, som var skicklig advokat med förmåga att gå till
botten i sina analyser, hade funderat fram och tillbaka beträffande juridiken i
USA kring begreppet skuldbrev och ägande. Rättegången startade, men Daly
fick omedelbart problem. Banken hade nämligen engagerat några av de
skickligaste lagvrängarna som gick att uppbringa i Amerika. Daly blev helt
enkelt bortpratad, trots att han själv var en skicklig och mycket intelligent jurist.
Han klarade inte av bankens inhyrda, högbetalda, munviga advokater som han
ställdes mot. Ordväxlingen mellan Daly och motpartsadvokaterna blev allt
hätskare. Till slut blev stämningen så infekterad att smockan hängde i luften.
Det höll på att bli slagsmål. Domare Martin Mahoney fick emellertid lugn på
bråkstakarna. Rättegången tycktes i princip förlorad för Dalys del, när plötsligt
miraklet inträffade.

Miraklet…
Ibland händer det osannolika: Domare Mahoney hade som en av de sista
formella rättegångsåtgärderna kallat in bankdirektören för First National Bank
of Montgomery, en Mr. Morgan, som pliktskyldigt skulle avge sitt vittnesmål.
Ingen förväntade sig att bankdirektör Morgan på något sätt skulle avslöja något
ofördelaktigt om sin egen bank. First National Bank of Montgomery hade satsat
mycket pengar på dyrbara, skickliga advokater, och de hade till synes lyckats i
sitt uppsåt. Kanske var Mr. Morgan djupt religiös, eller också bara vän av
sanningen, ty när han väl hade lagt två fingrar på Bibeln och avlagt
sanningseden, hände det - sanningsmiraklet. Det blev dödstyst i rättsalen. Utan
åthävor började Mr. Morgan berätta hur modernt bankväsende fungerar, att ge
3
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äkta ”inside information” så att säga: First National Bank of Montgomery hade
för vana att rutinmässigt skapa pengar ur tomma intet, berättade Mr Morgan.
Och banken hade inga egna pengar att låna ut. Mr. Morgan berättade vidare att
detta fantastiska sätt att skapa pengar på, och sedan låna ut i sken av att det är
egna pengar, är det normala förfarandet inom bankväsendet i stort sett hela
USA, och också i stora delar av världen. Domare Mahoney kommenterade: ”Det
låter som bedrägeri i mina öron”, med hänvisning till innebörden av den
juridiska termen vederlag i skuldbrev, att endast det egna ägda kan lånas ut. Att
ur tomma intet ”trolla fram” pengar, som man sedan påstår är egna pengar
(vederlag), och i sken av detta lånar ut, handlar om bedrägeri.
Penningförfalskning är (naturligtvis) förbjudet i lag i USA. Det Mr Morgan
avslöjade associerade starkt till att ”någon”, i det här fallet banken, hade tagit sig
friheten att ha en egen sedelpress i sin källare med egen maskintillverkning av
pengar, för att sedan kalla dessa ur tomma intet skapade pengar för sina egna
pengar (vederlag).
Juryn tog noggrant intryck av vad Mr. Morgan berättade. First National Bank
of Montgomerys inhyrda advokater satt som tillintetgjorda och stirrade tomt
framför sig. Vad annat kunde de göra? Högsta bossen själv, han som hade anlitat
dem, var ju plötsligt den som avslöjade hela rasket, hela trolleriet, som gjorde
den ena buktiga spegeln efter den andra plan, en efter en, och som visade på
verkligheten (sanningen). Rättegången övergick på några ögonblick från
nederlag till seger för advokat Jerome Daly, och blev en minst sagt märklig och
bokstavlig demonstration av uttrycket att illusioner är till för att krossas. Att det
som hade påståtts vara något eget ägt, inte alls var eget.

I sitt domstolsmemorandum slog domare Martin Mahoney fast
att...
”Käranden erkände att denne, i samverkan med Federal Reserve Bank of Minneapolis,
[...] verkligen skapade hela penningbeloppet och krediten på 14,000 dollar i sin egen
bokföring genom en bokföringspost. Att detta var vederlaget (utlåningspengarna; min
kommentar) som användes för att stödja skuldbrevet daterat 8 maj 1964 och
inteckningslånet från samma datum. Pengarna och krediten blev till först i det ögonblick
när de skapade den ur tomma intet. Mr. Morgan erkände att ingen lag eller förordning i
USA existerade som gav honom rätt att göra detta (min kursivering). Ett lagligt
vederlag måste finnas och läggas fram för att stödja skuldbrevet”.

Domstolen avvisade First National Bank of Montgomerys yrkande på
utmätning, och advokat Jerome Daly fick behålla sitt hus. Skulden på 14,000
dollar skrevs av, eftersom skuldebrevet blev förklarat som varande ett ogiltigt
juridiskt dokument. Ett juridiskt kontraktsbrott var konstaterat. Därmed hade ett
rättegångsfall avgjorts beträffande bankers tillverkning och påstått legitima
utlåning av ”egna” pengar.
9

Dog i matförgiftning…
Domare Martin Mahoney gjorde klart för First National Bank of Montgomery
att han övervägde att följa upp saken och åtala banken för bedrägeri i en vidare
syftande rättsprocess. Tuffa ord från en delstatsdomare, som i princip därmed
utmanade hela det amerikanska bankväsendet, de dåvarande 13 centralbankerna
med Federal Reserve Bank i Washington i spetsen (idag sammanlagt 16
centralbanker i USA), samt hela den på 60-talet starkt expanderande
kreditkortsmarknaden med alla dess finansinstitut. Ungefär som en liten kaxig
David ställde sig framför jätten Goliat. Domare Martin Mahony dog mindre än
sex månader efter Daly-målet i vad som beskrevs som en mystisk
olyckshändelse som verkade involvera matförgiftning. Polisen gjorde aldrig
någon djupare utredning av det spåret, utan fallet avskrevs och arkiverades,
punkt slut. Något ytterligare åtal mot First National Bank of Montgomery
inleddes aldrig. Media rapporterade om händelsen via en oansenlig liten
tidningsnotis i en lokaltidning. Allt glömdes sedan bort.
Flera personer har senare försökt att upprepa Dalys bedrift genom att i
lånesammanhang inför domstol hänvisa till i princip lika resonemang som
utspelades sig i rättssalen i Dalys fall 1969. Men det har bara resulterat i
begränsad framgång. Jag citerar här vad den amerikanska advokaten Ellen
Hodgson-Brown skriver i sin bok: Bankerna och Skuldnätet, sid 27: ”Som en
domare sa utanför protokollet, genom att använda en bekant metafor från
Trollkarlen från Oz: Om jag låter dig göra det – du och alla andra – skulle det
rasera hela systemet. […] Jag kan inte tillåta att du går bakom skranket i banken.
[…] Vi går inte bakom det där draperiet.” Det är detta samhällsförhållande som
jag omnämnde i den inledande sammanfattningen av huvudtexten, att en rad
personer i världen är medvetna om att det pågår ett mycket stort
samhällsbedrägeri som involverar samhällets allra högsta nivåer
(högnivåkriminaliteteten i världen), men att man inte vågar träda fram med
civilkurage, därför att man inte ens vet om man kan lita på sin närmaste chef
eller medarbetare. Dessa kan mycket väl vara invigda.

Århundradets rättegång marginaliserades till blott en parentes…
Ni som gör film och skriver böcker har här ett manus som heter duga! Domare
Martin Mahony var nu borta ur sammanhanget. USA:s banksystem var alltjämt
intakt. Hela den väldiga pågående expansionen av kreditkortsmarknaden (på den
tiden än så länge i huvudsak Dinners Card, American Express Card (idag
American Express), Bank of America Card (idag Visa), Masterchange Card
(idag Mastercard) kunde fortsätta som om ingenting hänt. Kreditkortsföretag
(finansinstitut), som lånade ut stora summor pengar, tjänade ännu mera pengar
på räntor, i sken av att det var egna pengar som man lånade ut.
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Lagstiftning saknas i USA om vem som äger pengarna som skapas
ur tomma intet…
Och samma sak är förhållandet i Sverige och i en lång rad nationer i världen. I
USA kunde därmed Federal Reserve Bank, USA:s övriga 12 centralbanker och
hela det underliggande banksystemet, inklusive de många finansinstituten,
därmed fortsätta att skapa pengar ur tomma intet, som om man hade en egen
sedelpress i källaren, samt fortsätta att låna ut dessa ur tomma luften skapade
pengar i sken av att det var egna pengar, när sanningen var och är att det handlar
om pengar som saknar ägare.
Att vanliga människor var och är förbjudna att ha en egen sedelpress i sina
privata källare talades det tyst om. Världens största bedrägeri kunde på så vis
fortsätta som om ingenting hade hänt: där utlånare världen över lurar
människor att tro att de (bankerna och finansinstituten och centralbankerna)
har egna pengar att låna ut.
Illusionen om bankens egna pengar fortsatte därmed att fungera som den
samhällslögn den är. I förlängningen innebar det att banksystemet och dess
bulvaner därmed kunde fortsätta att lägga beslag på människors egendomar och
värden genom skuldbrev med finstilta paragrafer. Och försätta företagare i
konkurs, under det att man påstår att allt är i sin ordning, därför att man påstår
att det handlar om egna utlånade pengar. Människor i stor samhällsskala blir
grundlurade utan att veta om den saken. Bankerna, finansinstituten och
centralbankerna låtsas som det regnar och trampar på i väl upparbetade hjulspår.
Statsmakterna i de berörda länderna håller också masken och låtsas att allt är i
sin ordning. I Sverige har vi principiellt samma penning- och utlåningssystem
som i Amerika. Sveriges centralbank (Riksbanken), affärsbankerna och
finansinstituten i Sverige skapar pengar ur tomma intet. Man kallar fräckt och
självsvåldigt de ur tomma intet skapade pengarna för egna pengar, trots att
lagstöd eller annat belägg för det påståendet saknas. Så ser fakta ut. Juridiska
fakta. Syftet med denna bok, och de omfattande analyser som texten innehåller,
är att skapa samhällsinsikt om att Sveriges centralbank, landets affärsbanker och
finansinstitut inte har ett korvöre egna pengar att låna ut. När detta är klargjort,
kollapsar själva affärsidén med utlåning av pengar mot ränta. Pengar skapade ur
tomma intet.
Den springande punkten i utlåningsprocessen är sålunda principen om
vederlag (att det handlar om förmedling av egna pengar). Det var den
nyckelinformationen som professor Kalkyl berättade om i Lustiga huset på
Gröna Lund, när han gick igenom vad affärsavtals juridiska giltighet innebär.
Just den avgörande informationen mörkläggs generellt av banker och
finansinstitut, och av Riksbanken, andra banker och centralbanker i världen, när
exempelvis svenska staten tar statsskuldslån. Varken svenska staten eller
utlåningsinstituten berättar för allmänheten, låntagarna, om det jag just har talat
om för dig. Kanske borde du fråga svenska statens höga vederbörande varför
man inte berättar det här? Konsekvensen är att du och alla andra låntagare är
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förda bakom ljuset i ett gigantiskt lånebedrägeri, som sammantaget är
obeskrivligt stort. Konsekvensen är att varken du eller andra låntagare står i
någon skuld till banken eller finansinstituten, eftersom det som dessa påstår
vara lån, ej är några lån. Konsekvensen är att svenska staten inte är skyldig
vare sig centralbanken (Riksbanken) eller andra banker, inklusive andra
centralbanker, några pengar. Enkel och rak logik, klart som korvspad. Det
handlar alltså om ABC-grunderna inom ägarjuridik. Och vilka blir då
konsekvenserna!? Ja, bland annat att du och alla andra låntagare därmed
givetvis har rätt att få tillbaka alla gjorda amorteringar och inbetalda räntor.
Bingo! Så ser konsekvenserna ut. Solklar matematisk logik. Man kan bara ana
rubrikerna när detta blir allmänt känt.
Eftersom det jag redovisar här rent sakligt är en gigantisk skandal, har jag
valt att skriva en i minsta detalj analyserande text, för att intresserade mer på
djupet skall förstå det som jag påstår. Att i varje detalj visa att resonemanget står
på stadiga ben.
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Kapitel 3
Begreppet ”kryphål” i en lagstiftning
Jerome Dalys upptäckte bankernas kryphål...
- detta om påstått egna5 pengar - är så omvälvande att det kan jämföras med
Arkimedes upptäckt, det som sedan blev Arkimedes lag. Då när Arkimedes
naken sprang ut på Syrakusas gator och ropade: ”Heureka! Heureka!” ”Jag har
funnit det! Jag har funnit det!” I Sverige har ännu ingen ställt någon svensk bank
inför rätta som advokat Jerome Daly gjorde. Ni som ansvarar för utdelandet av
priser och utmärkelser på det juridiska området har, enligt min mening, all
anledning att postumt tilldela advokat Jerome Daly den förnämsta utmärkelsen.
Advokat Dalys briljans, domare Mahoneys mod, och bådas civilkurage, får
betraktas som enastående. Båda har skrivit in sig i historieböckerna.
Med detta facit står ingen privatperson, ingen företagare, ingen stat i skuld
till någon institutionell penningtillverkare, som på denna grund påstår sig låna ut
egna pengar. Som exempelvis företagare under konkurs- eller utmätningshot
från banken, bör man behålla företagsnycklarna, ägarpapperen – och den
mentala jämvikten - och avkräva banken bevis för dess påstående om egna
pengar. Min kvalificerade gissning är att banken då drar det kortaste strået. Det
är utifrån ett dylikt låtsasägande av egentillverkade pengar som banker har tjänat
ofattbara räntevinster6 sedan 950-talet e. Kr. i Europa (se analys 44-45, 48-53
samt 62-66 i del II).

Konsten att genomskåda cyniska illusioner…
Som du märker, är det fullt möjligt att genomskåda illusioner och därmed
avslöja det som gömmer sig bakom en mörkläggning. Avslöja det som finns
bakom kulisserna helt enkelt. Ett bondfångeri av nämnda slag skapar naturligtvis
konsekvenser som kan vara enorma för den som drabbas. Vederbörande kanske
får gå från hus, hem och företag. Kanske tvingas vederbörande leva på
existensminimum under förödmjukande former under flera år för att betala något
som det inte finns stöd för i lagen att behöva betala. Under den amerikanska
depressionen på 1930-talet vräktes miljontals småjordbrukare och
egenföretagare med familjer på detta sätt, därför att cyniska utlånare och deras
bulvaner med hjälp av den finstilta paragrafen i skuldbrev stal dessa människors
egendom och livsverk. I Sverige drabbades tusentals företagare under
lågkonjunkturen 1992 – 1995, när den finstilta paragrafen utlöstes på liknande
5

Se analys i del I kapitel 3-10, samt i del II kapitel 1-4, 9-11, 19, 22, 24, 27-28, 31, 34, 42-45, 47-51, 54, 56-57,
59, 61-66, 70, 74-75, 79, 80-81 samt 85
6
Se analys i del I kapitel 2, 3, 5-6, 8-10, 12, samt i del II kapitel 3, 6, 8-12, 16-17, 19-26, 29-30, 32, 34, 44, 46,
48-49, 51-57, 63-66, 70, 81, 83
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sätt. De fick bokstavligen gå från sina företag och fabriker under förevändningen
att de inte kunde betala ”lån” som de hade tagit. Allt det här handlar om varken
mer eller mindre än stöld i stor samhällsskala. Stöld är reglerat i lag som
brottslig handling eller kriminellt beteende.
Ett civiliserat samhälle har högutbildade jurister till sin hjälp för att
förebygga svagheter i samhällets lagstiftning. Högsta domstolen i Sverige har
bland annat den uppgiften. En svaghet i lagen kallas för kryphål, om det finns
sätt att kringgå denna lag. Kryphål bör täppas till så att de inte utnyttjas av
kriminella krafter, som i värsta fall kan skada samhället och medborgarna. Jag
kan konstatera att svensk lagstiftning har ett för samhället mycket destruktivt
kryphål genom att ägarskapet till de väldiga summor pengar som har skapats ur
tomma intet av banker och andra utlåningsinstitut dag ut och dag in, år efter år,
århundrade efter århundrade sedan 1600-talet, då banksystemet infördes i
Sverige – pengar som alltjämt skapas - inte är reglerat i lag. Jag konstaterar
också att detta kryphål av någon anledning har vidmakthållits under lång tid,
trots att kryphålet enkelt borde ha kunnat upptäckas av vana juridiska ögon –
exempelvis av Sveriges högsta domstol, dess underliggande instanser, eller av
justitiekanslersämbetet - och därmed åtgärdas. Det finns en uppsjö av mycket
kompetenta jurister i Sverige, såväl inom Högsta domstolen, som inom
domstolsväsendet i dess helhet, inom statens olika departement och
myndigheter, Riksgälden (statens internbank), justitiedepartementet,
Riksbankens, liksom inom bankernas och de många finansinstitutens egna
organisationer. Ingen enda av alla dessa juristinstanser har med ett knyst antytt
att det skulle existera en lucka i svensk lagstiftningen vad gäller ägarskapet av
de pengar som skapas ur tomma intet för att sedan lånas ut. Så ser fakta ut.
Om du tycker att jag är övertydlig, är detta med flit, eftersom jag ser det som
viktigt att du kommer till insikt om vad det handlar om redan i början av texten
och vid första genomläsningen.

Varför har kryphålet fått vara kvar i flera hundra år utan att det
har rättats till?
Skulle kryphålet ha täppts till, skulle det stora bedrägeriet med skuldbreven inte
ha kunnat fortgå. Så ser det enkla konstaterandet ut. Ty om Sveriges lagstiftande
församling, riksdagen, öppet och tydligt hade givit bankerna ägorätten över
pengarna som skapas ur tomma intet, skulle Sveriges folk omedelbart ha frågat
sig varför en grupp privatpersoner (ägarna till banksystemet) i det svenska
samhället tillåts ha en egen sedelpress (ha en penningtillverkande maskin ”i sin
källare”) och tillverka pengar ur tomma intet, och kalla dessa för egna pengar,
när folk i övrigt inte tillerkänns samma rätt? Varför skall folket i gemen vara
hänvisat till att ”skapa sina pengar” genom sina arbetsinsatser, d. v. s. tjäna ihop
dessa pengar och/eller låna sådana mot ränta, när bankägarna bara behöver
trycka på en knapp? Varför får inte varje svensk medborgare i så fall ha en egen
sedelpress i sin källare när dessa privatpersoner som kallar sig bankägare får ha
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det? Inte särskilt svårt att se hur laddad diskussionen genast skulle bli om
kryphålet angående bankernas pengar täpptes till, reglerades. Otaliga - och för
vissa obekväma - frågor skulle bli följden till svenska regeringen, riksdagen,
Högsta domstolen och till universitets- och högskolevärldens många kunniga
juridikakademiker.
Eller om vi vänder på det: Om istället svenska staten skulle ta hundra
procent kontroll över Sveriges samtliga penningtillverkande maskiner och börja
tillverka pengar ur tomma intet helt gratis och utan kostnad och påstå att det är
svenska staten som äger pengarna som skapas ur tomma intet, och samtidigt
skulle fortsätta att ta ut skatter och ha ett omfattande skattesystem på plats för
att få in pengar till sin statsbudget, skulle svenska folket med fog fråga varför
svenska staten (folkets förlängda arm för allas gemensamma väl) envisas med
att ta ut skatter när den saken inte behövs, eftersom staten kan tillverka hur
mycket pengar som helst med sina penningtillverkande maskiner. Det skulle
vara som att bevittna att folket, som redan äger alla pengar som skapas ur
tomma intet, inte har tillgång till sina egna pengar. Eller som att bevittna hur en
rik person envisas med att gå runt och tigga med motiveringen att vederbörande
inte själv klarar att få fram pengar till sin ekonomi (jämför med statens
statsbudget), trots att den rike uppenbarligen har hur mycket pengar som helst och helt gratis får fram ännu mer pengar om det behövs. Naturligtvis skulle
också här en laddad diskussion antagligen bli följden.
Även ett tredje alternativ finns: Att svenska staten med sin lagstiftande
församling riksdagen (folkets förlängda arm för allas gemensamma väl) öppet
och tydligt väljer att ge det svenska folket äganderätten över de pengar som
bankväsendet idag med sina maskiner skapar ur tomma intet. Då skulle
omedelbart själva affärsidén med utlåning mot ränta, reglerat genom skuldbrev,
kollapsa, eftersom bankerna i det ögonblicket inte längre skulle ha några pengar
att låna ut. Bankernas affärsidé bygger på att de skapar pengar ur tomma intet i
samma ögonblick som de beviljar ett lån, utan att dessförinnan ha några egna
pengar. Ett jättebedrägeri helt enkelt. Jag återkommer längre fram till hur det
hela går till. Här vill jag att du skall se att om svenska staten (folkets förlängda
arm för allas gemensamma väl) äger pengarna som skapas ur tomma intet, följer
rent logiskt att varken privatpersoner eller företagare i så fall inte längre behöver
låna några pengar alls, eftersom vederbörande i princip som del av samhället
redan är stormrika. Som du ser, framträder detta enkla faktum som självklart,
när du går på djupet i analysen av ägarskapet av pengar som skapas ur tomma
intet. Man behöver blott klargöra några elementära juridiska resonemang, varpå
allt står klart.
För att bankväsendet skall kunna fortsätta med sin utlåningsverksamhet av
pengar mot ränta, pengar som man sålunda inte äger, måste kontinuerligt sken
ges av dylikt ägande. I det läget, för att inte väcka (aktivera) en ovälkommen
diskussion och samhällsdebatt, och kanske även sociala oroligheter, ser jag till
min förvåning att svenska staten i sitt samarbete med internationellt
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bankväsende har valt att låta kryphålet förbli intakt år efter år, årtionde efter
årtionde, århundrade efter århundrade. Det är så det avslöjas att staten, i form av
regeringen, riksdagen, Högsta domstolen, justitiedepartementet,
finansdepartementet, en rad andra departement och ytterligare myndigheter,
tillsammans med kanske privata instanser med nära regerings- och
riksdagskontakter, är upp över öronen inblandad i det stora bedrägeriet.
Vanliga människor, som inte är insatta i juridik, och som är otränade i de
avancerade metoder inom modern avancerad informationsbehandling som
upptäcker illusioner, löser paradoxer och moment 22-situationer, har inte haft en
chans att genomskåda och förstå kryphålet. Man har inte fått de verktyg i sin
hand som behövs för att verkställa egna logiska analyser för att kunna se
kryphålet. I stället har man under lång tid omedvetet fått finna sig i att vara offer
för ett första klassens bondfångeri, där man trott att man lånat av bankernas egna
pengar. De allra flesta svenskar har helt enkelt litat på att statsapparaten, vars
officiella grundtanke är att vara till för folkets väl och ve, naturligtvis agerar på
klokaste och bästa möjliga sätt. Att denna statsapparat medvetet skulle lura sina
medborgare har varit alltför långsökt, och har därför föresvävat ytterst få.
Matematiker, som behärskar konstitutionell logik, har, p.g.a. universitetsoch högskoleväsendets organisation eller design, ständigt blivit kontrollerade att
endast, jag säger endast, syssla med forskning som är ofarlig för det stora
ekonomiska och politiska bedrägeriet. Modern högre matematik har därför
sysslat med en typ av forskning, som i sig många gånger varit och är
utomordentligt förtjänstfull, men som samtidigt varit och är så komplicerad och
världsfrånvänd där i sitt lilla elfenbenstorn, att vanliga människor och största
delen av den övriga vetenskapen inte begripit ett smack av vad som sägs i dessa
matematiska avhandlingar. Avhandlingar som idag mycket ofta handlar om
högintelligenta applikationer och demonstrationer av 3:e generationen av
empirism (teorin om hur man bollar hit och dit med komplementärer, d.v.s.
varandra oförenliga men kompletterande logiska system). Konsekvensen av
detta är att vetenskapens dubbla bokföring (som jag var inne på i den inledande
sammanfattningen) har kunnat fortgå i stort sett ostörd. Att som konstitutionell
logiker ha modet och civilkuraget att fokusera på samhället utanför det lilla
elfenbenstornet, där bland annat den omfattande nationalekonomin,
statsvetenskapen och ekonomiska historien finns, har varit få förunnade - förrän
nu. De få forskare i matematik som trotsat den politiska styrningen, och som har
valt att fokusera på ”förbjudna” ämnesområden utanför det lilla elfenbenstornet,
har varit tvungna att verkställa sina ingående undersökningar i absolut största
hemlighet vid sidan av sin ordinarie, godkända matematiska forskning. Eller så
har man som forskare varit hänvisad till en tillvaro som ”outsider”, utan
anknytning till universitets- och högskolevärlden. Så stor försiktighet har dessa
intelligenta forskare varit tvungna att agera med, vilket också speglar hur rädda
de invigda politikerna och deras uppdragsgivare är för konstitutionella logikers
analytiska förmåga. De förra har sålunda på olika listiga sätt sett till att dessa
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högintelligenser bara får syssla med för samhällsbedrägeriet ofarliga
forskningsprojekt, som för vanliga människor och den övriga vetenskapen
framstår som i princip obegripliga. Exempelvis där folk i gemen och
vetenskapen i övrigt inte begriper knappt något när det gäller dessa styrda
forskares hantering av 3:e generationen av empirism, att jämföra med den
ålderdomliga, för länge sedan inaktuella, 2:a generationen av empirism, som inte
har ett spår av komplementärt tänkande inom sina ramar, men som ändå
fortfarande präglar nästan all övrig vetenskap. Empirismbegreppet med sina
hittills fyra olika generationer förklaras ingående i del III av trilogin.
Utifrån detta kan konstateras att läget, sett med officiella ögon, är allvarligt.
Men, som sagt i den inledande sammanfattningen, ibland dyker det upp
oväntade ”outsiders”, som har tillräckligt med kunskaper, begåvning och mod
för att förändra situationen. De forskar briljant och förutsättningslöst med fokus
på också det vanliga samhällets strukturer. De kan då utifrån sin forskning
avslöjande berätta ofta häpnadsväckande saker, exempelvis om vad som faktiskt
pågår i inte bara lilla Sverige, utan i världen i stort när det gäller den gigantiska
bankbluffen med det enastående politiska och ekonomiska bedrägeriet.
Upphovet till denna bok är en sådan outsider.
Kryphålet har sålunda med flit bibehållits av de beslutspersoner inom
statsapparaten, som har insikt i vad som hela tiden pågår i form av sofistikerad
mörkläggning (det handlar om vissa invigda politiker och tjänstemän). Dessa
personer har valt att blunda för att frågan om vem som äger pengarna som
skapas ur tomma intet för utlåning i Sverige, inte är avgjord i svensk
lagstiftning. Därigenom har bankerna, finansinstituten, och också centralbanken
i samarbete med den svenska statsmakten, till hundra procent kunnat kontrollera
Sveriges penningtillverkande maskiner sedan år 1897 i sken av att det är
låneinstitutens egna pengar som lånas ut, när sanningen (illusionens
genomskådande) är att lagstiftning saknas som reglerar ägandet. År 1897 antogs
den första ”Riksbankslagen” samtidigt med en lag som reglerade att Sveriges
centralbank (Riksbanken) skulle ha exklusiv rätt (monopol) att trycka sedlar.
Idag är den lagen kompletterad med att vanliga banker och finansinstitut har rätt
att tillverka pengar i många olika betalningsformer, exempelvis elektroniska
pengar, checkar, bankväxlar med mera, inte bara sedlar. Framför allt är det den
internationella Basel I-, II- och III-banklagstiftningen som reglerar dessa
detaljer.7 8 9 10

7
8
9
10

http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_I
http://sv.wikipedia.org/wiki/Basel_II
http://sv.wikipedia.org/wiki/Basel_III
Se analys kapitel 44-45, 48-53 samt 62-66 i del II
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Kapitel 4
Illusionen med de politiska partierna
(demokratiillusionen, den 2:a samhällsillusionen,
den 2:a samhällslögnen)
För att förstå trolleritricket med de politiska partierna (demokratiillusionen)
måste man först inse hur effektivt världens politiker, med ”spindlar” och
”storspindlar” i bakgrunden, kontrollerar världens intelligentia. Sverige är
exempel, om annat inte uttryckligen anges.
Vad som har varit särskilt viktigt för invigda politiker i bland annat Sverige,
har varit att de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III under inga
omständigheter får bli offentligt kända och därmed börjar debatteras i samhället.
Under inga omständigheter får den vanliga människan komma till insikt om att
hon/han är förd bakom ljuset av sina politiker, som är marionetter i vad som kan
betecknas som världens största kriminella bedrägeri.
Man behöver komma till insikt om varför ingen samhällsinstans, trots ofta
mycket god kompetens, har satt strålkastarljuset på dessa tre samhällskritiska
frågor. Åtminstone svaren till I och III är nämligen fullt möjliga att hitta i
ekonomisk historia, om man lusläser ämnet, och därmed också motsvarande
frågor genom att härleda bakåt. Svaret på fråga II är mera indirekt formulerat
mellan raderna i ekonomisk historia, att det var regenten (envåldshärskaren,
autokraten) som ägde nationens pengar utifrån det faktum att det var regenten
som hade hundra procent kontroll över nationens penningtillverkning. Ändå har
ingen i den långa raden offentliga institutioner i det svenska samhället påtalat
någon av dessa tre samhällsavgörande frågor, annat än på sin höjd så vagt eller
blott antytt, att frågornas inneboende sprängkraft helt har gått förlorad. Vanligt
folk har inte förstått frågornas oerhörda, ja, helt avgörande, betydelse, vilket har
varit helt i linje med de invigda politikernas och spindlarnas avsikt.
Snabbrepetition av de tre samhällsavgörande frågorna:
I)

Vem skall kontrollera pengarna som skapas ur tomma intet i Sverige,
d.v.s. vem skall ha kontroll över de penningtillverkande maskinerna?

II) Vem skall äga pengarna som skapas ur tomma intet i Sverige?
III) Enligt vilka regler skall pengarna, som skapas ur tomma intet, föras ut
i nationen?
Så, hur har de invigda politikerna, storspindlarna och spindlarna gått tillväga för
att mörklägga dessa tre grundläggande och samhällsdanande frågor? Jag ser att
18

marionetterna, politikerna, med storspindlarna och spindlarna i kulisserna, har
designat utbildningarna i ämnena ekonomisk historia, nationalekonomi och
statsvetenskap på universitets- och högskolenivå, på så sätt att
kunskapsinnehållet i vart och ett av dessa tunga samhällsämnen med flit
allvarligt har manipulerats genom en hel rad direkta historieförfalskningar,
särskilt genom att de tre frågorna I, II och III med flit har undanhållits. Man har
också effektivt mörkat de juridiska kontraktsbrotten med bankernas ”egna”11
pengar (kryphålet i lagstiftningen) och det gigantiska pågående pyramidspelet.
Konsekvensen av allt detta är att studenter, som givetvis sällan är invigda i det
stora bedrägeriet, som går dessa utbildningar, har fått en helt felaktig bild av
ekonomiskt historia, nationalekonomi och statsvetenskap. Samhällets invigda
personer har dessutom sett till att införa en alldeles speciell akademisk definition
av ämnet nationalekonomi. Begreppet resursbrist upphöjs närmast till en
naturlag, där man med resurser i första hand torde avse tillgången på pengar.
Naturlag i det avseendet att samhället måste rätta sig efter ett föreliggande
faktum oavsett vad man tycker om saken.
Jag ser att människor som idag läser ämnena ekonomisk historia,
nationalekonomi och statsvetenskap på lägre grundläggande nivåer på
universitet och högskolor medvetet ges en så svag undervisning, att dessa
studerande inte ens anar de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III, eller i
bästa fall får en så vag uppfattning om dem, att frågornas egentliga sprängkraft
förblir osynlig.
Här är det viktigt att se att ämnet ekonomisk historia handlar om inget
mindre än grunderna för och gjorda erfarenheter av hur man bygger samhällen.
Den ekonomiska och sociala utvecklingshistorien går hand i hand i alla
samhällen. Mänsklighetens utvecklingshistoria, via en lång rad kulturer, har
mycket att berätta om det som är viktigt att tänka på när man bygger ett
samhälle, inklusive vikten av dess grundläggande ekonomiska system. Här finns
många erfarenheter och läxor att ta del av och lägga på minnet. Ekonomisk
historia berättar om allt av samhälleligt ekonomiskt värde som har hänt i
Europa, Afrika, Mellanöstern, Centralasien, Ryssland, Bortre Asien, Australien,
Nya Zeeland, Syd- och Nordamerika, och hur allt är sammanvävt. En mycket
omfattande informationsbas som omfattar tusentals år. Mycket visdom på gott
och ont att ta del av. Men detta till trots, är mycket av dessa kunskaper med flit
undanhållna dem som vill veta. Motivet är tydligt: Någon eller några vill inte att
människor skall förstå äldre kulturers gjorda erfarenheter. De invigda politikerna
med storspindlar och spindlar i kulisserna har genom historieförfalskning,
åtminstone avseende ekonomisk historia, statsvetenskap och nationalekonomi,
till viss del återinfört en primitiv typ av samhälle i vårt ”moderna” samhälle.
Som sålunda bara skall uppfattas som primitivt i det avseendet att kunskapen om
11

Se analys i del I kapitel 3-10, samt i del II kapitel 1-4, 9-11, 19, 22, 24, 27-28, 31, 34, 42-45, 47-51, 54, 56-57,
59, 61-66, 70, 74-75, 79, 80-81 samt 85
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äldre tiders samhällserfarenheter, om vad som är viktigt att ta hänsyn till när
man bygger ett samhälle, med flit har mörklagts och därmed ”glömts bort av de
som bygger.” På så vis har människor invaggats i tron att man har det
förhållandevis bra och välordnat, därför att man inte kan jämföra sig med hur
ännu mer utvecklat har varit p.g.a. historieförfalskning. Om oförfalskad
historiebeskrivning skulle tillåtas träda fram, skulle bilden bli en helt annan. De
har verkligen varit listiga och försåtliga på alla sätt och vis dessa invigda
politiker med sina överordnade storspindlar och spindlar. Till sin hjälp har man
till yttermera visso haft en rad ”köpta” (mutade och korrumperade) professorer
och andra akademiker som sett till att undervisning och böcker presenterats
historieförfalskade i sken av kompetent vetenskap. Ett enastående och
välorganiserat många personers bedrägeri världen över har på så vis mörklagt
kvalificerade högkulturkunskaper, som definitivt hade gagnat samhället att
känna till. De professorer, andra akademiker och politiker som ej har varit
invigda, mutade och korrumperade, och som av egen kraft ej lyckats
genomskåda det stora bedrägeriet, har varit lika grundlurade som alla andra.
Jag ser att en rad av våra svenska politiker har nöjt och nöjer sig med att ha
gått en ytlig kurs med si eller så många poäng i ämnet ekonomisk historia, för att
sedan påstå eller anse sig ha formell kompetens att hantera ämnet när de är med
och bygger vårt nuvarande svenska samhälle. Mer djupgående kunskaper än så i
ekonomisk historia är fundamentalt om man verkligen vill bidra i byggandet av
ett gott samhälle.

När undervisning i ekonomisk historia görs ytlig...
Tyvärr konstaterar jag att vissa politiker (oberoende av partifärg) konsekvent
struntar i att låta en omfattande, grundlig och förutsättningslös analys av ämnet
ekonomisk historia utgöra grunden när de är med och bygger vårt nuvarande
samhälle. Inte ens universitets- och högskolevärlden får dylika djupgående
uppdrag, utan endast i form av ytliga uppdrag. Men även inom universitets- och
högskolevärlden hanteras ämnet ekonomisk historia och nationalekonomi ytligt,
vilket leder till att auktoriserade läroböcker i ämnet presenteras utan djup, där
viktiga detaljer i den ekonomiska historien censureras eller undanhålls, som om
man inte får redovisa dessa, samtidigt som man fokuserar på det som är
betydelselöst och ”glömmer bort” de i sammanhanget extremt viktiga
helhetsanalyserna. Konsekvensen blir att svenska folket aldrig får klart för sig de
tre grundläggande frågorna ovan, och inte heller kryphålet i svensk lagstiftning,
som är förutsättningen för det gigantiska bankbedrägeriet, verkställt av
internationellt bankväsende.
Som jag framhöll redan i inledningen, blir konsekvensen att de tre
grundläggande frågorna aldrig redovisad i läroböcker i ekonomisk historia,
nationalekonomi eller statsvetenskap. Viktiga gjorda erfarenheter och kunskaper
undanhålls systematiskt och medvetet i ekonomisk historia, årtionde efter
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årtionde, till dess de tre frågorna till slut glöms bort. Gjorda läxor i det
förgångna måste återupptäckas som vore de ny kunskap.

När utredande instanser designas att se ytligt på känsliga frågor...
Inte heller de politiska partiernas egna tankesmedjor har fått uppdraget av sina
partiledningar att förutsättningslöst på djupet ta reda på verkliga fakta i ämnet
ekonomisk historia, trots att tankesmedjorna har god analytisk kompetens och
påstår sig känna ansvar för framtiden och morgondagens samhälle. Om en
tankesmedja skulle hävda att hela skattesystemet och all arbetslöshet skulle
kunna elimineras, vore detta självklart sensationellt. Men så sker inte, trots att
detta är kontentan och facit, om man helhetsmässigt och på djupet
förutsättningslöst sätter sig in i ämnet ekonomisk historia. Det är ju så jag har
gått till väga när jag genomskådar de illusioner som avslöjas i min text. Jag har
nämligen inte satt min fot i någon akademisk utbildning, varken i ämnena
ekonomisk historia, nationalekonomi, statsvetenskap eller juridik. Jag är i stort
sett helt självlärd beträffande de fakta jag presenterar i texten.
Inte heller följande samhällsinstanser har levererat någon saklig och därmed
betydelsefull information om kryphålet i lagstiftningen som bankerna utnyttjar,
eller om de tre samhällsavgörande frågorna: Sveriges justitieminister,
Justitiedepartementet, Högsta domstolen, de 6 hovrätterna, de 48 tingsrätterna,
Högsta förvaltningsdomstolen, de 4 kammarrätterna, de 12 förvaltningsrätterna,
Hyres- och arrendenämnden, Arbetsdomstolen (AD), Marknadsdomstolen
(MD), Patentbesvärsnämnden, Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern
(JK), tidigare Militieombudsmannen (MO), Jämställdhetsombudsmannen
(Jämo), Konsumentombudsmannen (KO), Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO), Handikappsombudsmannen (HO), Barnombudsmannen
(BO), Barn- och elevombudet (BEO), Advokatförbundet/Advokatsamfundet,
Åklagarmyndigheten, Domarnämnden, Rikspolisstyrelsen, länsstyrelserna,
Polisen, Ekobrottsmyndigheten, samhällets statliga organ för bekämpning av
mutor och korruption, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten,
Kommerskollegium, Krisberedskapsmyndigheten, Skatteverket, Skattebetalarna,
Skattebetalarnas förening, Skattebetalarnas riksförbund, Statens
haverikommission, Svenska domstolsverket, Svenska rättshjälpsmyndigheten 12,.
Som övergripande rättsvårdande instanser har man definitivt haft gott om tid
på sig att med hjälp av tränade jurister genomskåda hur pengar blir till i det
svenska samhället. Den grundläggande frågan - hur projekt skall finansieras har återkommit tusentals och fler gånger i olika frågeställningar sedan 1600talet. Det är naturligtvis ingen konst för en tränad och duktig jurist att
genomskåda att det formella ägarskapet av pengarna som skapas ur tomma intet
i Sverige inte är reglerat i lag. Men den saken är en så het potatis, att ingen vågar
12

http://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighet
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vidröra den. Det är nämligen bankväsendets själva akilleshäl, som den dolda
samhällsmakten noga värnar. Och ändå har vi ett kraftfullt rättsväsende i Sverige
med massor av begåvade jurister. Vem skall i så fall klara av att uppmärksamma
svenska folket på kryphålet i lagen med pengarna som saknar ägare och allt
därtill hörande finansiellt skumrask som pågår, om inte våra statliga juridiska
instanser klarar den uppgiften, eller inte vågar ta sig an saken? Är det Kalle
Svensson eller Magda Persson i Knohult i Aneby kommun i Småland som skall
klara den uppgiften? Lekmän som inte aldrig satt sin fot på en föreläsning i
juridik? Vem skall klara uppgiften och ha kompetensen, modet och civilkuraget
att påpeka bankernas skumrask och akilleshäl, samt påvisa att vi har dold
ekonomisk diktatur i Sverige?
Inte heller följande långa rad av samhällsinstitutioner avslöjar hemligheten
om de ursprungligen ägarlösa pengarna i samhället: Utrikespolitiska institutet,
Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS), Organet för
Europapolitisk analys, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP),
Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Institutet för framtidsstudier,
Föreningen för framtidsstudier, Finanspolitiska rådet, Studieförbundet Svenskt
Näringsliv (SNS), SNS demokratiråd, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut,
Exportrådet, Globaliseringsrådet, Institutet för näringslivsforskning, Research
Institutes of Sweden (RISE), World Values Servey-Sweden, Centrum för
Innovation och Hälsa (EIC), Forskning och kompetens i den lärande ekonomin,
Institutet för Internationell Ekonomi (IIES), ESPRI-entreprenörskaps- och
småföretagsforskning, Research Institute, MEDEA Collaborative Media
Initiative, Timbro (fri marknads tankesmedja), Svenska arbetsgivareföreningen
(SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO), Scandinavian Institutes for
Administrative Research (SIAR), Stockholm Environment Institute (SEI),
Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm Resilience Centre,
Svenska kollegiet för avancerade studier i samhällsvetenskap (SCASSS),
Svenska totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Säkerhetspolitiska
fredsforskningsinstitutet Sipri, Amnesty, Greenpeace, Jordens vänner, Olof
Palme International Center, Global Portalen, Svenska Institutet för Livsmedel
och Bioteknik, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Svenska Institutet
för Datavetenskap (SICS), Viktoriainstitutet, Kungliga vetenskapsakademien,
Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier vid Kungliga tekniska
högskolan, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, Långtidsutredningen vid
Finansdepartementet, Pufendorfinstitutet, Magnora AB (Kunskapsskolan
Education), Stiftelsen för Strategisk Forskning - samt ytterligare institutioner vid
sammanlagt 14 statliga universitet, 2 privata universitet, 22 statliga högskolor,
15 privata högskolor samt 2 lärosäten av högskolekaraktär med mellanstatlig
huvudman med sammanlagt långt över 30 000 tusen dokumenterade
doktorsavhandlingar samt uppsatser på C- och D-nivå avseende universitets- och
högskoleväsendet i sin helhet med många docent- och professorsarbeten i
juridik, nationalekonomi, statsvetenskap, politik och ekonomisk historia. Till
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detta kan fogas medias ofta briljanta undersökande journalistik utspridd på
radio- och tv-kanaler, tidningar och tidskrifter och webbaserade media, Sveriges
författare och intellektuella.

Stor samlad kompetens...
Hela den långa listan namngivna instanser ovan representerar, särskilt
sammantagna, stor sakkunskap med gedigna utredningsresurser för allmän och
ekonomisk samhällsanalys. Min rekommendation är att dessa instanser på allvar
samarbetar med varandra inom ramen för de stora utredningarna. De utgör då ett
kraftfullt samlat analysverktyg i samhällets tjänst med given potential att kunna
leverera en knivskarp, väl utvecklad och absolut nödvändig helhetssyn på
samhället och dess ekonomiska förhållanden. Så har ännu inte skett. Kryphålet i
svensk lagstiftning angående bankernas pengar och de tre samhällsavgörande
frågorna I, II och III förblir obelysta och offentligt obesvarade. Ingen enda av
alla ovan angivna instanser påtalar den gigantiska bankbluffen: kontinuerligt
utövad kriminell aktivitet i form av juridiska kontraktsbrott i och med bankernas
påstående om ”egna” pengar, samt deras gigantiska månghundraåriga
pyramidspel.
I det läget blir det sakligt sett tunnsått med skarpa analyser som
1) förutsättningslöst (analyser som letar upp och tar hänsyn till för
sammanhanget relevant första spadtaget-information), och 2) kompetent, 3) med
civilkurage går in på djupet, och 4) samtidig vinnlägger sig om helhetssyn, i
grundläggande svenska samhällsfrågor beträffande hur de fyra komponenterna
samverkar: a) kryphålet i svensk lagstiftning, b) de tre grundläggande frågorna
som berör samhällets pengar, c) finansieringen av olika projekt och d) hur
systemfel i samhället bäst skall lösas. I stället får slumpen avgöra hur de fyra
komponenterna kommer att samverka. Kanske blir det en grånisse i
väktaruniform som till sist tar tag i det hela, eller varför inte Kalle Svensson och
Magda Persson vid köksbordet nere i Småland i Aneby kommun, som dricker
sitt kaffe och oroar sig över samhällsutvecklingen. Vem skyddar det svenska
samhället när det gäller de grundläggande frågorna som rör Sveriges
penningtillverkande maskiner, dess pengar och lagstiftningen kring nämnda
maskiner? Och vem analyserar växelverkan mellan de fyra komponenterna
ovan? Mitt hobbyprojekt har vuxit med åren. Till slut har jag i praktiken blivit
den ensamutredare som försöker bringa klarhet i - och göra den helt nödvändiga
helhetsanalysen av - allt detta. Min egen analys handlar naturligtvis blott om
indikationer. Men utan att överdriva det minsta - om mycket starka sådana. Det
är därför som de stora utredningarna nu behöver aktiveras, så att mina
levererade indikationer på djupet kan bekräftas (eller för den delen avvisas)
genom vad först tusentals, sedan tiotusentals, utredare kommer fram till i ett
jätteprojekt, vars syfte är att vi gemensamt en gång för alla skall få bukt med den
dolda, maktfullkomliga kriminalitet som så länge har plågat oss alla.
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Rader av övergripande frågor...
Det finns givetvis många fler viktiga samhällsområden utöver de ekonomiska/
finansiella som förtjänar analys och helhetsbelysande: politisk historia, fredsoch konfliktforskning, teknologi, datavetenskap, demokratifrågor, miljöfrågor,
totalförsvar (både militära och civila sidan), psykologisk påverkan/krigföring
och förekomsten av propaganda i samhället, livsmedel och
livsmedelsförsörjning, samhällsmedicin och med rader av ytterligare
vetenskapsområden. Alla dessa områden kan även belysas tvärvetenskapligt i ett
interagerande sammanhang (där även systemfel ingående kan belysas med hjälp
av modern högre matematik/ konstitutionell logik inom ramen för 4:e
generationen av empirism, som jag återkommer till i del III i trilogin).
Sverige är ett litet land med blott ca 9 miljoner innevånare, varför jordens
övriga nästan 7 miljarder människor representerar en ytterligare kraftfull
teoretisk potential att kunna påtala det extremt känsliga kryphålet i
lagstiftningen och de tre grundläggande frågorna. Men ingenting hörs heller
från den övriga världen, annat än på sin höjd spridda och vaga antydningar,
alltför kraftlösa för att bli tagna på allvar. Detta indikerar att det pågår en massiv
informationskontroll i åtminstone de 173 centralbanksnationerna. Indikationen
är att en gigantisk kartell står bakom en högintelligent utformad
högnivåkriminalitet.
Generalfacit som kan utläsas är att det finns en avsiktlig mening att det
extremt känsliga kryphålet i svensk lagstiftning och de tre grundläggande
samhällsfrågorna, med sina motsvarigheter i andra nationer, inte skall kunna
påtalas eller uppmärksammas. Ett dystert och nedslående facit med tanke på
den enastående kraftfulla intelligens som ovannämnda sammanlagda
analysverktyg representerar. Lite som att bevittna att en topptrimmad 400
hästkrafters sportbilsmotor för jämnan bara får gå med strypt bensintillflöde och
gaspådrag, varför vidundret till kraftpaket bara tillåts stå och småputtra på
tomgång. På liknande sätt hålls de tre grundläggande frågorna och det känsliga
kryphålet i schack i samhället.

En medveten likriktning av de svenska politiska
riksdagspartierna...
Lägg nu noggrant märke till följande påpekande: Utifrån ovanstående styrda
samhälleliga helhetsbild blir det sakligt korrekt att påstå att det pågår en
medveten likriktning av de svenska politiska riksdagspartierna (politiska
blocken), som i praktiken styr samhällsutvecklingen. På så sätt framträder
Sverige i princip som en ”enpartistat”. Ett drastiskt påstående, som jag nu skall
ge logiska belägg för. En listigt designad politisk likriktning träder nämligen
fram, där invigda politiker (helt oberoende av partifärg och block) medvetet och
enträget arbetar för att hålla all verklig, kraftfull och ingående
nationalekonomisk/statsvetenskaplig konstitutionell ljusbringande analys ”under
skäppan”, d.v.s. ser till att det brottsliga som pågår under ytan i det svenska och
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internationella samhället förblir utanför allmänhetens kännedom. Ytligt betraktat
ser det ut som om det råder demokrati i Sverige med ett statsskick som tillåter
olika politiska partier och olika politiska block. Det är när bilden i stort träder
fram, genom grundliga, förutsättningslösa studier i åtminstone ämnet
ekonomisk historia, som det blir uppenbart att skillnaderna mellan de politiska
partierna (de politiska blocken) i själva verket är marginella. Och mest påtagligt
är istället att samtliga politiska partier (politiska block) är helt ense i de helt
avgörande politiska frågorna: tystnaden inför svenska folket om kryphålet i
lagstiftningen om bankernas ”egna” pengar, och om de tre samhällsfrågorna I, II
och III. Så ser den gemensamma nämnaren eller likriktningen ut.

Samtliga skatter kan enkelt avskaffas...
I den situation som då uppstår genom den politiska underlåtenheten att berätta
för det svenska folket dels om kryphålet, dels de om tre grundläggande frågorna,
inträder ett allmänt politiskt klimat i form av likriktade politiska partiprogram.
Alla svenska riksdagspartierna talar med en röst om nödvändigheten av skatter
och ett svenskt skattesystem, när sanningen är att samtliga skatter, ja, hela det
totala skattesystemet, är enkelt att avskaffa. Avskaffandet skulle kunna ske på
bara några timmar, om viljan fanns, samtidigt som Sverige ändå skulle ha sin
försörjning garanterat tryggad, inte bara vad gäller statsbudgetens nuvarande
behov, utan även beträffande en statsbudget som utan att överdriva kan göras
både 1000 eller 2000 gånger större från det ena klockslaget till det andra, utan
att det innebär någon belastning rent penning-, d.v.s. kostnadsmässigt. Det säger
sig självt att ett dylikt politiskt påstående är både häpnadsväckande och
svårslaget.
Varför undviker svenska politiska riksdagspartier att beröra eller diskutera
en sådan enastående samhällsutveckling med ett så strålande politiskt budskap?
Varför har man, som det tycks, valt att enas kring en politisk ståndpunkt, som
om bara ett enda politiskt parti fanns i landet Sverige med i praktiken ett enda
politiskt program, talande om nödvändigheten av skatter och ett omfattande
totalt skattesystem för att statsapparaten med sin statsbudget skall få tryggad
finansiering, och därmed det svenska folket få tryggade sociala
välfärdsprogram? Det som skiljer de politiska riksdagspartierna (eller de
politiska blocken) åt, är bara talet om marginella skillnader i hur höga skatterna
skall vara i Sverige. Vilka punktskatter som behövs, och vilka punktskatter som
inte behövs. Vilka direkta eller indirekta skatter respektive parti propagerar för
eller inte propagerar för. Man har många gånger skapat särskilda politiska
program kring oväsentligheter, som man sedan gör stort nummer av. Inget av de
politiska riksdagspartierna (de politiska blocken) berättar för det svenska folket
att skatterna (det totala skattesystemet) helt skulle kunna avskaffas, och det på
bara några timmar, om viljan fanns. Varför berättar man inte detta enastående
kraftfulla politiska faktum?
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Också arbetslösheten är enkelt att avskaffa...
Politiker berättar inte heller att arbetslösheten skulle kunna avskaffas på bara
några timmar. Alla politiska partierna säger sig vilja eliminera arbetslösheten
helt och hållet, men man tar inte in de penningtillverkande maskinerna i sina
analyser. Man visar inte folket hur de nationalekonomiska mekanismerna hänger
samman i grunden, när man tränger allra djupast längst ner i ämnet
nationalekonomi. Inte heller visar man hur de statsvetenskapliga mekanismerna
hänger ihop allra djupast längst nere i ämnet statsvetenskap. Istället formar man
sig till olika politiska partier som vardera accepterar ett visst mått av
arbetslöshet. Som politiskt parti väljer man att inte presentera några politiska
handlingsprogram alls om hur arbetslösheten helt och hållet skulle kunna
avskaffas. Jag ser tydligt, att den gemensamma nämnaren (likriktningen) i
frågan om arbetslösheten i svensk politik, är att man i årtionden uppgivet har
slagit ut med armarna och manat till förståelse för att arbetslöshet och social
utslagning, som ingen vill ha, är ofrånkomliga fenomenen, och därför måste
accepteras i det svenska samhället. Alla måste lojalt bära det ok som ett visst
mått av arbetslöshet innebär, i bästa fall 2 till 4 procent. Och eventuellt
acceptera upp till fyrtiofem procent ungdomsarbetslöshet under parollen att ”vi
gör så gott vi kan”. Och ett visst mått av social utslagning. Sedan årtionden kan
man höra svenska politiker gräla med varandra om en och annan
arbetslöshetsprocent hit och dit som acceptabel arbetslöshet, i bästa fall
halveringar av den nuvarande procentsatsen. Men man hör aldrig våra politiker
säga att det vore fullt möjligt att helt avskaffa arbetslösheten med ett pennstreck
på några timmar, och peka på hur det skall gå till. Inte heller berättar något enda
av de politiska riksdagspartierna (de politiska blocken) om hur lätt även den
sociala utslagningen helt skulle kunna avskaffas, att den saken inte är någon
utopi. Varför berättar man inte om dessa helt enkelt makalösa politiska
reformer?
Utifrån vad som här nämnts blir det korrekt att påstå att de politiska
riksdagspartierna (de politiska blocken) med sin likriktning systematiskt och
konsekvent undviker att berätta för människor i gemen vad ekonomisk historia
har att berätta om dessa viktiga ting, att det är fullt möjligt att avskaffa samtliga
skatter, hela arbetslösheten och hela den sociala utslagningen. Pang, bom! Allt
på ett bräde. Nej, i egenskap av politiska partier (politiska block) driver man
istället en politik som systematiskt hela tiden mörklägger kryphålet och de tre
vitala frågorna I, II och III. Ja, man öppnar därmed upp för
högnivåkriminaliteten, som man själva är en del av.

Den tidiga socialdemokratin13 träder fram...
En ytterligare illusion träder därmed fram och som jag här väljer kalla för
trolleritricket med de politiska partierna eller demokratiillusionen. Illusionens
13

Se analys i del I kapitel 4, 8 och 11, samt i del II kapitel 4, 7, 8, 18, 20, 34, 37, 62-66
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syfte är att förhindra att kryphålet under några omständigheter blir känt och
börjar diskuteras av Sveriges folk. Detsamma är syftet med de tre grundläggande
samhällsfrågorna: De får under inga omständigheter komma till allmän
kännedom och bli föremål för diskussion: 1) Vem i Sverige skall kontrollera de
penningtillverkande maskinerna, som i princip kan tillverka obegränsat med
pengar ur tomma intet? 2) Vem i Sverige skall äga de väldiga summor pengar
som skapas ur tomma intet? 3) Enligt vilka regler skall dessa tillskapade pengar
föras ut i Sverige?
I den bästa av världar skulle svenska staten (Sveriges riksdag och statens
förvaltningsenheter) ha kunnat berätta för svenska folket om kryphålet och de
tre grundläggande samhällsfrågorna redan i början på 1880-talet. Men inte ett
knyst om den saken hördes då från den dåtida regeringen. Vid den tidpunkten
trädde bland annat skräddaren August Palm14 fram och formade ett av de stora
svenska politiska partierna, Socialdemokratiska arbetarpartiet. Inte heller August
Palm berättade om kryphålet och de tre grundläggande samhällsfrågorna I, II
och III för dem som lyssnade till hans agitation och tal, trots att en samtida
presidentkandidat i Amerika var ytterst engagerad i just de spörsmålen inför
åhörande delar av det amerikanska folket. Presidentkandidaten predikade
nödvändigheten av att den amerikanska staten hade sin egna penningtillverkande
maskin, varpå amerikanska folket skulle slippa ta lån mot ränta från
bankväsendet, och på så sätt kunna finansiera sin statsbudget utan kostnad, och
även kunna genomföra stora reformer15. August Palm berättade inget om detta,
trots att det var en explosivt kraftfull politisk kampanj under pågående i
Amerika om just den saken16. Presidentkandidaten var politikern James Garfield,
som blev vald till USA:s president år 1881. Tyvärr blev president Garfield inte
långlivad på posten, då han blev utsatt för ett mordförsök, vars efterverkningar
efter ca 80 dagar ledde till Garfields död17, vilket skapade enorma rubriker,
givetvis också i Sverige.
Med andra ord riktades avsevärt fokus på Amerika under den period som
August Palm började bygga upp det socialdemokratiska partiet. Garfield var
djupt engagerad i att staten skulle använda det nationalekonomiska verktyg som
helt tar bort skatter, arbetslöshet och även i stort eliminerar social utslagning i ett
samhälle. August Palm å sin sida talade i stället om nödvändigheten av skatter
som sättet att finansiera en statsbudget. Palm menade att alla måste hjälpas åt att
betala in pengar till staten. Att arbetarna skulle få bättre livsvillkor om de bara
hörsammade att man måste stötta svenska staten, d.v.s. folkets förlängda arm,
allas gemensamma väl. Min fråga idag, 130 år senare, är: Varför undvek August
Palm att diskutera maktfrågan över de penningtillverkande maskinerna i
Sverige? Varför talade han inte om att samtliga skatter med lätthet kan
14
15
16
17

http://sv.wikipedia.org/wiki/August_Palm
http://en.wikipedia.org/wiki/James_A._Garfield
Se analys i del II kapitel 4, 6, 24, 45 och 63
http://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_James_A._Garfield
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avskaffas? Vilka finansierande personer fanns i bakgrunden till August Palm?
Innan president James Garfield, hade president Abraham Lincoln18
(presidentperiod 1862 – 1865) pekat på kraften av det speciella verktyg som
förfogandet över egna penningtillverkande maskiner skulle innebära för staten19.
Man skulle då helt kunna avskaffa skatter och få bukt med arbetslöshet och
social utslagning. Om staten har en egen penningtillverkande maskin, slipper
staten/samhället ta lån mot ränta för att kunna finansiera alla sina
samhällsprojekt, statsbudgeten, sina stora reformer etc.20 Även Pennsylvaniapolitikern Benjamin Franklin på 1700-talet insåg kraften i att odelat förfoga över
de penningtillverkande maskinerna21. Lincoln och Garfield blev mördade... År
1995, drygt hundratio år efter August Palm, trädde en känd svensk politiker fram
i svensk television och påstod: ”Om man är socialdemokrat tycker man det är
häftigt att betala skatt. För mig är skatt det finaste uttrycket för vad politik är22.”
Politikern blev så småningom ordförande för det socialdemokratiska partiet. Jag
ser att det som i äldre tider i Sverige var monarki, då innebar envälde, d.v.s.
diktatur. Gradvis, utifrån sex regeringsformer (1634, 1719, 1772, 1809, 1919
and 1974), ersattes detta monarkiska envälde av en demokrati – åtminstone på
ytan. Vår officiella svenska politiska konstitution hävdar att vi idag sedan länge
har demokrati i Sverige23. Men trolleritricket med de politiska partierna
(demokratiillusionen) visar svart på vitt att så inte är fallet, utan att ett nytt
envälde har ersatt den gamla monarkidiktaturen. Den nya diktaturen är en typ av
dold diktatur, som på ytan ger sken av demokrati, konstituerad av ett formellt
flerpartisystem i Sverige. I verkligheten, det som uppenbaras när trolleritricket
med de politiska partierna (demokratiillusionen) genomskådas och
mörkläggningen undanröjs, är sålunda en dold diktatur, där svenska staten
samverkar i en ohelig allians med internationellt bankväsende. Detta sker
officiellt inom ramen för en maktstruktur som bygger på de politiska
riksdagspartierna (de politiska blocken), som alla, som nämnts, är
häpnadsväckande eniga över alla partigränser om nödvändigheten av skatter och
lån mot ränta, samt ofrånkomligheten av arbetslöshet och social utslagning.
Dylikt får vi leva med, predikas det unisont från partihåll. Gamla tiders fullt
öppna och synliga svenska monarkdiktatur med dåtida tunga skattebördor på
folkets axlar har ersatts av en dold och försåtlig kapitaldiktatur. Autokrati har
ersatts av plutokrati. I detta avseende handlar det om att svenska folket har
hamnat ur askan i elden. Detta blir det generalfacit som träder fram, när jag
djupanalyserar tingens ordning och historik.

18

Se analys i del I kapitel 5, samt i del II kapitel 4, 6, 7, 24-25, 26-30, 32-36, 40-42, 45-46, 50, 62-63, 65-70,
80-81 och 85 i del II
19
http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Tender_Cases
20
Se del II analys kapitel 80
21
Se analys del II kapitel 69-85
22
http://sv.wikiquote.org/wiki/Mona_Sahlin
23
Se analys del II kapitel 62-66
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Matematisk logik kan användas även på helt vanliga
samhällsfenomen...
Därmed har du tagit del av hur det varit möjligt för mig att via en
utvecklingskedja från förr till nu komma fram till, att trolleritricket med de
politiska partierna (demokratiillusionen) bara är ett döljande av en
högintelligent designad plutokrati i bland annat Sverige. Utvecklingskedjan
finns där, redovisad i ekonomisk historia, när man tar del av ämnet mer på
djupet. Längre fram24 i både del II och del III återkommer jag till denna
utvecklingsgång, samt tillför ytterligare utvecklingssteg (händelser i den
ekonomiska historien), som bekräftar resonemanget att skatter, arbetslöshet och
social utslagning är fullt möjliga att helt eliminera i ett samhälle.
Tillvägagångssättet, att studera en utvecklingskedja från förr till nu, är
likartat, men tvärtom det man använder när man ställs inför ett färdigt facit och
stegar sig bakåt i bevisföringen för att komma åt utgångsvillkoren, de
ursprungliga byggstenarna. Man bevisar på så vis ett matematiskt teorem, ett
slutresultat som man kan iaktta, genom ett logiskt härledande resonemang till
utgångsförutsättningarna. På likartat sätt har det stegvis varit möjligt att logiskt
härleda även världens största kriminella bedrägeri: Illusionen med
centralbankernas, affärsbankernas och finansinstitutens egna pengar. Tricket
med bankernas ”egna pengar”, d.v.s. det jag kallar den 1:a samhällslögnen25, den
1:a samhällsillusionen, och även komma fram till de tre grundläggande frågorna
I, II och III. På så vis har du fått demonstrerat att matematisk logik är fullt
användbart även på helt vanliga samhällsfenomen, inte bara på ren matematik.
Nyckeln ligger i att - vilket tål att upprepas - skapa en helhetsanalys, samtidigt
med att man förutsättningslöst letar upp sammanhangets ursprungliga
hörnstenar, första spadtaget-informationen.

Hörnstenen i centralbanksekonomier26…
Centralbankerna, bankerna och finansinstituten är de aktörer som kontrollerar de
penningtillverkande maskinerna i åtminstone 173 centralbanksnationer i världen,
vilket innebär att de tillsammans har oligopol (d.v.s. ett fåtal aktörers kontroll av
en samhällsverksamhet) på dessa nationers penningtillverkning. Ägarna till
oligopolet är den grupp personer i världen som bestämmer på vilket sätt och i
vilken omfattning pengar skall föras ut till allmänheten, däribland i Sverige.
Med andra ord, hur pengar skall föras ut i det svenska samhället. Svenska
politiker och politiska partier i Sverige berättar inga detaljer om vilka dessa
personer är som tillverkar och distribuerar pengarna. Mycket lite är känt om de
sakerna. Och man förklarar inte hur det kommer sig att dessa helt gratis och ur
24

Se analys del II kapitel 25-43, 62-66, samt 69-85
Se analys i del I kapitel 3-10, samt i del II kapitel 1-4, 9-11, 19, 22, 24, 27-28, 31, 34, 42-45, 47-51, 54, 5657, 59, 61-66, 70, 74-75, 79, 80-81 samt 85
26
Se analys FAQ-avdelningen (Frequently Asked Questions) på www.nyaekonomiskasystemet.se
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tomma intet tillverkade pengar kan bli till en kostnad för dem som bokstavligen
tvingas låna pengarna och utföra arbetsinsats (till skatter, amorteringar och
räntor) för att komma i besittning av dem. Knäpptyst från politiskt håll om den
saken. Varför? Jo, därför att den politiska makten är i maskopi med de högsta
bovarna i det gigantiska bedrägeriupplägget, som handlar om juridiska
kontraktsbrott i gigantisk samhällsskala, där allt sker med hjälp av ett finurligt
juridiskt kryphål. Politikerna har haft gott om tid på sig att berätta om alla dessa
detaljer, närmare bestämt ända sedan år 1880 - om de hade haft rent mjöl i
påsen.

Dags för storstädning!
Idag vet vi inte vilka de invigda, mutade eller på annat sätt korrumperade
politikerna/tjänstepersonerna är som är lierade med den dolda ekonomiska
makten. Innan att vi vet den saken - d.v.s. vilka av våra svenska politiker,
ansvariga jurister och dito andra tjänstepersoner inom departement, statliga verk,
Riksbanken (centralbanken), Riksgälden (statens internbank), Högsta
domstolen, hela det omfattande domstolsväsendet, samtliga affärsbanker och
finansinstitut etcetera som de facto är ”köpta”, d.v.s. mutade och korrumperade,
vare sig detta sker genom hot eller genom presenter och gåvor, att hålla tyst och
se mellan fingrarna med det känsliga kryphålet - behöver en synnerligen
omfattande och djuplodande utredning omedelbart igångsättas. Jag förslår att
nämnda nödvändiga utredningar rätt och slätt kallas ”De stora utredningarna”.
Det viktiga är att utredningarna för vårt gemensamma framtidssamhälles bästa
den här gången går till botten med ”byket som skall tvättas”. Sålunda inga
halvmesyrer denna gång. Inte i första hand för att finna syndabockar eller för att
straffa, utan just för att tvätta rent. Utredningar som den här gången skall
kännetecknas av det inte alltid i utredningssammanhang förekommande
signumet kompetens, som ger svar på de många frågor som nu kommer att
ställas om allt detta. Beträffande hur kompetens skall se ut, återkommer jag till i
slutet av huvudtexten.
Den här gången handlar det således inte om att utreda den vanliga lilla
människan i det svenska samhället, utan det handlar om att utreda själva makten,
toppskiktet av samhällets högsta befattningshavare inom stat, kommun,
landsting, departement och myndigheter, statliga verk och företag, delar av
affärsvärlden, universiteten, högskolorna, militären, delar av kultureliten, delar
av svenska kyrkan etcetera. En jätteuppgift med andra ord, maktpåliggande i
dubbel bemärkelse. Ty - och jag är absolut allvarlig när jag påstår den saken det kriminella samarbetet som ägarna till svenska centralbanken, bankerna och
finansinstituten har etablerat med en rad personer i det svenska samhället och
med delar av svenska statsapparaten (även involverande kommuner och
landsting), har inte kunnat försiggå utan att en rad personer i samhället känner
till vad som pågår.

30

Stor upprördhet i många samhällskretsar...
Med största allvar säger jag att kryphålet, som är akilleshälen, aldrig skulle
kunnat hållas vid liv i årtionden och i århundraden utan att det hela tiden hade
funnits personer som är invigda i vad som händer och sker. Vad som nu avslöjas
har med andra ord hörnstenar som lades redan på 1600-talet när bankerna
började introduceras genom politisk lobbying, bland annat verkställd av
dåvarande rikskanslern Axel Oxenstierna med flera. Min texts avslöjanden
kommer utan överdrift att skapa stor upprördhet inom en rad samhällskretsar.
Många ömma tår kommer att bli trampade på. Ni - politiker, jurister,
nationalekonomer och tjänstepersoner inom stat, kommun, landsting,
myndigheterna, militären och säkerhetstjänsterna – som har rent mjöl i påsen,
som inte är mutade och inte är korrumperade, kommer att bli lika upprörda och
känna er lika lurade som alla andra i samma situation, och med berått mod förda
bakom ljuset i denna väldiga skandal. Jag önskar säga till er alla som berörs och
som vet med er att ni inte är mutade och inte korrumperade: En sak är säker –
just er medverkan kommer nu att vara ovärderlig och behövas för att få fart på
de stora utredningarna och hålla Sverige i funktion. Allt som ni kan bidra med,
praktiskt, kunskaps- och insiktsmässigt, kommer att gagna oss alla inför
framtiden. Förmodligen finns det i era led även individer som har blivit hotade
på olika vis (antingen direkt eller indirekt, se slutet av min text). Jag ber även er
ta mod till er och träda fram och berätta om era erfarenheter (anonymt om ni så
önskar, utan att det dock på något sätt får leda till falsk angiveriverksamhet,
som vore direkt kontraproduktivt och skamligt) med avslöjande av de personer i
det svenska samhället och internationellt som behöver avslöjas, utredas och
ställas till svars för de facto grova kriminella brott som under lång tid riktats mot
Sverige och dess befolkning och orsakat oöverskådliga skador. Min text berör
egentligen bara toppen på ett isberg. Därför kommer de stora utredningarna att
leverera mängder med ytterligare allvarliga avslöjanden och överraskningar.
Ni som är politiker eller på annat sätt berörs, och som blivit lika grundlurade
som alla andra, behöver omedelbart ta er samman och förslagsvis börja
organisera bland annat för den stora folkomröstning, som jag rekommenderar
bör hållas angående de fem viktiga frågorna, som jag för fram längre fram i del
III av trilogin. Min rekommendation är att folkomröstningen hålls så snart som
möjligt, d.v.s. så fort oberoende och välrenommerade opinionsinstitut redovisar
att det svenska folket är moget att avge sin vilja beträffande nämnda frågor. Ni
behöver i omfattande samarbete med media se till att Sveriges invånare får
ordentlig och begriplig information om vad som nu sker. Ni behöver också se till
att Sverige fortsätter att fungera myndighetsmässigt. Jag framför för att
underlätta en rad rekommendationer på olika ställen i texten, och särskilt i slutet
av del III, om vad ni bör tänka på och ta hjälp av för att verkställa det som jag
bedömer måste verkställas.
Media har ett särskilt och betydande ansvar i vad som komma skall. Er
huvuduppgift blir att fortlöpande informera det svenska folket, samt att
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upprätthålla ett tryck på våra politiker och oss andra berörda som ej är mutade
och ej är korrumperade att övervaka och se till att allt verkställs som behöver
verkställas. Jag betonar att det är avgörande viktigt att vår uppnådda svenska
demokratinivå bibehålls i den kris som nu kan förmodas bli utlöst. Samtidigt
behöver vår demokrati i sammanhanget förstärkas väsentligt, så att under inga
omständigheter en liten elit av politiker får möjlighet att bestämma över folkets
huvud Sveriges fortsatta färdriktning. Vad som nu blottläggs är så
utomordentligt allvarligt att det bara skall vara det svenska folket självt i en stor
direkt nationell folkomröstning som skall avgöra landets framtid. Det är min
rekommendation.

”En invigd person”…
I den fortsatta texten kommer jag att använda begreppet invigd person i två
betydelser som kan vara bra att lägga på minnet, därför att begreppet kommer att
dyka upp i många mycket olika sammanhang i den följande texten.
Första betydelsen: En invigd person är en person som har kunskap (vetskap)
om att det saknas lagstiftning som reglerar ägandet av pengarna som skapas ur
tomma intet av centralbanken, vanliga banker och finansinstitut, och som trots
denna kunskap har valt att hålla tyst inför andra eller allmänheten om kryphålet i
svensk lagstiftning. Personen har på så sätt medverkat till att det gigantiska
bedrägeriet med skuldbrev (juridiska kontraktsbrott) har kunnat fortgå i det
svenska samhället. Det gäller sålunda ett bedrägeri där människor i det svenska
samhället har tvingats utföra betalda arbetsinsatser för att kunna ”återbetala”
tagna ”låns” kapitaldelar (amortera) plus betala ränta helt i onödan, då
betalningstvånget varit en del av utlåningsbedrägeriet. Strikt juridiskt har varken
amorteringstvång eller räntebetalningstvång förelegat, då utlånaren (exempelvis
banken) aldrig har lånat ut något eget, utan endast, liksom låntagaren, varit part i
en byteshandel, vilket jag i detalj redan har gått igenom i inledningen, men som
av betydelseskäl kommer att upprepas flera gånger i texten. En invigd person i
denna första betydelse har på så vis genom sin tystnad och därmed underlåtenhet
medverkat till stölder i stor samhällsskala (den föregivna utlånarens stöld av
människors gjorda amorteringar och ränteinbetalningar). Här gäller att förstå att
det kan finnas förmildrande omständigheter som att en invigd person i den första
betydelsen kanske tvingats under hot eller med fara för sitt liv att gå med på att
vara en part i det stora bedrägeriet.
Andra betydelsen: En invigd person är här en person som har kunskap om att
ekonomisk historia tydligt och klart berättar att det är fullt möjligt för en nation
att avskaffa samtliga skatter (d.v.s. avskaffa det totala skattesystemet), helt
avskaffa arbetslösheten och den sociala utslagningen i nationen, genom att
staten (folkets förlängda arm) för folkets räkning tar monopol på landets
penningtillverkning. Om då denna andra betydelsens invigda person väljer att
hålla tyst inför andra eller allmänheten om sina ekonomihistoriska insikter,
medverkar denne till att det gigantiska bedrägeriet med bankernas makt över
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pengarna och deras utlåning får fortgå. Invigda personer i denna andra betydelse
medverkar på så vis också, om än indirekt, till stölder i stor samhällsskala
genom att inte bidra till att ett onödigt och destruktivt samhällssystem
undanröjts.
Jag upprepar: Den dolda diktatur som nu avslöjas i Sverige har kunnat
vidmakthållas genom att det hela tiden funnits en grupp invigda personer i det
svenska samhället, som dagligen genom sina mer eller mindre höga befattningar
har varit i stånd att verkställa de för diktaturen och dess bedrägeri nödvändiga
illusionerna. På så vis har den totala mörkläggningen uthålligt hållits på plats,
och det gigantiska samhällsbedrägeriet med stöld av svenska medborgares
arbetsinsatser och många gånger livsverk har kunnat fortgå i nu drygt 400 år.
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Kapitel 5
En gigantisk kartell
Sveriges centralbanks styrelse är en av utlöparna i den 173-armade nära nog
världsomspännande centralbankskartellen i världen, med ett underliggande
bank- och finansinstitutsväsende i varje sådan centralbanksnation. Det blir som
att beskåda en ”jättebläckfisk” med 173 armar. Vi som utgör Sveriges helt
vanliga människor vet inte vilka som äger27 Sveriges centralbank (Sveriges
riksbank). Svenska staten påstår sig äga Sveriges centralbank. Då inställer sig
frågan varför svenska staten i så fall väljer att ta ut skatter från svenska folket,
och dessutom väljer att skuldsätta sig med dyrbara lån mot ränta (statsskuld), när
man som ägare av de penningtillverkande maskinerna i Riksbanken hur lätt som
helst, när som helst, och hur mycket som helst kan använda dessa
penningtillverkande maskiner för att få fram alla de pengar man behöver för sin
statsbudget, sina reformer etc., utan att behöva ta ut skatter av folket och utan
att ta lån mot ränta? Ett elementärt logiskt följdresonemang leder fram till att
detta indikerar att svenska staten inte är ägare till Sveriges centralbank. Logiken
är så enkel att ett barn begriper det. Med andra ord blir det plötsligt tydligt att
svenska staten inte använder de penningtillverkande maskinerna i centralbanken
för att finansiera sina egna utgifter, utan låter svenska folket finansiera dessa
utgifter medelst skatter. Svenska staten väljer sålunda att gå en omväg via en
mellanhand (en grossistkonstruktion, i detta fall bankväsendet, finansinstituten),
där pengar som egentligen är helt gratis och skapas ur tomma intet börjar lånas
ut både till staten själv och till stora delar av Sveriges folk och Sveriges industri
på villkor att pengarna skall betalas tillbaka och dessutom mot en låneavgift
(ränta), som i praktiken ofta är minst lika stor som lånets kapitaldel
(amorteringsdelen). Varefter staten, från de pengar som på detta mellanhandsmanér, via vanliga bankerna, finansinstituten (grossistkonstruktionen), förts ut i
folkdjupet, kräver tillbaka pengar för finansieringen av sin egen statsverksamhet
genom att ha infört ett omfattande skattesystem. Det är att lägga sten på börda
på folkets axlar. Där all denna folkbörda naturligtvis är helt onödig, eftersom
staten är ägare till centralbanken28. På så vis tvingas avsevärda delar av svenska
folket betala tre väsentliga avgifter som sakligt betraktat är fullständigt onödiga:
A) skatterna, B) amorteringarna och C) räntorna. Följdfrågan blir varför
svenska staten, som påstår sig äga Sveriges centralbank, har valt att motarbeta
sig själv och sin uppdragsgivare, det svenska folket, genom att lägga dessa tre
helt onödiga bördor på svenska folkets axlar? Jag rekommenderar er inom media
att omedelbart kräva svenska staten på ett svar på den frågan, varför svenska
staten agerar på detta minst sagt motsägelsefulla (paradoxala) sätt.
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Antag att du som läser min text...
skulle ha lagens tillåtelse att ha en egen sedelpress i din källare. Skulle du då gå
till banken och låna pengar mot ränta och samtidigt tigga pengar av dina vänner
och bekanta (principen att ta ut skatter) för att få din månadsekonomi att gå
ihop? Är det inte enklare och bekvämare att gå direkt ner i källaren där hemma
och trycka upp lite sedlar i stället? Som du ser, blir det som att blicka in i något
som är så absurt att det i själva verket påminner om sinnessjukdom. En instans
(svenska staten) beter sig fullständigt irrationellt, som om något annat gäller i
bakgrunden än vad som ges sken av.

Ni som kommer att delta i de stora utredningarna behöver ta reda
på…
vem som är egentlig ägare till Sveriges centralbank29. Någonstans finns
ägarpapperen. Om det är så att svenska staten verkligen äger Sveriges
centralbank, säger det sig självt att det i så fall är Sveriges folk som äger
Sveriges centralbank, eftersom svenska staten enligt vår officiella demokratiska
konstitution är svenska folkets förlängda arm. Då gäller rent konstitutionellt att
svenska staten är underställd folket, med svenska folket som sin högsta
uppdragsgivare. Svenska folket tillsätter statsministern. Det är inte staten som
tillsätter Sveriges statsminister. Samma sak gäller för var och en av
riksdagsledamöterna. Dessa riksdagsledamöter skulle inte ha en chans att sitta i
riksdagen om det inte vore för att de röstas fram av det svenska folket. Om
Sveriges folk således äger Sveriges centralbank, inställer sig frågan varför vår
statsapparat, trots tillgång till Sveriges folks penningtillverkande maskiner,
belägger folket med statsskuld, skatter, arbetslöshet och social utslagning, och
dessutom tvingar delar av Sveriges befolkning att ta lån mot ränta?

Tänk om staten ljuger…
Då blir det ovan beskrivna absurda och sinnessjuka beteendet i stället plötsligt
logiskt. Se du också den saken? Slutsatsen av ovanstående resonemang blir
därför att min text indikerar (vilket nu behöver bevisas eller motbevisas) att
svenska staten ljuger beträffande vem som äger Sveriges centralbank? Så hur är
det egentligen med denna ägarfråga? Den saken måste klargöras.
Det indikeras med andra ord att det är någon annan än svenska staten som
äger Sveriges centralbank (hemska tanke, kan det vara den gigantiska kartellen
som äger Sveriges centralbank?)! Om så skulle vara fallet, har den känsliga
kontrollen över Sveriges centralbanks penningtillverkande maskiner lagts i
någon annans händer, dock utan att svenska folket får veta vem denna andra part
är. En ”någon”, som över huvudet på vår folkdemokrati, har introducerat sina
egna regler att agera mellanhand (vara grossist) och lägga tre helt onödiga
pålagor på det svenska folkets axlar (så kallade lånepengars amorteringsdelar
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och räntor, samt skatter). Frågan är sålunda vem som egentligen äger Sveriges
centralbank.
Många folkinstanser - ni som utgör de stora utredningarna, media,
remissinstanser, och svenska folket självt - behöver nu genom gemensam stark
opinion trycka på och avkräva regering, riksdag och naturligtvis Riksbanken
med sitt underliggande bankväsende att omedelbart plocka fram de formella
juridiska handlingar som reglerar ägarskapet av Sveriges centralbank i detalj. Ni
måste klargöra för högsta ansvariga att papperen skall fram på bordet nu – inte
senare!

”De fem svärdens illusion”...
En betydande del av den fortsatta texten handlar om att ge dig som läsare bilden
i stort av vad ”de fem svärdens illusion” innebär - en knepig historia som kräver
att tungan hålls rätt i mun för att hänga med i svängarna. Men inte
märkvärdigare än att du, om du läser långsamt och läser om där så behövs,
stegvis kommer att förstå denna makalösa bedrägerikonstruktion som jag går
igenom på djupet i del II.
Många moderna nationalekonomer menar att hög- och lågkonjunkturer
(cykler) utgör delar av en slags nationalekonomisk naturlag. En slags
naturföreteelse som inte går att göra något åt, annat än att gilla läget. Ungefär
som naturen själv talar när du släpper ett äpple och det faller rakt ner till marken.
Bara att acceptera att det är så helt enkelt. Naturlagar är som de är, säger dessa
nationalekonomer.
Men så är det alltså inte när det gäller den typ av nationalekonomi som jag
nu skall demonstrera för dig, som jag kallar ”de fem svärdens illusion”. Genom
en hel rad kapitel som följer, där olika samhällsillusioner tas upp till diskussion i
texten och genomskådas, kommer du djupgående att få klart för dig samtliga
dessa fem ”svärds” betydelse, samt varför denna både märkliga och mäktiga
illusion, som de fem ”svärden” sammantaget innebär, över huvud taget har
kommit på plats i det svenska och det internationella samhället, d.v.s.
”svärdens” själva syfte.
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Kapitel 6
Hur reagerade statsminister Olof Palme på den händelse i
Sverige den 21 november 1985 som kallas
“Novemberrevolutionen”?
Drygt 3 månader efter Novemberrevolutionen30 mördades31 statsminister Olof
Palme på kvällen den 28 februari 198632. Händelsen den 21 november 1985 som
fått namnet Novemberrevolutionen är helt enkelt av så kraftfull nationalekonomisk art att det är korrekt att använda starka ord som revolution eller
nationalekonomiskt extremt omvälvande händelse för att adekvat beskriva den.
Det går inte att utesluta att mordet på statsminister Olof Palme kan ha
anknytning till denna händelse. Jag vill att du skall se den saken, och på olika
platser i min text fogar jag in detaljer som motiverar varför jag för fram ett
dylikt påstående33.

Mordet på Sveriges statsminister följer ett mönster…
eller har en gemensam nämnare med morden eller mordförsöken på tre
amerikanska presidenter och åtminstone mordet på en svensk monark, som alla
på sin tid var involverade i nationalekonomiskt extremt omvälvande händelser i
sin respektive statsledande roll. I de amerikanska presidenternas fall skedde en
tydlig och skarp nationalekonomisk markering i och med att kraftfull konkurrens
infördes eller indikerades skulle införas till det amerikanska bankväsendets
penningtillverkande oligopol. Det är ett sätt att se på det hela.
President Andrew Jackson (president 1829 – 1837) vägrade34 bankirerna
förnyat banktillstånd35 till den dåvarande nationella centralbanken The Second
Bank of the United States36. Beslutet innebar att i stor samhällsskala slå undan
fötterna på bankirernas möjlighet att utöva ekonomisk makt i Amerika eftersom
man efter 1836, då banktillståndet löpte ut, inte längre kunde tillverka US dollar
i stor samhällskala till både Amerikas och utlandets behov37. Dessutom, och lägg
noga märke till denna detalj, lyckades Jackson som enda hittillsvarande
president av hittills 44 presidenter betala igen den amerikanska statsskulden ner
till sista cent. Tillsammans med vägran att förnya bankirernas nationella
sedeltillverkningstillstånd i den dåvarande centralbanken var det som att såga av
30
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kapitalismens hörnpelare i Amerika eftersom kapitalismen som samhällsidé vilar
på grundsatsen att staten i en kapitalistiskt styrd nation ständigt skall befinna sig
i skuld till privatpersoner (bankirer) som har banktillstånd att tillverka
sedelpengar (idag kompletterade med tillverkning av elektroniska pengar).
Privatpersoner (bankirer) som med hjälp av de fyra kryphålen i Articel 1,
Section 8 i konstitutionen (kongressens maktbefogenheter) på ett högintelligent
sätt manipulerar staten (folkets förlängda arm) med hjälp av politisk lobbying
riktat mot kongressens politiker att se till att amerikanska staten ständigt,
årtionde efter årtionde tar ut helt onödiga skatter från det amerikanska folket
samtidigt som nämnda politiker uppmuntras att öka på statsskulden i stället för
att börja tillverka egna elektroniska pengar med hjälp av de fyra dörröppnarna i
Article 1, Section 8 så några skatter inte behöver tas ut. Idag tas sålunda helt
onödiga skatter ut av USA:s befolkning och där skatterna sedan används till att
dels betala igen statsskuldens amorteringar och räntor dels till att finansiera38.
Hade Jackson fått fortsätta och orkat fortsätta som president efter 1837 hade han
förmodligen avskaffat hela det amerikanska skattesystemet enligt Benjamin
Franklins ekonomiska modell39 från de goda åren 1723-1750 i Pennsylvania.
Nästa steg hade varit att avskaffa hela den amerikanska arbetslösheten och den
sociala utslagningen eftersom också dessa samhällsgissel är enkla att avskaffa
när väl staten väljer att ta 100 procent kontroll över nationens
penningtillverkning40. Nyckeln är således, och jag betonar detta känsliga fakta,
att folkets förlängda arm (staten) skall ha 100 procent kontroll över landets
penningtillverkning avseende samtliga betalningsformer som pengar cirkulerar i
inom landet och i utlandet. Som president var Jackson farlig för bankirerna och
därmed farlig för kapitalismens som samhällsidé. USA:s 7:e president Andrew
Jackson utmanade inget mindre än kapitalismens grundvalar, och lägg noga
märke också till detta, att det skedde långt innan begreppet kommunism var
uppfunnet. Kommunism41 är ett begrepp introducerat av kapitalismen i syfte att
skapa desinformation (mörkläggning) vars mål är att förringa och flytta fokus
bort från händelser som kraftfullt demonstrerades av amerikanska politiker som
Benjamin Franklin och presidenterna Andrew Jackson, Abraham Lincoln42 och
James Garfield43 och av den svenske monarken Gustav III44. Händelser som
handlar om vilken part (samhällsinstans) i ett samhälle som skall bemyndigas
makten över nationens penningtillverkning (samhällsavgörande fråga I). Jackson
utsattes för fem mordförsök och avgick 1837.
President Abraham Lincoln (president 1861 – 1865) gav order om att
amerikanska staten skulle börja tillverka egna sedelpengar ur tomma intet för
38
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amerikanska statens egen räkning med syftet att man skulle slippa ta lån mot
ränta, och på så sätt slippa öka statsskulden. Därigenom slapp Lincoln också
belasta Nordstaternas invånare med höga skatteuttag eftersom staten tillverkade
de pengar som behövdes och några skatter inte längre behövdes. Lincoln
mördades efter drygt tre år.
President James Garfield (president 1881) gjorde klart redan i sitt
installationstal att han hade för avsikt att motarbeta bankväsendet och mördades
kort därpå.
Också i den svenska monarkens fall (Gustav III) var det en stark konkurrens
med bankväsendet som spelades ut. Gustav III gav helt plötsligt order om, i
samband med det ryska kriget åren 1788 – 1790, att sätta upp en monarkens
egna penningtillverkande maskin för att tillverka sedlar. Gustav III mördades.
Konkurrensen upphörde.
I sin förlängning handlade dessa presidenters och den svenske monarkens
påbörjade konkurrens med bankväsendet om att sluta ta ut skatter från
respektive de amerikanska och svenska folken, samt att inleda avskaffandet av
arbetslöshet och social utslagning i stor samhällsskala i dessa båda länder. Att
göra sig obehövlig av det privata bankväsendet samt att se till att detta inte fick
förnyat banktillstånd där denna sista punkt verkställdes fullt ut av Jackson men
inte hann genomföras av Gustav III, Lincoln och Garfield därför att de
mördades. På så sätt träder motiv fram till varför dessa statspersoner bragtes om
livet. Motiv som inte kan uteslutas och som baserar sig på fakta som både
svenska och amerikanska historieböcker är mycket sparsamma om att redovisa
eller inte redovisar över huvud taget. På så sätt får folken i Amerika och Sverige
inte möjlighet att kunna förstå vad som egentligen utspelades sig i den
maktkamp som pågick om dessa båda länders penningtillverkande maskiner
(samhällsavgörande fråga I).
I det svenska fallet år 1985, där Olof Palme (statsminister 1969 – 1976, 1982
- 1986), var det precis tvärtom - den detaljen är också viktig att se - samtidigt
som det var en utan överdrift nationalekonomiskt extremt omvälvande händelse
(Novemberrevolutionen den 21 november 1985). Det dåvarande svenska
bankoligopolet med penningutlåning förstärktes kraftfullt den 21 november
1985. Som att bevittna att någon sätter på en uppsättning extra topptrimmade
jetmotorer på vingarna och längs flygplanskroppen på ett litet propellerdrivet
sportflygplan, och så drar man på full gas. Vår nation utsattes för en mycket
allvarlig nationalekonomisk fara i form av extremt fördjupad skuldsättning, och
samtidig risk för både bankkris (otillåten överutlåning från bankernas sida
avseende bankernas så kallade egna kapital) och valutaspekulation mot
nationens finansiella system. I det senare bestod risken i en allvarlig finanskris45
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Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_i_Sverige_1990%E2%80%931994
Se även Svenska bankkrisen - Finanshistoria på http://www.finanshistoria.n.nu/svenska-bankkrisen
Den svenska Bank- och Finanskrisen 1985 - 1992 - ? http://www.internetional.se/ehpmoney.html
39

p.g.a. en ekonomisk attack (valutaspekulation) riktad mot landet som sådant. Så
ser bakgrunden och själva kärnan ut i den nationalekonomiska extremhändelse
som har kallats Novemberrevolutionen.
Mönstret eller den gemensamma nämnaren som knyter Olof Palme till de tre
amerikanska presidenterna och den svenska monarken är femdelad och är
karaktäristisk för var och en av dessa sex statsledare, där statsminister Olof
Palme ingår som en.
1. Alla var personer som gjorde sig kända och fruktade för att äga och
demonstrera civilkurage.
2. Alla var inblandade i en nationalekonomisk extremt omvälvande händelse
3. Alla utsattes för mordförsök eller mord
4. Mordet eller mordförsöket/-en på var och en verkställdes relativt kort tid efter
genomförandet av den omvälvande händelsen.
5. I alla mordfallen har den efterföljande mordutredningen kännetecknats av
graverande inkompetens. Ja, som om det inte funnits vilja att ta tag i det som
behövde tas tag i. Som om ”någon” var intresserad av att sopa saker och ting
under mattan, dölja, i stället för att med all kompetens ta tag i det som behövde
göras. Höga chefer blev plötsligt handlingsförlamade, trångsynta och oflexibla i
stället för att resolut kavla upp ärmarna och verkställa den kompetens som man
var utbildade och tillförordnade för. Som om det fanns en hemlig makt i
bakgrunden av samhället med hemligt, ej genom regeringsform/kongressbeslut
reglerat, mandat att kunna aktivera en sådan handlingsförlamning på höga
chefsnivåer av samhället och därmed i princip allvarligt sätta viktiga
samhällsfunktioner ur spel i den aktuella händelsen. Samhällsfunktioner som
exempelvis vad media får skriva och inte skriva, vad journalister får fråga och
inte fråga i sina frågor till olika utredande myndigheter, i vilken typ av frågor
journalister tillåts bedriva undersökande journalistik i och inte tillåts att bedriva
undersökande journalistisk i, vad polisväsendet och åklagarväsendet får utreda
och inte får utreda, vilka instruktioner säkerhetstjänsterna i nationen får när ett
statsministermord eller presidentmord sker, hur domstolarna och högsta
domstolen i nationen tillåts agera, hur högre nivåer inom det militära i sitt
samarbete med civilsamhället plötsligt deaktiveras o.s.v. Jag pekar i del II på att

Forts. fotnot 45. Esmaili, Mahboubeh (2010) Finanskris och svenska banker – En analys av Handelsbankens och
Swedbanks finansiella situation (magisteruppsats vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet) https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22739/1/gupea_2077_22739_1.pdf
Den svenska finanskrisen på 1990-talet (2013), Finanstidningen Biz
http://www.finanstidningen.biz/index.php/finansartiklar/nationalekonomi/71-den-svenska-finanskrisen
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en dylik hemlig makt46 finns i bakgrunden av inte bara det svenska samhället
utan en lång rad nationer i vår värld.
Revoltörerna i de amerikanska kolonierna hade från den 16 december 1773
samlat sig kring det gemensamma behovet att ta sig rätten att åter, för egen
räkning, sätta igång sina egna penningtillverkande maskiner47. Det engelska
parlamentet hade dessförinnan genom två lagar, år 1751 och 1764, förbjudit
kolonisatörerna att använda egna penningtillverkande maskiner, d.v.s. tillverka
egna sedelpengar, vilket kolonisatörerna hade gjort under första hälften av 1700talet, och redan från 1690 i Massachusetts, fram till år 1751, då den första
förbudslagen kom på plats. Konsekvensen av de två lagarna var att
kolonisatörerna tvingades att ta lån mot ränta som enda sätt att få ut pengar i
koloniernas samhällssystem, något som jag ytligt berörde i den inledande
sammanfattningen i del I av trilogin. Frågorna om de i viss mån ökande
skatterna till brittiska kronan och den förhållandevis blygsamma teskatten, som
det så kallade téupproret i Boston handlade om år 1773, var bara dropparna som
fick bägaren att rinna över. Jag återkommer till den amerikanska revolutionen
längre fram i texten. Här vill jag att du skall se att det existerar ett mönster eller
en gemensam nämnare som ska ställas i relation till bankväsendets affärsidé om
ut- och inlåning av pengar mot ränta.

Som statsminister är din uppgift bland annat att…
äga begåvning för helhetsseende, att snabbt kunna se bilden i stort för nationens
vidkommande i ett pågående sammanhang. Palme ägde den förmågan samtidigt
som han var en politisk räv med omfattande politisk erfarenhet och kompetens.
Då ingår också kompetens i ekonomisk historia eftersom det är den ekonomiska
historien som levererar lärdomarna om vad man behöver vidta för
nationalekonomiska steg som ledare för en regering i olika scenarior som kan
dyka upp. Man måste med andra ord vara påläst i och förstå ekonomiskt historia,
om man skall leda en nation på ett klokt och omdömesgillt sätt. Den som inte
kan sin historia, riskerar att få göra om misstag gjorda i det förgångna, säger
talesättet.
För att leda ett land klokt och omdömesgillt krävs med andra ord att man
dels äger egen kompetens i ekonomisk historia, dels hela tiden omger sig med
rätt expertis inom bland annat ekonomisk historia, som kan ge viktiga ytterligare
informationsbitar utifrån ännu djupare kompetens, som dessa experter besitter,
därför att de på heltid ägnar sig åt att forska i och studera ämnet. På så sätt får du
som ledare för nationen vid behov snabbt den viktiga helhetsbilden klar för dig,
exempelvis vad som indikeras pågå nationalekonomiskt i nationen.
Ekonomisk historia berättar om paralleller mellan vad som hänt tidigare i
historien och vad som händer i nutid. Med andra ord, som statsledare för en
regering gäller: Den som inte lyssnar till sin historia, är dömd på förhand att
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göra om samma misstag igen.
Som den politiska räv statsminister Olof Palme var, med sin mycket skarpa
intelligens kombinerad med förmåga till god överblick av sammanhang,
misstänker jag att Olof Palme inte bara hade kunskaper i ekonomisk historia,
utan dessutom hade mycket goda kunskaper i ämnet. Det följer av att man är
intelligent som tusan, och van att hantera analyser och hela tiden fyller på med
ständigt nya kunskaper, som man bollar hit och dit med i sitt intellekt.
Konsekvensen blev - och jag misstänker att det var på det sättet - att Palme insåg
att Sverige var utsatt för en stor fara av nationalekonomiskt omvälvande natur,
när han den 21 november 1985 blev informerad om att en liten grupp människor
(Riksbanksfullmäktige, d.v.s. Sveriges centralbanks styrelse), bakom ryggen på
Sveriges statsminister, Sveriges riksdag, en rad remissinstanser i landet, samt
bakom ryggen på det svenska folkets ca 9 miljoner innevånare, hade valt att ta
ett ödesdigert nationalekonomiskt beslut vars extremt allvarliga konsekvens om
en väntande mycket djup lågkonjunktur med svångremspolitik48 och
långtgående samhällsnedmontering/demokratinedmontering som väntade i
förlängningen av riksbanksfullmäktiges beslut var till och med enkelt att kunna
förutse för den som har goda kunskaper i ekonomisk historia. Det är dessa redan
dokumenterade kunskaper i ekonomisk historia jag redovisar i del II av trilogin.
Dokumenterade kunskaper som berättar om den mycket allvarliga lågkonjunktur
som efter ett tag löses ut i ett samhälle som utsätts för påtvingad (läs:
frammanipulerad) hög eller mycket hög utlåningsgrad mot ränta. Palme ställdes
sålunda inför ett fait accompli-beslut. Det handlade om allvarlig
nationalekonomisk fara för Sveriges industristruktur och därmed för svenska
folket. Den förhandsinformation som regeringen tycks ha beståtts med, tycks ha
gått till landets finansminister, inte statsminister, vilket är anmärkningsvärt.
Istället blev det finansministern som informerade Sveriges statsminister (vilket
lär ha skett mycket informellt) om Novemberrevolutionskuppen. Varför denna
tågordning? Jag misstänker att statsminister Olof Palme klart såg vad som låg i
farans riktning, därför att den ekonomiska historien levererar dylika facit, och
Palme var en bildad karl. Märkvärdigare än så är det alltså inte när man är
kunnig i ekonomisk historia.
Med andra ord är det fullt möjligt att läsa innantill i ekonomisk historia,
varpå du får fakta klart för dig, vilka styrker den beskrivna situationens fara.
Exempelvis ingående beskrivningar av vad som skedde i Weimar-republiken i
Tyskland mellan åren 1919 – 1933, eller i delar av världssamhället under den
stora depressionen 1929 – 1939, eller vid relaterade händelser i Mexico på 1970talet. Tre exempel som bara är några av alla förekommande inom ekonomisk
historia som har vital känslig information att berätta om vad som händer i en
nation som utsätts för nationalekonomisk extremt omvälvande påverkan. Jag tar
upp en rad ytterligare exempel i del II av trilogin.
Den allvarliga fara som indikerades redan på eftermiddagen den 21
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november 1985, kom senare att besannas i form av en stor skada på Sverige som
nation. Vi gick så småningom igenom en bankkris och lågkonjunktur av sällan
skådat slag. Allvarliga upprepade lagöverträdelser i form av otillåten
överutlåning av svenskt bankväsende löste ut ett så kallat svärd - det tredje
”svärdet” (av fem), ett svärd som handlar om ”bankräddningspaket49”. Vi
försattes som nation rakt in i en finanskris p.g.a. en ekonomisk krigföringsattack,
som riktades mot Sverige i form av aggressiv valutaspekulation, som är
ytterligare ett av ”svärden”, nämligen det fjärde. En attack som hade kunnat
eller kunde förutses av den som är kunnig ekonomisk historia... Palme var
sannolikt en sådan person. Konsekvenserna blev också att landet utsattes för en
efterföljande extremt djup lågkonjunktur med svångremspolitik och ekonomiskt
stålbad – där de första två ”svärden” kom att utövas eller ”svingas” - vars
konsekvenser jag återkommer till. Helt enkelt riskerades en ekonomisk
härdsmälta av mycket allvarlig karaktär, ungefär likartad den Irland och
Grekland går igenom idag, med den skillnaden att läget är ännu värre i Irland
och Grekland än vad fallet blev för oss, och då hade vi det nog så jävligt på
många sätt. Åtminstone fyra av de fem svärden i ”de fem svärdens illusion”
löstes ut mot Sverige under åren 1989 – 1995. Det är hur detta gick till som jag
nu skall berätta.

En stor annalkande nationell fara...
Hotet som den nationalekonomiska extremt omvälvande novemberhändelsen
ovan innebar, kan liknas vid en hotande, ännu ej utlöst, nationalekonomisk
katastrof. Jag misstänker att Palme såg detta därför att han var så kunnig,
intelligent och påläst i bland annat ekonomisk historia. Att han såg att väldiga
följdhändelser kunde börja lösas ut en efter en under fördjupningen av den
lågkonjunktur som hotade en bit in i framtiden, där massiva besparingsprogram
skulle börja införas, höjda skatter, med gradvis allt större ekonomiska
svårigheter för exempelvis ensamstående med barn, avskedanden i stor
samhällsskala med brant stigande arbetslöshet, exploderande
långtidsarbetslöshet, massivt ökade socialbidragskostnader, sänkta löner,
ofrånkomligt en enorm ökning i antalet företagskonkurser, företagsnedläggningar, utförsäljning av företag till utlandet, ja, nedmontering av svensk
välfärd i tusen och en detaljer. Alltsammans summerat till ett dystert
generalfacit, där demokratin i Sveriges försvagades och nedmonterades. Precis
så hade skett i den tyska Weimarrepubliken åren 1919 – 1934. Och det visste
Palme.
Jag rekommenderar att du ser Dan Josefssons tv-dokumentär50
Novemberrevolutionen som på ett utmärkt sätt beskriver just denna remarkabla
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händelse. Min egen text i dessa detaljer skall ses som ett komplement, och som
en hjälp för Palmemordets utredare för att komma vidare, och samtidigt bilda ett
underlag för att de nu absolut nödvändiga stora utredningarna skall komma
igång.

Bilden i stort…
visade statsminister Olof Palme, att i en lång rad av världens 173
centralbanksnationer hade principiellt likartade revolutionära beslut tagits, som
det Riksbanksfullmäktige hade fattat i Sverige den 21 november 1985: beslut
om en massiv kreditavreglering. Riksbanksfullmäktiges beslut bäddade i
grunden för att bank- och finansinstitutsväsendet explosionsartat skulle kunna
öka sina vinster51. Det handlade bildligt talat om att montera jetmotorer på
sportflygplan. Kreditavregleringen innebar att bankerna näst intill ohämmat
kunde öka sin utlåning, och därmed sina ränteinkomster i det förlopp som
verkställs när bank- och finansinstitutsväsendet lånar ut pengar mot ränta. Allt i
enlighet med kryphålet, d.v.s. frånvaron av lagstiftning som reglerar ägarskapet
av de pengarna som skapas med penningtillverkande maskiner. Som du vet vid
det här laget, kan endast det som ägs lånas ut. Allt annat är juridiskt
kontraktsbrott.
Novemberrevolutionsbeslutet handlade i sin kärna om att i gigantisk
samhällsskala öka volymen utlånade pengar i Sverige. USA:s president Ronald
Reagan och Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher hade förberett
marken, d. v. s. den explosionsartade ökningen av långivning (kreditavregleringsbeslut), som centralbank efter centralbank fattade beslut om i sina
respektive styrelser i världssamhället, och där Sveriges centralbanksstyrelse var
”en i gänget”. Det var alltså inte ett regeringsbeslut som togs under ledning av
statsminister Olof Palme, utan Sveriges centralbanks eget till synes självsvåldiga
beslut, i likhet med en lång rad ytterligare centralbanker i världen. På order av
vem? Vilken bakomliggande kraft i världssamhället gav centralbanksdirektionerna en dylik order? En order som fick ett mycket stort antal
centralbanker i världen att börja agera likartat, att fatta beslut om massiva
kreditavregleringar.
Reagan och Thatcher hade under delar av 1980-talet bedrivit intensiv
politisk lobbying med likartad inriktning i åtminstone Amerika och Europa med
syftet att bädda för dessa omfattande kreditavregleringar. Deras syfte var således
att skapa en plattform för ägarna till en lång rad av de 173 centralbanksnationernas centralbanker, banker och finansinstitut att explosivt kunna
intensifiera sina utlåningsvinster globalt sett. Taket för hur mycket pengar som
skulle kunna lånas ut, lyftes i princip bort. Jag tar en bild till hjälp: Övre gränsen
för tillåten utlåning lades på en så hög ny nivå, att det var att likställa med att
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enplansvilla genom ett plötsligt beslut byggdes om till en trehundravåningars
skyskrapa. Därmed skulle det pyramidspel som utlåning mot ränta innebär, som
jag skall visa i detalj längre fram i texten och som jag redan principiellt berört i
inledningen, bli till en detonerande finansiell atombomb. I äldre, reglerade tider
kunde det på sin höjd handla om handgranater. Så allvarlig eller stor är
skillnaden i skada som hotade bli följden, när taket för utlåning bokstavligen
lyftes bort helt och hållet genom centralbanksdirektionens
Novemberrevolutionsbeslut. Länder som Finland, England, Italien med flera har
alla sina respektive scenarior att berätta i dessa händelser. Jag rekommenderar er
i dessa länder att minnas, sammanställa och berätta vad som hände just i ert
respektive land. Här i min egen text ger jag en översiktlig bild av vad som hände
i Sverige. En bild som de stora utredningarna nu behöver komplettera och
fördjupa. Att Sverige var utsatt för allvarlig nationalekonomisk fara, är sålunda
ingen överdrift. Allvarlig fara förelåg för Sveriges industristruktur och för hela
svenska folkets väl och ve. Att överlagt utsätta sitt land för en dylik stor
ekonomisk fara, är ett agerande som får åtminstone mig att tänka på
landsförräderi. Ännu har ingen ställts till ansvar för Novemberrevolutionsbesluten…

Allmänheten i Sverige förstod inte vad saken handlade om…
i början av dessa omvälvande händelser, inklusive den då pågående globala
avregleringen. Sveriges Riksbanksfullmäktige (styrelsen i Sveriges centralbank)
informerade nämligen ytterst knapphändigt och ytligt att det handlade om en
kreditavreglering. Information gavs som om det gällde vilken vardaglig händelse
som helst. Jag ser att de då valda och agerande Riksbanksfullmäktigemedlemmarna, i sitt samarbete med dåvarande svenska finansministern, underlät
att tydligt och rakt informera om hur djupgående och revolutionerande
destruktivt det, över huvudet på Sveriges folk, tagna direktionsbeslutet verkligen
var. Man informerade inte folket om vad som låg i farans förlängning. Än idag,
25 år senare, har Riksbanksfullmäktige inte informerat det svenska folket tydligt
och klart om vad som egentligen hände i och med att man lät den där finansiella
atombomben detonera den 21 november 1985 - tre månader före Palme
mördades. En händelse som ser ut som en tanke.
En hel del debatt har förekommit om Novemberrevolutionen, men inläggen i
debatten har inte gått på djupet. Ingen enda debattör har besuttit nödvändig
analytisk sakkompetens, nämligen att utifrån dels omfattande ekonomihistoriska
kunskaper med förmåga till helhetsseende, dels utifrån kunskaper i
förutsättningslös konstitutionell logik, kunna se novemberbeslutet i hela dess
vidd, inklusive dess dolda sidor. Först med sådana kunskaper ser man nämligen
pudelns kärna: det allomfattande bakomliggande stora pyramidspelet med de
hundratals miljonerna juridiska kontraktsbrotten, den omfattande
urkundsförfalskningen, den perfekta penningförfalskningen, det välorganiserade
statliga stöldbedrägeriet med Securum och Retriva i samarbete med
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bankväsendet, samt de enorma riskerna för nationen - och inser att beslutet den
21 november 1985 kan ha handlat om landsförräderi.

Lånetaket lyftes bort...
I och med kreditavregleringen (Novemberrevolutionsbeslutet den 21 november
1985) beslutades om att en ny typ av ”eget kapital” skulle gälla inom bank- och
finansinstitutsväsendet i Sverige. Det var detta nya och väsentligt större egna
kapital som Reagan och Thatcher hade lobbat igenom, och som Sverige nu
genom Novemberrevolutionsbeslutet anslöt sig till. Det var helt enkelt ett nytt,
generösare sätt för banker och finansinstitut att kunna definiera sitt egna kapital.
För att upplägget skulle fungera behövdes en avreglering. Den tidigare
begränsningsregeln för hur ”eget kapital” skulle definieras togs bort, och ersattes
av en ny regel. I Sverige skedde borttagandet inte genom att någon ny lag
röstades igenom av Sveriges folkvalda riksdag, utan ändringen skedde genom ett
direktionsbeslut taget av några få, icke folkvalda personer i Sveriges
centralbank. Beslutet togs utan att fråga svenska folket, eller ens Sveriges
statsminister om lov... Ganska häpnadsväckande, får man lov att säga. På så sätt
blev det, som jag i min text kallar för Sveriges dolda ekonomiska diktatur, under
ett kort ögonblick synlig i Sverige. Det är denna dolda ekonomiska diktatur som
det är min ambition att alla och envar skall se klart och tydligt i hela dess
omfattning. Det är vad textens fortsättning bland annat handlar om.
Genom att koppla en banks egna kapital till en banks eller ett
börsintroducerat finansinstituts samlade aktievärde, fick banken/finansinstitutet
nu, i och med avregleringen, basera sin utlåning på en sammanräkning av den
egna aktiens dagskurs och den samlade volym (antalet) aktier man hade som
grund. Det egna kapitalet multiplicerades sedan med en faktor ca 9, som blev
bankens/finansinstitutets för ögonblicket tillgängliga utlåningskapital. Om
aktien ökade i dagvärde på börsen, kunde bankdirektörerna och finansinstitutens
ägare trycka en gång till på knappen på sina penningproducerande maskiner, och
sålunda öka mängden pengar, som sedan lånades ut med exempellös
frikostighet. Utlåningspengarna som skapades ur tomma intet uppgick sålunda
till ett sammanlagt belopp som var nio gånger större än bankens samlade
dagvarierande aktiekapital, som ingalunda tenderade att minska under denna
dans kring guldkalven. Det var som om taket för hur mycket pengar som kunde
börja lånas ut lyftes bort.

Saken var bara den, att om börsen gick ner…
och även bankernas/finansinstitutens egna aktiekurser dalade, så blev
utlåningskapitalet givetvis plötsligt drastiskt mindre (med faktor 9). Alla
utlåningspengarna var då mycket troligt redan utlånade, ja, kanske
banken/finansinstitutet till och med hamnade i minusläge, d.v.s. att man hade
lånat ut mer än vad ”det egna kapitalet” nu plötsligt tillät. Banken/
finansinstitutet hade i så fall ”överutlånat”, och riskerade att hamna på obestånd
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genom att plötsligt ej ha egen kapitaltäckning för de stora summor
utlåningspengar som man låg ute med. Om den situationen skulle bli verklighet,
skulle en bankkris uppstå, och bankerna skulle beslås med lagbrott, om någon
fick för sig att syna bokföringen. Och skulle aktievärdet av någon anledning gå
ned extra mycket, exempelvis vid ett börsras, vilket inte sällan sker, skulle bankoch finansdirektörerna verkligen få det svettigt. Nåja, så listigt som verkligheten
är konstruerad, skulle direktörerna med stor tillförsikt kunna påräkna hjälp i sin
självförsatta nöd från bundsförvanter. Mäktiga politikerröster skulle nämligen
genast göra sig hörda och högljutt propagera för att ”bankerna behöver hjälp”.

Bankräddningsspaket...
Om stora banker kommer på obestånd väcks nämligen omedelbart högröstade
politiska krav på att folket måste ”gå in och hjälpa till” med skattepengar och
rädda banken, eftersom bankerna är ”systemnödvändiga” för
samhällsfunktionen. Att vissa banker är ”för stora” för att tillåtas gå omkull.
Politikerna säger att bankens egna kapital behöver fyllas på, och visst är det så.
Annars riskerar ju banken att stå med byxorna nere, d.v.s. att beslås med
lagbrott, d.v.s. att man med berått mod har överskridit sin egen kapitalgräns. Det
är denna bankhjälp som kallas för ”det tredje svärdet”, som är en medveten del i
den dolda samhällsmaktens förhandsstrategi.
Det händelseförloppet var exakt vad som skulle komma att utspela sig i
Sverige när Novemberrevolutionsbeslutet hade fått lova att verka i runt 7 år,
under vad som i backspegeln kan ses en fullständigt oansvarig och gränslös
lånefest. Sveriges medborgare skulle, när festen var över, komma att krävas på
närmare 65 miljarder kronor i skattepengar som gick till att fylla ut luckor i
bankernas bokföringsböcker. Ca 65 miljarder kostade kalaset folket. Pengar som
visserligen till stora delar, eller till och med i sin helhet (?), lär ha återbetalats till
statskassan av åtminstone en berörd storbank, men att stödet likväl beviljades
med skattepengar. Där denna bankstödsåtgärd egentligen var fullständigt
onödig, men av makthavande politiker gavs sken av att vara absolut
samhällsnödvändig. På så vis undandrogs stora och viktiga pengar från långt
viktigare angelägenheter, nämligen att bygga nationens välfärd.
Om man nu antar att man av någon diskutabel anledning hade velat hjälpa
bankerna att komma till rätta med deras stora underskott, hade den saken hur
enkelt som helst kunnat åstadkommas genom att tillverka pengarna som
saknades med en penningtillverkande maskin ur tomma intet, och med dessa
jämna ut bankernas förlustkonton. Då hade svenska folket åtminstone sluppit att
ur egen ficka betala för något som man inte var skyldig. Samtidigt med detta
helt onödiga bankräddningspaket, utlöstes dessutom en lågkonjunktur som
skrivit in sig som ett av de värsta ekonomiska stålbaden (innebärande hårdhänt
svångremspolitik) Sverige gått igenom, åtminstone under 1900-talet. Även
denna lågkonjunktur var helt onödig, vilket den förstår som tar del av den här
texten i sin helhet. Lågkonjunkturer är inget måste, de styrs inte av någon
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naturlag, utan kan undvikas. Tyvärr måste man därmed i dessa sammanhang
konstatera att både ansvariga riksdagar och regeringar gav prov på graverande
inkompetens, och ännu värre: verkställde och mörklade en rad allvarliga
lagbrott.

Som statsminister hade Olof Palme bland annat till uppgift att
skydda Sverige…
så att nationen inte for illa och skadades. Detta skydd inkluderar givetvis skydd
mot allvarlig nationalekonomisk skada. Hur såg då statsminister Olof Palmes
kompetens ut för den uppgiften? Jag vet att Palme var utbildad jurist. Han hade
varit riksdagsledamot under en lång rad år från 1958 till 1986. Han hade blivit
upplärd politiskt och statsmannamässigt angående hur statsapparaten i Sverige
fungerar med insyn bland annat som konsultativt statsråd i statsrådsberedningen
från 1963 till november 1965, då han utnämndes till statsråd. Mellan 1965 och
1967 var Palme kommunikationsminister, 1967 – 1968 ecklesiastikminister, och
mellan åren 1968 – 1969 utbildningsminister. Därefter under 17 år (1969 –
1986) var han Sveriges högsta ledare för vår demokrati i rollen som
statsminister, och samtidigt Socialdemokratiska arbetarpartiets ordförande. Det
säger sig självt att en person med en dylik omfattande politisk bakgrund och
träning i politikens korridorer, både politiskt, juridiskt, ekonomiskt historiskt
och statsvetenskapsmässigt, äger kompetens av den enkla anledningen att han
var med när saker och ting skedde. Dessutom hade han ett brett kontaktnät. Han
kände personligen en rad kompetenser, som han pratat med under åren,
exempelvis Tage Erlander. Dessutom ägde Palme, som jag varit inne på, boklig
bildning och en erkänt vass, utvecklad intelligensförmåga.
Palmes uppgift som statsminister var att löpande timme för timme ha bilden
i stort klart för sig vad som hände såväl nationalekonomiskt som i andra
aspekter i Sverige. Som den person som alltid var rakt på sak som Palme,
misstänker jag att Palme talade om för dåvarande Riksbanksfullmäktige
(Sveriges centralbanks styrelse) att det som de hade ägnat sig åt den 21
november 1985 var inget mindre än landsförräderi. En dold statskupp helt
enkelt, därför att de hade fattat sitt beslut bakom ryggen på dels honom som
statsminister, dels bakom ryggen på Sveriges regering och riksdag, på en lång
rad kunniga remissinstanser i ekonomisk historia, nationalekonomi,
statsvetenskap etc., samt bakom ryggen på hela det svenska folket. Man hade
inte dragit sig för att ta ett beslut som allvarligt hotade Sverige som nation ekonomiskt, den svenska välfärden och demokratin.
Landsförräderi är det bland annat fråga om när man som aktör med mycket
makt, så allvarligt utsätter den egna nationen för hot av ekonomisk natur, att
man allvarligt hotar nationens fortsatta välstånd i dess grundvalar. Allvarliga
saker med andra ord. Statskupp är det fråga om när man går vid sidan om den
författningsenliga demokratiska makten och tar makten i egna händer för att
bestämma nationens färdväg och i princip börjar styra nationen. Om en
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begränsad grupp icke folkvalda personer utan mandat fattar för riket avgörande
nationalekonomiska beslut på egen hand, är det fråga om ett styre av nationen,
vilket åtminstone inte jag kan tolka som annat än som en form av statskupp.
Om - och det är den saken bland mycket annat som de stora utredningarna
nu behöver utreda - Riksbanksfullmäktige blev utskällda av Palme på Palmes
eget karaktäristiska vassa sätt, där Palme med stor sannolikhet kallade dem vid
deras rätta namn, landsförrädare, och använde ord som statskupp, måste detta
anses ha varit något mycket extraordinärt, särskilt i Sverige. Jag misstänker att
statsminister Olof Palme, som inte var en person som skrädde orden när det
gällde och han var förbannad, gjorde klart för Sveriges dåvarande
Riksbanksfullmäktige att han hade för avsikt att tala om för svenska folket och
kanske för världen i stort vad som egentligen pågick inom bankvärlden i Sverige
och internationellt. Kanske anade han nämligen det. Och att det här med skatter,
statsskuld, arbetslöshet och social utslagning bara var struntprat, som kunde tas
bort genom ett pennstreck, därför det hade Benjamin Franklin och andra före
Franklin gjort och visat vara fullt möjligt. Jag misstänker att Palme gjorde klart
för direktionen i Sveriges Riksbank att han ansåg att måttet var rågat i och med
den allvarliga nationalekonomiska skada, sociala utslagning och
välfärdsnedmontering som hotade i och med Riksbanksfullmäktiges
Novemberrevolutionsbeslut.

Olof Palme gillade inte diktaturer…
Jag menar att Palme i Novemberrevolutionsögonblicket betraktade måttet som
rågat vad gäller den dolda bank- och finansmaktens självsvåld och arrogans i
Sverige. Att nu fick det vara nog, varpå han satte ner foten och sade stopp! Jag
vet naturligtvis inte exakt vad som hände, men Palme var som sagt mycket
intelligent och kunnig, och måste ha agerat på något sätt, som idag inte är
allmänt känt i Sverige. Jag rekommenderar att det blir en viktig arbetsuppgift för
de stora utredningarna att ta reda om, och i så fall hur, Palme agerande mot
Riksbanksfullmäktige. Naturligtvis skall man då inte bara nöja sig med vad den
då aktuella finansministern kan ha råkat säga om saken i en bok. En
finansminister som dessutom var ”part i målet”, och som kanske har anledning
att ljuga eller undanhålla fakta för att skydda sig själv och sina
Riksbankskontakter? Ni behöver djupgående utreda denna socialdemokratiska
finansminister. Förhöra honom under ed.
Palme var sålunda känd i Sverige och också internationellt för att vara en
person som inte drog sig för att vara obekväm och skräda orden, när han menade
att det var på sin plats, exempelvis för att som Sveriges statsminister markera
Sveriges hållning. Som exempel använde Palme starka uttryck52 som:
…diktaturens kreatur…satans lakejer... Guernica, Oradour, Babi Jar, Katyn, Lidice,
Sharpville, Treblinka. Där har våldet triumferat … det fantastiska är att detta
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fortsätter… dessa satans mördare skall få hålla på … att ödelägga är inte att bringa
fred… även om man kallar det så … att det är ett sådant sällsynt vedervärdigt system…
att på grund av deras hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro...

Sveriges statsminister gjorde därmed klart för diktaturer av olika slag, vare
sig dessa var fullt synliga eller dolda under sken av att vara demokratier, att han
inte var intresserad av att spela med i det spel som den internationella
diplomatin deltog i, d.v.s. stryka medhårs och vara åskådare i ”Kejsarens nya
kläder”.

Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme var sålunda ovanligt
rak och tydlig...
Han hymlade inte. Han hade ett humant patos som inte gick av för hackor, och
han brydde sig inte om att försköna sanningen. Speciellt inte när Palme var
förbannad. På så sätt går det att ge ett allmänt omdöme om Olof Palme, att han
var tydlig, och att han inte var förtjust i vaga, otydliga personer som tenderar att
gömma sig bakom dimridåer, och som tiger i tystnad när de tillfrågas om sitt
ansvar, eller svarar med ord som ”jag minns inte”, ”det känner jag inte till”, ”jag
är inte informerad”, ”jag är inte ansvarig”, när sanningen är att dessa personer
mycket väl känner till och är informerade och är ansvariga, så länge de är
invigda och därmed är den dolda maktens förtrogna.
Den här typen av civilkurage som Palme demonstrerade, modet att agera,
modet att vara rakryggad och rak, var karaktärsdrag som även präglade de
amerikanska presidenterna Andrew Jackson, Abraham Lincoln och James
Garfield. Inte nödvändigtvis på Palmes oförställda, vassa vis, om vi bortser från
Jackson och Garfield, som var nog så vassa om vad de ansåg om de privata
bankerna i USA (Jackson kallade bankirmakten för huggormarna, och Garfield
gjorde redan i sitt presidentinstallationstal tydligt klart vilken kompassriktning
han tänkte följa). Men dessa tre amerikanska presidenter visade överlag i
handling samma mod, karaktärsfasthet och förmåga att få något gjort.

Hur reagerade Olof Palme på riksbanksfullmäktigebeslutet?
En viktig uppgift för de kommande stora utredningarna blir att djupgående ta
redan på vad andra vet om hur Olof Palme reagerade på Riksbanksfullmäktigebeslutet den 21 november 1985, och vad som hände i Palmes liv under de drygt
tre månaderna fram till mordkvällen den 28 februari. Vad vet Ingvar Carlsson
och Thage G. Peterson och andra högt uppsatta, Palme närstående, politiker från
den tiden? Personer i ledarskiktet av såväl dåvarande socialdemokratin som de
andra riksdagspartierna. Börja lägg ett pussel utifrån den informationen, och följ
upp de olika trådarna hit och dit och gör jämförelser med andra liknande
händelser i den ekonomiska historien för att se om eventuella gemensamma
nämnare finns, för att den vägen försöka ta fram ytterligare information och
infallsvinklar, är mitt förslag. Om folk inte vill svara, så skall den saken
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respekteras. Vill man inte, så vill man inte, och då är det inte mer med det. Men
är det så att man sitter inne med viktigt information, och man vill dela med sig,
rekommenderar jag att dylik information skall kunna lämnas anonymt. Ta hjälp
av skickliga undersökande journalister. Ofta kan det vara så att man som person
i Palmes närhet under dessa drygt tre månader inte kommer ihåg detaljer förrän
man blir påmind. När ett visst fokus förstärks, börjar människor komma ihåg allt
möjligt som man inte tänkt på tidigare. Lägg upp information i en briljant
konstruerad databas, en sådan som jag kallar kärndatabas, och som jag
återkommer till i slutet av del III av trilogin.
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Kapitel 7
En politikens “Kejsarens nya kläder”
Jag vet att det socialdemokratiska partiet53 har en medlem i sina rullor som är
politiker och samtidigt professor i det i detta sammanhang minst sagt tunga
ämnet ekonomisk historia. Professorn är styrelsemedlem i maktens inre krets i
Riksbanken, d.v.s. i Riksbanksfullmäktige, Sveriges centralbanks styrelse. Jag
har inte hört att denna professor i ekonomisk historia någonsin berättat för det
svenska folket och andra politiker om hur lätt det i själva verket är att avskaffa
samtliga skatter, hela arbetslösheten och den sociala utslagningen, trots att hon
med professors höga kompetens i ekonomisk historia naturligtvis är insatt i
betydelsen av begreppet monetärt finansierad ekonomi54.
Några historiska personexempel knutna till då monetärt finansierad ekonomi
med framgång har tillämpats: Kung Henry I:s introducerade Tallysystemet 55 i
England på 1100-talet, en variant av monetärt finansierade ekonomi, som höll i
642 år (tillämpades mer eller mindre mellan 1100 – 1642), Benjamin Franklin
före den amerikanska revolutionen, åren mellan ca 1723 – 1750 i Pennsylvania.
Benjamin Franklin under den amerikanska revolutionen (1773 – 1783).
Benjamin Franklin, och andra amerikanska politiker under mellanperioden efter
amerikanska revolutionen fram till det första amerikanska presidentperioden
(1783 – 1789). Ön Guernseys kommunpolitiker56, som under åtminstone två
perioder mellan åren 1816 – 1958 tillämpade monetärt finansierade ekonomi
utan att inflationsproblem uppstod. President Abraham Lincolns57 under
amerikanska inbördeskriget. USA:s första president, George Washington,
tillämpade också Den amerikanska revolutionens ekonomiska system som var
två distinkt olika ekonomiska system58 i form av 13 varianter av monetärt
finansierad ekonomi bemöttes med massiv ekonomisk krigföring
(penningförfalskning, se längre fram i texten), som till slut skapade ekonomiskt
kaos genom inflation respektive mycket stark inflation. Även president Abraham
Lincoln fick känna på massiv ekonomisk krigföring (penningförfalskning), men
lyckades trots detta vinna både inbördeskriget och klara av att sköta
statsfinanserna acceptabelt. Den massiva penningförfalskningen som Lincoln
utsattes för övergick till slut i mycket starkt inflation. Detta till trots, kunde
Lincoln undvika att för nationens räkning att ta stora lån mot ränta. Det var i det
läget som Lincoln mördades och den statskontrollerade sedelpressen åter
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placerades i malpåse. Jag återkommer till dessa händelser i kapitel 55 och 58 i
del II av trilogin. Dylika kunskaper är banala, om man är professorskompetent,
och har ägnat mängder med tid åt ämnet ekonomisk historia. Denna professor
skulle alltså ha kunna berätta mycket för det svenska folket och för politikerna,
inte bara i det socialdemokratiska partiet utan för samtliga riksdagspartiers
politiker. Professorn i fråga har varit högsta chef för den statliga
forskningsstiftelsen Institutet för Framtidsstudier. En institution, vars
grundtanke är att vara en knivskarp samhällelig kompetensinstans, som skall
syssla med djupa analyser av aktuell forskning som kan tänkas vara samhället
till gagn. Det är självklart att ämnena ekonomisk historia och nationalekonomi
ingår i den verksamheten, men också statsvetenskap med mer. Inte ett ljud har
hörts om monetärt finansierad ekonomis för- och nackdelar från denna professor
som högsta chef för en dylik analyscentral, trots att hon är professor i ämnet...
Professorns officiella meritförteckning berättar om en person som varit
verksam på hög nivå inom EU. En person som har rader av kontakter, har
politiskt inflytande och makt. Hon har varit biträdande miljöminister, och sedan
chef för miljödepartementet (miljöminister). Efter departementsomläggningen
2004, var professorn statsråd (miljöminister), men utan att vara
departementschef. Professorn är dessutom ledamot i styrelsen för
Arbetarrörelsens tankesmedja. Återigen ett organ vars intention är att leverera
kompetens och djupinsikt i frågeställningar som rör framtidens
samhällsbyggande. Sålunda en imponerande rad av höga titlar och kompetens på
papperet som denna professor har. Ändå avstår sålunda denna inflytelserika
politiker från att använda sig av sin kompetens och informera människor i
samhället, som saknar sådan, om vad som behöver bli känt och måste göras brett
och stort nationalekonomiskt och samhällsbyggnadsmässigt på ekonomisk
historisk basis för att människor skall få det rejält mycket bättre – d.v.s. ett liv
utan skatter, arbetslöshet och utan social utslagning. Ekonomisk historia har
alltså en hel del att berätta om samhällsbyggande, där det alltså visas vara fullt
möjligt att framgångsrikt kunna avskaffa alla skatter, all arbetslöshet och få bukt
med den sociala utslagningen. Ekonomisk historia är ett kunskapsområde där
man får inblick i inget mindre än mänsklig civilisations utvecklingshistoria och
samlade samhällsbyggnadshistoria ur nationalekonomisk aspekt. Ungefär så
skulle ämnet ekonomisk historia kunna definieras. Det är sålunda ett extremt
viktigt ämne. Den här professorn i ekonomisk historia är inte bara en VIPperson (mycket viktig person), hon är också professor i ett kolossalt viktigt
ämne.
Tanken med en professur är att rangen skall spegla högsta kompetens inom
ett ämnesområde. Det innebär givetvis inte att en professor kan ”allt” inom
området. Men det borde innebära att professorn garanterat har både breda och
djupgående kunskaper inom sitt ämnesområde. Kan ingen sådan person
uppbådas, är det meningslöst att över huvud taget tillsätta en professur, d.v.s. det
är bättre att avstå från detta. Om man kallar en person bagare och personen inte
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vet hur man bakar bröd, blir det patetiskt att kalla vederbörande för bagare. Om
man utnämner en person till professor i matematik, och det visar sig att personen
inte klarar ens förhållandevis enkel matematik, blir det också patetiskt. Bara för
att förtydliga: Det var en socialdemokratisk statsminister som utnämnde denna
socialdemokratiska VIP-person till professor i ekonomisk historia.

En del politiker är invigda i det stora samhällsbedrägeriet...
Var det den här typen av politikens ”Kejsarens nya kläder” som statsminister
Olof Palme steg för steg blev medveten om59? Att det plötsligt började dyka upp
personer inom politiken och inom det socialdemokratiska partiet, där personerna
var välförsedda med titlar och allt, formellt företrädande stor kompetens, men
där samma personer rent faktiskt i vardagen visade sig vara ”bagare som inte
kunde baka”? När människor tillsätts utifrån personliga känningar och kontakter
snarare än utifrån sina meriter, är det fråga om en form av ”svågerpolitik”. Eller
så handlar det om en kunskapsdegeneration av själva professorsämbetet. Att
kompetensfordringarna helt enkelt har sänkts.
Vilken statsminister var det som utnämnde ovan nämnda professor i
ekonomisk historia till sitt ämbete? Vad gick egentligen denna statsminister på
för slags meritunderlag vid utnämningen? Eller kanske bör man vända på det?
Vad händer när en extremt kompetent person väljer att spela ett listigt spel, att
ge sken av att vara oinsatt i saker och ting, men i själva verket är extremt
kompetent, ja, ”invigd” med minst professors kunskaper inom ett ämne? Vad
kallas det när man låtsas att man inte vet, när man vet? Är det inte hyckleri man
kallar dylikt?
En sak är alltså att vara okunnig, och p.g.a. detta bli förd bakom ljuset. Två
kategorier människor med schatteringar däremellan kan därför urskiljas i
samhället: Dels många politiker och andra personer i det svenska samhället som
är lika grundlurade som den breda allmänheten är beträffande det stora
bedrägeriet. Dels individer som är invigda i spelet, som hela tiden vet, men
låtsas motsatsen. Där de senare sätter sig i politiska maktpositioner, där stora
avgöranden sker, som berör hela nationens väl och ve. Och samtidigt, likt sagans
kejsare, kanske ”solar sig i glansen” av att företräda ett parti som inför folket gör
stor sak av att stå på de svaga och utsatta människornas sida. Kanske
vederbörande till och med utifrån sin makts position mot eget bättre vetande
cyniskt orerar om hur samhällsbyggnad ”skall gå till” för att människorna och
nationen skall få det bättre. Detta är i så fall hyckleri, som att bevittna
”Kejsarens nya kläder”.
Just den här professorn i ekonomisk historia, som jag talar om, kom in på
den politiska scenen efter mordet på Palme. Men företeelsen att politiker hycklar
och låtsas, gällde lika mycket på Palmes tid. En del politiker är med andra ord
invigda i det stora samhällsbedrägeriet, som är temat för denna text. Min
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förhoppning är att du skall se den saken. Personer är införstådda med att ett
”Kejsarens nya kläder” pågår, därför att de spelar detta spel dagarna i ända,
därför att de gynnas av det. Var det detta som Olof Palme kunde se
utkristallisera sig tydligt inom det socialdemokratiska partiet? Var det detta han
insåg hade utspelat sig mellan sin finansminister och Riksbankens styrelse i dem
emellan förda informella samtal, där landets statsminister först informerades när
Novemberrevolutionsbeslutet redan var fullbordat och precis skulle verkställas?
En finansminister, som naturligtvis också han hade omfattande kompetens i
ämnet ekonomisk historia. I annat fall blir man knappast finansminister i
Sverige.
Det jag nu diskuterar är personer som tillhör kategorin som medvetet håller
masken och spelar med i den ständigt pågående politiska likriktningen inom
ramen för de politiska partiernas partiillusion (demokratiillusionen60): att
skatter, arbetslöshet och sociala utslagning är något nödvändigt. Dessa personer
trivs utmärkt i hycklarrollen, där de inte drar sig för att engagerat offentligt tala
för de svagas och utsattas räkning i samhället, och argumentera för en samhällsbyggnad där människor utlovas få det rejält bättre i sina liv. Efter ett dylikt
charmant tal, träder kanske en sådan person fram och säger att det är ett
medvetet politiskt val att låta ungdomar ta smällen när det blir kärvt i samhället.
Ungdomar är ännu starka, och i ungdomens år klarar man hårda törnar och
påfrestningar bättre än som äldre. På så sätt agerar denna typ av invigda politiker
i konkret handling som gamla tidens hästskojare, som hela tiden visste vad slags
hästkrakar de handlade med, men som låtsades att de inte visste. Så lurar dessa
politiker skjortan av samhället, inklusive ungdomarna, som man sviker. Detta
samtidigt som man i kraft av makten i ämbetet man utövar, kanske ger sig själv
ytterligare några excellenta förmåner genom att vara med i den grupp som
gynnas av ett regerings- eller riksdagsbeslut. Förmåner som motiveras med att
man företräder kompetens och ansvar. Kompetens och ansvar skall belönas,
påstår dessa personer, och så är det inte mer med det, samtidigt som man ”råkar
glömma bort” de många i folkhavet som i sitt liv i stället får det sämre och
sämre, därför att ett gradvis kallare och mer människofientligt samhälle är under
framväxt i Sverige. Var det den här typen av beteende Olof Palme såg började
växa fram inom det socialdemokratiska partiet och inom de övriga
riksdagspartierna?

Jag frågar dig: Tar inte barn efter sina föräldrar?
Vad säger du? Jag själv menar, att om politiker pratar på ett visst sätt, och sedan
i konkret handling beter sig på ett helt annat sätt, vad slags förebild är de då att
se upp till och ta efter? Var det så att Palme genomskådade att de på hans tid
mäktiga Socialdemokraterna egentligen bara var ett parti som gick i ledband
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med och fjäskade för en bank-, finansinstituts- och centralbanksoligarki både här
i Sverige och internationellt? Hur gick det till på 1880-talet när
Socialdemokratiska arbetarpartiet skapades av en skräddare som trädde fram?
Vilka var de personer som höll i diverse plånböcker i bakgrunden? Vad var det
för typ av direktiv dessa gjorde klart? Och hur är det med de andra partierna? Är
de så väldigt annorlunda än Socialdemokraterna när det kommer till det politiska
hyckleriet som jag tar upp i min text? Vad säger ni som kände Olof Palme? Var
han en fjäskare och hycklare? En sådan som alltid inställsamt vänder kappan
efter vinden, när den plötsligt kantrar? Gick också Palme i bankoligarkins
ledband? Vad jag vet, avskedade Palme resolut en av Sveriges
centralbankschefer. Han drog sig inte för att efter noter skälla ut medarbetare,
om han ansåg att det var på sin plats, därför att vederbörande hade visat att han
eller hon inte skötte sitt jobb.
Palmes uttalanden till diverse statsledare i världen står helt klart i en klass
för sig. Någon perfekt människa var Palme definitivt inte, och vem är förresten
det? Hur många är det som har ett dylikt sjuhelvetes civilkurage som Palme
hade? Palme hade enligt mångas omdöme kort stubin, och hade svårt att lyssna
på andra i en rad situationer, och han var inte någon utpräglad diplomatisk
begåvning beroende på hur man definierar begreppet. Man kan absolut säga allt
möjligt om Olof Palme, precis som man kan säga allt möjligt om exempelvis
mig som skriver den här texten, som sannerligen inte heller är någon perfekt
person (tyvärr). Men fjäskade och hycklade Olof Palme för bankoligarkin? Den
frågan är relevant att ställa med tanke på att Palme mördades tre månader efter
Novemberrevolutionen? Det är den sakens betydelse jag vill uppmärksamma dig
på här.
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Kapitel 8
Sveriges ekonomiska stålbad
Måndagen den 19 oktober 1987 kallas i börssammanhang för ”den svarta
måndagen61”. Ett dramatiskt fall skedde då helt plötsligt på världens börser, och
det blev sotsvarta rubriker i tidningarna världen över. Börsindexet Dow Jones
Industrial Average (DJIA) gick ned med drygt 22,6 %. Stockholmsbörsen gick
ned med över 20 %. Rent historiskt, efter fallet lördagen den 12 december 1914,
då DJIA föll med 24,39 %, var fallet den här gången det näst största under en
dag i börshistorien avseende Dow Jones Industrial Average. I slutet av oktober
hade exempelvis börskurserna i Hong Kong gått ned med 45,8 % i genomsnitt,
Storbritannien 26,4 %, USA 22,68 %, Australien 41,8 % och Kanada 22,5 %.
Vad som hände var att det egna kapitalet inom bankväsendet runt om i världen i
det ögonblicket svajade till så allvarligt att en lång rad banker helt enkelt rent
juridiskt definierades som konkursmässiga. De blev strikt juridiskt definierade
som institutioner som hade gått i konkurs, därför att de på bara några timmar
plötsligt hade fått en lagstridig överutlåning på halsen.
Jämfört med börskraschen år 192962, som löpte på under flera månader,
klarade sig det finansiella systemet i sin helhet den här gången förhållandevis
bra internationellt sett. Vad som hade skett den 19 oktober 1987 var en situation
som i bokföringsböcker syntes som en lagöverträdelse. I den uppkomna
situationen med banksektorns dramatiska överutlåning, valde Sveriges
dåvarande regering (en socialdemokratisk63 regering), riksdagen och ansvariga
banker och finansinstitut att mörklägga händelsen, d.v.s. sopa den under mattan,
och låtsas som om allt var i sin ordning. Svenska folket informerades inte
djupare om vad som hade skett, annat än med sedvanliga, ytliga analyser i
anslutning till de sotsvarta rubrikerna om att en väldig kursnedgång hade skett.
Överhuvudtaget inga banker eller finansinstitut försattes i konkurs i krisens
kölvatten. Det innebär att det lagen föreskriver om konkurs vid otillåten brist i
det egna kapitalet (bristande soliditet), inte följdes. Det svenska folket
informerades inte om att svenska staten, berörda banker och finansinstitut i detta
ögonblick valde att begå ett lagbrott mot internationell banklag, som Sverige har
att följa. I den då föreliggande situationen hade vi ganska nyligen abrupt fått en
ny statsminister, också han socialdemokrat. Sveriges regering informerade ej det
61

Svarta måndagen, Wikipedia - http://sv.wikipedia.org/wiki/Svarta_m%C3%A5ndagen
Den svarta måndagen – den 19 oktober 1987, Vetamix, http://vetamix.net/video/den-svartam%C3%A5ndagen_3241
Svahn, Clas (2008) Svarta måndagen värsta fallet, DN - http://www.dn.se/ekonomi/svarta-mandagen-varstafallet
62
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wall_Street-kraschen
63
Se analys i del I kapitel 4, 8 och 11, samt i del II kapitel 4, 7, 8, 18, 20, 34, 37, 62-66
57

svenska folket att man tillät den aktuella överutlåningen fortsätta och till och
med förvärras, trots att den redan var på tok för stor. Svenska regeringen tillät på
så sätt att ett berg av obetalda amorteringar fick växa och växa i bankernas och
finansinstitutens bokföringsböcker, genom att dessa institutioner tilläts fortsätta
att låna ut mot ränta. Berget av bankernas obetalda fordringar bara växte och
växte. Detta skulle ganska snart komma att stå det svenska folket dyrt.

Ett allvarligt misstag…
Jag har följt förre statsministern och politikern Ingvar Carlsson genom åren, och
min uppfattning om honom är att också han är en mycket intelligent och
ansvarsfull politiker. Att Ingvar Carlsson, i likhet med Olof Palme, inte är
mycket för hyckel och fjäsk. Att han genuint vill väl, och dessutom är klok och
omdömesgill. Ingvar Carlsson är person som jag menar har förmågan att tänka
med hjärtat. Han är en av de få politiker som har mitt personliga förtroende. Här
i samband med bankernas konstaterade överbelåning ser jag att Ingvar Carlsson
som statsminister dock valde att begå ett allvarligt misstag. Ty som statsminister
måste han ha insett att han i det läget bara sköt ett framtida
bankräddningspaket64 framför sig i tiden, när han inte omedelbart år 1987 satte
stopp för bankernas fortsatta utlåning. Snart skulle svenska medborgare få gå in
med skattepengar så det bara visslade om det och ”rädda” det svenska
banksystemet (ca 65 miljarder skulle skattebetalarnas nota landa på för det
senare bankräddningspaketet, skulle det visa sig). Att Ingvar Carlsson som
statsminister därmed dessutom riskerade att Sverige skulle utsättas för en
aggressiv valutaattack, samt en långt djupare lågkonjunktur än vanligt med
allvarlig välfärdsnedmontering. Den fortsatta massiva utlåningsfesten, som
sålunda inte resolut stoppades, kunde därmed fortsätta några år till i det svenska
samhället.
Jag misstänker att Ingvar Carlsson, som i all hast under traumatiska
nationella omständigheter fick ta över statsministerämbetet när Olof Palme
mördades på kvällen den 28 februari 1986, har haft anledning att fundera över
de här händelserna65: Vad som hände dels vid och efter Novemberrevolutionsdagen den 21 november 1985, och dels efter den svarta måndagen den 19
oktober knappt två år senare. Även andra mindre spektakulära händelser under
den här minst sagt turbulenta tiden med svensk bank- och finanskris i kölvattnet
till den föregående kreditavregleringen, torde ha gett upphov till många tankar i
Ingvar Carlssons huvud.

Faktum är…
att en lång rad höga företrädare för Sveriges bank- och finansinstitutsväsende
samt dignitärer inom Sveriges regering med statsministern i spetsen i
efterförloppet till ”den svarta måndagen” i oktober 1987 valde att sätta sig över
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lagen (internationell banklag som Sverige har skrivit under). Mönstret att sopa
de definierade bankkonkurserna under mattan, bortseende från att man därvid
bröt mot lagen (det internationella regel- och lagverket gällande
bankverksamhet), upprepades i nation efter nation i de på papperet demokratiskt
konstituerade centralbanksnationerna.

Uppriktig fråga till er som verkställde misstagen år 1987…
Vad är det för mening med att kräva av ett samhälles allmänhet, att de prompt
skall följa lagar och förordningar, när ni själva tycks strunta blankt i den saken,
åtminstone när det gäller dessa allvarliga ting, som jag sätter fingret på här, och
som genom ert lättsinne kom att stå svenska folket så dyrt? Är lagar bara till för
samhällets lägre ståndsklasser? Några i beslutsposition har, enligt min
uppfattning, anledning att skämmas. Ni som kommer att delta i de stora
utredningarna behöver nu utreda hur, och i så fall från vem, order kom att
bankernas överutlåning, och det lagvidriga med den saken, skulle mörkläggas.
Och om andra instanser utöver regeringen medverkade till att utlåningen sedan
fick fortsätta? Sveriges medborgare blev så vagt informerade om vad som
pågick att man som vanlig människa i samhället omöjligt kunde få bilden i stort
klart för sig.

Artikel 7 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter66…
Från tidig skolålder får den vanliga människan i Sverige lära sig att likhet inför
lagen är en självklar rättighet i det svenska samhället. Det innebär att ingen
svensk medborgare kan eller skall undantas från denna både rättighet och
skyldighet. Sålunda gäller denna deklaration också samhällets högsta
företrädare, som exempelvis ministrar, ledamöter av konstitutionsutskottet,
riksdagsledamöter, juridiska personer i företag och bolag av olika slag, juridiska
instanser, statliga myndigheter och departement i det svenska samhället. Längre
upp i skolan får svenska ungdomar lära sig att likhet inför lagen dessutom är att
betrakta som en mänsklig rättighet, som formellt internationellt regleras av
artikel 7 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Jag konstaterar att inte någon enda av de ansvariga höga företrädarna för det
svenska centralbanks-, bank- och finansinstitutsväsendet eller för Sveriges
dåtida regeringar - socialdemokratisk 1986-03-01 – 1991-10-04 och
koalitionsregering (Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och
Kristdemokratiska samhällspartiet) 1991-10-04 – 1994-10-07 - ännu denna dag
har ställts till rättsligt ansvar för det allvarliga politiska vanstyre man
verkställde under de år som bank- och finanskrisen kan sägas ha pågått fram till
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en bit in på 90-talet. Man utsatte rent krasst Sverige som nation för allvarlig
fara, vilket varje seriös läsare av denna bok kommer att komma till insikt om.
Faran uppstod i och med att regeringen kom att spela med i Riksbanksfullmäktiges Novemberrevolutionsbeslut, och i den vanskötsel man sedan
verkställde i efterförloppet, med en rad allvarliga misstag i det som sedan kom
att utvecklas till nära nog en ekonomisk härdsmälta i Sverige.

Världens aktiemarknader svängde hit och dit…
Efter den nationalekonomiska alarmsituationen dagarna och veckorna efter den
svarta måndagen den 19 oktober 1987, inväntade den dåvarande
socialdemokratiska regeringen och Sveriges riksdag att börserna skulle gå upp
igen, vilket de också successivt gjorde. Världens aktiemarknader svängde hit
och dit ganska normalt efter den svarta måndagen. De börsnoterade bankerna
och finansinstituten fick fortsätta med sin massiva utlåning, med följd att
situationen med otillåten och lagvidrig överutlåning ökades på gång på gång
fram till åtminstone då fastighetskrisen löstes ut år 1989. Längre fram i texten
anför jag att det finns misstankar om att denna överutlåning pågick även under
finanskrisens uppbyggnad (under våren, sommaren och hösten 1992), där
åtminstone en stor svensk bank lånade ut väldiga belopp svenska kronor (som
”ammunition”) till de utländska valutaspekulanter, som sedan, med förmodligen
bland annat dessa lånepengar som underlag, utstuderat kom att attackera Sverige
genom ekonomisk krigföring. Sålunda en svensk bank som i så fall närmast
förrådde Sverige. Under hela denna period med svenska bankers
lagöverträdelser i form av överutlåning valde den socialdemokratiska
regeringen, liksom koalitionsregeringen, som tog över byket år 1991, att
mörklägga som om allt var i sin ordning. Ni i de stora utredningarna behöver ta
reda på under hur lång tid denna överutlåning pågick inom det samlade bankoch finansinstitutsväsendet, och i vilken grad, samt vilka banker och
finansinstitut det handlade om.
För att förstå den allvarliga skada som åsamkades Sverige som nation och
det svenska folket genom först bankkrisen, sedan finanskrisen, som primärt
löstes ut genom Novemberrevolutionsbeslutet, sedan via den svarta måndagen
den 19 oktober 1987 och lågkonjunkturen 1989 fram till bankräddningspaketen i
början av 90-talet, är det nödvändigt att man inser att det handlade om ett
gigantiskt pyramidspel. Ett pyramidspel som byggdes upp genom en massiv
utlåning till samhället av stora penningbelopp mot ränta, som till slut kom att
handla om en enorm, successivt ökande, överutlåning ända tills
fastighetsbubblan sprack år 1989, varvid en djup lågkonjunktur löstes ut. En
lågkonjunktur, som sedan ytterligare allvarligt förvärrades av den
valutaspekulation (finanskris), som den dåvarande koalitionsregeringen ställdes
inför och tvingades hantera.
År 1992, ungefär från juni till november, utsattes Sverige och några
ytterligare europeiska länder för något för vårt lands vidkommande både mycket
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ovanligt och mycket farligt, nämligen för ekonomisk krigföring i form av en
allvarligt menad ekonomisk valutaattack. Angreppet hade ett samband med och
sin upprinnelse i den händelse sju år dessförinnan, som jag har återgett ovan
under beteckningen Novemberrevolutionen. Men för att förstå vad som konkret
hände i den ekonomiska valutaattacken riktad mot Sverige, Finland, Italien och
England, behöver man först få mer insikter i vad som menas med ekonomisk
krigföring (valutaspekulation). Man behöver få en inblick i tre av fyra
förekommande former av sofistikerad, högintelligent ekonomisk krigföring.
För att förklara den fjärde formen, som är extremt avancerad, måste jag först
lära dig vissa detaljer hörande till modern högre matematik, vilket kommer först
längre fram i boken. De första tre varianterna av ekonomisk krigföring kräver
mindre förkunskaper. För att förklara dessa kan man tänka sig att man tar steget
in på ett gigantiskt kasino, där det pågår vadslagning dygnet runt, året runt. En
verksamhet som aldrig sover, även om den går ner på lågvarv korta ögonblick då
och då. Det jag här tänker på är en typ av internationellt, ja, globalt verksamt
kasino, som får världsberömda, men i detta perspektiv ändå lokala kasinoparadis
som Las Vegas, Macau och Monte Carlo att framstå som blott primitiva,
underutvecklade landsortshålor, som sysslar med så enkla ting som Black Jack,
roulett, poker, enarmade banditer och annat vardagligt, vanligt folks hasardspel.
I dessa mer kända spelpalats i världen möter man sålunda en spelutveckling som
är rena stenåldern jämfört med vad som är fallet i världens största spelpalats,
som idag har utvecklats till att ha rent globala proportioner, redan anpassade till
morgondagens ytterst avancerade data- och informationsålder. Ja, som är så
väldig och avancerad i sin omfattning att det är sakligt att påstå att kapitalismens
arkitekter har gjort den globaliserade kapitalistiska ekonomi som vi lever i till
sitt alldeles eget, nästan privata, spelpalats bara för att det roar dem att - och
lägg nu noga märke till vilka ord jag använder här - cyniskt och sadistiskt titta på
när hela nationers befolkningar hungrar, kämpar och lider, startar krig och
revolutioner, hoppas och förlorar hoppet. Där dessa masterminds, när det
behagar dem, löser ut fruktansvärda lågkonjunkturer, manipulerar och monterar
ned blygsamma demokratiframsteg, som länder under deras kontroll kan tänkas
ha gjort under kanske några decennier. Ja, bara för att det förnöjer dem och ger
dem en berusande känsla av att äga och kunna utöva enorm makt. Och samtidigt
tillfredsställelsen av att veta sig vara ägare till betydande delar av en hel värld.
”Spelupplevelsen” ger vederbörande den berusande känslan av att vara mycket,
mycket betydelsefull och viktig för världens utveckling, att vara härskare, en
verklighetens doktor Strangelove. En typ av härskare som styr sitt kapitalistiska
imperium från det fördolda i anonymitet. Alla rättänkande, humant lagda
människor behöver öppna sina ögon och inse den verklighetens värld de faktiskt
lever i. Hur absolut gigantiskt, högintelligent designat och extremt
samhällsfarligt detta kapitalismens egna globala kasino, som står för 98 procent
av valutamarknadernas väldiga summor dagligen omsatta pengar, i själva verket
är. En kapitalistisk värld, där endast en liten rännil om ca 2 procent av alla
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pengar som flyter runt i världsekonomin tillåts gå till produktiva
samhällsinvesteringar (välfärdsbyggande). Resten används till människors
vadslagningar (riskupplägg baserade på odds) med varandra, där de riktiga
storspelarna (storspindlarna och spindlarna) årligen spelar med belopp som får
den amerikanska statsbudgeten att framstå som fickpengar, och där den svenska
statsbudgeten är rent mikroskopiskt blygsam i sammanhanget. Och som sagt,
pengarna det handlar om är egentligen ägarlösa, även om sken av ägande ges när
de lånas ut i de mest skiftande former av affärsupplägg mot ränta.
Enskilda regeringars valutareserver i form av medborgarnas skattemedel har
knappast ingenting, eller mycket lite att sätta emot i dessa sammanhang, när
storspelare börjar slå vad i det som kallas ekonomisk krigföring, när det blir tal
om ytterst samhällsfarlig så kallad valutaspekulation. Som vanligt är det inte
meningen att människor skall ha insikt i det jag nu berättar. Kapitalismens
arkitekter (storspindlarna och spindlarna) har valt, vilket är viktigt att förstå, att
självsvåldigt och helt utan att fråga om lov, över huvudet eller bakom ryggen på
dem det berör, göra världsekonomin till ett spelpalats av historiskt aldrig tidigare
skådade proportioner.
När jag som konstitutionell logiker blickar in i detta enorma spelhus,
bevittnar jag i själva verket ett enda gigantiskt, nära nog globalt, pyramidspel
uppbyggt och sammansatt av åtminstone 173 centralbanksnationers individuella
och mångfaldiga nationalekonomiska pyramidspel. Det är detta allomfattande
sam- och växelverkande pyramidspel som är den idag globaliserade
kapitalismen. Det är detta gigantpyramidspel, som tidigare ingen
finansinspektion i världen ens fick viska om, vilket jag kommer att berätta om i
kapitel 12-17 i del II framöver.

Kapitalismens ”Monte Carlo-spel” ...
I första hand handlar sålunda världens samlade ekonomi om ett enda stort
pyramidspel, med en inbyggd nödvändig pytteliten servicedel för att kunna hålla
spelruljansen igång, nämligen det som är välfärdsbyggande med hjälp av små
samhällsproduktiva investeringar. Ja, det kan jämföras med hur Macau, Las
Vegas och Monte Carlo har sina spektakulära neonilluminerade byggnader,
spelsalar, restauranger, hotell, påkostade nöjesetablissemang, teatrar, bordeller,
bilparkeringar, flygplatser etc., som är den omfattande infrastruktur och
serviceapparat som krävs för att kunna hålla spelverksamheten igång, givetvis
med vissa oundvikliga kostnader. Kostnader som dock är fullständigt marginella
jämfört med spelverksamhetens omsättning. Den bild som jag målar upp i
kapitel 12-17 kan liknas vid att göra nedslag och hembesök hos ett globalt gäng
unga dataspelare, som timme ut och timme in sitter vid sina kraftfulla
speldatorer och spelar avancerade onlinespel, där alla är uppkopplade mot
varandra, i USA, Asien, Australien, Ryssland, Mellan Östern, Afrika, Europa
o.s.v. Den enda skillnaden mellan ungdomarnas häftiga onlinespel i deras delade
cybervärld och spindlarnas och storspindlarnas kapitalistiska hasardspel, är att
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det senare handlar om verkliga livet och verklighetens ekonomi.
Den dolda kapitalistiska makten, d.v.s. storspindlarna och spindlarna, har
gjort verkligheten till sin spelplan i sken av att deras värv bara är helt vanlig
hederlig och sund affärsverksamhet. Jösses, det är väl inget fel att göra affärer
som går med vinst67... Eller är det det? Svaret på den frågan är vad den här
boken handlar om. Om människor i stor skala, räknade i miljoner eller rent av
miljarder, skulle börja genomskåda den fantastiska illusion, spel- och
dobbelverksamhet, som kapitalismen i verkligheten är, vore det naturligtvis
förödande för de få som drar verklig nytta av systemet. Därför ligger det i de
senares intresse att så lite debatt som möjligt, helst ingen alls, om systemets föroch nackdelar, vara eller inte vara, förekommer. All verklig djuplodande debatt
eller diskussion om den saken ser istället makten till att effektivt kväsa (bland
annat genom att man kontrollerar media och politiken). Det tål att upprepas: Den
allomfattande illusionen är att kapitalism är något sunt och mänskligheten
välgörande, där kapitalismens förespråkare och marknadsförare med en dåres
envishet påstår att alla människor i systemet ges chansen att bli sin egen lyckas
smed och kunna bygga sig en rejäl förmögenhet, ja, till och med, om lyckan står
en bi, kunna bli en av de verkligt rika människorna i världen. För det är i
materiell rikedom lyckan ligger, enligt kapitalistiskt synsätt och evighetsreklam.
Att ha obegränsat med pengar och därmed kunna njuta av livet. Ja, den verkliga
lyckan ligger i att kunna göra som de som kan ta in på lyxhotell när helst de vill,
äta middagar som kostar lång över miljonen, utan att det ens märks i plånboken.
Då är lyckan uppnådd, då är man lycklig. Illusionen går ut på att alla människor
skall fås att tro att kapitalismen är något utomordentligt bra och välgörande, som
ger alla denna fantastiska chans att få det just så bra i sina liv, om man bara
arbetar stenhårt för saken, är smart, och godkänner spelreglerna.
Kapitalismens verklighet är emellertid annorlunda, helt annorlunda. De
senaste tusen årens kapitalistiska utveckling i bland annat Europa visar att den
procentuella delen verkliga vinnare hela tiden minskar. Förvisso har människor
över lag fått det mycket bättre på många sätt, inte minst vad gäller
levnadsstandarden, under dessa tusen år. Men det är ingalunda kapitalismens
förtjänst, utan beroende på utvecklingens gång, det allmänna framåtskridandet
vad gäller människans intelligens, vetenskapen, tekniken och maskinernas
utveckling och sjukdomarnas bekämpning. Att de verkliga kapitalistiska
vinnarna procentuellt har blivit färre, beror på att det ingår i systemet att också
vinnarna slåss mot varandra, och eftersom det är djurrikets spelregler som gäller,
triumferar alltid den som är starkast, smartast och mest hänsynslös. Därför slår
man också på dessa nivåer ut varandra som de brunstiga djurhannar man är.
Kampen slutar inte förrän bägaren är full, och det är den i girighetsparadiset
först när någon i triumf inför alla andra kan hävda sig vara ägare till en
betydande del en hel värld. Där dessa ”alla andra” i motsvarande grad med
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nödvändighet är ägarlösa. Vinnaren i racet kan då triumfera: Jag har si och så
mycket makt över de och de nationerna, och jag älskar detta underbara
härskande och ägande sätt att leva! Beundra mig!
Ekonomisk krigföring är det absolut effektivaste ”svärdet” av de fem i ”de
fem svärdens illusion”. Ekonomisk krigföring är så effektivt och brutalt att det
står i särklass. Det kräver och utövas därför alltid med högintelligens. Sken ges
även här, som vanligt i kapitalistiska sammanhang, att det blott handlar om ett
helt normalt och sunt affärsbeteende, om än på hög nivå, i konsten att tjäna
pengar. Märkvärdigare än så är det inte, lyder försvaret. Vem vill inte tjäna
pengar, om möjlighet ges? Har man möjlighet att tjäna säg tio miljarder dollar
på några veckor, är man ju närmast dum om man inte griper den chansen, eller?
Om det sedan sker på någon annans eller hela nationers bekostnad, får man
blunda för, åtminstone om man är en durkdriven och äkta kapitalist. Nu kan man
invända med att säga att den saken är en etisk moralisk fråga, men sådana
bagatellöverväganden besvärar inte den tvättäkta kapitalisten. Här helgar
ändamålet medlen. Och ändamålet är att tillskansa sig så mycket pengar och
makt som möjligt.

Valutaspekulation är ett synnerligen effektivt vapen…
om man har som syfte att på mycket kort tid montera ned en viss demokratinivå
i en nation. Jag har sagt den saken tidigare i texten, och jag säger det igen, då det
är av så stor vikt att förstå. Att på vanlig politisk väg verkställa en lika kraftfull
demokratinedmontering i ett land under loppet av säg femton år genom
manipulation av väljarna i en viss riktning, vore en omöjlighet. Hela
befolkningar skulle protestera högljutt och snabbt avpollettera dylika politiker.
Med hjälp av ekonomisk krigföring går det att montera ner hela samhällens
demokrati och välfärd, och på så vis slå två flugor i en smäll, på några månader,
om man vet hur man skall göra och har resurserna. En på så vis drabbad nation
är mer eller mindre tillintetgjord. Den genom ekonomisk krigföring allvarligt
skadeskjutna nationen blöder, och blodet som rinner ur nationen är den tynande
demokratin. Kapitalismens ”Monte Carlo-spel” förfogar i och med detta femte
”svärd” över ett ekonomiskt ”massförstörelsevapen”. Vapnet existerar av en
orsak som är närmast pervers: egoistisk förlustelse på andras bekostnad. Det är
klart att ett så starkt påstående kräver en förklaring och underbyggnad. Jag
behöver därför, innan jag kan gå vidare i beskrivning av den svenska bank- och
finanskrisen 1987 – 1995, fullt ut visa dig som läsare vad kapitalism på djupet
innebär, ”på det att dina ögon må öppnas”. Det handlar om att förstå
kapitalismens två ”heliga” hörnstenar68, vars innebörd absolut inte är meningen
att vara allmängods.
En repetition från bokens inledning (sammanfattning) behövs också
beträffande det stora pyramidspelets första tre mål. Dessa är:
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a) demokratinedmonteringar b) att göra vinst genom utlåning av pengar mot
ränta och c) stora förmögenhetsskiften av egendom och andra
förmögenhetsvärden enkelriktat från ett flertal till ett fåtal i samhället.

Med detta underlag är du nu redo att ta del av det stora
pyramidspelets fjärde mål...
som är så högintelligent utformat, och faktiskt sadistiskt, att man häpnar när man
fullt ut inser hur instrumentet har konstruerats. Instrumentet använder, som du
redan vet vid det här laget, verklighetens världsekonomi som ett hasardspel.
Bara 2 procent av denna ekonomi går till verkligt nyttiga samhällsändamål, som
alltså kan ses som hasardspelets nödvändiga lilla serviceavdelning. När du väl
har också dessa ytterligare faktakomponenter klara för dig (kapitalismens två
hörnstenar och hasardspelet med sin shuntventil) är det dags att med ökad
förståelse återknyta kontakten med den svenska bank- och finanskrisen 1987–
1995, och det brutala stålbad, den svångremspolitik69, den sociala och
demokratiska nedmontering, som till slut löstes ut i bland annat vårt land.
Sverige, Finland, England och Italien fick då bli offerlammen i ett sällsynt
cyniskt hasardspel, där antingen de ansvariga finansministrarna var införstådda
medaktörer i spelet, eller så blev de lika grundlurade som oss alla andra. Den
saken bör utredas.
Avslutningsvis definition av begreppet kapitalismens hasardsspels
shuntventil: en reglermekanism för penningflöden hit och dit i den globala
världsekonomin så kapitalismens storspindlars fyra huvudmål uppfylls.
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Kapitel 9
Kapitalismens två hörnstenar
Det gigantiska pyramidspelet baserat på utlåning av pengar mot ränta70 bygger
på att det mer eller mindre alltid föreligger en helt onödig samhällelig brist på
pengar, som skapar en motsvarande efterfrågan på desamma. För att i grunden
förstå hur pyramidspelet går till, behöver man först förstå grundvalarna för det
som kallas kapitalism, d.v.s. det kapitalistiska ekonomiska systemet.

Kapitalismens första hörnsten: vinst
Kapitalismen brukar av förespråkare marknadsföras i termer av framgång:
konsten att lyckas i affärer, förverkligandet av den amerikanska drömmen etc.
Metoden går ut på att man som affärsperson köper något så billigt som möjligt,
för att sedan sälja samma sak i befintligt eller i förädlat skick så dyrt som
möjligt. Mellanskillnaden är det som kallas vinst71, kapitalismens första
hörnsten. Marknadsföringen av systemet för fram bilden av att alla har samma
chans. Det gäller bara att vara smart och träna upp sig i konsten att lyckas i
affärer - att vara ”affärsman”. Vad dessa förespråkare för konsten att lyckas i
affärer inte berättar, är hur förverkligandet av drömmen (framgångssagan) i
verkligheten går till när man gläntar på framgångssagans gyllne, skimrande
lock, och synar det som kapitalismens representanter inte vill skall synas, och
som därför mörkläggs med hjälp av olika illusioner. Jag ser att det som
blottläggs när man kikar under locket på framgångssagan kapitalism är den
brutala verklighet som jag i boken kallar de fem svärdens illusion.
Amatörer i konsten att köpa så billigt som möjligt och sälja så dyrt som
möjligt arbetar vanligtvis i så liten skala, och så klumpigt och outvecklat, att det
i motsvarande grad handlar om just amatörism. Beträffande in- och utlåning mot
ränta arbetar de sålunda i förhållandevis små och intelligensmässigt outvecklade
pyramidspel, där spelet verkställs genom olika ganska primitivt utvecklade
finansiella instrument i köp- och säljprocesser som skapar begränsad vinst eller
förlust.
Stora kapitalistiska begåvningar, och då talar jag om de som lyckats driva
framgångssagan till mycket höga nivåer, verkställer detta att lyckas i affärer dels
i stor samhällsskala, dels mycket organiserat, där det är befogat att beskriva
deras hantverk med ord som stor skicklighet, stor organisationsförmåga, goda
finansiella grundresurser, högintelligens, och ofta - stor hänsynslöshet. Alltid i
form av väldiga pyramidspel.
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Genierna, och då talar jag om ägarna till centralbankerna i världen, har
drivit konstarten kapitalism till så höga nivåer idag, att det är befogat att tala om
ett verkställande av finansiella atombomber.

Kapitalismens andra hörnsten: diskrimineringen...
När jag djupanalyserar kapitalismen som företeelse, ser jag att kapitalism har en
stark inneboende förmåga att diskriminera. Konsekvensen av den saken blir att
affärsförutsättningarna för att lyckas i affärer kommer att bli mycket olika för
olika människor. De många som diskrimineras förstår inte nödvändigtvis själva
att så är fallet, och är i motsvarande grad många gånger manipulerade på
högintelligenta sätt. På så sätt träder ett generalfacit av begreppet kapitalism
fram, som visar att kapitalism gynnar dem som inte har några problem med att
vara cyniskt brutala och hårda mot sin omgivning i affärer, i sken av att det
handlar om ”skicklighet” i affärskonsten. Dessa personer bryr sig inte om att
deras framgångar bygger på andras tillkortakommanden eller undergång. En
vinnare-förlorare-situation synliggörs, där vinnarna alltid blir vinnare genom att
förlorarna alltid förlorar motsvarande. Detta följer logiskt av det faktum att det
som är vinst för den ene, med nödvändighet måste innebära förlust för någon
annan i länken eller kedjan av affärer. Att alla skall kunna bli vinnare, är alltså
en logisk omöjlighet i det kapitalistiska systemet.
Längre fram i del III i trilogin kommer jag i detalj att visa hur lätt det är att
skapa ett ekonomiskt system där alla inte bara blir vinnare, utan dessutom kan
börja leva som vore man miljonärer flera gånger om, utan vare sig skatter,
arbetslöshet eller social utslagning. Ett samhälle träder då fram som är
utomordentligt blomstrande och fyllt av livsglädje inte bara för en liten
privilegierad grupp (de som lyckas i det kapitalistiska systemet), utan för alla.
Men för att förstå logiken i detta kapitalismens helt överlägsna ekonomiska
system, måste man först förstå världens idag aktuella ekonomiska situation med
en nära global djupt förankrad vinnare-förlorare-ekonomi, som är kapitalism i
sina många nyanser och mycket höga grad av komplexitet, vilket gör det svårt
att heltäckande beskriva kapitalism.
I del I av trilogin påstod jag att kapitalism är att betrakta som världens
största pyramidspel, bestående av flera tiotusental mindre, separata pyramidspel.
Vart och ett dylikt mindre pyramidspel är en verksamhet som grundläggande
handlar om utlåning av pengar mot ränta. På så sätt träder kapitalismen fram
som en enda, absolut gigantisk, bank, som lånar ut pengar i olika
betalningsformer: mynt, sedlar, elektroniska pengar i datornätverk, statspapper
(statsobligationer/statsskuldsväxlar), företagspapper
(företagsobligationer/artistobligationer), aktier, optioner, finansiella derivat,
sammansatta finansiella instrument som subprimelån etc. En gigantisk process
som i sin helhet leder fram till en matematiskt omöjlig ekvation (situation), som
jag gick igenom i del I.
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Själva motorn i kapitalism är alltså vinstbegreppet, vare sig vinsttänkandet
handlar om affärer som innebär produktiva samhällsinvesteringar (byte av varor
och tjänster som bygger upp, förbättrar, samhällets välfärd i form av exempelvis
broar, järnvägar, bostäder etc.), eller affärer som inte är produktiva, utan som är
renodlat spekulativa. Det senare är liktydigt med förmågan att tjäna pengar (göra
vinst) på pengar som investeras utan målsättning att förädla eller förbättra
samhället. I kapitel 6 i del I, berättade jag att delen pengar som går till
produktiva samhällsinvesteringar endast är ca 2 procent av den totala
världsekonomin. Resten, 98 procent av världsekonomins väldiga summor
pengar, går till spekulationsverksamheter, som kan liknas vid att spela roulett
eller annan kasinoverksamhet (kasinoinvesteringar). Vinsten i en kapitalistisk
affär sägs vara positiv om affären är lyckad, och negativ vid en misslyckad affär,
och plus minus noll om affären går jämt upp. Vinsten av en investering är
jämförbar med räntan vid en utlåning. ”Utlåning av pengar mot ränta”, vare sig
det handlar om en investering eller rent faktisk utlåning, är därmed basen i varje
kapitalistisk affär. Sedan är det en annan sak att räntan kan vara negativ, noll
eller positiv, d.v.s. att den kapitalistiska affären kan gå med förlust, gå jämt ut,
eller med vinst. Att göra en affär blir i det kapitalistiska perspektivet detsamma
som att 1. tillfälligt låna ut pengar, för att i slutänden förhoppningsvis få tillbaka
mer av samma vara. Andra ord för att ”låna ut”, men med samma innebörd, är
att ”investera” och ”köpa”, vilket i kapitalistiska sammanhang görs för att
invänta rätt tillfälle, och då 2.”sälja” (d.v.s. få tillbaka pengarna som
investerades/lades ut vid köpet, att jämföra med att få tillbaka utlånade pengar).
Meningen är att försäljningen skall inbringa mer pengar än investeringen/köpet
kostade. Om detta går i lås, d.v.s. att försäljningspriset överstiger den egna
investerings-/köpekostnaden, har man gjort en vinst, som är jämförbar med
positiv ränta vid renodlad utlåning.
I del I visade jag att ett dylikt ekonomiskt affärsförlopp (investering/utlåning
mot vinst/ränta) obönhörligt genererar ett pyramidspel, därför att mekanismen
inbegriper inte bara själva utlåningen, utan att denna sker till priset av ett
mervärde, en ränta, som leder till en matematisk omöjlig situation i
förlängningen i form av uppkomst av brist på pengar i samhället: Mer pengar
skall återbetalas av låntagarna/samhället till utlånaren än vad denne för ut i
samhället. Detta kan definieras som att ”en lyckad kapitalistisk affär” är
detsamma som en utlåning som genererar en ränta som är större än noll. En
misslyckad kapitalistisk affär innebär på motsvarande sätt en ränta som är
mindre än noll (förlust). Och om affären går jämt upp, är räntan noll.

Lögnen att fiktiva pengar har en ägare...
På denna sin hörnsten vinsten (positiv ränta på utlånat kapital, som alltid
matematiskt [den matematisk omöjliga situationen] innebär ett pyramidspel), har
kapitalismen sekundärt byggt in en högintelligent, mycket smart uppfinning,
som gör det möjligt att skapa och låna ut pengar som egentligen inte existerar,
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alltså fiktiva pengar. Förutsättningen för uppfinningen är dock att utövarna
måste ljuga, något som inte är något hinder i den kapitalistiska världen. Lögnen
går ut på att påstå att fiktiva pengar (pengar skapade ur tomma luften med
penningtillverkande maskiner) är egna72 pengar, som utlånaren under den
förutsättningen beredvilligt lånar ut. Uppfinning har ett välklingande och ganska
rumsrent namn: Den kallas på formellt bankspråk för fraktionell reserve
banking73, och är ett mycket avancerat begrepp som jag skall gå igenom i detalj
längre fram74 i del II. Här ger jag dig än så länge bara en översiktsbild, det i
texten så viktiga begreppet bilden i stort, för att du skall få en överblick över det
komplicerade begreppet kapitalism.

Pengar som egentligen inte kan lånas ut...
Världsekonomin består på så vis av två slags pengar: a) Pengar som har en
juridisk ägare (pengar som går att låna ut) och b) pengar som saknar en juridisk
ägare (pengar som inte går att låna ut). Trots denna distinkta juridiska monetära
skillnad, väljer kapitalismen att hantera de två typerna av pengar som vore de
lika. Ja, som vore det ingen skillnad alls mellan de två typerna av pengar. Redan
här, på denna inledande nivå, avslöjas sålunda att kapitalismen ägnar sig åt
bedrägeri (lögn), i och med att väldiga summor ägarlösa pengar, påstås ha ägare.
På sätt och vis kan man därför säga att kapitalismen står och faller med att ingen
genomskådar att mycket stora summor pengar, som dagligen lånas ut
(investeras) mot ränta (avkastningskrav) i all världens affärer, egentligen är
pengar som inte kan lånas ut.
Jag rekommenderar att de stora utredningarna tar reda på hur
procentfördelningen mellan ägda och oägda pengar ser ut i världen. På så sätt
kan redan i detta inledningsskede konstateras att kapitalism (vinsttänkande)
grundas på två allvarliga lagbrott: a) pyramidspel, och b) urkundsförfalskning i
form av hantering av stora summor pengar som saknar ägare i sken av att dessa
pengar har en ägare. Helt oberoende av vilken slags pengar det handlar om,
pengar med eller utan ägare, lånas dessa ut i olika betalningsformer mot ränta.
Förfarandet kallas för att göra affärer enligt vinstprincipen, eller rätt och slätt
kapitalism. Till dessa två lagbrott kommer sedan en rad ytterligare lagbrott som
penningförfalskning, perfekt penningförfalskning75, stöld, landsförräderi med
mera, som jag återkommer till. Vi talar därför egentligen om något mycket
allvarligt när vi talar om begreppet kapitalism, som egentligen bara är en
utstuderad bedrägerimetod.

72

Se analys i del I kapitel 3-10, samt i del II kapitel 1-4, 9-11, 19, 22, 24, 27-28, 31, 34, 42-45, 47-51, 54, 5657, 59, 61-66, 70, 74-75, 79, 80-81 samt 85
73
Se analys i del II kapitel 9-10, 31, 33, 50-51, 54-57, 59
74
Se analys del II kapitel 48-53
75
Se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 24-25, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50, 55,
57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
69

Samhällskraften B...
Vi står därmed och blickar ut över den aktivitet som är den globala
samhällskraften B:s (kapitalismens samlade tillämpare, världens totala
penningutlåningsverksamhet) dagliga värv, depositionsverksamhet76
(utlåningsverksamhet mot ränta) på den globaliserade marknaden.
Samhällskraften B kan ses som ”världens största bank”, som bedriver världens
största pyramidspel. Här konstaterar vi att det är mycket stor skillnad mellan att
en vanlig människa gör sina mikroaffärer, och att en stor institutionell
investerare, exempelvis ett stort försäkringsbolag eller en investmentbank eller
statlig investeringsfond, gör sina makroaffärer (utlåningar mot ränta). Det är stor
skillnad mellan att köpa en begagnad bil för sina juridiskt egna pengar med
syftet att senare kanske sälja bilen renoverad till ett högre pris, och att köpa
ompaketerade bostadsobligationslån för miljardbelopp i sken av dessa innebär
riskfria investeringar, eller investeringar till lägre risk än den verkliga risken, där
miljardbetalningen görs med hjälp av fiktiva luftpengar, som falskeligen kallas
egna, och därför inte lagligt går att använda vid köpet (utlåningen mot ränta).
Samtidigt finns det en gemensam nämnare i båda typerna av affärer, nämligen vinsttänkandet.
I okomplicerade fall går utlåning av pengar mot ränta till verksamheter, där
helt vanliga människor använder dels sin lön, dels ovanpå detta tar lån mot ränta
för att finansiera någon typ av köp/investering. Om man är företagare, tar man
kanske lån mot ränta baserat på företagets omsättning och förmodade vinst för
att finansiera köp/investeringar. Detta oavsett om räntan/vinsten i slutänden är
positiv eller negativ, d.v.s. om det mynnar ut i en så kallad bra eller en dålig
affär.
I och med att aktörens (affärspersonens) plånbok växer genom i gynnsamma
fall gjorda vinster, har politikerna i samarbete med storspindlarna och
spindlarna, som är det kapitalistiska systemets upphovsmän, ”masterminds”, sett
till att särskilda banklagar har tillskapats (bland annat Basel I-, II- och IIIbanklagarna) som ”gör skillnad på folk och folk”. Lagar som gör det möjligt för
bankerna att trixa med utlåningen mot ränta på ett sätt som den vanliga
människan inte kan göra. Lagarna jag åsyftar har skrivits in i specialparagrafer,
som garanterar att exempelvis privata långivare till länder, d.v.s. i
statsskuldssammanhang, skall hållas skadefria (kunna låna ut med garanti att få
igen sina utlånade pengar), vilket jag gick igenom i del I i fallet med Grekland
och dess stödpaket 2010 och 2012. På så sätt delar kapitalismen, d.v.s.
vinstdrivande affärsverksamheter, upp sig själv redan på grundnivå i två
väsentliga typer. Första typen handlar om den ordinära, förhållandevis lättlurade,
människans primitivt utvecklade, oansenliga kapitalism, där amatörer i affärer
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(vanliga människor, små och medelstora företag och kanske en del större
företag) endast kan göra affärer utifrån vad deras löner och intjänade vinster ger
dem möjlighet till, d.v.s. utifrån förhållandevis blygsamma kapital. Denna grupp
av affärsdrivande personer har ”ingen egen sedelpress” (penningtillverkande
maskin) och inga som helst möjligheter att få lån i storleksordningen 10
miljarder dollar och mer i en lågkonjunktur. Konsekvensen är att mängden
pengar som en sådan person eller institution har till sitt förfogande, är begränsad
till den lön/vinst och de eventuellt ganska blygsamma beviljade lån
vederbörande har som bakgrundstillgång.

Den högintelligent utformade ”hemliga” kapitalismen...
Den andra väsentliga typen eller grundgrupperingen av kapitalism i betydelsen
vinstdrivande affärsverksamhet visar sig i “hemlighet”- och fullt lagligt, d.v.s. i
överensstämmelse med de nämnda banklagarna – bokstavligt talat ha egna
penningtillverkande maskiner, och även ha möjlighet att snabbt och enkelt
kunna få mycket stora, eller extremt stora, lån till kanske dessutom en blygsam
ränta eller ränta noll procent. Detta är ett faktum som det talas mycket tyst om,
men så är det. Denna andra gruppering utgörs av centralbanker, affärsbanker77
och kreditkortsföretag78. Det blir en uppgift för de stora utredningarna att ta reda
på vilka ytterligare så kallade institutionella investerare som idag genom speciell
banklagstiftning har tillgång till egna penningtillverkande maskiner i sin
verksamhet. Vad jag vill att du här skall förstå, är att kapitalismen i och med
denna andra gruppering plötsligt ändrar utseende, från de stora massornas
primitivt utvecklade kapitalism, till att plötsligt bli sofistikerad och
högintelligent utformad. En utvecklingsskillnad som det inte är meningen att
den vanliga människan och amatörerna i affärsverksamhet skall genomskåda,
eftersom det är dessa som skall luras av dem som är kunnigare, d.v.s. är proffs.
För att kunna lura någon att investera i (köpa) något med en stor inbyggd risk, är
det nödvändigt att säljaren för investeraren i större eller mindre grad bakom
ljuset, d.v.s. att säljaren ljuger (luras) angående den stora risken. På grund av
detta faktum berättar de som är proffs ogärna eller inte alls om sina
högintelligenta metoder i detalj så att alla och envar kan förstå vad det handlar
om. Det vore att avslöja hur smarta och högutvecklade de är i förmågan att göra
affärer i vinsttänkande. Man påstår istället falskt att alla har lika stor chans att
bli rika, och att det är upp till var och en att visa vad man går för i
förverkligandet av den kapitalistiska drömmen.
När vi studerar den högutvecklade kapitalismen, upptäcker vi ytterligare en
intressant detalj. Det visar sig nämligen att man i denna högre division av
kapitalism i hög utsträckning saknar egna pengar att göra affärer med. I således
omfattande grad är det i stället någon annans pengar som man gör affärer med.
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Och ännu oftare använder man pengar som över huvud taget inte har någon
ägare. På så vis kommer vi här i kontakt med vad som i denna text kallas för
”depositionsverksamheter”, som är konsten att genom bedrägeri skapa sig en
egen förmögenhet med hjälp av andras värdedepositioner, som man i egenskap
av förvaltare har lovat att ta fullt ansvar för.

Hur depositioner ser ut i vår moderna tid…
I del I berörde jag helt kort, att i äldre tider när bankväsendet i världen ännu var i
sin primitiva linda, var det rika och förmögna människors deponerade guld som
den tidens ”banker”, eller guldsmederna, använde sig av för att ur tomma intet
med hjälp av perfekt penningförfalskning och urkundsförfalskning tillverka
utlåningspengar värda motsvarade drygt 4 gånger det guld som rika människor i
största förtroende hade deponerat att förvaltas utan att förskingras. När
bankväsendet med tiden utvecklades, ändrades mängden ur tomma intet
skapade, perfekt förfalskade, utlåningspengar till att så småningom bli i stället
nio gånger värdet av det deponerade guldet.
I England ungefär i mitten av1800-talet blev det en rent hysterisk utveckling
på det här området, där mängder med banker började tillverka utlåningspengar
ur tomma intet till ett värde av upp till 30 gånger eller mer av värdet på det
deponerade guldet. Idag är den så kallade guldstandarden
(gulduppbackningsgarantin) borttagen. Depositionerna har, från att tidigare med
nödvändighet ha utgjorts av guld, idag ersatts av värdet av bostadsrätter, villor,
bilar, fartyg, lantegendomar, skogsarealer, sjösystem, aktier, råvaror,
konstföremål etc., med guld inkluderat, om dylikt finns till hands. Allt det
uppräknade spelar roll som pant (deposition) i den förmerande process som
fraktionell reserve banking handlar om, som görs utifrån pantens/depositionens
värde precis som i äldre tider. Bedrägeriets grundprincip är således intakt: Att
utgå från en deposition, där fraktionell reserve banking förmerar depositionens
värde i produktion av pengar ur tomma intet, som sedan lånas ut. Vad som har
förändrats är depositionens (pantens) utseende, som har diversifierats. En
utveckling mot ett än mer högintelligent bedrägeri har på så sätt trätt fram inom
denna dominerande del av världens kapitalism.

Ytterligare en av de stora hemligheterna...
Det är här på denna scen som vi möter den typen av aktörer på
världsmarknaden som jag i inledningen kallade för institutionella investerare,
och där jag räknade upp en lista på vad som kan anses vara sådana i världen. Det
visar sig sålunda att åtminstone en del av dessa så kallade institutionella
investerare, med assistans av spindlar, storspindlar och politiker, har skapat en
lagstiftning som ger favoriserade (utvalda) i gruppen institutionella investerare
rätten, utöver att de tillåts förvalta andras deponerade depositioner, att ha en
egen penningtillverkande maskin (och som nyss nämnts, även den hemliga
favören att kunna ta stora, ända till extremt stora, lån mot inte sällan blygsam
72

ränta eller ränta noll procent). Det innebär att denna privilegierade grupp, med
depositionerna som grundförutsättning, kan ägna sig åt fraktionell reserve
banking, och på så sätt tillverka stora belopp utlåningskapital att göra
vinstgenererande affärer med (utlåning mot ränta).
Vad som i sammanhanget fraktionell reserve banking kan räknas som
depositioner har blivit minst sagt vittomfattande. I del I visade jag att
exempelvis moderna försäkringsbolag använder försäkringstagares inbetalade
försäkringspremier som depositioner och kallar dem för försäkringsbolagets
”egna pengar”, där intet ont anande försäkringstagares i största förtroende
deponerade pengar av bolagen lånas ut mot ränta i sken av att dessa bara går till
verksamheten hörande ”normala affärer” för att tjäna pengar (göra vinst). Man
säger överslätande, att om denna vid sidan om försäkringsåtagandena liggande
affärsverksamhet går bra, kommer detta försäkringstagarna tillgodo i form av
lägre försäkringspremier, samtidigt som bolagens egna toppar ger sig själva
höga bonusar och ger utdelning till försäkringsbolagets aktieägare. Med andra
ord är det bara en förhållandevis mindre del av eventuella vinstpengar som
kommer försäkringstagarna till godo genom prissänkta försäkringspremier. Så
ser det ut.
På samma sätt är det med pensionsfonder (både statliga och privata), som jag
snuddade vid i del I. Riskkapitalister, som köper upp exempelvis sjukhus,
skolor, äldreboenden och handikappenheter, gör detta med syftet att bara äga
dem en förhållandevis kort tid, för att därefter sälja dessa enheter med vinst.
Med hjälp av så kallat riskkapital, som är att anse som ett depositionskapital
(aktieägares deponerade aktiekapital i riskkapitalbolaget), köper man sjukhus,
skolor, äldreboenden, handikappenheter, gallerior och en rad ytterligare
företag/verksamheter med syftet att efter en ägandeperiod sälja dessa till ett
högre pris så man gör vinst. Själva driften av dessa nämnda enheter är tämligen
eller helt underordnad det egentliga syftet, att kunna sälja verksamheterna till en
ny ägare med vinst. På så vis kan man säga att den juridiska “personen”, som
riskkapitalbolaget är, ”lånar ut pengar” (investerar i de nämnda instanserna,
skolor etc.), som denna juridiska person inte själv äger, utan som är aktieägarnas
pengar. ”Utlåningen” av aktieägarnas pengar sker, i sken av att det är
riskkapitalbolagets egna pengar, mot ränta (den förväntade vinsten vid en senare
försäljning). Aktieägarna förväntar sig således att dels få igen sitt ”utlånade”
kapital (“amorteringsdelen”), dels erhålla ”en ränta” (en vinst) på nämnda
kapital, samtidigt som man accepterar att betala lön plus bonus till dem som
driver riskkapitalbolagets dagliga verksamhet. Huruvida pensionsfonder,
försäkringsbolag, riskkapitalbolag och statliga investeringsbolag redan idag,
förutom att sålunda ”låna ut pengar som man inte äger”, är tillåtna att förmera
sina handhavda depositioner genom fraktionell reserve banking (ha en egen
penningtillverkande maskin), överlåter jag till de stora utredningarna att ta reda
på. Den saken är nämligen inte utesluten.
Här vill jag att du skall se att centralbanker, banker och kreditkortsföretag,
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kanske fler bolagsformer, använder sig av deponerade depositioner (skuldbrev,
aktier, guld, silver och en lång rad andra former av accepterade panter) för att
skapa ytterligare pengar i storleksordningen nio gånger sin sammantagna
depositions storlek, för att sedan kalla depositionen (panten) plus det förmerade
beloppet för ”egna pengar”, en förutsättning för att kunna låna ut åtminstone det
förmerade beloppet mot ränta.
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Kapitel 10
Maktbolagen
Vad som här synliggörs är att det kapitalistiska ekonomiska systemet har delat in
mänskligheten på ett diskriminerande sätt i två huvudkategorier:
a) Den stora massan människor, som är hänvisade till att använda genom utförd
arbetsinsats intjänade egna79 pengar (och i mindre grad pengar via tämligen små
beviljade lån mot ofta hög eller mycket hög ränta) som medel för att göra
affärer. (Alternativt att låginkomsttagare lockas eller erbjuds ta lån till mycket
förmånliga låga räntor under de första åren av lånens löptid, med inbyggd
klausul att sedan avsevärt högre ränta utgår när den tiden är passerad, ibland
dramatiskt högre ränta, som fallet var med de amerikanska subprimebostadslånen under åren mellan 2000 fram till 15 september 2008, då Lehman
Brothers kraschade, därför att folk inte klarade av dessa försåtliga låneupplägg.)
b) Den lilla privilegierade samhällsgruppering, som utöver att vara tillåtna att
låna in pengar mot en förhållandevis blygsam ränta (depositionsverksamhet80),
dessutom genom speciella banklagar är tillåtna att förmera sina förvaltade
depositioner (panter av olika slag), exklusive inlånade pengar, medelst
fraktionell reserve banking81, och sedan låna ut de förmerade pengarna mot en
betydligt högre ränta än nyssnämnda inlåningsränta.
Den som inte ser att detta handlar om diskriminering räcker upp sin hand.
Helt olika spelregler som gäller för två lätt urskiljbara samhällsgrupperingar,
som båda skall göra sin lycka i affärsverksamhet i det kapitalistiska systemet.
Om man enbart har tillgång till pengar som man mödosamt har måst arbeta ihop
och/eller bara erhåller ganska blygsamma lånebelopp mot förhållandevis hög
eller mycket hög ränta, säger det sig självt att ens handlingsutrymme är starkt
begränsat. Om man har gott anseende, och har möjlighet att, utan annat arbete än
omaket att behöva ringa sin bank, kunna låna pengar, och dessutom till kanske
mycket förmånlig ränta, kan man med skicklighet få ihop relativt stora belopp
att ganska raskt att göra affärer med. Om man däremot tillhör den lilla
gruppering som på ett högintelligent sätt, samlat på sig stora eller till och med
mycket stora depositioner, och dessutom har lagen på sin sida att kunna förmera
depositionerna medelst fraktionell reserve banking, får man plötsligt tillgång till
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gigantiska summor pengar att kunna göra kapitalistiska affärer med (affärer som
går med vinst82). Den senare kategorin har dessutom som lök på laxen
möjligheten att ofta kunna få stora eller mycket stora lån till mycket förmånlig
ränta eller nollränta. Så ser vårt samhälles verklighet ut.

Myten om räntegapet...
Jag vill att du skall förstå att det bara är en utbredd myt att banker tjänar sina
stora vinster på det så kallade räntegapet, skillnaden mellan in- och
utlåningsräntan. Den saken är helt fel. Räntegapsvinsterna är i själva verket bara
småpotatisen i bankernas vinstkorg. Sanningen är att bankerna lånar in pengar
på en rad olika sätt, d.v.s. via många olika finansiella instrument, som man
”köper” (“investerar i”), d.v.s. lånar in mot viss ränta av andra banker och
värdepappersmäklare (som vi i detta sammanhang kan kalla för aktör C) på den
globala marknaden. Detta inlånade kapital, oavsett dess ”paketeringen”, är
egentligen ursprungligen någon aktör A:s i förtroende överlämnade
(deponerade) kapital till någon bank B, att förvaltas av B mot att B betalar A en
viss depositionsavgift (inlåningsräntan som A får). Denna depositionsinkomst är
en vinst (ränteinkomst) för depositören A och en utgift för
depositionsförvaltaren B, som jag gick igenom ovan. Men den lilla formaliteten,
att bankernas av varandra inlånade kapital sålunda inte tillhör den man lånar av
(aktör C), utan egentligen ”någon annan” (d.v.s. är en aktör A:s deposition),
hindrar ingalunda bankerna för att självsvåldigt definiera dessa i olika skepnader
inlånade pengar - med risk för att vara tjatig, sålunda egentligen depositioner som ”bankens eget kapital” inför den utlåning till betydligt högre ränta, som
pengarna sedan används till. Eller så är det från C inlånade kapitalet
ursprungligen inte ens någons (d.v.s. A:s) deposition, utan blott av andra banker
ur tomma luften skapade ägarlösa pengar, som aktör C rätt och slätt kallar ”sitt
egna kapital”, när det lånas ut till en annan bank.
Myten är sålunda att bankerna gör sina stora vinster på att det så kallade
räntegapet, skillnaden mellan utlåningsräntan (R2) och inlåningsräntan (R1)
gällande ett visst deponerat kapital, R2 minus R1, multipliceras med
depositionens faktiska värde, d.v.s. med en faktor 1 (ett). Sanningen i grova drag
är dock att bankerna gör åtminstone en faktor 9 (nio) x räntegapet i vinst, därför
att det deponerade kapitalet förmeras ytterligare nio gånger medelst fraktionell
reserve banking. Om även själva depositionsbeloppet lånas ut, blir bankens vinst
10 x (R2 – R1). Med andra ord minst 9 gånger större vinst än vad myten säger.
Trots att det här har pågått sedan 1600-talet i Sverige, och ännu längre på andra
håll i Europa, har den beskedligare myten hållits vid liv därför att alltför få och
med hittills små spridningsmöjligheter berättar om dessa detaljer.
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Konsten att ge sig själv hur stora lån som helst utan ränta...
Här vill jag passa på och visa hur de verkligt smarta och stora multinationella
företagen indikeras gå till väga (den saken behöver utredas) idag för att med kort
varsel, säg på bara några timmar, få fram exempelvis dryga 3 miljarder dollar i
nytt “eget” kapital utan att behöva göra några andra affärer än 10 affärer med sig
själv (d.v.s. internaffärer). Det hela kan i exemplet börja med att en bulvan får
order om att sätta in i 1 (en) ynka dollar på ett helt vanligt sparkonto när banken
öppnar klockan 9 på morgonen. Låt oss anta att koncernen omfattar flera olika
sorters stora företag, exempelvis både i livsmedels- och läkemedelsbranschen,
och som kronan på verket också kontrollerar 10 på papperet separata banker
genom en invecklad internationell dotterbolagsstruktur. Syftet med att ha egna
banker med till synes olika ägare, som i verkligheten är en och samma ägare,
och att ha olika namn på bankerna, är trefaldigt. Som moderkoncern vill man:
1) kunna skapa pengar med hjälp av egna penningtillverkande maskiner
2) kunna ta bort räntan och floatingen (se definition i del I) när det gäller
internaffärerna
3) slippa betala amorteringar till sig själv inom koncernen.
Internlånen kan därigenom ”gömmas undan” i den totala koncernbokföringen,
eftersom dessa ”smarta lån” internbankerna emellan inte innehåller någon i
skattedeklaration redovisningsskyldig ränta, som skulle väcka misstankar om
dylika interna lån.
Steg 1: På det första bankkontoret deponerar bulvanen sålunda denna första
dollar, som denna bank nr 1 omedelbart förklarar som varande en del av bankens
egna pengar, trots att det på papperet är bulvanens privata dollar. Denna
deposition förmeras därefter ytterligare 9 gånger med hjälp av trolleriredskapet
fraktionell reserve banking, så att bank 1 utöver depositionen nu har 9 ytterligare
dollar, med det gemensamma att de kallas bank 1:s egna pengar. På så vis har
bank 1 fått tillgång till sammanlagt 10 dollar, varav en tiondel (1 dollar) skall
bevaras på ett sparkonto, på det att spararen (bulvanen) när som helst skall
kunna ta ut sitt sparade kapital om det behagar vederbörande. Resten, 9 dollar,
anser sig bank 1 självbestämt nu kunna använda som utlåningspengar, förutsatt
att man ljuger genom urkundsförfalskning att det är egna pengar man har att
låna ut. Dessa ytterligare 9 dollar överförs sedan i steg 2 till ett sparkonto i den
egenkontrollerade banken 2, som lämpligen ligger i ett helt annat land, så att den
finansinspektion som övervakar bank 2 inte ser vad som har hänt i bank 1, och
inte heller har insikt i vad som händer i bankerna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i sina
reseptive länder. Den samlade överblicken över transaktionerna mellan de tio
bankerna kan ”gömmas undan” i samma grad som politiker i respektive lands
parlament/kongress/riksdag etc. har lyckats få på plats banklagar som undantar
de involverade bankerna från skyldighet att redovisa internlåningsräntor och dito
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amorteringar. Den lokala finansinspektionen ser bara vad som händer i den
nationellt förekommande banken, här i bank 2. I steg 2 upprepar sålunda bank 2
tricket med den penningtillverkande maskinen (fraktionell reserve banking), nu
sålunda med bank 1:s deposition om 9 dollar, där dessa 9 dollar redovisas i bank
2:s bokföring som ett insatt sparkapital som inte får röras, eftersom spararen
(bank 1) när som helst, enligt gällande banklag, skall ha möjlighet att få tillbaka
sitt sparkapital. På ett enda ögonblick skapar bank 2 utifrån bank 1:s deposition
genom fraktionell rerserve banking ytterligare 9 x 9 dollar, d. v. s. 81 dollar
tillverkade ur tomma intet. I steg 3 sätter bank 2 nu in dessa 81 dollar på ett
sparkonto i systerbanken 3, som ligger i ännu ett annat land, med ännu en lokal
finansinspektion, som sålunda inte har koll på vad som hänt i bankerna 1 och 2,
och inte heller kommunicerar med dessas finansinspektioner, och därför bara ser
vad som händer i bank 3. Bank 3 upprepar förmeringen av bank 2:s
grunddeposition om 81 dollar till 729 dollar, som bank 3 glatt och utan
självförebråelser kallar för egna pengar, och i den egenskapen i steg 4 sätter in
som sparkapital i bank 4. Förloppet upprepas sedan i den tiolänkade kedjan, utan
att vare sig räntor, amorteringar eller floating blandas in, eftersom det hela sker
internt i koncernen, och man vill nå osynliga, omedelbara resultat utan
förseningar. Här vill jag uppmärksamma dig som läsare på, att koncernens (det
multinationella företagets) syfte ingalunda är att ”tjäna pengar på sig själv”,
varvid vissa dotterbolag i så fall skulle bli förlorare. Nej, syftet är att alla delar i
koncernen skall bli en vinnare (en så kallad koncernintern win-win-situation i en
egen hemlig toppriviligierad gräddfil inom kapitalismen). Det är därför räntan,
amorteringarna och floatingen listigt tas bort.
På blott några timmar kan, genom de 10 olika stegen i 10 skilda nationer,
den 10:e banken rapportera till koncernledningen, som förslagsvis befinner sig i
något skatteparadis, att man nu har exakt 3 486 784 401 ”egna” dollar
tillgängliga på ett dispositionskonto, samtidigt som man fått insatt 387 420 489
dollar som sparmedel (disposition) från bank 9. På koncernledningsnivå, som
kanske står storspindlar och spindlar nära, konstaterar man förnöjt att
operationen att tillskapa drygt 3 miljarder ytterligare dollar, utan att behöva
lägga ner annan arbetsinsats än att se till att ha tillgång till 10 banker, var och en
med en penningtillverkande maskin (fraktionell reserve banking), samt en
bulvan för insättningen av den första spardollarn i bank 1, därmed är verkställd.
Här vill jag understryka att en koncernönskan, att i ett steg tillskapa 3 486
784 401 ”egna” dollar, skulle kräva en bulvan som sätter in en niondel av detta
belopp, d. v. s. hela 387 420 489 som sparkapital (deposition) på ett bräde, vilket
skulle väcka uppmärksamhet. Bättre då att bulvanen sätter in en futtig, föga
uppmärksamhetsväckande, dollar som sparmedel, som får förmera sig på
beskrivet sätt i 10 led till knappt 3,5 miljarder. Koncernens syfte är att synas så
lite som möjligt i det man gör beträffande de icke rumsrena internaffärerna.
Syftet uppnås sålunda genom att sprida operationsförloppet över flera nationer
(med separata finansinspektioner och skatteverk, där varje nations särskilda
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skattelagstiftning gör att länderna har begränsad insyn i varandras
förehavanden). Då blir man mer osynlig för revision och skatteinsyn. Som
ledare för operationen gäller det att hela tiden ha bilden i stort klart för sig,
samtidigt som denna helhetsbild givetvis nogsamt skall undanhållas alla som
inte är invigda. Bokföringsmässigt ser det ut som om bank 2 har lånat pengar av
bank 1, bank 3 i sin tur lånat av bank 2, bank 4 av bank 3 o.s.v. Genom att inoch utlåningsräntorna är satta till noll, och inga amorteringar förekommer, och
operationen hålls hemlig internt och utan floating, är den enda egentliga
kostnaden för den totala operationen, den vanliga sparräntan på futtiga ca 1
procent till bulvanen, som satte in den första dollarn på bank 1, samt i
sammanhanget negligerbara lokal-, maskin- och arbetskostnader. De 3
miljarderna används sedan i olika projekt som det multinationella företaget är
engagerat i.

Fram träder maktföretag som i verkligheten ägnar sig helt åt
maktutövande...
i sken av att man är helt vanliga företag som måste göra vinst för att överleva.
Här skall man noga notera: Eftersom det multinationella företaget är designat
med egna banker, som har tillgång till egna penningtillverkande maskiner,
behöver koncernen inte bry sig över bekymret att tvingas gå med vinst som
vanliga företag. Därigenom har det multinationella företaget de facto fått samma
enastående status som en centralbank. Nämligen att man inte kan gå i konkurs,
därför att man tillverkar pengar, som en mer eller mindre väl dold hemlighet. I
det läget kan man lägga hela fokus på det som intresserar mer, att ändra på
människors vanor och förutsättningar i olika sammanhang, oavsett vad
omprogrammering av dessa kostar i form av marknadsföring, propaganda,
produktutveckling, kostnader för mutor och korruption för att få igenom diverse
den egna verksamheten främjande lagar i kongresser, riksdagar, parlament runt
om i världen. Med andra ord att i lugn och ro i vetskap om att man klarar vilka
som helst utgifter kunna fokusera på makt och åter makt, som är detsamma som
att påverka olika sammanhang efter den agenda man har som multinationellt
företag. Det kan gälla exempelvis matprodukter, läkemedelstillverkning etc. Ett
dylikt multinationellt företag kan i den situationen (observera att jag här talar om
ett hypotetiskt fall, det behöver utredas om mina indikationer stämmer fullt ut)
med mycket pengar på fickan gå på köprunda i världen och köpa upp rader av
exempelvis andra läkemedels- och livsmedelsföretag, om det är i den branschen
som jätteföretaget verkar, och genom fusioner, så långt lagar och regler tillåter,
monopolisera sina verksamheter. Ytligt betraktat ser det kanske ut som om det
handlar om många olika läkemedels- och livsmedelsföretag, där en närmare
analys dock visar att det är en och samma företagsstruktur. När koncernen sedan
väl är i öppen eller dold monopolställning, kan man ganska egenmäktigt styra så
att vissa produkter blir ensidiga och manipulerade i den riktning man själv vill
ha dem, och då inte nödvändigtvis konsumenten till gagn, som vi skall se.
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Konkurrensen är ju i detta skede i hög grad satt ur spel, något som konsumenten
inte upptäcker.
Exempelvis kan man som mer eller mindre monopolföretag tillverka mat
som gradvis förses med alltmer salt, varpå man i det långa perspektivet
medverkar till att människor får högt blodtryck. Det skulle i så fall kunna gynna
ett dotterbolags försäljning av läkemedel mot den saken. På så vis skulle
folksjukdomar cyniskt medvetet kunna åstadkommas, inte bara högt blodtryck,
utan även exempelvis diabetes, övervikt, många olika psykiska problem etc. etc.
genom små kost- eller drycktillsatser, som i det långa loppet ger utslag i
folkhälsan. Tillsatser av socker i livsmedel ger i längden upphov till
överansträngning av människokroppens insulinproduktion i bukspottkörteln.
Bukspottkörteln blir, sett utifrån årtiondens exponering av förhöjda
sockervärden, till slut så överansträngd att den inte orkar producera den mängd
insulin som krävs för att bryta ner sockret som tillförs genom födan. Då uppstår
den typ av sockersjuka som förvärras om sockerexpositionen får fortsätta.
Samtidigt ser högsta företagsledningen till att läkemedelsdivisionen inom den
multinationella koncernen endast forskar kring och tillverkar effektiva och
inkomstbringande mediciner avseende symtomlindring av i detta fallet högt
blodtryck och diabetes, alltså inte mediciner som botar dessa sjukdomar, vilket
vore att undergräva den egna verksamheten och försäljningen givetvis.
Konsekvensen blir att nämnda folksjukdomar ökar i omfattning, vilket ökar
dotterbolagets vinster genom parallellt ökad försäljning av mediciner, som
många gånger uppvisar mer eller mindre skadliga biverkningar, som i sin tur
kanske kräver ytterligare medicinering.
Slutresultatet är uppenbart: avsevärda kostnader för den sjuke, avsevärda
vinster för den multinationella företagskoncernen samtidigt som en försvagning
av samhället sker därför att människor helt i onödan blir sjuka i medvetet
planerade folksjukdomar. På så vis kan ett dylikt företag utan några som helst
finansiella svårigheter förvisso tjäna mycket pengar på sina produkter inom i
detta exempel livsmedels- och läkemedelsbranschen. Men pengarna i sig är
egentligen inte det intressanta, utan något sekundärt, när man som dold
ägargrupp i bakgrunden (d.v.s. som storspindel och spindel) förfogar över egna
penningtillverkande maskiner genom banker och centralbanker, som man
kontrollerar. Nej det verkligt intressanta och primära är att kunna utöva makt
(påverkan av samhällsutveckling): kunna kontrollera hela befolkningars tillstånd
och utveckling avseende - hälsa, välstånd och demokrati. Våra politiker antyder
inte ens med en viskning dessa skrämmande perspektiv och många gånger
fakta83.
För dig som läsare avslöjas sålunda här ytterligare ett både internationellt
och lokalt verkande maktmedel hörande till kapitalismen, som på ett listigt,
cyniskt och hänsynslöst sätt manipulerar och kontrollerar hela befolkningar.
Ännu ett syfte med det nämnda finns dock: Människor som inte mår särskilt bra,
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och som har svag hälsa, orkar i motsvarande grad naturligtvis inte engagera sig i
krävande samhällsanalyser och protestera lika mycket som människor som är
friska och mår bra. Här finner den dolda makten ytterligare ett argument för att
manipulera en befolkning. Denna senare manipulation är en variation på temat
demokratinedmontering.

Nyckeln till makten...
Det absolut viktigaste grundläggande för dessa mörka krafter är att ha kontrollen
över världens penningtillverkande maskiner. Däri ligger nyckeln till hela deras
makt. Den nyckeln öppnar tusen och ett lås till olika typer av sofistikerad
samhällsmanipulation och maktutövning. På denna kontroll vilar spindlars och
storspindlars ”hobbyverksamhet”. Deras stora ambition och nöje är att försöka
lägga sig till med så mycket av världens totala tillgångar som möjligt, helst
”allt” om det vore möjligt, med världens befolkningar som kuvade, maktlösa
”tjänstehjon”, eller ännu värre, som ”fäboskap”.
Min uppgift som konstitutionell logiker är att uppmärksamma dig som läsare
på vad som är möjligt att iscensätta med logik och smart intelligens, om man har
ingående kunskaper och resurser inom ramen för det kapitalistiska systemet.
Kanske förstår du nu bättre varför vi som är forskare inom matematiken
generellt sett är strängeligen förbjudna att djupanalysera samhällsföreteelser. I så
fall riskerar nämligen ett gäng högkriminella personer på högsta nivå i världen
att raskt bli avslöjade, och den saken motsätter de sig med alla till buds stående
medel. Märkvärdigare än så är det inte.

De stora utredningarna har här en av sina viktigaste uppgifter...
Det är viktigt att de stora utredningarna nu undersöker hur många och vilka
multinationella företag i världen som kanske, jag betonar kanske, redan
finansierar sig på ovan beskrivet sätt med egen penningtillverkning. Och som i
så fall ställer sig utför vanlig företagsamhets kapitalistiska grundregel, som för
vanliga företag innebär att finansiera sina olika projekt via intjänande vinster
och i viss mån via lån mot ofta höga räntor. De senare är tvungna att anpassa sig
till de floating-regler bankväsendet tillämpar. Vanliga företagare har givetvis
ingen egen penningtillverkande maskin som finansieringskälla. Idag, om vi ser
till svenska förhållanden, har åtminstone en stor livsmedelsproducent/försäljare
öppnat åtminstone en egen bank. Varför tror du att denna stora
livsmedelsproducent/leverantör/återförsäljare har gjort det? Svaret är att det
stora företaget på så vis får tillgång till åtminstone en egen penningtillverkande
maskin, d.v.s. får tillstånd att verkställa fraktionell reserve banking med hjälp av
exempelvis en dator som tillverkar elektroniska pengar. På så vis kan företaget
själv börja bestämma över koncernens internräntor och undvika åtminstone delar
av den för vanliga företag ständigt enerverande och försenande floatingen, samt
utöva kontroll över åtminstone vissa internlåns amorteringsstorlek och
amorteringstider. Samtidigt öppnar sig dörren för att kunnat utvecklas till ett
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maktföretag genom att man ser till att ingå som del i ett multinationellt företag
som redan skapat banker i andra länder. I det ögonblicket är man plötsligt ett
maktföretag utan att den vanliga människan förstår vad som sker.
Har du någonsin sett att helt vanliga människor och vanliga företagare i
Sverige rusar fram i en dylik gräddfil? Nej, man ser inte särskilt många som gör
det utanför de etablerade affärsbankerna. I Sverige finns det ett stort och mycket
känt möbel- och heminredningsföretag med bred internationell verksamhet, som
också fått banktillstånd. Den kapitalistiska diskrimineringen synliggörs på
många subtila sätt. Hur tror du att den svenska livsmedelsaktören respektive
möbel- och heminredningsjätten fick sitt sina banktillstånd? Jo, det handlar
naturligtvis om synnerligen goda kontakter med vissa politiker och dito med
bankvärlden (internationellt och nationellt), som bestämmer över bankoktroj
(banktillstånd), och som öppnar dörren till storspelarnas högre division. De stora
utredningarna måste vidare undersöka vilka eventuella banklagar som reglerar
dessa snillrika finansieringssätt. Och ni som kommer att arbeta i dessa
utredningar behöver se till att Basel I-, II- och III-banklagarna blir översatta till
för allmänheten begripligt språk, så att man inte skall behöva vara
högnivåmatematiker för att klara av och orka med att sätta sig in det för den
vanliga människan för närvarande fullständigt obegripliga banklagspråket, som
medvetet är skrivet så kryptiskt tillkrånglat, att det är uppenbart att det handlar
om en mörkläggning av kapitalistiska hemligheter. För mig som är
konstitutionell logiker (en slags matematiker) kan dessa banklagar i sin språkliga
och matematiska framställning liknas vid att ta del av en synnerligen dåligt
skriven avhandling i matematik, där något egentligen lättfattligt helt onödigt
görs svårbegripligt. På så sätt måste jag slösa tid på att allra först dechiffrera de
svårtydda texterna. Även den text som du håller i din hand behöver i mängder av
detaljer förbättras, inte minst pedagogiskt, så att texten blir mera lättbegriplig
där så behövs för vanliga människor. Med den väsentliga skillnaden gentemot
banklagarna, är att mitt syfte på intet sätt har varit att mörklägga information,
utan tvärtom.

En kort sammanfattning...
En kort sammanfattning av ovanstående finansiella förlopp med principiell
betoning: Exempelvis 10 olika banker kan via ett kedjeförfarande genom
fraktionell banking, d.v.s. i 10 steg, bokföringsmässigt lagligt, multiplicera ett
visst ursprungsbelopp, som är någon annans (exempelvis en bulvans) deposition,
med ytterligare en faktor 9, d.v.s. förmera ursprungsbeloppet gång efter annan
till ett i slutänden nästan astronomiskt belopp i den tionde banken. Pengar som
skapas ur tomma intet, som den sista banken sedan glatt och i självberikande
syfte använder för utlåning i olika former mot en rejäl ränta, eller investerar i
den egna koncernen utan räntepåslag. Vardera banken i kedjan ägnar sig åt
avancerat trolleri, där banken sålunda ur tomma luften med hjälp av en
penningtillverkande maskin tillverkar 9 ytterligare delar lika stora som
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insättande systerbanks deposition. Samtliga dessa 10 (1 + 9) kapitaldelar kallar
banken för ”egna pengar”, trots att en tiondel (och inte alltid ens det) är
depositörens pengar, medan resten, ca 9 tiondelar, är luftpengar (pengar som
saknar ägare).
Jag upprepar: Som du vid det här laget förstår, är vinstpengarna som banken
(eller koncernen, som äger banker) tjänar genom förmeringsprocessen
(fraktionell reserve banking) långt, långt större än vad det så kallade räntegapet
mellan in- och utlåningsräntorna genererar, d.v.s. den myt som allmänheten
matas med. Förloppet kan principiellt när det gäller förmeringsprocessen, att
”trolla fram” extra pengar (skapa pengar ur tomma intet), jämföras med att en
vanlig företagare skulle sälja en vara och varje gång erhålla en vinst på 100
kronor, och dessutom vid varje försäljning av en okänd donator få ytterligare
900 kronor som en hemlig bonusvinst vid sidan om den vanliga
affärsverksamheten. Ja, eller som att betala sin frisör 250 kronor för en
klippning, och veta att frisören via en hemlig donator får ytterligare 2250 kronor
varje gång. Det som är särskilt frapperande är dock att en diskriminering
synliggörs, där villkoren visar sig vara helt olika för vanligt folks/vanliga
företags kapitalistiska (vinstdrivande) affärsverksamheter jämfört med
institutionella investerares och förmodligen även en lång rad multinationella
företags dito. De senare har, genom en krånglig lagstiftning tillskapad av
politiker, en rad förmåner: exklusiv rätt att mångfaldiga sitt investeringskapital
(utlåningspengarna) genom den smarta fraktionell reserve bankinguppfinningen, bonusmöjligheten att arbeta med nollräntor, vara lyckligt befriade
från amorteringstvång på internlån samt kunna gå vid sidan om den ordinarie
floatingen, allt till skillnad från vanligt folk/vanliga företag.
Denna diskriminering talas det mycket tyst om, därför att kapitalismens
dolda makt vill få människor att tro att alla har samma chans att göra lyckade
affärer i det kapitalistiska systemet. Med andra ord att alla skall tro att de kan bli
rika genom vinstdrivande affärer, eller varför inte stormrika? På så sätt hålls
drömmen om ekonomiskt oberoende vid liv, utan att människor delges att
systemet på förhand är designat till fördel för ett fåtal. En liten gruppering
högintelligenta individer skaffar sig hela tiden mer och mer rikedom på flertalets
bekostnad. En blick ut över världen visar otvetydigt att det är en förhållandevis
mycket liten grupp människor som är så förmögna att de kan kallas sig
ekonomiskt oberoende. Kapitalismen synliggör sig därför som en rest av från det
djurrike vi alla härstammar från, där den starkares rätt är allenarådande.
Kapitalismen tillämpar samma princip som rovdjuret, som ser till att ta för sig av
bytet utan att dela med sig. ”The winner takes it all” (vinnaren tar allt, förloraren
inget). Och tillskyndarna av det kapitalistiska systemet ser noga till att systemet
hålls intakt i världsekonomin.
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Kapitalismens två hörnstenar…
kan nu sammanfattas:
1) Utlåning av pengar i en eller annan form mot ränta i skapande av ett
gigantiskt pyramidspel84, som skapar ett fåtal vinnare (positiv ränta = vinster)
och oerhört många förlorare (negativ ränta = förluster).
2) Diskriminering (favorisering av vissa på andras bekostnad).
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Kapitel 11
Kapitalismen är som ett casinospel
Ytterligare tre diskrimineringsmetoder...
Nu har emellertid arkitekterna till det kapitalistiska systemet valt att i sin andra
hörnsten införa ytterligare åtminstone tre mindre tydliga, lika försåtliga,
diskrimineringar nummer två, tre och fyra. Nummer två är den typ av
diskriminering, som jag redan har varit inne på, är den särskilda lagstiftning som
tillgodoser att banker kommer först i kön, när privatpersoners och företagares
konkursbon fördelas, när det första och andra “svärdet” i de fem svärdens
illusion löses ut. Det sker i lågkonjunkturer i första hand. Ofta står då en lång
rad fordringsägare i kö, men speciella lagar ser till att bankerna går före, med
följd att ofta endast småsmulor återstår när bankerna fått sitt. Diskriminerande?
Ja. Även den tredje typen av diskriminering gick jag igenom i inledningen, där
jag påtalade att det finns en särskild klausul inskriven i Basel II-banklagarna,
som gör det möjligt för privata investerare, som lånat ut kapital till länder (där
Grekland är ett aktuellt exempel), att via skattefinansierade folkliga stödpaket
till bankerna, få räntor (vinst85 rakt ner i fickan) betalda på sitt utlånade kapital.
Dessa stödpaket läggs sålunda som en skattebörda på egentligen ovidkommande
människors axlar, varför de nämnda banklagarna otvetydigt är diskriminerande
till fördel för de privata investerarna. Som synes handlar det hela tiden om att
utnyttja och manipulera en svagare part.
Fjärde typen av diskriminering är en typ av lagstiftning som utgör en variant
av den andra diskrimineringstypen, och därför är denna närstående. Det är en
sedan ca år 2000 nyinförd lagstiftning i ett stort antal länder. Sverige och
Finland är två av de få länder som fortfarande inte har infört denna fjärde
kapitalistiska diskrimineringsform.
Då och då händer det att, i stället för att enbart privatpersoner och vanliga
företag går i konkurs, även banker och värdepappersmäklare, såsom
investmentbanker och andra slags värdepappersförsäljare, går i - bankrutt. Ett
exempel på en dylik händelse var när investmentbanken Lehman Brothers
kraschade den 15 september 2008. Speciella, sålunda relativt nya lagar, ser då
till att det återigen är banker samt värdepappersmäklare utöver traditionella
affärsbanker, som legalt har rätt att ställa sig först i kön och ta för sig av det
blottställda konkursboet, då ett kollegie-/kompanjonföretag till dem (en annan
bank/ värdepappersmäklare) inte längre mäktar hålla sig vid liv. Vanligt folk
(småsparare) och vanliga institutioner (exempelvis vissa svenska kommuner),
som köpt värdepapper av den kraschade mäklarfirman, får i det läget snällt vänta
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på sin tur att ta del av konkursboet, om det över huvud taget finns något kvar då.
I princip att likna vid att rovdjursflocken skulle vara först att ta för sig av en
dödligt skadad flockmedlem, medan omgivningen i övrigt får finna sig i att dela
på det som eventuellt blir över. I klartext innebär denna fjärde typ av
diskriminering att allmänheten och vanliga institutioner inte längre skyddas mot
förluster av värdepappersinvesteringar. Innan denna slags lagstiftning började
dyka upp, ansågs det som en självklarhet att när en person via en mäklare köper
värdepapper av olika slag, exempelvis aktier, statsobligationer,
bostadsobligationer, så skulle personen när som helst kunna begära ett fysiskt
bevis på sitt köp i form av ett papper som klart visade att vederbörande var ägare
till det köpta, även om banken eller mäklarfirman som förmedlat affären gick i
graven. Vanligt folk och vanliga företag skulle alltså hållas skadelösa. Det är
detta skydd som i många länder har tagits bort, utan att människor och företag
har informerats särskilt mycket. Det finns därför en konkret möjlighet att den
som investerar i aktier i exempelvis ett USA-företag på Nasdaq-börsen löper
risk att förlora sina aktier, om den bank eller mäklarfirma man handlar genom
plötsligt skulle gå i konkurs. På så sätt har kapitalismens arkitekter (som bland
annat är det internationella bankväsendets storägare samt hemliga ägare av
centralbanker) sett till att, oberoende av vem som går i konkurs, står banken
alltid främst i kön. Politikerna har varit marionetter som lydigt och lojalt har sett
till att de juridiska lagar har kommit på plats som legaliserar diskrimineringen.
Den saken har naturligtvis inte varit gratis, utan har kostat samhällsmakten B
stora pengar och ansträngningar i form av mutor och korruptionsövertalningar,
ibland kanske även till priset av hot och trakasserier, med syftet att skapa
röstmajoriteter i parlament, kongresser, riksdagar, duman etcetera som det
handlar om, när den aktuella lagstiftningen, som kanske verkar märklig, har
väckt frågetecken.
Ett exempel på den fjärde typen av diskriminering visar den dramatiska
kollapsen av den australiska värdepappersmäklaren Opes Prime Group Limited,
som år 2008 plötsligt konstaterades sakna över 1 miljard dollar. Snabbt dök två
primära fordringsägare upp, d.v.s. den typ av fordringsägare som enligt den nya
lagstiftningen har rätt att ställa sig först i kön. Det var världens största
mäklarfirma, Merrill Lynch, och den australiska och nya zeeländska banken
ANZ (The Australia and New Zealand Banking Group Limited). Merrill Lynch
plockade snabbt åt sig ca 400 miljoner dollar, och ANZ såg till att lägga beslag
på ännu mer, ca 650 miljoner dollar. Konsekvensen blev att den stora ANZbankens många småsparare fick ställa sig sist i kön och dela på i princip
smulorna som blev över av Opes Primes konkursade tillgångar
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Kapitalismen döljer sitt rätta ansikte genom att använda speciella
förledande ord...
Det är klart att hela detta gigantbedrägeri med det enorma pyramidspelet86: de
till antalet flera miljarder juridiska kontraktsbrotten med alla sina falska
påståenden om egna87 pengar som lånas ut (urkundsförfalskningar), det faktum
att fler och fler av samhällskraften B:s aktörer har egna “sedelpressar”
(penningtillverkande maskiner) i sina lokaler, med vars hjälp de många gånger
mångdubblar depositioner88, samt de fyra diskrimineringarna, allt sammantaget
är extremt känsligt för samhällskraften B. Därför har delar av B utvecklat dels
särskilda staber (analytikerteam) av högbetalda jurister, vars uppgift är att prata
omkull målsägare och deras biträden i rättegångar. Dessa team har utvecklat ett
speciellt, förledande, språkbruk för att i så hög grad som möjligt mörklägga vad
man håller på med. Nämligen utlåning av pengar i olika former, som inte går att
låna ut, men likväl lånas ut - med ränta som ett oskäligt påslag. Dessa
utlåningspengar, som sålunda egentligen handlar om depositioner, ofta dessutom
mångfaldigade före utlåning medelst fraktionell banking, har fått eufemistiska
namn som ger dessa ”instrument” ett yttre sken av att vara något annat än vad de
är. Illusionskonst med andra ord.
När media rapporterar, eller politiker och nationalekonomer uttalar sig
publikt, sägs ofta att marknaden (samhällskraften B) gör omfattande
investeringar (köp) hit och dit, och blott förväntar sig rimlig avkastning på
investerat kapital. Det som i själva verket handlar om utlåning av påstått
vederlag (egna pengar), har i dessa sammanhang ersatts med ett annat ord (med
för allmänheten en annan, förledande, betydelse): investering (köp). Ränta
(vinsten) har istället blivit avkastning på investerat kapital, när det egentligen är
samma sak. Världens största bank (kapitalismen) har döpts om till marknaden i
den globaliserade världsekonomin. En språklig försköning av något mindre
vackert, kallas en eufemism. Begreppet marknaden är en eufemism av ”världens
största bank”, som genomgående sysslar med utlåningsverksamhet mot ränta (i
en mångfald av inte rumsrena former) i ett enda syfte – vinstsyftet.
Det gigantiska pyramidspelet omtalas på likartat sätt som ”normal
affärsverksamhet”, styrd av världens marknadskrafter o.s.v. med som enda syfte
att uppnå de fyra målen med kapitalismens gigantiska pyramidspel. Försköning
eller olika mörkläggande lager som i en lök, ser till att den vanliga människan
ges intrycket att det inte handlar om utlåning mot ränta, utan om ”sunda affärer”,
som sysslar med köp och försäljning i enlighet med lika ”sunt vinsttänkande”.
Vinsten är nödvändig för att affärsidkaren skall överleva, och alla ges samma
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chans att tjäna pengar, är kapitalismens motto. Det gäller bara att se om sitt hus
och vara smart, även om det innebär att det råkar ske på andras bekostnad. Ja,
även om det så innebär att en hel nations folk, som idag det grekiska folket, i
slutänden står som förlorare med Svarte Petter på hand.

L: de oändligt många låntagarna i världen...
I klarspråk betyder det här att samhällskraften B (marknaden) de facto lånar ut
pengar till låntagare världen över i ett kolossalt stort antal olika affärsupplägg. I
fortsättningen kallar jag dessa oändligt många låntagare i världen för L. B kräver
att få tillbaka sina utlånade (investerade) pengar med en viss genomsnittlig
utlåningsränta (d.v.s. en viss vinst), säg Y procent (där L, som inte behärskar
monetärt finansierad ekonomis 22 hörnstenar (se del III i trilogin), är förledd att
tro att tagande av lån och därmed att även betala räntor, är det absolut enda
lagligt möjliga sättet att i en behovssituation få pengar i sin hand (såvida inte
rika faster Olga mot förmodan råkar avlida).
På så sätt har vinstbegreppet eller vinsttänkandet inprogrammerats
(indoktrinerats) i oss alla till att bli något naturligt i vardagen, ja, naturlagsaktigt,
som det inte finns anledning att reflektera särskilt mycket över. L har idag
således med modersmjölken drillats i mycket stor omfattning världen över att
man måste ta lån mot ränta som det enda sättet att klara sin privatekonomi, eller
när privatpersoner, små, mellanstora och stora företagare skall göra större
investeringar, när statsledningar skall klara sina statsbudgetar och skatterna inte
räcker till, och man saknar en egen penningtillverkande maskin i sin källare.
Det var en variant av denna drillning som USA:s president Ronald Reagan
och Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher med stor hängivenhet
ägnade sig åt när de förberedde den stora kreditavregleringens introduktion i
världen (lobbying på högsta politiska nivå i världen under flera års tid), som
resulterade i att bankerna fick börja använda sitt aktiekapital som deposition.
Bankerna, som inte var sena att börja kalla denna nya typ av enormt utökade
depositioner för ”eget kapital”, började samtidigt förmera dessa väldiga
aktiebaskapital (depositioner) ca 9 gånger med fraktionell reserve bankingverktyget, och inkluderade sedan ”hela alltet” (de förmerade pengarna, inklusive
depositionen) som eget kapital. Detta skedde givetvis som gängse är i
bankbranschen under mörkläggning av ett av kapitalismens viktigaste kryphål,
eller mera rakt på sak, lögner, att det de facto saknas laglig ägare till pengar som
skapas med penningtillverkande maskiner för att lånas ut i en lång rad nationer.
Reagans och Thatchers internationella agerande resulterade sedermera i det
ödesdigra Novemberrevolutionsbeslutet i Sverige 1985, som togs av dåvarande
Riksbanksfullmäktige.

Hundratals miljoner juridiskt ogiltiga affärskontrakt...
De många låntagarna (L) i världen, som inte ser vad som egentligen pågår i
samhället, att det mesta är ett enda gigantiskt pyramidspel, går givetvis snällt i
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fällan, d.v.s. går med på att låna pengar av B mot Y procent ränta. Allt handlar
ju om vanlig affärsverksamhet, där saker köps och säljs i enlighet med sunt
vinsttänkande, som krävs för att överleva som affärsidkare. Eller?
Konsekvensen har blivit att hundratals miljoner juridiskt ogiltiga
affärskontrakt har upprättats mellan samhällskraften B, d.v.s. världens alla
penningutlånare, och världens många låntagare L. Affärskontrakt som bygger på
perfekt penningförfalskning89, urkundsförfalskning och pyramidspel. Allt i en
väldig soppa, där stöld träder fram som ett generalfacit. För att förtydliga: L kan
vara nationers regeringar, delstaters kongresser, kommuners kommunledningar,
hypoteksinstitut, industriföretag, mellanstora och små företag och flera miljarder
privatpersoner, som på ett eller annat sätt tar lån av pengar mot ränta. (Ibland
förvandlas L på ett enda ögonblick till en del av B genom att ge lån mot ränta i
tron att de bara gör affärer där man i bästa fall kan göra en vinst.) Skuldbreven
kallas i dessa sammanhang för affärskontrakt, eller har namn som statspapper,
företagspapper, företagsobligationer, värdepapper, kupongobligationer,
kuponger, nollkuponger, premieobligationer, indexobligationer,
sparobligationer, bostadsobligationer, artistobligationer etc, etc. I vissa
sammanhang kallas obligationerna (skuldsedlarna, skuldbevisen,
affärskontrakten) för statsobligationer, statsskuldsväxlar, kommunobligationer,
finansiella hypoteksinstrument (bolåneinstrument) o.s.v.
Lägg till detta att man idag kan “köpa” (låna ut mot ränta = investera i)
skuldbrev, som blivit fiffigt ompaketerade i olika slags så kallade finansiella
produkter med namn som derivat, warranter, ränteswappar, terminer, optioner,
CDO:er, CFD:er, CBO:er, CDS:er, MBS:er, ABS:er o.s.v., var och en med sin
lilla särprägel, men alla egentligen precis samma sak – skuldbrev, som handlar
om ett erkännande att man står i skuld.

Att vara den som sitter med Svarte Petter...
I vissa fall är dessa beviljade lån mot ränta med alla dessa intetsägande
bokstavsbeteckningar sofistikerat “ompaketerade” både en och flera gånger,
med varje gång ny tillagd ränta kombinerat med inbyggnad av andra och fjärde
typen av diskriminering, för att ”primära fordringsägare” skall kunna gå före,
om anspråk och köbildning skulle uppstå. Det är därför en hel del att hålla reda
på för ”amatören” som förledande övertalas av slimmade munvänder till
värdepapperssäljare att köpa dessa i princip högriskprodukter i sken av att det är
en finfin affär som inte alls innebär så stor risk o.s.v. Det totala räntepåslaget
(vinstpåslaget) växer på så vis ständigt, med givetvis motsvarande
kostnad/förlust för den som i slutänden av kedjan sitter som innehavare av
dylika väl om- och inpackade, och därmed svårgenomskådade, instrument. Det
är denna sistahandsinnehavare av instrumentet som riskerar den stora
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ekonomiska smällen, d.v.s. riskerar att sitta med Svarte Petter om ”något
oförutsett” inträffar, eller i klarspråk, om det går åt helvete, som det gjorde i
subprime-lånebubblan i USA år 2008.
Dessa bostadslån handlade i mycket stor utsträckning om dylika
ompaketerade produkter. Om man är en tillräckligt högintelligent, kunnig och
cynisk kapitalist, kan man medvetet styra förloppet, så att med flit uppbyggda
spekulationsbubblor i ett visst skede bringas till kollaps (detta är den avancerade
3:e varianten av ekonomisk krigföring, som jag återkommer till längre fram i del
II och i del III), där man själv alltid ser till att stå som vinnare och låter ”andra”
ta smällen. Exempelvis kan man se till att man alltid är ”primär fordringsägare”
och får ställa sig först i efterdyningarnas kö, och att man har så inarbetade och
nära kontakter med centralbanker, att man den vägen kan få mer eller mindre
hemliga tillskott i form av ”kvantitativa lättnader” (gåvor av pengar), som jag
berörde i inledningen. Amerikanska centralbanken gav vid två tillfällen efter
Lehman Brothers-kraschen år 2008 kvantitativa lättnader till olika institutionella
investerare, först på ca 1,225 miljarder dollar, och sedan på ytterligare 600
miljarder dollar. Pengarna gavs alltså inte till att bygga välfärd i USA, utan de
gick till att betala förluster som olika institutionella investerare hade gjort, när
de ”på kasino” spelade bort försäkringstagares ”garanterade” försäkringspengar,
”garanterade” statspapper, ”garanterade” bostadslån o.s.v. En stor del av
pengarna i den andra kvantitativa lättnaden gick till utlandet, därför att
spekulationen hade skett utanför USA med amerikanska medborgares inbetalade
depositioner av olika slag. Federal Reserve Bank (FED, den privatägda
amerikanska centralbanken) och den amerikanska regeringen motiverade de
kvantitativa lättnaderna med att vissa institutioner är för stora för att de skall
tillåtas att gå under (”to big to fail”).
I början ville inte FED redovisa vilka institutionella investerare som fått
penninggåvorna, men tvingades så småningom av kongressen att redovisa. Läs
gärna den detaljerade redogörelsen för hur Federal Reserve valde att fördela de
kvantitativa lättnaderna på webbsidan http://www.webofdebt.com/articles/. Det
är en spännande läsning. Ellen Hodson Brown har på hemsidan även en rad
ytterligare artiklar som på ett häpnadsväckande sätt beskriver händelserna både
före och efter Lehman Brothers-kraschen. Framför allt rekommenderas du att
läsa hennes excellenta huvudbok Bankerna och skuldnätet (The Webb of Dept,
The shocking Truth About Our Money System We Can Break Free).

Att gå på casino med kommuninnevånarnas skattepengar…
Svenska exempel på aktörer, som än så länge inte är tillåtna att mixtra så
storvulet med hjälp av egen penningtillverkande maskin i kulisserna, är de
svenska kommunledningar som valde att låna ut delar av inbetalade
kommunalskatter till Lehman Brothers genom köp av deras i princip totalt
värdelösa ompaketerade bostadsobligationer innan kraschen år 2008. Här
behöver du förstå, att ibland sker inget mångfaldigande av det ”egna kapitalet”
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enligt principen om fraktionell reserve banking, utan depositionen (givetvis ägd
av någon annan, exempelvis skattebetalarna) som ligger som grund, lånas ut mot
ränta rakt av, utan kringelikrokar. Så är fallet med exempelvis vissa svenska
kommuners avancerade skatteplanering med delar av kommuninvånarnas
inbetalda kommunalskatter. Dessa kommunledningar har fullständigt
egensinnigt över huvudet på - eller bakom ryggen på, vilket man vill - sina
kommuninnevånare valt att gå på kasino med delar av kommuninnevånarnas
inbetalade kommunalskatter. Det är som att bevittna att en förälder tar barnens
barnbidrag och går på spelhus och spelar roulett eller poker för pengarna i
spekulationssyfte att därigenom kunna öka på barnbidragen. Risken är ju att
barnbidraget förloras helt och hållet i hasardspelet (kasinoverksamheten).
Detaljer som dessa talas det hittills mycket lite om i det svenska samhället,
och än mindre utkrävs ansvar. Det beror på att hela verksamheten är så
högintelligent och sofistikerad, och därför svårgenomskådad. Men när man
analyserar det hela på djupet hamnar man alltså i den drastiska beskrivning, som
jag här består er läsare med. Går det illa, händer det som skedde den 15
september 2008, då den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i
konkurs, därför att man hade skapat och spekulerat i så kallade finansiella
derivat, som i princip var värdelösa, allt under sken av att de utgjorde ”riskfria”
investeringar eller investeringar med låg risk intygade av speciella ratinginstitut
som på så sätt vilseledde investerare eftersom det var dessa ratinginstituts
uppgift att förmedla kompetenta riskbedömningar, innan bluffen
genomskådades, och derivaten raskt förlorade i värde och blev i princip
värdelösa, med konkurs för Lehmans som följd.
Bland förlorarna i Lehman Brothers-konkursen fanns på ett hörn sålunda en
rad svenska kommuner, som hade spekulerat i de närmaste totalt värdelösa
amerikanska bostadsobligationerna, som en av de “varor” som
kommunansvariga lånade ut skattepengar till (köpte). Syften var att senare sälja
dem, när de hade ökat i värde, och då få tillbaka de utlånade pengarna med råge,
där rågen skulle vara vinsten. Men si, så blev det inte. Istället fick
kommuninnevånarna oförskyllt - inte bovarna, de kommunansvariga, som
spekulerade bort pengarna – vidkännas förlust. Om man händelsevis skulle
drista sig att läsa kommunledningars årsrapporter, skulle man aldrig bli serverad
klarspråk om dylika mindre smickrande ”affärer”. Istället skulle man få ta del av
en snårig, intetsägande eller bortförklarande redogörelse, som tydligt skulle
indikera att det handlar om en medveten mörkläggning av något som någon vill
undanhålla. Kommunledningar av det här slaget brukar sedan ha politiska
sammanträden där de försöker rösta igenom beslut om ansvarsfrihet... Så
småningom kommer kanske en ny kommunledning till makten, och så gör man
om samma sak: Samma oansvariga beteende, d.v.s. ”nytt kasinobesök”, nu med
nya aktörer och nya, friska skattepengar att satsa spekulativt. ”Allt går igen”,
som vi säger, som intresserar oss för ekonomisk historia. Så här ser det alltså ut
när människor, som inte är lämpliga att hantera ekonomiskt ansvar av
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samhällets gemensamma välfärdsmedel, får för stort mandat. Det är en av
anledningarna till att de särskilda psykologiska persontesten90, som ges stort
utrymme i denna text, är så viktiga att få på plats, och därför nu måste diskuteras
på allvar, något som jag återkommer till gång på gång längre fram i texten.

Kapitalismen är ett förtäckt rovdjur...
Sammanfattningsvis så här långt in i texten går det att säga att kapitalism som
ekonomiskt system betraktat, hör ”djurriket”, människans djuriska sida, till. Man
pratar om rovdjur i djurriket, och vad är väl alla dessa kapitalismens ”vinster”,
om inte just ”rov”. Dessa ”rov” erövras eller tillskansas i det kapitalistiska
paradiset på samma sätt som i det djuriska, d.v.s. med den starkares självklara
rätt över den svagare. De som bara är begåvade med ”normal” intelligens, och
endast har svagt utvecklade kunskaper och ekonomiska resurser i ”konsten att
göra affärer”, tillhör ”de svagare”, och kommer garanterat att tillhöra förlorarna
i det kapitalistiska racet, d.v.s. tillhöra systemets mer eller mindre ”fattiga
människor”. De som råkar riktigt illa ut i ”konsten att göra affärer” i det
kapitalistiska systemet, blir gång på gång grundlurade. De kommer mer eller
mindre alltid att sitta som frågetecken med stora förluster när olika pyramider
och bubblor kollapsar, utan att de begriper varför. När det sker, är alla deras
åtgärder alltid lönlösa. De intet ont anande grekiska, isländska, irländska,
portugisiska, spanska, italienska, lettiska, litauiska, estländska folken med flera
kan som kollektiv tyvärr sägas tillhöra denna kategori. Vi bevittnar hur dessa
folk som kollektiv aningslöst har försatt sig i hemska skuldfällor, utan att
begripa, åtminstone inte på djupet, hur det har gått till. De anar att de är lurade,
men förstår inte hur eller av vem. Förhoppningsvis kan den här texten på sikt
hjälpa dem till den förståelsen.
Idag undervisar den dolda bankirmakten, genom sina många kanske köpta
professorer, docenter, lektorer, doktorer, och kanske inte sällan rektor själv, på
handelshögskolor om hur man blir en skicklig kapitalist, eller varför inte en
superkapitalist. En del av dessa mycket kunniga människor undervisar dessutom
i hur man med hjälp av modern högre matematik kan bygga i vissa fall
utomordentligt avancerade finansiella instrument, som man kallar derivat,
optioner, warranter, terminer, ränteswappar, you name it. Med glada
understödjande tillrop till denna verksamhet, delas Sveriges Riksbanks
ekonomipris ut som belöning till dem som utvecklar analysverktyg av dylika
avancerade finansiella instrument i syfte att göra instrumenten ännu mer
kraftfulla (optimera deras vinstskapande kapacitet i den globaliserade
ekonomin). Detta kompletteras med högfrekvenshandel på börser baserat på
robotiserade algoritmer styrt av superdatorer. Högfrekvenshandel, som utöver
aktie- och valutabörser, snart även innefattar råvaru- och energibörser.
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Högfrekvenshandel...
kommer inom kort att ha lärt sig att tillämpa vad som kallas ”hävstänger” (mer
om den saken i del III). Hävstång är detsamma som fraktionell reserve banking,
vilket du kommer att upptäcka längre fram i texten. På så vis kommer
hävstänger inom kort att börja användas, om så inte redan har skett, i handel som
också omfattar räntelån med inte bara låtsaspengar (d.v.s. pengar skapade ur
tomma intet), utan snart också, om det inte redan har börjat ske, med
låtsasråvaror, låtsaselektrisk ström, låtsasvärmeenergi, låtsasaktier, också de
skapade ur tomma intet. Själva begreppet ”på låtsas” (som är att mörklägga ett
verkligt förhållande) kommer fullständigt att explodera i omfattning. Varor som
sålunda inte existerar, men som låtsas existera, kommer att saluföras, och allt
bygger på urkundsförfalskning och juridiska kontraktsbrott, där man hävdar att
det är det egna ägda som lånas ut. Konsekvensen av allt detta kommer att bli att
det globalt pågående, gigantiska, sammantagna pyramidspelet kommer att
expandera till den grad, att världen för oerhört många kommer att explodera i
fattigdom och armod, samtidigt som några få hela tiden är tillräckligt smarta,
intelligenta, känslokalla och hänsynslösa för att, utan att bry sig, hela tiden
bygga vidare på att utöka sina redan förmodligen gigantiska
överförmögenheter... (såvida inget effektivt motverkande kan göras).
Man måste förstå att så länge en människa under dessa omständigheter
saknar utbildning och träning i hur man genomskådar illusioner, kan det
kapitalistiska spelet fortsätta, och personen i fråga blir i motsvarande grad ett
lättlurat offer för systemet och lätt att föra bakom ljuset. Om vi som är
matematiska forskare då väljer att stänga in oss i vårt lilla elfenbenstorn, och
låtsas som det regnar, kommer vi också att tillhöra gruppen som låtsas.

”Monte Carlo-pengar”...
Summerat blir det adekvat att påstå att det är många kockar om vinstsoppan
idag, som tillverkar pengar i olika former, som ”lånas ut”, där alla utlånarna
hoppas kunna göra sig en hacka av varierande storlek, helst av den större.
Pengar ”lånas ut”, som egentligen inte går att låna ut, men likväl återkrävs
(låneprincipen), och dessutom med ränta, vilket ofrånkomligt (matematiskt)
leder till att en omöjlig situation skapas (pyramidspel, d.v.s. olika bubblor, en
”bubbelekonomi”). Pengar som investeras i kasinoverksamheter världen över
motsvarar som tidigare nämnts ca 98 procent av alla pengar som är i omlopp i
världsekonomin. Alla dessa kasinopengar går till olika former av vadslagning,
d.v.s. upplägg baserade på odds, som är detsamma som bedömning av risk.
Därav ordet ”kasinoinvesteringar” eller ”Monte Carlo”-pengar. Pengar som inte
gör någon samhällsnytta, annat än att figurera i ett slags gigantiskt dataspel hit
och dit med verklighetens ekonomi som spelplan. Ett enormt ”dataspel” (eller i
varje fall ett idag enormt ”datoriserat spel”), där spelarna spelar mot varandra i
olika typer av vadslagningar (läs: finansiella instrument). Vadslagningar som är
så avancerade och komplicerade avseende sina inbyggda
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risker/riskbedömningar, att de är som att ta del av avancerade matematiska
avhandlingar inom modern högre matematik, om man på djupet vill förstå dem
var och en i detalj.
Handelshögskolor i världen har på så sätt blivit institutioner som lär ut smala
stråk av modern högre matematik applicerat på ekonomi i syfte att studenterna
skall lära sig att bygga och förstå sofistikerade vadslagningsinstrument, som
bokstavligen lurar skjortan av andra människor, aningslösa lättlurade
investerare. Människovänligt och kärleksfullt? Empatiskt? Det globala
dataspelet går ut på att tjäna så mycket pengar som möjligt, helt oavsett om det
sker på bekostnad av andra eller hela nationer. Idag kan man till och med få se
begåvade matematiker, likt moderna Faustfigurer, sälja sin själ till dessa
handelshögskolor, investmentbanker, tradingfirmor med superdatorer i nära
geografisk anslutning till börser för att minimera ledtider,
valutaspekulationsorgan samt värdepappersmäklare. Begåvade matematiker,
som är kopiösa hejare på att leka med avancerade logiska strukturer, men inte
sällan anmärkningsvärt nollställda vad gäller etik och moral, därför att de bidrar
till att en bubbelekonomi (pyramidspel) hålls vid liv, i stället för att tydligt och
klart ta ställning och peka på den enorma destruktivitet och det
samhällssabotage som “Monte Carlo”-verksamheten innebär.
Jag vill att du skall förstå att ”Monte Carlo”-pengar skapar ofrånkomligt en
vinnare-förlorare-situation, där de olika vadslagningsspelen (de finansiella
instrumenten) är konstruerade så att pyramidspel (bubblor) byggs upp, som förr
eller senare, som bubblor gör, måste brista eller kollapsa (antingen kontrollerat
eller okontrollerat). När så sker, sitter alltid förhållandevis få med trumf på
hand, medan övriga tillhör förlorargänget. Som vanligt vid vadslagningar, är det
få ”som satsar på rätt häst”, d.v.s. ”som skrattar hela vägen till banken”, som i
slutänden av vadslagningen alltså är vinnare. Däremot är det alltid gott om
mindre glada förlorare. De senare är oftast helt enkelt inte lika smarta (kunniga,
pålästa och med en mycket god grundintelligens) som vinnarna, särskilt inte lika
smarta som de riktiga proffsen, som slår vad med varandra med hjälp av “Monte
Carlo”-pengar.
På så sätt pågår ett cyniskt och brutalt globalt vadslagningsspel, där
verklighetens världsekonomi utformats till ett cyniskt dataspel i
vadslagningsstrategier. Det som här är viktigt att se, är att den förhållandevis
lilla del pengar som går till verkligt samhällsproduktiva investeringar (ca 2
procent), är smörjoljan som jag pratade om i del I. Det är bara de pengarna som
går till att bygga det som kallas samhällets välfärd, d.v.s. som bidrar till att alla
får det bra, inte bara en del. Att vinna på kasino innebär alltid att någon annan
förlorar – kapitalismens bistra villkor. Att som vinnare satsa på rött när nästan
alla andra väljer att satsa på svart.

Spel i sig är inte fel...
Min egen personliga uppfattning, vill jag betona, är att spel i sig inte är fel,
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varken moraliskt eller på annat sätt – så länge ingen, varken utövaren eller
någon annan, blir lidande av verksamheten. Spel i sig är något fullständigt
neutralt, en mänsklig aktivitet bland många andra moralneutrala aktiviteter, som
sport, inlärning, hobbyer av olika slag, så länge ingen skadas. Spel är ett
sysselsättningsval. Spel kan enligt min mening vara avkopplande, trevligt och
lärorikt, så länge det enbart handlar om just avkoppling och ha trevligt, ofta
tillsammans med andra. Jag är själv intresserad av spelteori, som en gren av
fraktalmatematiken, som jag bland annat forskar i.
Jag ser, vilket jag säger med allvar, att spel blir samhälls- och individfarligt
först när det hanteras ansvarslöst och cyniskt, så att intet ont anande människor i
stor samhällsskala dras med i ett spel mot sin egentliga vilja, och blir spelets
offer och förlorare. Den saken sker tyvärr ofta utan att dessa offer många gånger
har förmåga att förstå vad som händer, eller medvetet undanhålls chansen att
förstå vad de är utsatta för. Många gånger blir människor indragna i
spelverksamheter av olika slag utan att ha något val, som enda möjligheten att få
sin utkomst exempelvis. Den saken händer inte sällan när man hamnar i klorna
på storkapitalister på ett eller annat sätt. Dessa storkapitalister kan då komma att
forma sina många gånger värnlösa offers liv på ett synnerligen brutalt och
hänsynslöst sätt. Ett exempel är de så kallade mikrolånen som ges till fattiga i
bland annat Bangladesh. Lån som, visar det sig, inte sällan vara behäftade med
en ränta på 30 %, och i vissa fall till och med det tredubbla. Från Wikipedia91
hämtar jag:
”Till skillnad från de solskenshistorier där någon genom lån lyckats starta en lyckad
affärsverksamhet och ta sig ifrån fattigdom, vittnar människor om hur de istället förlorat
allt. De tvingas sälja sina sista ägodelar och står blottställda. Det rapporteras om ett
flertal självmord som följd av skuldsättning och press från släkt och skuldindrivare.
Västvärlden som till mikrolånen bidragit med stora biståndspengar och belönat idén
med Nobels fredspris anklagas för att vara blåögd när man inte sett baksidorna av
kreditgivning till fattiga människor till höga räntor. Man menar det finns en ovilja att få
illusionen om ett enkelt medel bort från fattigdom krossad.”

Med andra ord krasst analyserat ytterligare en cynisk variant av
demokratinedmontering. Så ser den bistra verkligheten ofta ut idag. Ett faktum
idag är att människor räknade i miljarder inte begriper att de är i händerna på
några förhållandevis få människor (de så kallade storspindlarna och spindlarna),
som har valt att göra verklighetens ekonomi till sitt privata, cyniska lekparadis.
”The name of the game”, d.v.s. lek- eller spelparadisets namn, är sålunda global
kapitalism. Med min text som faktaunderlag, pekar jag ut kapitalism som ett
allvarligt samhälls- och människosabotage. Min ambition är att belysa det
påståendet ur flera olika synvinklar, så att din överblick och förståelse av den
saken, ända längst ner på djupet, skall bli så fullständig som möjligt.
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Varför har storspindlarna åt vinstintresse när de har egna
penningtillverkande maskiner, och därför inte behöver göra
vinst?
Som konstitutionell logiker har jag flera gånger fått frågan att om nu
storspindlarna (storägare av av aktieposter i centralbanker) har egna
penningtillverkande maskiner varför ägnar de sig då åt att tjäna pengar (skapa
vinst)? Vore det inte enklare för dem att i stället direkt trycka upp alla pengar de
behöver? Svaret på denna fråga är att det råder en sträng hierarki inom
kapitalismen. På den översta nivån (storspindelnivån) finns inte längre något
intresse av att tjäna pengar eftersom, som ovan påpekat, man som storspindel
när som helst, hur mycket som helst, och till ingen kostnad kan tillverka precis
så mycket pengar man vill för sin egna del, den egna konsumtionen. Pengar kan
köpa materiella saker och rader av tjänster. Nu man som stormrik redan har, säg,
15 olika gods, fem olika flygplan, 20 olika helikoptrar stationerade runt om i
världen, 10 stora lyxyachter, 20 stora segelbåtar, ett större antal mindre båtar, ett
stort antal bilar, tjänstefolk som sköter allt det materiella, egna lyxrestauranger,
egna biografer, betjänter för den personliga upppassningen, och i överflöd av allt
det som pengar kan köpa och som man önskar sig i det materiella och i tjänster
inträder till slut en mättnad. Anledningen är så enkel som att det blir för mycket
att hålla reda på om man skaffar ännu mer för sin egen personliga användning.
Olika stormrika personer i storspindelställning har olika gränser för vad som är
deras individuella mättnadsgrad. Men när mättnadsgraden nås är det vanliga att
nivån av överflödande rikedom upprätthålls år efter år och storspindeln njuter av
den på olika vis. Personen är ekonomiskt oberoende flera gånger om och
behöver inte längre lyfta ett finger för att ordna fram mer pengar annat än att ge
order om att så och så många hundratals miljoner eller miljarder skall tillverkas
av en eller flera maskiner någonstans och sättas in på det och det kontot när det
ibland uppstår behov av pengar i den egna privata ekonomin. I det läget
fokuseras personens stora intresses på att utvidga sitt ägande i tillgångar som
vederbörande inte kommer att använda men som han/hon vet att man äger och
kontrollerar. Att det blir en njutning i sig att veta att man äger och utövare den
omfattande kontroll som ett dylikt ägande innebär. Exempelvis äga stora
markarealer, skogsmark, sjösystem, naturtillgångar, gruvor, industrier,
multinationella företag, handelsflottor o.s.v. Vidare blir det intressant att med
hjälp av sin kontroll av penningtillverkande maskiner och stora materiellt
ägande av olika slag börja utöva samhällsmakt. Ja, bli en kraftfullt påverkande
samhällsförändrande person med syftet att få en underlydande mer eller mindre
invigd plutokrati på plats i nation efter nation, världsdel efter världsdel i riktning
mot det ultimata målet som är världshärskare inom ramen för en världsregering
styrda av plutokrater med kanske sig själv som världspresident om man nu vill
träda fram i strålkastarljuset vilket inte är säkert att man vill. På lägre nivåer av
hierarkin saknar de som är invigda egna penningtillverkande maskiner och är
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därmed utlämnade åt att skapa sina pengar genom kapitalistiska affärer präglade
av vinstbegreppet. Här möter vi spindlarna och under dem invigda personer och
under dem oinvigda människor i samhället som är mer eller mindre utvecklade i
att göra kapitalistiskt präglade affärer. Vi bevittnar därmed ett A-lag av
storspindlar som tillverkar sina egna pengar och utför arbetsinsats i enlighet med
de sysslor en storspindel har. Vid sidan om A-laget finns ett B-lag och som är
utelämnade att genom vinst och arbetsinsats få tillgång till pengar i sina liv.
Också i B-laget kan det finnas ekonomiskt oberoende personer men de har inte
egna penningtillverkande maskiner. En ytterligare, femte form, av
diskriminering blir därmed synlig inom kapitalismen.

97

Kapitel 12
En fördjupad analys av kapitalismen
Vissa grundläggande begrepp i det globala kapitalistiska
pyramidspelets uppbyggnad…
Pyramidspel92 är förbjudet i lag i en lång rad nationer världen över. Anledningen
är enkel: människor som ger sig in i pyramidspel blir i mycket stor utsträckning
lurade. Pyramidspel är i allmänhet förknippade med stora personliga
ekonomiska förluster och tragedier. Samhället har därför skapat ett visst skydd
för att inte lättlurade människor skall gå i fällan och drabbas helt onödigt av
kanske förödande konsekvenser. Det vi nu talar om gäller förhållandevis
blygsamma pyramidspel som Charles Ponzis spel i USA på 1920-talet och
Bernard Madoffs variant ganska nyligen, också i USA, som jag återkommer till i
slutet av kapitlet. På denna nivå fungerar lagstiftningen hyfsat. Men beträffande
det verkligt stora pyramidspelet, som i större eller mindre grad menligt påverkar
och kanske är orsak till miljarder människors bedrövelse, är det hysch-hysch
som gäller. Då är det stora locket på, inget grundläggande får bli känt, ty i så fall
riskeras det att bli avslöjat att vi har politiker som är bedragare, invigda i den
gigantiska kasinoverksamhet med allt sitt skumrask, som storspindlar och
spindlar styr från sina centrala nätverkspositioner. Alltför mycket fokus och
diskussion riskerar sålunda att avslöja hela stora byket. Och det vill dessa
politiker och deras överordnade naturligtvis inte för allt smör i Småland, då
spelet är en stor del av deras väl tilltagna levebröd. Därför skyr man
specialiserade kunskaper som mina egna, som omedelbart hotar pyramidspelet,
och även publicitet och uppmärksamhet som pesten. Försiktighetsåtgärderna är
legio. Den ene har hållhake på den andre. Man styr och kontrollerar allsmäktigt
åtminstone delar av media, den akademiska forskarvärlden på universitet och
högskolor, politiska tankesmedjor, privata och statliga forskningsinstitut,
affärslivets egna forskningsinstitut och till och med finansinspektioner. De
senare ser lojalt till att det ekonomiska affärslivets lögner, ruffel och båg ändå
följer vissa officiella regler för spelet, då och då kanske med ett köttben till
media om någon otillåten affärsverksamhet för att visa att man sköter jobbet.
Men aldrig ett knyst som är i närheten av att ifrågasätta det verkligt stora, det
som uppdragsgivarna är så måna om att skydda: själva principen, den
kapitalistiska grundidén. Affärsidén om att låna ut mot ränta. Idén, som idag har
infiltrerat och därmed styr de flesta av jordens större samhällen, får på inga
villkors vis identifieras som varande det den är - ett gigantiskt pyramidspel.
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Se analys i del I kapitel 6 och 10, samt i del II kapitel 9-17
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pyramidspel
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Människor som frivilligt eller påtvingat går med i pyramidspel informeras
givetvis inte om att det handlar om ett pyramidspel. Man informeras heller inte
om att den hägrande vinst93 man lockas med, garanterat i de flesta fall kommer
att utebli. Pyramidspel har nämligen den inneboende egenskapen att de förr eller
senare kollapsar, varvid de flesta inlockade deltagarna står som förlorare. Bara
några få vinnare finns ”i toppen” av pyramiden, i allmänhet organisatörerna
själva.

Repetition av definitionen av begreppet pyramidspel...
Min avsikt är nu att logiskt visa att kapitalismens stora pyramidspel är av den
allra värsta sorten, som ger negativ utdelning till nästan alla sina investerare.
Dags att repetera definition av begreppet pyramidspel från del I:
Pyramidspel är ett ekonomiskt förlopp, där redan etablerade investerare i ett
eller flera projekt tilldelas finansiell utdelning genom de medel (pengar) som
nytillkommande investerare investerar i samma sak. Ett pyramidspel utför
egentligen inget eget nyttigt arbete, skapar inget ekonomiskt mervärde, eller
endast marginellt nyttigt arbete/mervärde, eftersom den saken inte är
spelorganisatörernas primära avsikt. Istället är det organisatörernas (”de redan
etablerade investerarnas”) huvudsakliga intention redan från början att tjäna
pengar på (”göra vinst” genom) att lura godtrogna ”tillkommande investerare”
att gå med i samma sak, och då helt eller delvis tillskansa sig dessa nytillkomnas
investeringar i projektet.
Utifrån denna principiella beskrivning av vad ett pyramidspel är, kan man
göra en analog principiell analys av vad ”utlåningsverksamhet av pengar mot
ränta” innebär: Alla dylika lån som förs ut i samhället kan betraktas som första
steget i ett dylikt pyramidspelsprojekt. Projektets namn är rätt och slätt ”utlåning
av pengar mot ränta”. Organisatörer av utlåning av pengar mot ränta i mycket
vid mening är då att betrakta som ”investerare som redan är etablerade i
projektet” (i egenskap av att låna ut pengar så att andra också kan investera i
samma projekt).

Den allra värsta sortens pyramidspel...
Vi kommer sedan in på begreppet allra värsta sortens pyramidspel som har två
utmärkande egenskaper. Den första består i sin tur av två samverkande faktorer
som löses ut så fort någon tar steget att bli låntagare mot ränta, d.v.s. gå med i
pyramidspelet. Så här går det till:
Låntagaren är en fysisk eller juridisk person som involverar sig i en
skuldförbindelse med en långivare. En fysisk skuldförbindelse är i sin tur en
låntagares erkännande av att stå i skuld till långivaren, och samtidigt den förras
utfästelse till den senare att återlämna det lånade, förutsatt att - vilket är
avgörande för att skuldförbindelsen skall vara juridiskt giltig – det utlånade är
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Se analys i del I kapitel 2, 3, 5-6, 8-10, 12, samt i del II kapitel 3, 6, 8-12, 16-17, 19-26, 29-30, 32, 34, 44, 46,
48-49, 51-57, 63-66, 70, 81, 83
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långivarens eget ägda. Den saken är redan noggrant genomgången, men
upprepas här p.g.a. sin stora betydelse. Är det som ”utlånas” inte eget ägt,
handlar utbytesprocessen formellt inte om utlåning, utan om byteshandel, och
skuldförbindelsen har då ingen juridisk giltighet, varvid något återlämnande inte
är påtvingat. Låntagarens erkännande av att stå i skuld (skuldförbindelsen) kan
ses som ett löfte, ett åtagande, av denne att i framtiden betala tillbaka något som
lånats. Ur ett visst perspektiv kan det ses som att låntagaren genom att acceptera
lånet investerar i möjligheten att i ett senare skede kunna återgälda det lånade.
Lyckas investeringen, innebär det att åtagandet om återbetalning, inklusive
betalning av ränta, kan uppfyllas. Lyckas investeringen inte, fallerar den saken,
varvid säkerheterna för lånet kommer i fokus. Det låntagaren sålunda gör är att
investera i en spekulation (i en möjlighet eller förhoppning). Kanske kommer
förhoppningen att infrias, kanske inte. Den saken kan låntagaren inte med full
säkerhet veta på förhand. För att kunna göra detta slags spekulativa investering,
tvingas låntagaren acceptera två samverkande negativa faktorer, dels betala en
avgift, d.v.s. räntan, dels ta en inbyggd risk att inte kunna återbetala lånet.
Räntan är en ofrånkomlig kostnad som investeringen är behäftad med, och
kommer att bidra negativt till att investeringen lyckas. Räntan blir ett slags
oundvikligt sänke för investeringen.

Den första utmärkande egenskapen hos värsta sortens
pyramidspel...
Räntan är sålunda en garanterad förlustfaktor i investeringens slutsummering.
I alla typer av investeringar som bygger på lån mot ränta ingår det sålunda alltid
en förlustfaktor, räntan, den första samverkande faktorn i värsta sortens
pyramidspel, som bara kan variera i sin allvarlighetsgrad. För att kunna
återbetala lånets kapitaldel måste låntagaren utföra en viss arbetsinsats (såvida
inte låntagaren med framgång investerar de lånade pengarna i en arbetsfri
förtjänst av spekulativt slag, exempelvis i aktievinster, som ju är en möjlighet i
det kapitalistiska systemet, och som i så fall i hög grad gör låntagarens
investering ännu mer spekulativ). Som lök på laxen tillkommer räntekostnaden,
som utökar den tvungna arbetsinsatsen. Negativt samverkande faktor nummer
två i denna värsta sortens pyramidspel är att låntagaren tar på sig en risk genom
att i stunden bruka lånade pengar, som denne med varierande grad av
sannolikhet kommer att, eller hoppas (spekulation), kunna återbetala. I annat fall
förloras säkerheten för lånet. Det är detta arrangemang med två negativt
samverkande faktorer, dels en tyngande ränta, dels en inbyggd spekulationsrisk,
som tillsammans är den första utmärkande egenskapen hos den allra värsta
sortens pyramidspel.
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Den andra utmärkande egenskapen hos värsta sortens
pyramidspel...
I kapitalistiska pyramidspel handlar det om att göra ett val hur de lånade
pengarna skall användas. Det absolut vanligaste valet är att lånepengarna
används i någon form av kapitalistiskt spekulativt affärsupplägg i syfte att göra
en vinst. Negativ utdelning innebär då att gå med förlust, d.v.s. göra en ”dålig
affär”. Eftersom oerhört många människor i vår värld är svagt eller mycket svagt
begåvade i konsten att göra kapitalistiska (vinstgivande) affärer, och samtidigt
ofta är oförsiktiga med att ta lån mot ränta, blir det med logisk nödvändighet
oerhört många förlorare i denna värsta sortens pyramidspels slutände.
Alla dessa många förlorare till följd av gjorda ”dåliga affärer” kallar jag för
den andra utmärkande egenskapen hos den värsta sortens pyramidspel. Om man
vill summera de negativa konsekvenserna av den allra värsta sortens
pyramidspel, utgörs dessa av summan av utfallet av spelets första och andra
utmärkande egenskaper, sålunda de sammanlagda räntorna, utfallet av de tagna
riskerna och antalet förlorare. De enda som verkligen tjänar på spelet, vilket
noga bör noteras, är de som är tillräckligt smarta för att till fullo förstå spelets
regler, och som har resurser nog att genomföra det till fullo, eftersom sådana
krävs. För att tillhöra de verkligt stora vinnarna måste man också ha kontakter
och specialkunskaper, då mycket handlar om olika slag av favoriseringar och
diskrimineringar, som jag gick igenom tidigare. Först då är man en av det fåtal
storvinnare (storkapitalister) som huserar i pyramidens topp.
Till de förluster som negativ ränta på investerat kapital innebär, skall fogas
de ytterligare förluster som det kapitalistiska pyramidspelets med flit inbyggda
manipulationer gång efter annan ger upphov till. I cykel efter cykel, med
medvetet åstadkomna kollapser, d.v.s. bubblor som brister (lågkonjunkturerna),
tillskansar sig vinnarna ytterligare ”vinster” genom ren skär brutalitet genom
”att svinga de fem svärden”.

Kapitalismens fyra mål igen...
Det är på detta sätt som de ultimativa organisatörerna - storspindlarna och
spindlarna, - förverkligar sina fyra målsättningar med sitt gigantiska
pyramidspel, det vi till vardags kallar kapitalism.
Dessa fyra mål är sålunda:
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.
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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.
I detta kapitel skall vi ta oss en närmare titt på speciellt tre viktiga karaktäristika
eller mekanismer i det stora pyramidspelet, samt också titta in i den styrande
maktens kontrollrum94, från vilket allt dirigeras minut för minut, med full
överblick över bilden i stort, den totala världsekonomin.

Första mekanismen i kapitalismens pyramidspel...
är den ofrånkomliga matematiskt omöjliga situationen, som åstadkommer att
samhällsskulden under högkonjunktur undan för undan byggs på, genom att lån
efter lån i ständigt tilltagande storlek förs ut i samhället, samtidigt som tidigare
tagna lån enligt lånevillkoren måste betalas tillbaka i form av amorteringar och
räntor. Redan det faktum att pengar i en centralbanksekonomi95 inte förs ut i
enlighet med en rad mycket viktiga regler (metoder) som bland annat
säkerställer att alla får pengar i sina hand, som i en människovänligt designad
monetärt finansierad ekonomi, då med hänsynstagande att inte orsaka inflation,
utan huvudsakligen endast i enlighet med en regel (metod) som är lån mot ränta,
är ju orsaken till att centralbanksekonomier ständigt dras med en medvetet
inbyggd samhällsbrist på pengar. Det är när du läst kapitel 16 i del II och går
tillbaks till kapitlen 6 till 16 som du på djupet kommer att förstå det jag här
endast orienterande pekar på. Bristen på pengar i det kapitalistiska systemet
uppstår därför att behoven av pengar är mycket större än tillgången på pengar.
Denna brist accentueras givetvis ytterligare av samhällets ökade skuldsättning
under högkonjunktur - även om de utförda ”shuntarna”, som jag strax
återkommer till, döljer den saken, och ger sken av motsatsen, d.v.s. att det då är
gott om pengar i samhället. Det finns sålunda två olika slags brister att hålla
reda på, och hålla isär, i centralbanksekonomier. I första hand den just
avhandlade allmänna bristen på pengar i samhället, som drabbar alla, som sagt
p.g.a. att pengar så gott som enbart förs ut via lån, samt p.g.a. samhällets
skuldsättning. Den andra bristen är den nyssnämnda bristen i bankernas två
bokföringsböcker, som sålunda är en helt annan sak, och som i fortsättningen i
texten kallas bokföringsbristen.

Andra mekanismen i kapitalismens pyramidspel...
är den huvudregel enligt vilken storspindlarna och spindlarna ”i sitt
kontrollrum” ständigt beviljar allt större lån mot ränta till världens
sammantagna ekonomi.
94
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Se analys del II kapitel 12, 14, 16-17 och 52
Se analys FAQ-avdelningen (Frequently Asked Questions) på www.nyaekonomiskasystemet.se
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Tredje mekanismen i kapitalismens pyramidspel...
Det tredje kännetecknet för, eller mekanismen i, kapitalismens gigantiska
sammanlagda globalla pyramidspel är fördelningen av de penningströmmar som
den dolda makten för ut i världsekonomin. Dessa strömmar kan spaltas upp i
delar för att åskådliggöras. Då får man en uppfattning om hur försvinnande lite
av dessa enorma summor pengar som i själva verket tillåts gå till
välfärdsbyggande i världen. Den helt övervägande delen av utförselströmmen
pengar till världsekonomin går till spel och dobbel, som jag skall visa.

Varför jag analyserar den tredje mekanismen i kapitalismens
pyramidspel...
Syftet med analysen av denna tredje mekanism, penningströmmarna ut till
världsekonomin i form av lån, är att du skall få en verklig inblick (bakom
kulisserna) i vad som sker på centralbanksnivå och på den allra högsta
insynskyddade nivå som ligger ovanför centralbanksnivå (en slags nivå som kan
kallas centralbankernas centralbank). Där gör dessa kapitalismens dirigenter sina
överväganden och tar sina beslut angående vilken samhällelig
välståndsutveckling, utifrån ovannämnda fyra primära målsättningar, de kan
tänka sig att tillåta. Och då skall man veta att verklig och kraftfull
välståndsutveckling i världen skulle utgöra ett hinder för dem att uppnå dessa
mål, varför välståndsutvecklingen cyniskt och hänsynslöst (läs p.g.a. graverande
oförmåga att tänka med hjärtat) måste anpassas och hållas på en mycket lägre
nivå än vad som kunde ha varit fallet. Friska, utvilade människor, som får leva
under välordnade, goda och harmoniska omständigheter, har nämligen betydligt
lättare att hinna med och kunna tänka på djupet och analysera, och utgör därmed
en fara för bluffmakarna att deras enastående politiska och ekonomiska
bedrägeri skall avslöjas. Det gäller att hålla världens välståndsutveckling, som i
hög grad styrs av människans allmänt framåtskridande intelligens, i så strama
tyglar att världen i stort hålls kvar i omedvetenhet, och därmed förblir en dold
plutokratis lydiga redskap. Att denna frivilligt skulle ge upp sina gigantiska
fördelar och sin enorma makt utvecklade under tusen år, är en utopisk
önskedröm, särskilt som denna makt idag aldrig tidigare i världshistorien har
varit närmare sitt uppsatta slutmål: att få en hel värld att lydigt dansa i takt till
den egna pipan.

Storspindlarnas hemliga kontrollrum...
Här erbjuds du som läsare att få inblick i det superhemliga sammanträdesrum,
där dessa världsavgörande och cyniska beslut tas, vilka länder som för tillfället
skall få vidkännas en smula välstånds- och demokratiutveckling, för att många i
ett senare skede får denna brutalt krossad genom verktygen i de fem svärdens
illusion. Dessa världspåverkande hemliga beslut följer en komplicerad
103

matematisk modell, som timme för timme, dag för dag, ger storspindlar och
spindlar nödvändig information om hur de med sina tusentals
penningtillverkande maskiner världen över skall föra ut pengar i vart och ett av
världens över 200 länder, så deras fyra mål kontinuerligt gynnas maximalt.
Detta naturligtvis, som nämnt, helst så ostört och riskfritt för den egna
verksamheten som möjligt, och helt oberoende av om det aktuella landet är en så
kallad fri demokrati eller kommunistisk diktatur eller diktatur i annan form.
I kapitlen 12-16 delger jag dig sålunda information som det under inga
omständigheter är tillåtet för centralbankschefer, dito direktioner eller invigda
politiker och andra invigda att tala högt om. Denna information måste tyvärr
med nödvändighet vara i viss mån svår för många läsare att tillgodogöra sig, om
man inte är van vid att följa med i analytiska resonemang. Du behöver därför
eventuellt ta god tid på dig, och läsa om där så behövs, för att smälta detaljerna.
Då kommer du att förstå just det som jag önskar påpeka, nämligen den
utomordentliga cynism och hänsynslöshet som en dold maktelit regerar världen
med idag.

Professor Bernard Lietaer och det globala casinot...
Det finns idag ett antal professorer i nationalekonomi i världen som har vågat ta
bladet från munnen och visat på både djupgående kunskaper och civilkurage. En
av dessa är professor Bernard Lietaer96. Om man söker på internet, hittar man en
rad träffsäkra uttalande som denna mycket kunnige nationalekonom har
formulerat i olika hithörande sammanhang. Bland annat säger Lietaer i sin bok
”The Future of Money”:
“Dina pengars värde bestäms av ett globalt kasino av aldrig tidigare skådad
omfattning: 2 biljoner dollar (min anm: 2,000 miljarder dollar) omsätts varje dag på
valutamarknaderna, 100 gånger mer än handelsvolymen på alla världens
aktiemarknader sammantaget. Bara 2 procent av dessa valutatransaktioner avser den
’verkliga’ ekonomin som avspeglar rörelser av verkliga varor och tjänster i världen,
medan 98 procent är rent spekulativt. Detta globala kasino satte igång valutakriserna
som skakade Mexiko 1994-95, Asien 1997 och Ryssland 1998”.

(Siffran 2 biljoner dollar i citatet behöver uppdateras, eftersom den grundar sig
på värden från början av 1990-talet. Boken ”Future of Money” publicerades i
januari 2002.) Citatet på engelska lyder:
”Your money´s value is determined by a global casino of unprecedented proportions: $2
trillion are traded per day in foreign exchange markets, 100 times more than the trading
volume of all the stock markets of the world combined. Only 2 % of these foreign
exchange transactions relate to the ”real” economy reflecting movements of real goods
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Bernard Lietaer and Jacqui Dunne promoting “Rethinking Money” at The Big Picture show on RT with Thom
Hartmann - http://www.lietaer.com/
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and services in the world, and 98% are purely speculative. This global casino is
triggering the foreign exchange crises which shook Mexico in 1994-5, Asia in 1997 and
Russia in 1998.” (Min anmärkning: Man skall här lägga märke till att Amerikas
”billion” och ”trillion”, i Europa motsvaras av ”miljard” respektive ”biljon”.)

I de nästföljande sex kapitlen skall jag på djupet gå igenom hur kapitalismens
stora pyramidspel är principiellt konstruerat.
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Kapitel 13
Det kapitalistiska pyramidspelets principiella konstruktion
Vänd nu blicken mot tabell 1 nedan. Försök inte att genast förstå tabellen, utan
skaffa dig bara en överblick. I steg för steg skall jag nämligen förklara tabellen
på djupet på efterföljande sidor. Förkortningen B i tabellen står för
samhällsmakten B, som alltså är ett samlingsnamn för alla kapitalistiska
långivare, i sista hand styrda av det som jag kallar den dolda makten eller
plutokratin.
Tabell 1
Hur den matematiskt omöjliga situationen uppstår när pengar lånas ut mot ränta
Kolumn 1
Tidpunkt
Tidpunkt
T då B ger
samhället
lån

Kolumn 2
Beviljade lån
B:s lån till
samhället vid
tidpunkten T i
miljarder kronor
(kapitalbeloppet)

T1
T2

0+1
+1+1+2 =
+4
+4+4+
-12
+4 = +12
+12+12+8 = +32 -32
+32+32+16 = +80 -80
+80+80+32 =
-192
+192
+192+192+64 = -448
+448
Starkt
Starkt
accelererande
accelererande
ökning
ökning

T3
T4
T5
T6
T7
etc

Kolumn 3
Kolumn 4
Amorteringar Räntor
Amorteringar, Räntor som
dvs kapitaldelar samhället
som samhället måste betala
måste
till B vid tidåterbetala till B punkten T+1 i
vid tidpunkten miljarder
T+1 i miljarder kronor
kronor
-1
-1
-4
-4
-12

Kolumn 5
Kolumn 6
Shunt
Skuld
Tillskott
Samhällets
samhällslikvida
underskott (skuld till
pengar vid varje B) vid tidpunkten
lånetillfälle (som T+1 i miljarder
innebär en skenbart kronor sker
ökad mängd
pengar i
samhällsekonomin)
0-1
-1-1 = -2
-1-1 = - 2
-4-4 = -8
-2-2 = -4
-12-12 = -24

-32
-80
-192

-4-4 = -8
-8-8 = -16
-16-16 = -32

-32-32 = -64
-80-80 = -160
-192-192 = -384

-448

-32-32 = -64

-448-448 = - 896

Starkt
accelerande
ökning.

Konstant ökning

Starkt accelererande
ökning

Tabell 1 visar den principiella förändringen i skuldsättning i världen under en
högkonjunktur, där skulden bestäms av hur mycket ytterligare pengar som då
portionsvis lånas ut mot ränta till världen i sin helhet.
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Verklighetens stora pyramidspel97 är långt mer komplicerat än
vad tabell 1 visar...
Här är det på sin plats att betona att tabell 1 är starkt förenklad, schematisk. Vi
förutsätter sålunda att högkonjunkturfasen är samtidig i alla delar av världen.
Verklighetens tabell 1 är naturligtvis enormt komplicerad, eftersom erfarenheten
visar att det vid en och samma tidpunkt kan råda högkonjunktur i en del av
världen och lågkonjunktur i en annan. Det innebär att verklighetens tabell 1
består av flera olika tabeller som måste vägas samman, vilket är ett mycket
komplicerat arbete som sköts med moderna superdatorer på åtminstone en lång
rad av centralbankerna i åtminstone 173 nationer där centralbankernas
centralbank BIS i Schweiz är en mycket viktig överordnad enhet i ett dylikt
sammanhang. Att bilda sig en uppfattning om verklighetens extremt avancerade
tabell 1, blir därför en uppgift för de stora utredningarna att arbeta fram utifrån
det material dessa kommer att ha tillgång till, i och med att man har ett
analysunderlag från bland annat över 200 länders regeringskanslier, världens
många centralbanker, centralbankernas centralbank BIS i Schweiz, Federal
Reserve Bank i USA, Japans, Tyskland, Frankrikes, Englands, Italiens mäktiga
centralbanker etc.
Här vill jag att du skall förstå att tabell 1 innehåller extremt känslig politisk
information, då tabellen redan i sitt förenklade tillstånd, tillsammans med
Bernard Lietaers räkneoperationer, avslöjar att det endast är marginella summor
pengar (ca 2 procent, enligt Lietaer) som går till välfärdsbyggande i världen.
Resten av världsekonomins enorma kapitalsummor (sålunda ca 98 procent) styrs
via bankerna, och i deras förlängning av samhällskraften B, till bokstavligt talat
vettlös kasinoverksamhet (spekulation i form av olika vadslagningar på de
internationella valutamarknaderna).

Eftersom frågan är känslig, vill jag återigen påpeka…
Personligen anser jag att spel i sig varken är syndigt eller omoraliskt. Spel kan
naturligtvis kan vara mycket underhållande som avkoppling - så länge ingen,
varken spelaren eller annan, kommer till skada. Men när den verkliga ekonomin
i världen, omfattande över 200 nationer – alla givetvis med jättestora ”behov” av
allehanda slag, såsom samhällsbyggande, mat, vatten, elektricitet, bra bostäder,
väl fungerande kommunikationer, väl utbyggda rekreationsmöjligheter, omtanke
om de svaga, sjuka och utsatta i samhället iform av väl utbyggda sociala
skyddsnät etc. i ett ständigt byte av varor och tjänster, import och export - görs
till ett spelhus styrt av girighet, istället för att nämnda behov får högsta prioritet,
måste världen i detta avseende sägas vara – rena dårhuset. Jag är absolut
allvarlig när jag påpekar detta! Följande enkla moraliska liknelse tas här till
hjälp. Föreställ dig en familjefader som vid varje avlöningstillfälle väljer att gå
97

Se analys i del I kapitel 6 och 10, samt i del II kapitel 9-17
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på kasino98, och där, fullständigt utan omtanke om sin familj, väljer att spendera
hela natten på spel och dobbel, för att sedan komma hem framåt småtimmarna
med endast ca 2 procent kvar i plånboken. Dessa ynka 2 procent av
månadslönen skall sedan räcka till familjens behov av mat och andra
förnödenheter under resten av månaden. 98 procent av lönen ”råkade” försvinna
som förluster på allehanda spel som black jack, poker, roulette, baccarat, craps,
keno o.s.v. på kasinot. Vem den egensinnige familjefadern symboliserar är inte
svårt att räkna ut.

Ett politiskt känsligt faktum...
Här skall man lägga märke till att pengar i sig kan tillverkas i det närmast helt
gratis och i hur stora mängder, d.v.s. summor, som helst, när som helst, när ett
folk väl har kontroll över sitt lands penningtillverkande maskiner. Så ser ett
politiskt känsligt faktum ut. Det innebär att det egentligen aldrig skulle behöva
råda någon som helst brist på pengar överhuvudtaget i någon av de över 200
nationerna i vår värld. Om man likväl medvetet önskar kontrollera samhällets
pengar, därför att det för vissa människor är så oerhört kittlande, ja, orgiastiskt,
att ha makten att kunna styra över världen, kan detta med fördel ske genom att
mörklägga de tre helt samhällsavgörande frågorna I, II och III. Då kan nämligen
en illusion spelas ut, där landets politiker dirigeras att med en mun påstå att det
råder brist på pengar i nationen. Att samhällets invånare då naturligtvis måste
rätta in sig i ledet och rätta mun efter matsäcken, och likt plikttrogna myror, dra
sitt strå till den magra stacken genom själva bidra med pengar, dels genom att ta
lån, dels genom att betala räntor, och till råga på allt detta också skatt, för att
kunna bygga en åtminstone dräglig välfärd, och på så sätt hålla samhällslågan
hjälpligt brinnande. Påståenden som är rena rama lurendrejeriet.
Det vore naturligtvis direkt pinsamt och avslöjande för dessa politiker, om
det plötsligt skulle visa sig att det inte alls behöver råda brist på pengar i
samhället, utan tvärt om med stor fördel kunde föras ut betydligt större mängder
pengar i världsekonomin än vad som nu sker. Detta utan att dessa väldiga
mängder ytterligare pengar skapar vare sig inflation eller går till
kasinoverksamhet, utan i stället gör varje människa i världen ekonomiskt
oberoende.

Om sifferförhållandet 98:2 i stället blev 0:100...
Om dagens procentsiffror beträffande världslig spelhusverksamhet kontra
samhällsuppbyggande verksamhet exempelvis kunde vändas på, så att 98:2 helst
blev 0:100, skulle stor mänsklig livs- och skaparglädje kunna åstadkommas i
världen, och ett aldrig tidigare skådat blomstrande välstånd kunna bli följden.
Samtidigt skulle dagens pyramidspelsverksamhet (98 procent kasinospelande i
dagens verkliga globala ekonomi) baserad på lån mot ränta (den matematisk
98

Se även analys del II kapitel 17
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omöjliga situationen) försvinna. Då skulle en avgörande viktig balans i den
verkliga globala ekonomin utan underminerande pyramidspel skapas, samtidigt
som människans behov av spel kan flyttas till cybervärldens datorer både
högintelligent och tryggt utan att den verkliga världens känsliga ekonomi längre
skadas. Avsikten med den här boken är att bidra till att den saken blir verklighet,
ju snarare desto bättre.

Vikten av att skapa folkligt förankrad medvetenhet...
Det nuvarande kasinosystemet ser jag som vettlöst, dirigerat av en
högintelligens som bara ser till sitt eget bästa. De vill ge sken av att det handlar
helt normala finansiella transaktioner på en globaliserad marknad. Därför är det
nu så viktigt att skapa en bred folklig medvetenhet i världen om de tre
samhällsavgörande frågorna I, II och III. I dessa tre frågor, och hur folk över
hela världen kommer att välja att besvara dem, ligger över 200 nationers
möjlighet att skapa en ljus framtid med ett oerhört mycket mer utvecklat och
människovänligt samhälle än dagens. Detta gäller också de nordiska länderna
Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, som allmänt måste sägas vara redan
förhållandevis människovänliga och demokratiskt utvecklade. Så oerhört
kraftfullt samhällsomdanande och dramatiskt välståndshöjande potential ligger i
frågorna I, II och III, om de väljs att besvaras på ett humant, människovänligt
sätt. Därmed återvänder vi till tabell 1.

Några tekniska detaljer i tabell 1...
I tabellen betyder plustecken att pengar tillförs samhället (tillskott) i form av lån.
Minustecken representerar pengar, som samhället står i skuld med, och alltså
egentligen saknar, varför det handlar om en brist i samhällsekonomin. På så vis
skiljer vi mellan existerande lånade pengar (tillskott) och icke existerande,
saknade pengar (skuld). Tabell 1 är som du ser uppbyggd av sex vertikala
kolumner och åtta horisontella rader. Ett informationsflöde skapas bestående av
sammanlagt 48 rutor med information. Varje enskild ruta växelverkar
matematiskt med de övriga 47 rutorna, reglerat av vad jag fortsättningsvis
kommer att kalla det kapitalistiska pyramidspelets första huvudregel.
Denna första huvudregel är ett styrverktyg (ett designverktyg) med vars
hjälp skuldpyramiden formas till att få ett visst utseende (få vissa ekonomiska
egenskaper). Den första huvudregeln bestämmer storleken på de lån
(kapitalbeloppens storlek) till världssamhället, som samhällsmakten B för ut
dygnet runt för att uppnå sina fyra mål. Kolumn 2 i tabell 1 åskådliggör hur
storleken på dessa lån hela tiden accelererande tilltar.

Första huvudregeln…
Varje ytterligare lån som det samlade banksystemet (vars förlängning i boken
sålunda kallas samhällskraften B) beviljar det samlade samhället, är till sin
storlek avpassat så att det nya lånet a) exakt skall täcka samhällets
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sammanlagda skuld på pengar vid lånetillfället (kolumn 6, som är den
matematiskt omöjliga situationens framväxt i sifferform), som uppstått genom
föregående låneomgångar (kolumn 2, raden innan) plus b) att en viss avpassad
mängd ytterligare pengar, shunten, vars storlek bestäms av det kapitalistiska
pyramidspelets andra huvudregel - den så kallade shuntregeln – också skall
föras ut i det nya lånet.

Andra huvudregeln (shuntregeln)…
Det kapitalistiska pyramidspelets andra huvudregel, shuntregeln, är också ett
verktyg som medverkar till pyramidens form (som visar hur snabbt
skuldsättningen i världen ökar, och därmed risken för att en skuldfälla skall
uppstå). Shuntregeln är ett verktyg som ger kapitalismen ett visst lokalt utseende
i varje enskild nation (beroende på hur de tre samhällsavgörande frågorna I, II
och III besvaras lokalt, och av vem i den enskilda nationen). Med andra ord
beroende på vilken typ av statssystem som tillämpas (demokrati, diktatur...)

De tre samhällsavgörande frågorna I, II och III i klassisk
kommunism99...
I ett kommunistiskt land med klassisk ”stalinistisk” design, som Sovjets 1930talsmodell, besvaras frågorna I, II och III med att räntan sätts till 0 procent,
samt att lånen definieras som ”gåvor”. Dock att gåvorna medvetet och cyniskt är
så extremt snålt tilltagna att det ekonomiska resultatet blir en planekonomi utan
välstånd. Det innebär visserligen ett samhälle utan skatter och arbetslöshet, men
ett system med statsterror, mycket låg generell befolkningsmässig
levnadsstandard (låga löner, men löner till alla), och med en extremt tungrodd,
ineffektiv, centralstyrd byråkrati. Livet inom systemet för den vanliga
människan blir i princip glädjelöst och robotliknande. Detta samtidigt som den
styrande eliten invigda politiker lever i en hemlig, överdådig lyx med många
olika gräddfiler till sitt förfogande i allt från vanlig biltrafik till sjukvårdsköer,
bostadsköer, tillgång till grandios semestervilla vid havet etc. Idag är det
Nordkorea som uppvisar drag av denna äldre typ av kommunistiskt statsskick.

Kommunism i förvandling med inslag av synlig kapitalism...
I kommunistiska länder, som är mera marknadsekonomiskt orienterade, är det
istället en mix mellan lån med nollränta och mycket låg ränta, där
amorteringstiden avgörs av en centralkommitté på högsta politiska nivå, på det
att en favoriserad person kan slippa amorteringar under kanske fem - tio år,
medan den som inte är favoriserad, får vidkännas omedelbara amorteringar och
kanske helt andra räntor. I Kina tillämpas denna typ av ekonomisk styrning
inom ramen för ett övergripande ekonomiskt system, som är en mix mellan
monetärt finansierad ekonomi (i detta sammanhang i form av en mycket
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Se analys i del I kapitel 6 och 12, samt i del II kapitel 13, 16, 19, 26, 37, 39 och 54
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primitivt utvecklad planekonomi av kommunist-diktatorisk modell) och
kapitalism (marknadsekonomi, d.v.s. pyramidspelsekonomi, med sin alltid
inbyggda brist på pengar). Samsandes sida vid sida pågår således dessa två typer
av mycket olika ekonomiska system i det moderna Kina i skapande av enorma
kontraster i hur olika befolkningsgrupper får del av samhällets välstånd.

Hongkongexperimentet...
Idag år 2012 försöker Kina få västvärldens erkännande för att man närmat sig
marknadsekonomi från att ha varit ett renodlat kommunistiskt hårt styrt monetärt
finansierat ekonomiskt system under årtionden efter Mao Zedongs
kommunistiska maktövertagande år 1949. Ett undantag i Kina är Hongkong
(sedan år 1997 en särskild administrativ region, så kallad SAR, i södra Kina)
som tillåtits få ha kvar sin kapitalistiska marknadsekonomi sedan det brittiska
styret då upphörde. På så sätt har det styrande kommunistpartiet i Kina
jättestaden Hongkong som ett slags ekonomiskt experiment100, med vars hjälp de
ingående dag för dag kan utvärdera kapitalism på nära håll, och samtidigt här
lokalt i hög grad dirigera densamma.
Här vill jag att du skall förstå, att lånen i såväl en kommunistisk stat som i en
rent kapitalistisk stat eller i en mix av dem båda, kan vara behäftade med olika
ränta (negativ, noll eller positiv). På så sätt har marknadsekonomi gjort sitt intåg
i det från början planekonomiskt tungrodda kommunistiska Kina, där
planekonomin fortfarande är grundtonen.

Öppet kapitalistiska nationer...
Vänder vi slutligen blicken mot typiskt marknadsekonomiskt orienterade, öppet
kapitalistiska nationer, hyllas här den kapitalistiska utopin, där var och en sägs
ha möjligheten att förverkliga sina drömmars mål. Här möter vi en situation där
nästan alla pengar som förs ut i samhället är behäftade med såväl
amorteringsplikt som räntor, där de senare kan sägas variera mellan plus, noll
och minus, beroende på hur den utlånande instansen, samhällskraften B, lyckas
eller misslyckas i sina affärer. Det vanliga är givetvis att räntan med god
marginal hamnar på plussidan på låntagarnas bekostnad, varvid kraften B
berikas och låntagarna utarmas.
I dylika kapitalistiska nationer gäller idag att en mindre del av de till
samhället av B utförda pengarna, något som hemlighålls, går till mutor och
korruption samt till hemliga konton inom militärforskning och säkerhetstjänster.
Trots att det sålunda handlar om en förhållandevis liten del av totalbeloppet till
samhället utförda pengar, gäller det ändå mycket stora sammanlagda faktiska
belopp, som är öronmärkta och besvärande, om de skulle synas i en offentlig
bokföring. De finns därför inte offentligt redovisade någonstans, och behöver
heller inte nödvändigtvis betalas tillbaka av mottagaren, och är därför inte
100
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behäftade med ränta (avkastningskrav). Dessa senare pengar är att betrakta som
underhållsgåvor från storspindlarna och spindlarna till vissa högprioriterade,
mer eller mindre hemliga delar, av deras totala organisation för att betryggande
kunna hålla ruljansen igång. ”Lite måste det få kosta om det skall smaka”.
Mottagarinstanserna är givetvis mycket lite kända för den vanliga människan.

”Kvantitativa lättnader” (QE) och köp av skräpobligationer som
”gåvor”...
I denna senare mindre del av till samhället utförda pengar ingår också de belopp
som centralbankerna kallar ”kvantitativa lättnader101”, som de kan ge till
utvalda, krisdrabbade nyckelföretag, som samhällsmakten B värnar om, som
exempelvis de pengar det jättelika försäkringsbolaget AIG fick i samband med
Lehman Brothers-krisen år 2008, ett bolag som amerikanska centralbanken FED
då plötsligt blev ägare till, som jag tidigare berörde. Det kan också vara de
återkommande tillfällen då centralbanker plötsligt griper in i olika finanskriser
och köper en krisdrabbad nations i princip värdelösa statsobligationer, därför att
ingen annan på den globala marknaden vill köpa dessa skräppapper. En mäktig
beslutsperson någonstans i det fördolda bestämmer då att en krisdrabbad nations
tumskruvar skall dras åt ett varv till (jämför Grekland, Italien, Spanien, Portugal
i aktuell tid), där landet i fråga får den tveksamma ”förmånen” att genom
centralbankens obligationsstödköp kunna bygga på den redan vacklande
skuldpyramiden ytterligare en eller flera våningar fram till en senare oundviklig
kollaps.
Exempel på Dylika ”gåvor” kallas inte formellt inte gåvor, utan definieras
som ”osäkra krediter” (lån mot ränta, där lånens kapitaldelar kanske inte
kommer att kunna återbetalas, och där lånens räntedelar kanske inte heller
kommer att betalas).

Exempel på ”gåvor” av typen ”kvantitativa lättnader”...
är de tre tillfällen, dels år 2008, dels åren 2010 – 2011, då den amerikanska
centralbanken Federal Reserve Bank, FED, helt plötsligt utan ansträngningar ur
tomma intet tillverkade enorma summor öronmärkta, obs, inte utlåningsbara
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Kvantitativ lättnad - http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantitativ_l%C3%A4ttnad
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What is QE1? - http://useconomy.about.com/od/Fed/g/QE1.htm
Quantitavie easing 2 – QE2 - http://www.investopedia.com/terms/q/quantitative-easing-2-qe2.asp
The Federal Reserve launches QE3 – The Power of Positive Thinking (2012)
http://www.economist.com/node/21563040
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pengar (som jag gått igenom tidigare i texten), och förde över dessa till
särskilda, utvalda, mottagare (vissa banker, bolåneinstitut, försäkringsbolaget
AIG och andra instanser). I AIG:s fall handlar det om att AIG fick sammanlagt
182.5 miljarder dollar, där också amerikanska statliga finansdepartementet, och
sålunda indirekt det amerikanska folket med sina inbetalade skatter, var med på
ett hörn. FED stod ensamt för åtminstone 85 miljarder dollar till AIG
(penninginjektionen den 16 september 2008, dagen efter att Lehman Brothers
hade gått i konkurs och den stora finanskrisen löstes ut). FED har sedan på
likartat sätt fört ut två ytterligare kvantitativa lättnader (gåvor utan
nödvändigtvis krav på återbetalning med ränta), QE1 (175 + 1 250 = 1 425
miljarder dollar mellan den 25 november 2008 till den 31 mars 2010) och QE2
(600 miljarder dollar mellan den 3 november 2010 till den 30 juni 2011) till en
hel rad mottagare, bland annat utanför USA. Sammanlagt har FED på så vis
sedan finanskrisen tog fart fört ut åtminstone 1,425 + 600 + 85 = 2,110 miljarder
dollar, vilket med ordentlig råge motsvarar en åttondedel av den amerikanska
statsskulden (”national debt”) på ca 15,718 miljarder dollar den 13 maj 2011.
Pengarna som fördes ut på detta sätt kom bara i mycket blygsam utsträckning
den vanliga människan i USA till godo. Istället fyllde de ut stora hål i
privilegierade mottagares bokföringsböcker. Pengarna slukades huvudsakligen
för att göra minusposter i bokföringsböcker mindre, varför pengarna bara i ringa
omfattning kom ut i samhället. Det hela framställs som att de mottagande
bankerna, värdepappersmäklarna och andra institutioner har valt att ”ligga på
pengarna” tills vidare, och än så länge inte föra ut dem till samhället.

En diskriminering blir synlig: Privilegierade mottagare...
Här vill jag att du skall se, att dessa enorma injektioner med pengar som olika
centalbanker ibland tillämpar (amerikanska, japanska och engelska
centralbankerna som exempel i 2008 års finansiella kris) alltså inte kommer
samhället till del i form av välståndsskapande åtgärder (smörjoljepengar för byte
av samhällsnyttiga varor och tjänster), utan pengarna går till privilegierade
mottagare, som glider fram i en gräddfil i samhället. Pengarna ges med
motiveringen att samhället inte klarar sig utan dessa mottagande institutioner.
Mottagande banker, värdepappersmäklare och försäkringsbolag påstås vara ”för
stora för att tillåtas misslyckas”. Här vill jag att du också skall förstå hur lätt det
är att få fram pengar (skapa dem ur tomma intet), om den som har makten över
nationens penningtillverkande maskiner verkligen vill den saken. Det är i själva
verket en bagatell att skaffa fram till och med gigantiska belopp i en
handvändning, om man har den makten. Och lika lätt är det för den som har
makten att vara selektiv i sin fördelning, när nåderna delas ut, att cyniskt,
hänsynslöst se till att den vanliga människan på sin höjd får mycket lite av denna
nästan bokstavliga ”manna från himlen”.
Konsekvensen, om vi nu fortsätter med USA som exempel, är att stora
grupper i det amerikanska folket sedan Lehman Brothers-kraschen har fått det
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dramatiskt mycket sämre, med ökad fattigdom, hemlöshet och social misär i
samhället, med en ökad samhällspolarisering mellan de som har pengar och inte
har pengar. De amerikanska soppköken har ökat i antal. Folk får gå från hem
och grund, därför att bankerna löser ut först det första ”svärdet” (de frivilliga
konkurserna), därefter eller samtidigt det andra ”svärdet” (de ofrivilliga
konkurserna). På så sätt åskådliggörs hur hjärtlösa de ansvariga styrande är i ett
utpräglat kapitalistiskt land som USA när det gäller behandlingen av de egna
undersåtarna, med tanke på hur lätt det i själva verket är att få fram pengar. Det
handlar ju bara om att ha makt över nationens penningtillverkande maskiner,
och sedan trycka på knappen. På så vis demonstreras eller indikeras starkt att det
ingalunda är den folkvalda kongressen som styr över den ekonomiska
utvecklingen i USA, utan att det är de krafter som kontrollerar USA:s
penningtillverkande maskiner som bestämmer.

Debatten om kommunism kontra kapitalism hålls idag på en ytlig
nivå…
Amerikanska statens behandling av de delar av det amerikanska folket som just
nu har det mycket svårt, är så illa att det är jämförbart med hur illa det sovjetiska
folket ekonomiskt behandlades av makten i det kommunistiska Sovjet. Under
1930-talets depression i USA var denna statens styvmoderliga behandling av
amerikanska folket ännu mer accentuerad. En gemensam nämnare mellan de på
ytan starkt olika båda statssystemen träder fram, nämligen utstuderad
favorisering och diskriminering. Jämförelsen visar att i bägge dessa
statsbildningar (det gamla Sovjetunionen och det moderna USA) var det således
egentligen hela tiden hur lätt som helst för de personer, som har makten över
den aktuella nationens penningtillverkande maskiner, att när som helst tillverka
pengar ur tomma intet och föra ut dessa pengar som kvantitativa lättnader
(officiellt som lån), dock att lånen inte nödvändigtvis behöver betalas tillbaka,
och att ränta inte nödvändigtvis behöver vara större än noll), varför det många
gånger i praktiken handlar om gåvor. Väl sålunda att märka att pengarna som
fördes/förs ut på detta sätt inte gick/går till att förbättra folkets situation i
någotdera landet, utan öronmärkta favoriserade/favoriserar vissa utvalda
institutioner, med motiveringen att samhället inte klarar sig utan dessa.
Så länge debatten om kommunism kontra kapitalism hålls på en så ytlig
nivå, att de tre samhällsavgörande frågor I, II och III inte är del i debatten, så
länge är debatten meningslös och enbart polariserande (motsatsställande i termer
av rätt, fel, bra, dåligt, utvecklat, outvecklat). Det är de tre samhällsavgörande
frågorna som öppnar upp för att på ett djupare plan se systemens gemensamma
nämnare.

Dagens kapitalistiska Ryssland...
Det sovjetiska arvet, dagens kapitalistiska Ryssland, har inte förändrats till det
bättre beträffande makten över landets penningtillverkande maskiner. En uttalad
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brist på pengar för den vanliga människan i Sovjetsamhället har ersatts av en ny
uttalad brist på pengar för den vanliga människan i form av lågkonjunkturer, där
åtminstone tre av de fem ”svärden” i de fem svärdens illusion har lösts ut gång
på gång. Vad som var en starkt människofientlig sovjetisk monetärt finansierad
ekonomi under åren mellan 1917 och 1989 (men väl fungerande i det avseendet
att ekonomin inte var behäftad med svår inflation), har ersatts av en starkt
människofientlig kapitalistisk pyramidspelsekonomi (centralbanksstyrd)
hittilldags under åren 1990 – 2012. Denna senare ekonomi uppvisar svajningar
hit och dit i inflation samt hårt slående lågkonjunkturer med inslag av mycket
allvarlig ekonomisk krigföring, åtminstone 1998.

Begreppet kapitalism är ett svårt begrepp att analysera om
analysen inte skall bli ytlig och populistisk...
Som du ser, är begreppet kapitalism komplext. Det finns en rad nyanser att ta
hänsyn till, om man vill försöka sig på en definition. Men här ställs man inför
faktumet att även den klassiska kommunismen i praktisk utformning i själva
verket endast är en variant av kapitalism, eftersom det – märk väl - i detta
kommunistiska samhälle bara är en liten elit av människor som får det verkligen
väl ställt, och som kan njuta av diverse förmåner och gräddfiler. Så ser den
gemensamma nämnaren ut. Som kommunismen hittills har utformats på skilda
håll i vår värld, är den i praktiken mer att betrakta som olika variationer av
kapitalism, när man ser hur illa hela folk inom ideologins hägn har behandlats
och alltjämt behandlas.
Så länge ett politiskt-ideologiskt system i sin praktiska tillämpning är
människofientligt i det avseendet att det diskriminerar och låter ett fåtal
individer leva mycket gott (ofta i princip som ekonomiskt oberoende), medan
massorna tvingas leva mer eller mindre under umbäranden, ofta i materiell
fattigdom, och många gånger under förtryck, spelar det ingen roll vilken etikett
man sätter på systemet - kapitalism eller kommunism - eftersom det under ytan
fungerar likadant.
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Kapitel 14
Fortsatt analys av tabell 1
Åter till tabell 1, som här för enkelhetens skull kommer i repris.
Tabell 1
Hur den matematiskt omöjliga situationen uppstår när pengar lånas ut mot ränta
Kolumn 1
Tidpunkt
Tidpunkt
T då B ger
samhället
lån

Kolumn 2
Beviljade lån
B:s lån till
samhället vid
tidpunkten T i
miljarder kronor
(kapitalbeloppet)

T1
T2

0+1
+1+1+2 =
+4
+4+4+
-12
+4 = +12
+12+12+8 = +32 -32
+32+32+16 = +80 -80
+80+80+32 =
-192
+192
+192+192+64 = -448
+448
Starkt
Starkt
accelererande
accelererande
ökning
ökning

T3
T4
T5
T6
T7
etc

Kolumn 3
Amorteringar
Amorteringar,
d.v.s.
kapitaldelar
som samhället
måste
återbetala till B
vid tidpunkten
T+1 i miljarder
kronor
-1
-4

Kolumn 4
Kolumn 5
Kolumn 6
Räntor
Shunt
Skuld
Räntor som Tillskott
Samhällets
samhället
samhällslikvida
underskott (skuld
måste betala pengar vid varje till B) vid
till B vid tid- lånetillfälle (som tidpunkten T+1 i
punkten T+1 i innebär en skenbart miljarder kronor
miljarder
ökad mängd
sker
kronor
pengar i
samhällsekonomin)
-1
-4

0-1
-1-1 = - 2

-1-1 = -2

-12

-2-2 = -4

-4-4 = -8
-12-12 = -24

-32
-80
-192

-4-4 = -8
-8-8 = -16
-16-16 = -32

-32-32 = -64
-80-80 = -160
-192-192 = -384

-448

-32-32 = -64

-448-448 = - 896

Konstant ökning
Starkt
accelerande
ökning.

Starkt accelererande
ökning

Vi gör nu antagandet att vi befinner oss i början av en högkonjunktur, där
bankerna etc. (samhällskraften B) då plötsligt får order om att stimulera
samhällsekonomin och därför är frikostiga med lån, i första hand för att tjäna
pengar på räntor. För att kunna förstå hur samhällskraften B:s lån i miljarder
kronor till samhället vid olika tidpunkter T, d.v.s. siffrorna i kolumn 2,
bokstavligt talat växer fram, behöver man först förstå dels hur den så kallade
shunten (med hjälp av shuntregeln) samtidigt byggs på (kolumn 5) i samband att
den första huvudregeln utövas, d.v.s. samhällslånen tilltar i storlek. Och man
behöver också förstå hur den sammantagna skulden byggs upp i samhället
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(kolumn 6) - som är den matematiskt omöjliga situationens själva facit - genom
att samhället upprepat skuldsätter sig och ofrånkomligt närmar sig ett stadium i
slutfasen av högkonjunkturen med ett exploderande antal skuldfällor.

”Shunten” (andra huvudregeln) visas i kolumn 5...
Vi börjar med att fokusera på tabellens kolumn 5 - shunten - för att sedan ta oss
an samhällsskulden (den matematiskt omöjliga situationen) i kolumn 6. Rikta nu
alltså blicken på kolumn 5. Shunten är pengar som är tänkta att bland annat
”smörja” samhällsmaskineriet. Särskilt under högkonjunktur är behovet av
samhällslikvida pengar stort för det då utökade bytet av varor och tjänster.
Samhället går på högvarv. I form av lån ser samhällskraften B till att fylla på
samhällsbehovet av likvida pengar. Dessa pengar ”shuntas” ut av B i varierande
mängd alltefter behov till samhället, som sagt i form av lån, tillsammans med
lånepengar som är avsedda att täcka tidigare tagna låns amorteringar och räntor,
för att samhället skall kunna betala dessa (vilket sålunda sker med nya
lånepengar). Dessa senare lånedelar avsedda för att betala vilande amorteringar
och räntor är avsevärt större än shuntdelen. Shunten speglar sålunda bland annat
det under högkonjunktur ökade samhällsbehovet av likviditeter,
”smörjoljepengar”, för det expanderande bytet av varor och tjänster. Dessa
samhället tillförda ytterligare samhällslikvider (fritt rörliga, i samhället
omkringflytande shuntpengar) stannar tills vidare kvar som en successivt ökande
mängd pengar i samhällsmaskineriet. De amorteras sålunda till att börja med
inte, trots att det handlar om lånade pengar. Men - eftersom shunten sålunda är
en del av samhällets lån (kolumn 2), innebär denna successiva likviditetsökning
en hela tiden parallellt tilltagande skuldsättning. Det som av allmänheten
upplevs som en ökad tillgång på pengar i samhället under högkonjunktur (ökad
shunt), är enbart följden av ökad samhällelig skuldsättning. Att det sålunda
förefaller vara gott om pengar i samhället under högkonjunktur, är en stor
illusion, eftersom det intrycket är byggt på en skuld. Likviditetsökningen kan
sålunda ses som skenbar. I själva verket byggs sålunda en ökad sammanlagd
skuldsättning upp vid varje långivning. Vad som i slutänden skall amorteras och
betalas i ränta, ökar i och med varje ny långivning avsevärt mer än
kapitaltillskottet i form av shunten. Därför är det som allmänheten upplever som
en ökning av samhällslikvider, i själva verket är en real minskning av samhällets
totala tillgångar, p.g.a. den ökade skuldsättningen, som man kan vara övertygad
om är minutiöst bokförd i bankernas balansräkningsböcker.
Min kvalificerade gissning är att storspindlarna och spindlarna har en
kommandocentral där man samlar in och sammanställer hela den globala
kartellens samlade bankbokslut fortlöpande, förmodligen en gång per dygn. Mer
om den saken strax.
Två dolda tillväxande ”berg” av skuld som skall betalas...
Den sammanlagda samhällsskulden under högkonjunktur expanderar därför
våldsamt, ja, exploderar därför fram i storlek. Denna ökade skuldsättning
117

medför ofelbart att låntagarna generellt sett får allt svårare att sköta sina
amorteringar och ränteinbetalningar såsom avtalat i skuldbreven. Vilket i sin tur
tar sig uttryck i form av att två för allmänheten dolda tillväxande ”berg”
(kolumnerna 3 och 4) uppstår i bankernas bokföringsböcker, berg som
representerar obetalda amorteringar och räntor, i och med att hela tiden i detta
högkonjunkturskede ytterligare lån pumpas ut i samhället.
Shunten reglerar flödesmängden av ytterligare pengar till samhället...
Shunten speglar sålunda bland annat samhällets behov av smörjoljepengar.
Varje beviljad shunt innebär förvisso ett faktiskt tillskott av pengar till
samhället, men utgör samtidigt, som sagt, som del av ett lån från B, en skuld till
B för samma samhälle. Därför behandlas shuntpengarna bokföringsmässigt med
ett minustecken i tabellens kolumn 5. Som sagt, speglar shuntpengarna i kolumn
5 samhällets expanderande behov av bland annat ytterligare smörjoljepengar i
den ständigt pågående processen med byte av varor och tjänster, men också till
viss del behovet av ytterligare ”Monte Carlo”-pengar, som jag skall visa längre
fram102. Om du inte genast förstår vad jag menar, läs då igenom hela kapitlet
först översiktligt en gång, så kommer du att förstå när du sedan läser det en
andra gång, noggrannare.
Shuntregeln (det kapitalistiska pyramidspelets andra huvudregel) kan
åskådliggöras på flera sätt. En shunt är en reglerad flödesmängd av någonting,
exempelvis som i detta fall pengar. Man kan öka flödesmängden, och man kan
minska densamma. Som att vrida på kökskranen där hemma och i motsvarande
grad variera flödet av vattnet som strömmar ner i diskhon. I texten handlar
shunten sålunda om lånade pengar, som samhällskraften B låter rinna ut i
samhället på ett reglerat sätt, d.v.s. i större eller mindre mängd, enligt en
bestämd shuntregel. Samhällskraften B:s shuntventil reglerar hur mycket
ytterligare samhällslikvida pengar som skall tillåtas bli utförda i nationens, eller
för den delen i världens, totala ekonomi i samband med att B beviljar varje ny
stor låneomgång pengar i det nästan globala pyramidspelet103.
Spindlarna/storspindlarna kan alltså reglera sitt kapitalistiska shuntutflöde efter
eget behag. De kan välja att ändra på shunten, d.v.s. öppna eller strypa
shuntventilen, när det passar dem, eftersom de har makten över centralbankerna,
som officiellt bestämmer den saken. I tabell 1 har jag för åskådlighetens skull
valt att göra exemplet så enkelt och lättbegripligt som möjligt. I praktiken
hanteras shunten enligt följande enkla tumregel (shuntregeln):
Varje ny låneomgång till samhället innebär rent praktiskt att B då dubblerar
föregående lånetillfälles utförda shunt, däribland de så kallade
smörjoljepengarna, till samhällsmaskineriet.

102
103

Se analys del II kapitel 16-17
Se analys del I kapitel 6 och 10, samt i del II kapitel 9-17
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Exempel på hur en högkonjunktur byggs upp sett från
kontrollrummet104...
Nu åter till tabellen och exemplet: Som sagt, befinner vi oss i början av en
högkonjunktur. Samhällets skuldsättning till B antas i utgångsläget vara 0 (noll)
kronor. Vid tidpunkten T1 (kolumn 1) väljer samhällskraften B att stimulera
samhällsekonomin genom att beredvilligt ge samhället lån, i detta fall 1 miljard
kronor, vilket här åskådliggörs i ruta T1/kolumn 2 genom att 1 miljard adderas
till samhällets utgångsläge 0 kronor i lån. Samtidigt visar rutan T1/kolumn 3 att
samhället nu blir satt i skuld, och vid tidpunkten T1+1, alltså vid T2, måste
återbetala, amortera, det man är skyldig B, d.v.s. 1 miljard kronor. Att det
handlar om en skuld, åskådliggörs i kolumn 3 med minustecknet före siffran 1.
Samtidigt (vid tidpunkt T1+1 = T2) skall samhället betala ränta på samma T1lån. En ränta som givetvis också är en skuld för samhället, och därför får ett
minustecken i T1/kolumn 4. Att räntan i T1/kolumn 4 är satt till lika stort belopp
som kapital-/amorteringsbeloppet i T1/kolumn 3, d.v.s. 1 miljard, och för övrigt
följer den principen i hela exemplet, är bara för att göra detta så enkelt och
illustrativt som möjligt.
Hela det lån som B ger samhället vid tidpunkt T1 (d. v. s. 1 miljard) är så
kallade shuntpengar, och används därför som ”smörjolja” (ca 2 procent) och
”Monte Carlo”-pengar (ca 98 procent) i samhällsmaskineriet, vilket man ser i
ruta T1/kolumn 5, där shunten är bokförd som en samhällelig skuldökning från
noll till minus 1 miljard.
Som vi ser, visar ruta T1/kolumn 6, som speglar samhällets sammantagna
skuld inför nästa lån (i detta fall lånetillfälle T2), tre siffror med minustecken
framför. Dessa illustrerar att när tidpunken T1+1 = T2 börjar närma sig, har
samhället vid lånetillfälleT1 tillförts ett kapitalbelopp på 1 miljard, som är
bokförd som att samhället har en amorteringsskuld till B på detta kapitalbelopp
(illustrerat som -1) och även en ränteskuld (-1) för lånets löptid från T1 fram till
T2. Den tredje och sista siffran i kolumn 6 med minustecknet framför (-2) är den
adderade, totala samhällsskulden i ögonblicket T1+1.

T2-shunten blir sålunda ”T1-shunten plus lika mycket till”...
Nu är det så finurligt uttänkt att shunten ”stannar kvar” ute i samhället som en
kvardröjande skuld. Detta sker på så sätt, att trots att samhället vid tidpunkt T2
genom det nya lånet amortera sin kapitalskuld (och därmed ju också T1shunten), fördubblar samtidigt B - enligt shuntregeln - som nämnts, i och med
det nya lånet, föregående låns shuntbelopp. T2-shunten blir sålunda ”T1-shunten
plus lika mycket till”. Därigenom har samhället vid tidpunkt T2 kvar ”en
nettoshunt” i form av en shuntskuld på 1 miljard. Shuntskulden byggs sålunda
på vid varje nytt lånetillfälle, vilket givetvis inverkar motsvarande på den
sammanlagda samhällsskulden i kolumn 6. Samhällets skuldsituation vid en
104 Se analys del II kapitel 12, 14, 16-17 och 52
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viss tidpunkt (T+1), när det är dags att begära nytt lån, illustreras sålunda i hela
exempelförloppet av sista siffertalet med minustecken framför i T/kolumn 6.
När det i exemplet är dags för samhällets andra lån (tidpunkt T1+1), återges
sålunda skuldsituationen av siffrorna -1-1 = -2. Samhället har vid tidpunkt T1+1
en sammanlagd skuld till B på 2 miljarder.

Samhället skuldsätter sig ännu mer (T2-tidpunkten)...
Denna 2-miljardersskuld löser samhället i exemplet - vilket också är det
vanligaste i verkligheten - genom att vid tidpunkt T2 skuldsätta sig ännu mer
hos B. Eftersom det är så kallad högkonjunktur, har samhället inga som helst
problem att få sina önskemål om ytterligare lån tillgodosedda av B vid tidpunkt
T2. Vid denna tidpunkt har samhället ett skriande behov av mer pengar. Dels
behövs mer ”smörjolja” för bytet varor och tjänster, som pågår för högtryck.
Men också pengar för att kunna amortera T1-lånets kapitaldel och betala samma
låns räntor, eftersom det nu blivit dags för den saken. (Däremot låter man, som
nämnts, shunten ”stanna kvar” ute i samhället genom att tacksamt acceptera B:s
”generösa” erbjudande om att dubblera T1-lånets shuntbelopp. Den saken ligger
ju helt i linje med samhällets önskemål.) En sådan dubblering sker sålunda vid
varje nytt lånetillfälle, enligt långivarnas shuntregel (det kapitalistiska
pyramidspelets andra huvudregel). Långivare som, vilket skall noteras, har egna
penningtillverkande maskiner. Dessa är spindlarnas och storspindlarnas
underavdelningar, tillsammans utgörande samhällskraften B, d.v.s.
centralbankerna, affärsbankerna, kreditkortsföretagen, multinationella företags
banker etc.
Åter till exemplet och tidpunkten T2. Nu tillför B mer lånepengar: 1+1
miljard för att samhället skall kunna amortera och betala räntan på lån T1, samt
också en dubblerad T1-shunt, allt summerat till 4 miljarder, åskådliggjort i ruta
T2/kolumn 2. I vanlig ordning redovisas samhällets nya kapitalbeloppsskuld, det
som skall amorteras vid tidpunkt T2+1 = T3, i ruta T2/kolumn 3, och likadant
den kommande räntan vis samma tidpunkt i ruta T2/kolumn 4. Att shunten
fördubblas, visas i T2/kolumn 5 i vanlig ordning, liksom att den nya totala
samhällsskulden är redovisad i ruta T2/kolumn 6, enligt samma princip som i
T1-omgången. T2/kolumn 6 visar sålunda det nya T2-lånets tillförda
kapitalbelopp som en skuld (minustecknet) samt den ränta som skall betalas vid
tidpunkt T2+1. Att samhällskraften B ser till att shunten ”kvarstannar” i
samhället genom att fördubbla T2:s shuntbelopp jämfört med motsvarande T1belopp, allt enligt det kapitalistiska pyramidspelets andra huvudregel, är
åskådliggjort i sifferform i ruta T2/kolumn 5 i tabellen. Sammanlagt efter
tidpunkt T2 cirkulerar 2 miljarder som shuntpengar i samhället.
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En explosiv samhällelig skuld- eller penningbristsituation växer
fram...
Som man redan i detta tidiga skede kan utläsa, medför den upprepade
låneproceduren synnerligen allvarliga samhällskonsekvenser i form av ”tre
negativa, samverkande summeringar (additioner)”, som tillsammans bildar ”en
ond ekonomisk spiral”. Räntorna accelererar i takt med att kapitalbeloppet hela
tiden stiger, vilket det hela tiden gör dels p.g.a. dubblerade shuntbelopp, dels
p.g.a. de accelererande räntorna... Det ena ger sålunda upphov till det andra, för
att i slutänden framstå som en explosiv samhällelig skuld- eller
penningbristsituation i kolumn 6. Beträffande vad de ytterligare shuntpengarna
används till, återkommer jag till det längre fram i texten. Att jag här väljer att
vara övertydlig, beror på att det är många detaljer att hålla ordning på. Med T2exemplet har du principen klar för dig. Vi fortsätter nu utlåningsförloppet för att
allt skall bli komplett.

Samhället skuldsättning ökas på ännu mer (T3-tidpunkten)...
Vi har nu kommit till tidpunken T3. Fortfarande råder högkonjunktur, och
samhället behöver mera pengar. Dels mera shuntkapital, d.v.s. pengar för att
hålla samhällsmaskineriet väloljat, men också pengar för att betala amorteringar
och räntor förenliga med T2-lånen. Shuntprincipen är oförändrad: B fördubblar
den shunt som redan ”flödar” där ute i samhället, d.v.s. från 2 till 4 miljarder
(som T3/kolumn 5 visar med sitt minustecken framför siffran 4, utvisande att
shunten är en del av samhällets totala skuld till B). Dessutom skall T2-lånets
kapitalbelopp på 4 miljarder amorteras, och lika mycket betalas i ränta på
samma lån, varför samhällets T3-lån totalt måste uppgå till + 4 (amortering) + 4
(ränta) + 4 (dubblering av T2-shunten) = 12 miljarder kronor. Tendensen är
uppenbar: kapitalbeloppen börjar skena. Och då är vi ändå bara i början av
lånekarusellen.

Vi knyter an till pyramidspelet som begrepp igen...
Utifrån tidigare anförda definitionen105 av begreppet pyramidspel blir det möjligt
att i den ovan principiellt beskrivna samhälleliga lånekarusellen betrakta de
enskilda låntagarna som investerare (i samhälleliga projekt) med hjälp av lånade
pengar mot ränta. De som lånar ut pengarna (samhällskraften B) kan å sin sida
ses som ”redan etablerade investerare” i samma samhällsgemenskap och därmed
i samma projekt, som ”tilldelas finansiell utdelning” (i form av räntor) genom de
medel som ”nytillkommande investerare (låntagarna) investerar i samma sak”,
d.v.s i de nämnda samhällsprojekten. Därmed är det avslöjat och fastslaget att
all denna samhälleliga utlåningsverksamhet mot ränta - principiellt
åskådliggjord i tabell 1 - som banker och andra kreditinstitut ägnar sig åt, är ett
enda stort pyramidspel av den allra värsta sorten, både siffermässigt, med
105 Se analys del II kapitel 12
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negativ utdelning till ”nytillkomna investerare” (låntagarna) synliggjord i den
obönhörliga successiva skuldökningen i kolumn 6, och definitionsmässigt.

T4-tidpunkten...
Därmed har vi hunnit fram till tidpunkt T4 och samhällslån nummer 4 i tabell 1.
Återigen förs det ut samhällslikvida pengar (shunt) motsvarade dubbla mängden
som fördes ut i det 3:e samhällslånet, allt enligt shuntregeln. I det 3.e
samhällslånet fördes 4 miljarder shuntpengar ut. Alltså förs i det 4:e lånet 8
miljarder ut. Rent matematiskt uttrycks den saken genom siffrorna -4-4 = -8 i
ruta T4/kolumn 5, eller i ord uttryckt: 3.e samhällslånets shuntdel 4 miljarder
plus lika mycket till, gör 4.e samhällslånets shuntdel till 8 miljarder, som är en
samhällsskuld. Genom att gång på gång tillämpa samma återkommande
shuntregel i tabell 1, bygger man upp siffervärden i rutorna i kolumn 5, som
sålunda, liksom lånens kapitaldelar och räntor, är grunden för en accelererande
samhällsskuld till B, åskådliggjord i kolumn 6.
Eftersom vi här särskilt koncentrerar oss på shunten, kan man konstatera,
genom att följa shuntkolumn 5 uppifrån och ned, att samhället via B:s lån
förvisso tilldelas ytterligare samhällslikvider (som sagt till priset av en ökad
skuld), och att detta sker linjärt (likviditeterna i samhället ökar lika mycket hela
tiden), sålunda varken accelererande eller inbromsande.

Den makt det innebär att ha tillgång till kontrollrummet...
Det är klart att en liten utvald grupp personer som har tillgång till verklighetens
tabell 1 i ett samhälle, och samtidigt har hundra procent makt över nationens
penningtillverkande maskiner, har ett kraftfullt maktövertag över dem som inte
har samma tillgångar. En sådan privilegierad maktgrupp kan i hög utsträckning
styra hela samhällsutvecklingen, då denna är starkt beroende av just shunten,
den mängd pengar som finns likvida i samhället. I verkligheten tillkommer
också ”floaten”, som är pengar som egentligen är amorteringar och räntor som
under en kortare eller längre period fungerar som samhällslikvida pengar. Jag
återkommer längre fram i kapitlet med dels mer om dessa floatingpengar, dels
mer om den makt som med hjälp av penningtillverkande maskiner kontrollerar
samhället. Som du ser, är pyramiden ett komplicerat bygge. Först dock en del
ytterligare detaljer utöver den så kallade shunten, nu genomgången, som det är
väsentligt att uppmärksamma dig som läsare på och klargöra. Först lite mer om
hur samhällets låneskuld uppstår med den schematiska tabell 1 som stöd.

Hur samhällets låneskuld sålunda uppstår...
Jag har redan varit inne lite på hur samhällets totala skuld till B uppstår och
byggs på (kolumn 6). Kort repetition: Redan i och med den första låneomgången
T1 uppstod en givetvis en skuldsituation p.g.a. kapitalbeloppet i sig, som ju var
ett lån, och p.g.a. att ränta för T1-lånet senare skulle betalas. Denna skuld
byggdes avsevärt på redan genom T2-lånet, då detta låns kapitalbelopp tvunget
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blev bra mycket större än T1:s dels p.g.a. fördubblad shunt jämfört med T1, dels
därför att ränta för T1-lånet skulle betalas. Det ena gav det andra. När det är
dags för samhället att amortera T2-lånet plus dess räntor vid tidpunkt T2+1 =
T3, är skuldsituationen den som åskådliggörs i ruta T2/kolumn 6. Den reala
samhällsbristen på pengar är då sålunda i exemplet fyrfaldigad till 8 miljarder
jämfört med motsvarande T1-skuld vid tidpunkt T1+1=T2.
Nåväl, även T2-lånet kräver så småningom, vid tidpunkt T2+1 =T3,
amortering och betalning av ränta. T3-lånets kapitalbelopp tvingas i höjden till 3
gånger T2:s, vilket kan utläsas av ruta T3/kolumn 2. Och T3-lånet förstärker
samhällsbristen på pengar (T3/kolumn 6) ytterligare jämfört med T2-lånet, från
8 till 24 miljarder. Därmed är logiken för hur samhällsskulden på pengar uppstår
och accelererar, för att inte säga exploderar fram under slutet av
högkonjunkturfasen (utan att den vanliga människan i samhället ser detta
händelseförlopp eftersom det verkar vara gott om pengar i samhället under
högkonjunkturen, lätt att få lån), demonstrerad (kolumn 6). Här demonstreras
med vilken ohygglig samhällsförstörande kraft en ackumulerande skuld,
knappast svårförståeligt, snart övergår i rena skuldfällor - d. v. s. i situationer av
slutet under högkonjunktur, där låntagarna inte klarar av överenskomna
amorteringar och ränteinbetalningar. Det är dessa skuldfällor som är det
konkreta resultatet av den matematiskt omöjliga situationen med sin obevekliga
logik. Det är också dessa skuldsituationer och skuldfällor som orsakar de redan
nämnda två ”bergens” uppbyggnad i långivarnas bokföringsböcker
(bokföringsbristen), brister p. g. a. låntagares oförmåga att betala amorteringar
och räntor. Brister som sålunda i ett visst skede gör att högkonjunkturen
medvetet bryts till förmån för lågkonjunktur och ytterligare låntagarelände i
form av de fem svärdens illusion, där den andra sortens brist på pengar plötsligt
blir dramatiskt synliggjord i samhället (den allmänna bristen på pengar i
samhälle).

Orsaken till den explosionsartade utvecklingen av elakartad
samhällsskuld...
som dagens Grekland mer än väl exemplifierar, då med verklighetsanpassad
”tabell 1” är sålunda tvåfaldig: räntepåbyggnaden och shuntbeloppets
successiva dubblering, där, som lätt utläses av kolumn 4 respektive 5, räntorna
är mest påfrestande för samhället, d.v.s. står för större delen av lånens
successiva kapitalbeloppsökning. Vad gäller shuntregeln, kapitalismens andra
huvudregel, d.v.s. hur mycket pengar som ska föras ut i samhällsmaskineriet, är
denna inte huggen i sten, utan flexibel. Det innebär att storspindlarna och
spindlarna i stor utsträckning efter behag kan reglera shuntdosen, d.v.s. i
varierande grad dra åt samhällets tumskruvar, d.v.s. skuldbördan i världens
samhällen, beroende på vilken fas de ligger i för uppnåendet av sina fyra
målsättningar. Shuntventilen fyller sålunda en viktig reglerande funktion.
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Kapitel 15
Variationer på ett tema
Iterationsprincipen…
Så vänder vi blicken mot kolumn 2 i tabell 1, storleken på lånens kapitalbelopp.
Sålunda dags att beskriva kapitalismens första huvudregel lite närmare. Denna
första huvudregel bygger på en speciell upprepningsprincip som kallas för
iteration, något som är mycket vanligt förekommande både i naturen, i
matematiken och i verklighetens samhälle. Iteration är när något återkommer
likartat men inte lika i ett större eller mindre antal upprepningar (i vissa fall i
det oändliga, vilket Martinus kosmologi, som jag återkommer till, ger klara
belägg för). I denna kosmologi beskrivs hur allt i ”det lilla”, d.v.s. i det denne
författare kallar ”mikrokosmos”, som är cell-, molekyl-, atom-, kvantvärlden
etcetera, är likartat, analogt, men inte lika det som återfinns i ”mellankosmos”,
d.v.s. det som vi vanligtvis uppfattar som vår sinnliga omvärld, d.v.s. växter,
djur och människor på jorden, och även likartat men inte lika ”det stora”, d.v.s.
”makrokosmos”, som är det som vi ser som jordklotet, solsystemet, vintergatan
och universum).
Vad betyder nu iteration mera närliggande och handfast? Låt oss ta ett
exempel från naturen. Årstidsväxlingar är ett utvecklingsförlopp som människor
vanligen upplever i sina liv om och om igen, år efter år. Varje gång det blir vår
säger människor att nu är våren åter här. Men det är inte exakt samma vår som
tidigare vårar som upprepas, utan det är bara temat vår som upprepas. Ett tema
som återkommer år efter år. Varje ny vår är med andra ord unik och skiljer sig
från föregående vårar i sina detaljer. Det kan uttryckas som att något likartat
återkommer (upprepas), som dock inte är exakt detsamma, som i upprepningen
som tidigare gånger. Ännu ett exempel: När man låter fingret trycka ner de vita
tangenterna längs en pianoklaviatur från vänster till höger, hör man tonerna C,
D, E, F, G, A, H, som återkommer i oktav efter oktav. Man kan vid varje nerslag
höra en ton som är likartad men inte lika motsvarande ton i tidigare och senare
oktaver. Tonlära säger att tonvärdet för exempelvis tonen C återkommer
(upprepas lika) medan frekvensen (antalet svängningar per sekund) ständigt
antar högre och högre värden.
I appendix 1 i slutet av del III utreder jag begreppet iteration mer djupgående
för intresserade läsare. Andra exempel på iteration är hur grundämnenas
periodiska system är uppbyggt, eller hur den typ av matematik resonerar som
beskriver fraktalgeometri, eller hur musik kan komponeras (exempelvis
tonsättaren Bachs orgelstycke Det välstämda klaviaturet [das wohltemperierte
klavier]) etc. Exemplen kan mångfaldigas, då iterationsprincipen är universell.
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Iterationsprincipen inom ekonomi...
Även i ekonomin förekommer iterationsprincipen. I sammanhanget
kapitalismens gigantiska pyramidspel106 är denna kapitalisms första huvudregel
ett iterativt nationalekonomiskt förlopp, ett skeende som upprepas. Något
likartat återkommer utan att vara lika. Detta är kapitalismens första huvudregel.
Denna första huvudregel visar att de i varje ny låneomgång beviljade lånens
storlek förändras genom - iteration. Med andra ord följer utlåningsbeloppen en
bestämd mall. De är likartade i förhållande till varandra, har en fix relation, även
om de storleksmässigt varierar. Ständigt nya, ökande siffervärden i utlåningen,
men storleksmässigt hela tiden i en och samma relation till den närmast
föregående utlåningen. Hur de kapitalistiska utlåningsbeloppen principiellt
accelererande växer, åskådliggörs i tabell 1:s
kolumn 2.
För att beskriva första huvudregelns nationalekonomiska iterationer
(upprepningar) i matematiska termer, inför vi följande beteckningar:
SL[T] = Samhällslån (kapitalbelopp) beviljat vid tidpunkt T, som skall
amorteras vid tidpunkt T+1
SL[T+1] = Samhällslån (kapitalbelopp) beviljat vid tidpunkt T+1
R[T – (T+1)] = Samhällets låneränta för lånetiden mellan T och T+1
Shuntvärdet[T] = Mängden shuntpengar i omlopp i samhället vid tidpunkten T
V = Samhällskraften B:s variation efter behag av shuntstorleken, enligt
shuntregeln, exempelvis dubblering, som i exemplet.
I centralbanksekonomiskt107 styrda länder beviljas nya lån enligt följande
grundläggande matematiska ekvation, som sålunda är kapitalismens första
huvudregel:
SL[T+1] = SL[T] + R[T – (T+1)] + Shuntvärdet[T] x V (4)
Uttrycket (4) är ett matematiskt sätt att beskriva det kapitalistiska
pyramidspelets första huvudregel, som sålunda bygger på en
upprepningsprincip, en iteration. Samma generella formel även uttryckas i ord:
Storleken på varje nytt lån som det samlade banksystemet (i vid mening
samhällskraften B) beviljar samhället, bestäms av tre parametrar eller faktorer:
föregående låns storlek (ett lån som nu principiellt skall amorteras), räntan
(som nu principiellt skall betalas) på det föregående lånet under dess löptid,
samt för det tredje: storleken på den shunt, som var en del av det föregående
lånet, gånger den variationsfaktor (V), som spindlar/storspindlar finner lämplig
106
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Se analys i del I kapitel 6 och 10, samt i del II kapitel 9-17
Se analys FAQ-avdelningen (Frequently Asked Questions) på www.nyaekonomiskasystemet.se
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vid varje lånetillfälle utifrån hur deras målsättningar utvecklas, t.ex. en
dubblering av föregående låns shuntvärde.

Samhälles sammanlagda skuldsättning till B...
Tabell 1, som helt och hållet bygger på ekvation 4, visar sålunda i kolumn 2 att
B:s utlåningar till samhället hela tiden följer ett upprepningsmönster, som är lätt
att definiera exakt storleksmässigt när väl principen (ekvation 4) och
parametrarnas siffervärden är kända. Man konstaterar omedelbart att dessa
utlåningar accelererar till följd av räntorna och shuntökningarna. Det är också
lätt att beräkna ett samhälles sammanlagda skuldsättning till B vid en viss given
tidpunkt utifrån de siffervärden som räknas fram i kolumn 6.
Med hjälp av de siffror som uppstår ”i rutorna” (varje lånetillfälles
kolumnvärden), kan ofta nyttig och lärorik, men inte alltid trevlig, information
inhämtas, inte minst hur chockerande ett samhälles skuldsättning kan utvecklas
(kolumn 6). Det är den saken som tabell 1 är ämnad att illustrera.
När nu först shunten (kolumn 5), och sedan den uppkommande totala
samhällsskulden (kolumn 6) är förklarade i grunden, vänder vi blicken mot
kolumn 3 respektive 4.
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Kapitel 16
Avslutande analys av tabell 1 hur pengar förs ut i
samhället i ett kapitalistiskt samhällssystem
Pyramidspelet är bara en del i vad som pågår …
Det är i kolumn 3 respektive 4 vi finner de två parametrar eller faktorer som,
förutom samhällets totala skuldsättning enligt kolumn 6, kan ge oss en viss
uppfattning om de under högkonjunktur ständigt växande ”bergen” i bankernas
bokföringsböcker (bokföringsbristen) i form av ännu obetalda amorteringar och
räntor. Vi ser i kolumn 3, att för varje nytt samhällslån som beviljas samhället,
åtminstone fördubblas det som samhället skall punga ut med nästa
amorteringsomgång. Och likartat växer räntorna i kolumn 4. Dessa kolumners
siffervärden är tämligen fast relaterade till bokföringsbergen i bankernas böcker,
inte lika, men likartade. När amorterings- och räntebeloppen växer, växer
bankernas bokföringsbrister (de två ”bergen”) likartat, d.v.s. relaterat.
Nu kan man med fog hävda att räntan i verkligheten knappast är så hög som
den i exemplet (tabell 1). Därför blir kanske skuldsättningen inte heller så
våldsam i verkligheten som i exemplet. Eller så i värsta fall ännu värre, helt
beroende på vilken den genomsnittliga globala räntan visar sig vara dygn för
dygn, eller minut för minut på samtliga lån i spindlarnas och storspindlarnas
sammanställning i deras nämnda förmodade kontrollrum108. Principen, d.v.s.
spelets pyramidala tillväxt109, är dock tydligt åskådliggjord i tabell 1. Man kan
därför kalla tabell 1 för en principtabell för att åskådliggöra att utlåning av
pengar mot ränta i sin kärna innebär en matematiskt omöjlig situation. Sedan
finns det ju en mängd olika verklighetssituationer där dels räntan varierar,
shuntutförseln varierar, och kanske också där amorteringarna vid tidpunkt T+1
inte prompt omfattar hela tidpunkt T:s kapitalbelopp, utan endast handlar om
delamortering, exempelvis därför att den del av T-shunten "lämnas kvar" ute i
samhällsmaskineriet, trots att nästa shunt fördubblas enligt shuntregeln. På så
sätt kan det ju bli en oändlig mängd olika situationer, där dock det principiella
förloppet följer tabell 1 med konsekvenser i form av en accelererande
samhällsskuld.

108
109

Se analys del II kapitel 12, 14, 16-17 och 52
Se analys i del I kapitel 6 och 10, samt i del II kapitel 9-17
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Greklands stödpaket110...
När därför Grekland idag får ”hjälp” genom så kallade stödpaket (i skrivande
stund beviljade åren 2010 och 2012), som jag berörde i inledningen, så är det
korrekt att påstå att den ”hjälpen” inte är något annat än allvarliga hugg i ryggen
på den grekiska nationen och det grekiska folket. Påståendet följer av att varje
nytt ”stödpaket” nämligen bara ökar den grekiska skuldsättningen, eftersom de
ges i form av lån. För att bekräfta den saken principiellt, är det bara att följa
tabell 1:s siffervärden i nedåtstigande riktning, särskilt kolumn 6. Exakt hur
verklighetens tabell 1 ser ut i det grekiska fallet blir en uppgift för de stora
utredningarna att ta redan på. Här i den förenklade matematiska modellen är det
principerna det handlar om. I exempeltabell 1, inklusive här tillämpad ränta, ser
man att en nations statsskuld exakt fördubblas varje ny låneomgång som den
beviljas i pyramiduppbyggnaden - om shunten, obs! lägg märke till detta, ges
värdet noll. Det vill säga om lånen inte innehåller några öronmärkta
samhällslikvida pengar över huvud taget. Om shunten ges negativa värden,
d.v.s. att krav ställs av samhällskraften B att samhället, i detta fall Grekland,
måste amortera inte bara tidigare låns kapitalbelopp, utan även tidigare låns
shuntpengar, leder detta till att pyramiden kollapsar, eftersom stödpaketen
(lånen) i så fall inte täcker amorteringskraven. I det läget kommer vissa
långivare, som i det grekiska fallet, att bli utan pengar i form av inte inbetalade
amorteringar och räntor, vilket ger upphov till högljudda röster. Stödpaketen till
Grekland har, som jag berättade i del I, designats med hjälp av en tilläggsregel
beträffande stödpaket två, att dessa pengar i huvudsak skall gå till
ränteinbetalningar till privata långivare, som var de som lockade Grekland till
överbelåning. Det innebär kanske att en kontrollerad pyramidkollaps redan
håller på att verkställas av ”hjälparna”. Detta samtidigt som den grekiska statens
sammanlagda skuldbörda cyniskt ökar mot kanske den dubbla, och villkoret för
stödpaketet är att det grekiska folket skall spara sig igenom sitt helvete genom
att dra ner på statsutgifter och leva på existensminimum under lång tid. Det skall
ske genom att grekerna åläggs banta personliga utgifter, göra utförsäljningar av
statlig egendom o.s.v., så att pengar kan frigöras för att kunna betala gamla lån.
Gamla lån som nu alltså plötsligt i och med stödpaketen blir påplussade med
nya, en lånebild som därmed kanske till och med hotar att fördubblas?

Lån som egentligen inte behöver betalas tillbaka...
Och då skall man veta att vi här diskuterar lån som egentligen överhuvudtaget
inte alls behöver betalas tillbaka, eftersom dessa lån handlar om icke
utlåningsbara pengar. Det grekiska folket är bokstavligen grundlurat, och är inte
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Edenholm, Yvonne (2011) Därför blir oron kvar trots Greklands stödpaket, Affärsvärlden,
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ensamma i den situationen. Här behöver påpekas att om stödpaketen till
Grekland åren 2010 och 2012 täcker eller inte täcker amorteringar av respektive
räntor på tidigare lån, även beror på vilka verklighetens Greklandsräntor är.
Därför kan man inte rakt av tillämpa tabell 1 på Greklandssituationen, men väl
använda tabellen för att åskådliggöra principen för vad som är på gång i
Grekland med fler länder.

Pyramidspelet är bara en del i vad som pågår...
Åter till grundanalysen av exempeltabell 1. Hittills har du fått inblick i hur den
lånebaserade delen av det stora pyramidspelet byggs upp i världssamhället.
Sålunda hur den totala skuldbördan byggs på i världen i en högkonjunkturfas.
En näst intill explosionsartat ökande skuldsättning i form av en ofantlig mängd
enskilda pyramidspel, sammanlagt ett enda kapitalistiskt gigantpyramidspel.
Men detta pyramidspel är inte allt. Världsekonomin består också av alla de
länder som påstår att de inte använder sig av lån mot ränta, men likväl i större
eller mindre utsträckning gör detta ändå. Bland dessa länder återfinner vi en del
kommunistiska länder, liksom några regimer i modern tid som har en egen typ
av statssystem, men likväl tillämpar ett ekonomiskt system som i varierad grad
tillämpar lån mot ränta, även om man kallar räntan för något helt annat.
Exempel på dylika länder är nationer som i mycket hög grad styrs av
Koranen. Begreppet ränta kan ha många namn, där syftet är att mörklägga att det
handlar om ränta, exempelvis av den orsaken att lån mot ränta är explicit
förbjudet i Koranen. Med detta vill jag att du skall se att det existerar
kapitalflöden i världen som inte är officiellt tydligt baserade på lån mot ränt men
ändå har ränta inbakat på något sätt. Lån kan existera, men att såväl
amorteringarna som räntorna kan vara satta till noll i praktiken, för att i ett visst
skede kanske aktiveras beroende på hur den aktuella regimen resonerar inom
ramen för sitt speciella statssystem i besvarandet av de tre samhällsavgörande
frågorna I, II och III, och beroende på vem man lånar ut till.
Fram träder en bild av världsekonomin som är en mix mellan starkt
dominerande pyramidspel och en mindre del ”gåvo”-ekonomier, där lån kan ges
utan ränta eller med räntan dold på olika vis, och där amorteringstiderna kan
variera, för att i ytterlighetsfallet vara helt amorteringsfria och helt räntefria. I så
fall handlar det om gåvor i verklig mening utan citationstecken. Exempelvis
Kina ger ibland dylika lån till vissa av sina industrier så att det på ytan sett ser ut
som om man lånar ut pengar till nämnda industrier men att lånen i praktiken
aldrig behöver betalas tillbaks och att någon ränta förekommer heller inte eller
är den låg eller mycket låg.

De tre kapitalistiska sätten att föra ut pengar i världen idag...
I det fortsatta i detta kapitel kommer jag att tala om tre olika slags sätt att föra ut
pengar i ett samhälle på: a) genom lån mot ränta, b) genom ”gåvor” som är
beviljade krediter mot ränta, där amorteringsintervallen kan vara mycket långa,
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ibland med inga amorteringar alls, och där också räntan kan vara noll, samt c)
gåvor i egentlig mening, där amortering eller ränta garanterat inte förekommer.
Gemensamt för dessa tre sätt att föra ut pengar i världen är att de är mer eller
mindre människofientliga till sin karaktär, som världen ser ut idag. Vilket
innebär att de berörda länderna i mycket begränsad utsträckning tar verklig hand
om sina medborgare jämfört med vad jag längre fram i del II och del III skall
visa är möjligt, när i stället för en liten bestämmande maktelit i nationen, det är
hela folket, genom sin förlängda arm en människovänligt fungerande stat, som
har makten över nationens penningtillverkande maskiner, i enlighet med det
mest människovänliga svaret på var och en av de tre samhällsavgörande
frågorna I, II och III. Ur detta kan historiskt konstateras att än så länge har de tre
människofientliga sätten att föra ut pengar i världens samhällen dominerat helt,
förr som nu, allt för att favorisera en liten styrande klick på bekostnad av resten
av nationernas alla människor.
Som läsare behöver man ha klart för sig dessa ovannämnda kategoriindelade
gigantflöden av pengar, dessutom i många olika former, för att förstå hur cyniskt
och brutalt storspindlarna och spindlarna resonerar, när de ger sina order till sina
underlydande, invigda politiker att verkställa det snålt tilltagna
välfärdsbyggande (som utgör ca 2 procent av världsekonomins penningflöden),
som trots allt förekommer i världen.
Jag började kapitel 12 med att berätta om sätten att föra ut pengar i ett
samhälle. Det dominerande sker via lån mot räntor (kapitalismens stora
pyramidspel). Dock har kapitalismens ytterligare två sätt att föra ut pengar i
världen till sitt förfogande, nämligen via oäkta och äkta gåvor inom ramen för
mer eller mindre tydliga diktaturer eller så svaga demokratier att det i princip är
enpartistater det handlar om. Min analys visar att det inte spelar någon roll om
det handlar om till synes renodlat kapitalistiska eller dito kommunistiska länder,
eller en mix av dessa båda typer av ekonomiska system, eller någon annan form
av statssystem. Oavsett vilket, dyker det i samtliga dessa varianter upp en mix
av lån mot ränta, ”gåvor” och gåvor, med den gemensamma nämnaren att
systemen är präglade av människofientlighet, d.v.s. att inget av dessa utförselsätt
av pengar är människor i gemen till gagn, utan bara ett fåtal.
Kapitalism blir på så sätt ett mycket komplicerat begrepp, där det gäller att
hålla tungan rätt i mun om man vill förstå hur storspindlarna har byggt upp sin
storartade kaskad av illusioner i världen för att dölja sin verksamhet ”i sitt
hemliga kontrollrum”. Från detta styr de såväl typiskt kapitalistiska länder som
kommunistiska, samt regimer som har sin egen variant av statsstyre, ofta
religiöst förankrat (teokratiskt), men alltid med en liten elit av styrande som
kontrollerar landets penningtillverkande maskiner, med följd att folket i
ifrågavarande nation inte har någon makt alls över desamma.
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Kontrollrummets panoramabild, ”bilden i stort”...
Det är utifrån de enorma kapitalflödena av pengar av skiftande slag, som varje
dygn flyttas fram och tillbaka på världens valutamarknader, som det blir möjligt
att bilda sig en uppfattning om spindlarnas och storspindlarnas innersta
”hobbyverksamhet”, den så kallade bilden i stort, hur deras arbete är organiserat
ur styr- och kontrollsynpunkt, hur deras ”hemliga kontrollrum” av
världsekonomin fungerar, hur dessa personer fördelar pengar runt om i
världssamhället, och till vilka ändamål.
I en berömd film om Watergate-skandalen, ”All the President’s Men”, finns
en berömd replik - ”follow the money”. Det är den mystiske Deep Throat som
råder den ene avslöjaren att följa pengarna för att förstå sammanhanget. Samma
sak gäller här. Vill man förstå kapitalismens sammanhang, d.v.s. spindlarnas och
storspindlarnas både ”själ” och skäl, gäller det att förstå valutamarknadernas
kapitalflöden. Follow the money! Samma forskningsmetodik har använts av
forskaren Foster Gamble i dennes internetfilm Thrive111 som på ett pedagogiskt
lättbegripligt sätt berättar om kapitalismen och den osynliga inofficiella makten
bakom den synliga officiella makten i vår värld.

Talförhållandet 98:2 igen...
Upprepning påkallad: Dessa individer (storspindlar) är högintelligenta, och de
har enorma superdatorresurser till sitt förfogande. Genom att ”följa pengarna”
blir det nu, efter diverse verkställda delanalyser i kapitlen 12-16, möjligt för oss
att börja se bilden i stort av världsekonomin avseende det politiska extremt
känsliga: vad som faktiskt avsätts att gå till skapande av välstånd (produktiva
investeringar) i världen, respektive vad som går till spel och dobbel (”Monte
Carlo”-pengar). För att se den saken väljer jag att dela upp de tre huvudflödena i
världsekonomin - a) lån mot ränta b) ”gåvor” och c) gåvor - i fem mer
detaljerade flöden. Allt handlar sålunda i bilden i stort om åtminstone fem
distinkta flöden av pengar ute i världsekonomin. Ovannämnda tre huvudflöden
a), b) och c) detaljindelas därför i fem flöden.

Floating-pengarna...
Det första av dessa fem flöden är den fullt synliga kapitalismens lån mot ränta i
form av floating-pengar. Det vill säga vi befinner oss här i kontakt med det stora
pyramidspelet, utlåning mot ränta. Floating-fenomenet med sina floating-pengar
innebär, som jag förklarade i inledningen, att de lån som har beviljats låntagare,
under en viss tid, varierande mellan timmar till dagar, ibland ända upp till
veckor eller till och med månader, finns cirkulerande ute i samhällsekonomin i
form av stora summor pengar, innan de används för sitt egentliga syfte, som är
att amortera och betala räntor på tidigare tagna lån. Dessa i samhället
omkringflytande pengar kan ta formen av tillfälliga placeringar, som låntagarna
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Thrive finns med svensk text på http://www.youtube.com/watch?v=uFwyGdU5isE.
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gör i avvaktan på att nämnda amorteringar och ränteinbetalningar sker. I tabell 1
ingår sådana floating-pengar dels i vad som betecknas som ytterligare
samhällslikvida pengar, d.v.s. shuntpengarna, dels i pengar som sålunda är
avsedda för amorteringar och räntor i avvaktan på att dessa inbetalningar till
långivarna sker.
Floating-pengarna är alltså en summering av egentligen många olika slags
öronmärkta pengar (pengar som skall användas för många olika typer av
utgiftsposter, såsom amorteringar, räntor, och hemliga kvantitativa lättnader,
som går till exempelvis hemlig ekonomisk krigföring). Poster som interimistiskt
flyter omkring i den totala ekonomin såsom floating-pengar i avvaktan på att
användas för sitt avsedda syfte.) I fortsättningen kallar jag detta första
detaljflöde för det kapitalistiska pyramidspelets floatingpengar, betecknat
Pyramid(floating) med beteckningsnummer (5) .

Pengar i form av gåvor” till sig själv...
Detaljutflöde nummer två av pengar till världsekonomin är kapitalismens
”gåvor” till sig själv i form av officiella, öppet redovisade, kvantitativa lättnader.
Officiellt heter det att dessa ”gåvor” inte är gåvor, eftersom de ges som krediter
mot ränta, men i praktiken är amorteringstiden satt till i princip oändlig, utan
krav på någon förstagångsamortering, samt att räntan är satt till noll. Sålunda är
detta en demonstration av ett helt nytt ekonomiskt system - det monetärt
finansierade ekonomiska systemet – dock inom kapitalismens ramar. Jag tar
England som exempel.
England, som ju ingår i EU, har skrivit på Lissabonfördraget som
strängeligen förbjuder de 27 medlemsländerna att använda sig av monetärt
finansierad ekonomi som ekonomiskt system112, som jag gick igenom i del I113.
Samtidigt ägnar sig England via sin centralbank Bank of England åt omfattande
fullt synliga (officiella) kvantitativa lättnader. Med andra ord demonstrerar
Englands centralbank här, precis som USA:s centralbank Federal Reserve Bank,
ett hyckleri, eftersom man väljer att använda sig av monetärt finansierad
ekonomi, som den renläriga kapitalismen starkt tar avstånd ifrån.
Demonstrationen sker genom att England ger sig självt, helt öppet synligt, gåvor
(kvantitativa lättnader), som i princip är amorterings- och räntefria men på det
diskriminerande sättet som inte kommer folket tillgodo utan enskilda finansiella
institutioner (åtminstone vissa banker) tillgodo.
Tidigare gick jag igenom hur detsamma ser ut i USA efter den 15 september
2008 med exempelvis försäkringsbolaget AIG. Englands har hittills sedan
september 2009 fört ut ca 325 miljarder brittiska pund i sin ekonomi, officiellt
redovisade som kvantitativa lättnader. För att få en uppfattning om hur
omfattande denna öppna, officiellt redovisade, monetärt finansierade del är av
Englands totala nationalekonomi, tar jag hjälp av det internationella
112
113

Se analys del I kapitel 10 samt del II kapitel 16, 24, 36, 40, 42-43 och 69
Se analys del I kapitel 10
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nationalekonomiska begreppet GDP (gross domestic product, d.v.s.
marknadsvärdet av en nations alla producerade varor och tjänster årsvis).
GDP114 motsvarar det vi i Sverige kallar BNP, bruttonationalprodukten, och är
ett visst mått på det årsvisa välfärdsbyggandet i ett land. BNP är måttet på ett
lands totala ekonomiska aktivitet under en tidsperiod, vanligen ett år. Måttet kan
uttryckas som värdet av bruttoinvesteringar och total konsumtion av varor och
tjänster, samt export minus import.
För år 2011 gällde att Englands GDP var ca 2,417 miljarder dollar, enligt
IMF:s redovisning. Enligt Forex valutaomvandling juni 2012 motsvarar 325
miljarder brittiska pund i runda tal 500 miljarder dollar. Med andra ord har
England helt öppet använt sig av monetärt finansierad ekonomi i strid med både
EU:s Lissabonfördrag och kapitalismens grundregel (att inte använda monetärt
finansierad ekonomi) och sedan september 2009 pumpat in ca 21 procent av ett
års GDP som en ”gåva” till sig själv, helt utanför den ordinarie
centralbanksekonomins115 pyramidspel, som är strikt baserat på lån mot ränta,
och därför helt utanför den ordinarie engelska statsbudgeten. 21procent av en
nations GDP är som du förstår en ansenlig summa pengar. Det är att bevittna att
sedan senare hälften av 2009 har 21 procent av Englands under ett år
välfärdsbyggande belopp förts ut som en ”gåva” till ”nationen”. Det kan här
noteras att nationen är skrivet inom citationstecken, då det ingalunda har varit
det engelska folket som har fått ta emot denna ”gåva”, utan precis som i fallet
med FED:s båda officiella kvantitativa lättnader116 i USA, som jag gick igenom
tidigare, har de engelska sammanlagda kvantitativa lättnaderna förts ut
öronmärkta till olika kreditgivare, i syfte att täcka dessas gigantiska bokförda
förluster (svarta hål).
Därmed har jag åskådliggjort två exempel, där officiellt deklarerade
kapitalistiska länder oblygt ägnar sig åt en egentligen kommunistisk
nationalekonomisk finansieringsmetod (väl fungerande, i bemärkelsen utan
allvarlig inflation, monetärt finansierad ekonomisk metod) att föra ut pengar i
samhället, samtidigt som dessa länder officiellt tar avstånd från såväl monetärt
finansierad ekonomi som kommunism117. I det engelska fallet har man också
förbundit sig att följa EU:s Lissabonfördrag, som förbjuder dylika avsteg. Lägg
dessutom märke till att England har en egen valuta, varför man inte behöver ta
hänsyn till någon valutaunion. England avböjde tidigt att gå med i EMU och
därmed att införa euron. Detta avböjande har man haft stor nytta av när man
verkställer officiella kvantitativa lättnader.
Också USA och Japan118 har haft stor nytta av att inte vara med i någon
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http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_Kingdom
115
Se analys FAQ-avdelningen (Frequently Asked Questions) på www.nyaekonomiskasystemet.se
116
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_easing
http://pidarasy.com/economics-finance-money/what-is-QE2-QE3-QE4-finance-money-economics.html
117
Se analys i del I kapitel 6 och 12, samt i del II kapitel 13, 16, 19, 26, 37, 39 och 54
118
Stewart, Heather (2013) Japan aims to jump-start economy with $1.4tn of quantitative easing http://www.guardian.co.uk/business/2013/apr/04/japan-quantitative-easing-70bn
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valutaunion när det gäller dessa länders stora officiella kvantitativa lättnader. I
USA:s och Japans fall sker respektive centralbankers helt öppet redovisade
kvantitativa lättnader i strid med dels kapitalistisk grundprincip att ej befatta sig
med monetärt finansierad ekonomi, dels med vad företrädare för exempelvis
storbanken Morgan Stanley inte sinkar att gång på gång påpeka för världen, att
monetärt finansierad ekonomi leder till allvarlig inflation. Morgan Stanley gör
dessa påpekanden utan att berätta att ekonomisk historia kan redovisa en rad
exempel på väl fungerande monetärt finansierad ekonomi utan inflation,
alternativt där låg, ofarlig inflation har kommit till uttryck. Jag går igenom åtta
exempel i min trilogi119. Och då har jag inte tagit upp vad den ekonomiska
historien har att berätta om åtminstone de äldre asiatiska, persiska och
afrikanska kulturerna. Den debatt som förs om dessa inflationsaspekter blir på så
sätt oseriös och utan djup, där omvärlden inte ges en chans att ingående ta
ställning till och förstå vad som trumpetas fram som sanningar på ett ytligt
populistiskt faktaförvrängande och ovetenskapligt sätt. Det blir fråga om
”faktaredovisningar” som är starkt polariserade eller partiska, sammanhang
målas antingen svart eller vitt, utan de viktiga nyanserna mellan ytterligheterna.
Denna typ av ”ensidig faktaredovisning” gäller även Lissabonfördraget, som jag
tidigare gått igenom.
I inledningen av texten nämnde jag att centralbanker i världen sedan år 2008
fört ut ca 20 procent mer pengar i det samlade samhällssystemet än vad då fanns
till följd av beviljade lån. Detta trots att det redan då, år 2008, förelåg en
uppenbar inflationsrisk, där fortsatt pyramidspelsuppbyggnad behövde stoppas.
Naturligtvis har dessa ytterligare 20 procent pengar tagit vägen någonstans.
Någon större inflation har emellertid inte kunnat konstateras, vilket understryker
vad jag envist hävdar i min text, att monetärt finansierad samhällsekonomi inte
alls nödvändigtvis behöver leda till vare sig allvarlig inflation eller ens någon
inflation alls, under förutsättning att den monetära ekonomin sköts ansvarfullt
och kunnigt och inte utsätts för massiv penningförfalskning. Jag önskar att du
skall förstå den saken utifrån att beloppen vi här talar om - 20 procent ytterligare
pengar i världsekonomin via ”gåvor” (officiella kvantitativa lättnader) –
ingalunda handlar om småpengar. Då att märka att dessa pengar har förts ut vid
sidan av det kapitalistiska systemets vanliga penningutflöde, pyramidspelslånen,
d.v.s. som ”gåvor”, så kallade kvantitativa lättnader, även om det officiellt sägs
handla om ”beviljade krediter”. Med detta sagt, framstår det som ganska klart att
det inom kapitalismen, utöver olika former av diskriminering på folkens och
nationers bekostnad, finns ett betydande inslag av hyckleri, där man officiellt
förkastar, eller till och med förbjuder, monetärt finansierad ekonomi, för att i
nästa andetag ändå använda detta ekonomiska system själv, både öppet redovisat
och i hemlighet (insynsskyddat). Kan hyckleriet åskådliggöras tydligare?
White, Stanley (2013) Bank of Japan QE needed, but structural reforms also important http://www.reuters.com/article/2013/04/23/us-japan-economy-oecd-idUSBRE93M0ZQ20130423
119
Se del II kapitel 63
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Fortsättningsvis kallar jag denna nisch av ”förbjuden kapitalism” för officiella
kvantitativa lättnader, och betecknar dem som Kvantlätt (kapitalistiska länders
officiella ”gåvor”) med beteckningsnumret (6).

Det tredje detaljutflödet av pengar till världsekonomin...
Så har vi kommit till det tredje detaljutflödet av pengar till världsekonomin. Det
är kommunistiska regimers och den tredje gruppen regimers (ofta religiöst
förankrade teokratiska samhällen) utförsel av pengar i världssamhället, där man
köper varor och tjänster utan att lån mot ränta är involverade. Sålunda handlar
det här om rena betalningar med hjälp av pengar som man hur lätt som helst
trycker upp i hur stora mängder som helst, eller som är passande. Med andra ord
inte nödvändigtvis utifrån folkets och nationens behov. Sålunda att märka att
dessa skapade pengar inte nödvändigtvis kommer det egna folket särskilt mycket
till del, eller ens alls. I fortsättningen kallar jag denna del av gåvor, där
amorteringar och räntor inte är inblandade, för de övriga ländernas kvantitativa
lättnader i form av gåvor. Beteckningen för detta blir Kvantlätt (länder som inte
är typiskt kapitalistiska gåvor) med beteckningsnummer (7). Det skall då noteras
att denna gåvoutförsel sker i samspel med de kapitalistiska länderna,
förmodligen dirigerat från spindlarnas och storspindlarnas hemliga kontrollrum.

Fjärde detaljutflödet till världsekonomin...
omfattar såväl synligt kapitalistiska regimers, kommunistiska regimers som den
tredje gruppen regimers utförsel av pengar i världssamhället, där utförseln alltid
sker i största hemlighet, och alltid oredovisat (utan insynsmöjlighet för vare sig
finansinspektioner, skattemyndigheter eller motsvarande), där utförseln handlar
om ”gåvor” eller betalningar i samband med korruption, mutor, hemlig militär
forskning, eller säkerhetstjänsters hemliga konton. I fortsättningen kallar jag
detta flöde av pengar för summan av världens regimers kvantitativa lättnader i
form av gåvor avseende korruption, mutor, hemlig militär forskning och
säkerhetstjänsters hemliga konton, förkortat till Kvantlätt (alla länder, korruption
etc.), med beteckningsnumret (8).

Femte och sista detaljutflödet till världsekonomin...
är såväl synligt kapitalistiska regimers, kommunistiska regimers som den tredje
gruppen regimers utförsel av pengar i världssamhället, där utförseln har som
syfte att i gåvans form bekosta ekonomisk krigföring. Denna utförsel alltid sker i
största hemlighet, och alltid i så hög grad oredovisat som är möjligt (utan
insynsmöjlighet för vare sig finansinspektioner eller skattemyndigheter eller
motsvarande). Pengar förs således ut, inte i syfte att nödvändigtvis ge avkastning
(ointressant för dem som skall kriga ekonomiskt och har egna
penningtillverkande maskiner). Istället är syftet att på kort tid köpa upp väldiga
mängder olika finansiella instrument att använda i den planerade högintelligenta
ekonomiska krigföringen.
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Här ställs vi inför en typ av flöde som faller inom det stora pyramidspelets
ram. (Se Ellen Hodgson Browns webbsida och hennes bok Webb of Debt, där
hon tar upp detta känsliga ämne avseende åtminstone den amerikanska
centralbankens agerande vid flera tillfällen.)
Återigen handlar det om synligt kapitalistiska regimer, kommunistiska
regimer och den tredje gruppens regimer, som kan agera på detta sätt, och ibland
kanske genom bulvaner. ”Gåvorna” och gåvorna förs sålunda som nämnts ut
som ”kvantitativa lättnader” för att så hemligt som möjligt finansiera uppköp av
olika typer av finansiella instrument, som sedan inte sällan kommer till
användning i massiv ekonomisk krigföring riktat mot någon eller några nationer.
Denna krigföring kan i sin tur ges sken av att handla om vanliga
valutatransaktioner (köp och försäljning av valuta) på den internationella
valutamarknaden. Exempelvis kan en eller flera centralbanker i hemlighet, utan
några som helst ekonomiska problem, och på order av storspindlar och spindlar,
få fram i princip hur stora belopp som helst, om storspindlarna och spindlarna så
önskar, eftersom dessa har hundra procent kontroll över centralbankernas
penningtillverkande maskiner som tillverkar pengar ur tomma intet. Med dessa
hemligt och enkelt tillverkade pengar kan storspindlarna och spindlarna
exempelvis dagligen köpa stora aktieposter i ett eller flera företag i någon nation
med syftet att hålla just dessa aktiers aktiekurs eller aktieindex under armarna,
trots att företaget/-n mycket väl kan vara konkursfärdigt/-a.
På detta sätt kan en artificiell aktiebubbla hållas vid liv, när det korrekta vore
att omedelbart försätta företaget i konkurs. Miljontals godtrogna aktieägare kan
luras att fortsätta köpa aktier i företaget. Om det är nödvändigt, kan man på detta
sätt rigga hela aktieindex på exempelvis New York-börserna, både Dow Jones
och andra index, och hålla uppe dessa index medelst ”konstgjord” andning, och
på så sätt ge sken av att nationen mår bättre ekonomiskt än vad den egentligen
gör. Det finns alla möjliga sätt man kan agera på när man har en plånbok som
står i direktförbindelse med en egen penningtillverkande maskin i bakgrunden.
Och man står utanför de regler som gäller för vanliga människor och företagare,
att behöva arbeta ihop sina spekulantpengar genom att verkställa en mödosam
arbetsinsats.

”Blankning120”...
Ett annat möjligt alternativ är att man som innehavare av en penningtillverkande
maskin allvarligt kan skada ett eller flera företag genom att ”blanka” i företaget.
Det går till så att centralbanken eller aktören som det handlar om, som har en
egen penningtillverkande maskin till sitt förfogande, tillverkar en summa pengar
som ”gåva” (hemlig kvantitativ lättnad) till sig själv, som placeras som stora
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Blankning
Blanka aktier – En riskfylld manöver - http://www.mappis.se/blankning-aktier-sa-funkar-det/
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depositioner121 (insättningar på ett bankkonto/-n) i en eller flera egna banker.
Dessa banker förvaltar samtidigt på vissa av sina kunders begäran dessa kunders
större eller mindre aktieinnehav, med överenskommelsen att banken får låna ut
dessa förvaltade aktier mot en avgift (ränta), alltid med det garanterade villkoret
att banken och sålunda även aktiedepositören alltid under alla förhållanden får
igen sina aktier. Aktiedepositionen lånas alltså ut av banken till den som vill
leka med dessa aktier under en period och ”blanka” på dem mot att banken hela
tiden kontrollerar den erlagda penningdepositionen som villkor för att få låna
aktierna.
Blankning går till så att den som lånar aktierna av banken, säljer dessa på
börsen i så stort antal som möjligt i syfte att tvinga ner kursen, helst så att aktien
störtdyker (en form av ekonomisk krigföring) i värde som jag var inne på
tidigare i den massiva blankningen mot Weimarrepubliken åren 1919 – 1923
och mot Sverige, England, Finland och Italien år 1992. När aktiens kurs gått ner
passar blankaren på att snabbt som ögat köpa tillbaka aktierna, nu till ett
förhoppningsvis mycket lägre pris. Varpå aktierna som överenskommet kan
återlämnas till banken. Lånaren av aktierna får därvid igen sitt deponerade
penningbelopp på banken mot erläggande av en viss avgift. Därmed har en så
kallad lyckad kapitalistisk affär skett, där den som verkställde blankningen har
gjort en vinst122, samtidigt som denna uppnått sitt eventuella syfte att mer eller
mindre allvarligt skada det aktuella företaget genom att påtvingat dumpa
företagets aktiekurs, vilket kan spela roll i många företagssituationer. Ett
spekulativt hazardspelande med verklighetens ekonomi som spelpalats (kasino).
Sålunda kan med hjälp av hemliga kvantitativa lättnader stora mängder
lånade aktierna användas till att hänsynslöst tvinga in ett företag i en mycket
ogynnsam ekonomisk situation med dumpad aktiekurs, som i värsta fall kan
öppna upp för exempelvis en tvingande försäljning av företaget till en köpare
som ”av en händelse” råkar dyka upp, och i så fall till vanligtvis kraftigt
underpris (skambud), kan köpa upp företaget.
I kapitlet om kapitalismens två hörnstenar123 visade jag att det finns en rad
högintelligenta men brutala finansiella instrument. Vart och ett av dessa
finansiella instrument kan, liksom blankningsmetoden, om man är tillräckligt
intelligent, skrupelfri, och har en tillräckligt stinn plånbok, användas till att på
ett utstuderat cyniskt sätt göra kapitalistiska affärer som för tanken till
djurvärlden, där ju det mesta sker utan hänsyn och samvetsbetänkligheter. Ytligt
betraktat sker det hela inom ramen för vanlig sund affärsverksamhet (lån mot
ränta), men som i själva verket handlar om en form av ekonomisk krigföring,
kanske finansierad av en eller flera centralbanker i samarbete eller andra
institutioner med egna penningtillverkande maskiner, allt i största hemlighet.
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I fortsättningen kallar jag detta det femte detaljutflöde av pengar till
världsekonomin för gåvor och ”gåvor”. Metoden verkställs förmodligen av
samtliga länder i världen inom ramen för ländernas så kallade kvantitativa
lättnader i syfte att verkställa ekonomisk krigföring av olika grad. Jag betecknar
det som Kvantlätt (alla länder, ekonomisk krigföring) (9).
Sammanfattat har vi då sålunda fem detaljutflöden, tillsammans ett
kolossalutflöde av pengar i världsekonomin enligt:
1. Pyramid (floating) med beteckningsnumret (5)
2. Kvantlätt (kapitalistiska länder, officiella ”gåvor”) (6).
3. Kvantlätt (övriga länder som ej är typiskt kapitalistiska, förhållandevis ytterst
snåla gåvor) (7).
Kvantlätt (alla länder, korruption etc) (8).
Kvantlätt (alla länder, ekonomisk krigföring) (9).
Genom att summera dessa fem detaljutflöden, erhåller man den avgörande
bilden i stort av hur världsekonomin i varje ögonblick tillförs pengar, dygn efter
dygn. Summan kan analogt med detaljflödena betecknas som Världsekonomin
(tillförsel av pengar, samtliga länder) (10), där sammanställningen får
nummerbeteckningen (11a). Denna blir med hjälp av bokstavsbeteckningarna:
Världsekonomin (tillförsel av pengar, samtliga länder) = Pyramid(floating) +
Kvantlätt (kapitalistiska länder, officiella ”gåvor”) + Kvantlätt(länder som ej är
typiskt kapitalitiska, gåvor) + Kvantlätt(alla länder, korruption etc) + Kvantlätt
(alla länder, ekonomisk krigföring) (11a)
Eller i nummerbeteckningsform:
(10) = (5) + (6) + (7) + (8) + (9)

(11b)
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Kapitel 17
Sensationellt och högexplosivt politiskt sprängstoff
Därmed kan vi slutligen ta oss an att analysera begreppen ”Monte Carlo”-pengar
och ”smörjoljepengar” (det senare är pengar till samhällsproduktiva
investeringar som är alla samhällets människor till gagn).
Världsekonomin (tillförsel av pengar, samtliga länder) = Pyramid(floating) +
Kvantlätt (kapitalistiska länder, officiella ”gåvor”) + Kvantlätt (länder som ej är
typiskt kapitalitiska, gåvor) + Kvantlätt (alla länder, korruption etc.) + Kvantlätt
(alla länder, ekonomisk krigföring) (11a)
(11a) är en högintressant ekvation därför att det kan appliceras på professor
Bernard Lietaers påstående om relationen mellan kasinopengar och pengar till
samhällsnytta i utbytet av varor och tjänster. Lietaer säger sålunda (här
naturligtvis ungefärliga siffervärden) att 98 procent av alla pengar som omsätts
varje dag på valutamarknaderna, är rent spekulativa. Resten, ”... 2 procent av
dessa valutatransaktioner avser den ’verkliga’ ekonomin som avspeglar rörelser
av verkliga varor och tjänster i världen, ...”, som Lietaer uttrycker det. Det
innebär att vi äntligen kan definiera mängden smörjoljepengar och mängden
”Monte Carlo”-pengar i världssamhället som distinkta matematiska uttryck med
hjälp av ett par ytterligare beteckningar, (12) och (13):
”Monte Carlo”-pengar i världssamhället = Världsekonomin(tillförsel av pengar,
samtliga länder) x 0.98 (12)
Välfärdsbyggande pengar (samhällsproduktiva investeringar = smörjoljepengar)
i världssamhället = Världsekonomin(tillförsel av pengar, samtliga länder) x 0.02
(13)

Sensationellt och högexplosivt politiskt sprängstoff!
Utan överdrift är ekvationerna (12) och (13) sensationellt och högexplosivt
politiskt sprängstoff! Ty vad som här avslöjas, är att storspindlarna och
spindlarna - som sålunda äger (kontrollerar) centralbankerna i världen genom
olika multinationella företag, stiftelser, eller vad det nu kan vara för typ av
skattemässigt fördelaktiga juridiska arrangemang, som dessa har valt för att
själva slippa skylta som ägare av, men ändå kontrollera - leker med de två
koefficienterna (multiplikationstalen) 0.98 och 0.02, med vars hjälp de utövar
makt över i princip en hel världs välbefinnande. Genom att variera dessa två
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numeriska koefficienter, kan de strypa, öka på, eller hålla välståndsbyggandet på
en jämn låg nivå i världen, samtidigt som den helt övervägande delen av de till
samhällena utförda pengarna (ca 48 gånger mer) går till kasinoverksamhet i
form av ”Monte Carlo”-pengar än till välståndsbyggande.

Verklighetens världsekonomi har gjorts till en jättelik spelhåla...
Det är utifrån ovan resonemang som man tydligt och logiskt ser hur
verklighetens världsekonomi har gjorts till en jättelik spelhåla, där olika
egoistiska vadslagningar med risktagningar (mot odds) pågår dygnet runt. Såväl
typiska kapitalistiska länder, kommunistiska länder som andra typer av regimer
deltar i detta globala kasino. Alltsammans är sålunda ett enastående förljuget
hyckleri som involverar rader av diskrimineringar, gräddfiler, ekonomisk
krigföring samt indikerade maktbolag124, med lager på lager av mörkläggningar
och illusioner (Kejsarens nya kläder). Ett spel för galleriet att det bara skulle
handla om ”att göra affärer”. Istället måste människor i gemen – världen över få klart för sig att de dagligen är föremål för ett gigantiskt bedrägeri. Världens
samlade befolkning på drygt 7 miljarder grundluras stundligen. Det hela kan
jämföras med ett elakt konstruerat dataspel för spelsugna ungdomar, där ”de
intelligenta lurar de godtrogna”, med den viktiga skillnaden att verklighetens
dataspel, med världsekonomin som spelplan, pågår med våra politikers
samtycke, och att de dataspelande ungdomarna har ersatts av alla kategorier
människor. Vad som demonstreras i spelet är en dold makts globala
kapitalistiska lek med pengar, där världens människor i stort påtvingat är
statister utan att ha lämnat samtycke samtidigt som man är utelämnade till spelet
utan att kunna påverka detta annat än marginellt. Vi är därmed åskådare till ett
cyniskt, ja, abnormt skådespel, som berör ca 7 miljarder människor.

Den ansvarslöse familjefadern igen...
Därmed är det visat att det finns fog för att jämföra dagens globaliserade
kapitalism med den ansvarslöse familjefadern125 som gör slut på varje ny
månadsförtjänst på kasino, där han spelar bort ca 98 procent, för att sedan
komma hem med ynka 2 procent kvar i plånboken till sin familjs behov. I del I
nämnde jag att statsapparaters skatteuttag handlar om förhållandevis blygsamma
penningbelopp, men som många gånger känns ytterst betungande för den
vanliga människan som med möda måste arbeta ihop de pengar som beskattas.
Sett till den helhet som ekvationerna (12) och (13) representerar, kommer
skatterna i sammanhanget sannolikt visa sig vara en ytterst marginell del.
Det förs sålunda ut absolut enorma summor lånepengar i världsekonomin
varje stund av samhällskraften B, där den helt övervägande delen av dessa
pengar (ca 98 procent) först hamnar ”i floaten” med kortsiktiga investeringar,
för att därefter vända tillbaka till långivaren B i form av amorteringar av och
124
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Se analys del II kapitel 10 och 62
Se analys del II kapitel 13
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räntor på tidigare tagna lån. Samtidigt, vanligtvis i största hemlighet, men ibland
helt öppet, officiellt som kvantitativa lättnader, förs det ut pengar utan krav på
amortering och ränta, och då i enlighet med den typ av monetärt finansierad
ekonomi man själv officiellt strängt förbjuder. Försvinnande lite av pengarna,
d.v.s. endast ”smörjoljedelen” i ekvation (13) stannar verkligen kvar och är
välfärdsbyggande i världssamhället, d.v.s. marginella pengar.
Betänk då vad som skulle kunna åstadkommas i världen om i stället för 2
procent, 100 procent tilläts gå till välfärdsskapande. Välfärder som naturligtvis
förutom nytta, också skulle innehålla nöje i oanade mängder, inklusive ofarligt
spel och dito vadslagning för dem som är roade av sådant i superdatorers
sofistikerade cyberrymder. Det är den saken som nu behöver debatteras i
grunden, hur en sådan förändring skall åstadkommas, så att pengar i framtiden
börjar användas på ett övertänkt sätt som är värdigt den utvecklade och tänkande
människan, homo sapiens, d.v.s. alla till lika gagn, och inte fullkomligt vettlöst
egoistiskt som idag, som vore vi fortfarande kvar på det mentala grottstadiet.

Verklighetens gigantiska pyramidspel är extremt komplicerat…
Det bör åter igen betonas att den matematiska modell som du har tagit del av, är
starkt förenklad, varför makroekonomi i verkligheten handlar om att ta hänsyn
till betydligt fler påverkande och växelverkande faktorer. Långt fler ekvationer
dyker i så fall upp och ger förfinade möjligheter att påverka de två
koefficienterna, d.v.s. hur stor andelen ”Monte Carlo”-pengar visavi andelen
pengar till välfärdsbyggande (samhällsproduktiva investeringar) skall bli.
Som du naturligtvis förstår, är den enskilda lilla människan så liten och
obetydlig i det stora kapitalistiska pyramidspelssammanhanget, att hon i princip
inte har något värde utöver att vara tjänstehjon, mjölkko och förbrukningsvara i
det stora spelhusets ruljangs, som står för ca 98 procentenheter av
världsekonomins kapitalflöden. Det är sålunda renodlad cynism och hjärtlöshet
som är dagens världssamhälles generalfacit. Det är därför jag gång efter annan
betonar i min text hur viktigt det är att en verklig samhällsdebatt nu kommer
igång, som i grunden ifrågasätter hela det kapitalistiska systemet, där de av mig
föreslagna särskilda psykologiska persontesten126 också tillåts bli ett av de
viktigare debattämnena. I så fall kan något gott komma ut ur dessa angelägna
diskussioner127.
Min rekommendation är sålunda att dylika särskilda psykologiska persontest
först och främst appliceras på politiker, som kommer att behövas i åtminstone
ett övergångsskede, och tjänstepersoner i nyckelbefattningar i ett eftersträvat
människovänligt, väl fungerande samhälle. Dylika tjänstepersoner på samhällets
viktiga nyckelpositioner måste garanteras ha en människoälskande,
medkännande inställning. Som det är idag, går det inte att utesluta att dylika
positioner i värsta fall besätts av direkt psykopatiska människor. Ja, till och med
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sadister, som njuter av makt och ägande för sakens egen skull. Den som kan sin
historia, vet den saken. Dylika människor kan många gånger uppfylla alla
önskade krav på intelligens och ytlig charm, men är på det kännande,
medmänskliga området analfabeter. De kan fullständigt sakna medkänsla för
andra, även om det rör sig om många miljoner eller kanske rent av miljarder
människor, när de hanterar politisk makt eller avancerade kapitalistiska
affärsupplägg. De kan gång på gång av pur glädje över sin makt lösa ut enorma
samhällssabotage genom ekonomiska krigföringar och stora affärer som berör
nästan hela världen, allt utifrån den enkla logik som handlar om att göra vinst128
genom principen att låna ut mot ränta. Jag talar här om människor som har
närmast obegripligt stora, ja, närmast obegränsade, tillgångar och därmed
maktmedel.

Sammanfattning...
I kapitlen 12-17 har du fått inblick bakom kapitalismens kulisser. Vi har för ett
ögonblick lämnat den synliga scenen, där vissa av dagens politiker likt
Pinocchiodockor dansar i osynliga trådar hållna av storspindlar och spindlar. Du
har fått en inblick i hur analysteamen på världens centralbanker resonerar. Du
har fått möta hur de personer tänker, som kontrollerar världens centralbanker,
och hur den sammantagna samhällskraften B resonerar utifrån ekvationer, som
det inte är meningen att den vanliga människan skall känna till. Steg för steg har
du fått inblick i hur det stora kapitalistiska pyramidspelet snillrikt är konstruerat
i sina bärande grundprinciper, liksom en uppfattning om vilken typ av
penningflöden det är som snurrar runt, runt i världen, och hur hemligt och
insynsskyddat själva kontrollrummet129 för allt detta är. Du har fått se hur den
vanliga människan i princip redan på förhand cyniskt är utsedd att vara den stora
förloraren, när dessa affärer och planer görs upp i kulisserna. Inte ens hela
länder går fria.

Bernard Madoffs i sammanhanget pyttelilla pyramidspel...
Jag väljer att avsluta dessa sex ganska avancerade kapitel 12-17 med en
kortfattad berättelse om den idag världsfamöse Bernard Madoff. Madoff, före
detta Nasdaq-chef i New York, använde från början av 1990-talet som fasad
(kamouflage) att han i sin affärsverksamhet höll på med en viss typ av
optionshandel med aktier, när sanningen var den att det mesta av de väldiga
summor som Madoff fick in från olika investerare gick direkt till utdelning till
redan etablerade investerare i denna verksamhet – ett klassiskt pyramidspel med
andra ord. Rika människor och välgörenhetsorganisationer lurades att tro att
Madoff framgångsrikt ägnade sig åt en verksamhet som inbegrep
optionsupplägg med aktier, när verkligheten var att deras pengar slussades över
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som omedelbar utdelning till redan etablerade investerare. Det här pågick i ca 20
år innan Madoff bestämde sig för att själv avslöja vad han höll på med. Den
amerikanska finansinspektionen hade fått in sammanlagt fem tips, varav några
var grundligt expertutredda, utan att finansinspektionen hade gjort något åt
saken... Allt mörklades och ignorerades därför att man inte ville att fokus skulle
börja riktas mot själva den pyramidspelsprincip som pågår i det amerikanska
samhället med Federal Reserves dollar, med den amerikanska centralbanken och
det amerikanska bank- och finansinstitutsväsendet som jämbördiga kålsupare.
Längre fram130 i del II skall jag berätta mer om den amerikanska centralbanken
och dess storskaliga bedrägeri.
Här vill jag endast att du skall förstå att fem utredningar riktade mot Madoffs
verksamhet lades ner genom att ”någon” gav order till den amerikanska
finansinspektionen att inte rota vidare i Madoffs angelägenheter. Amerikanska
staten ville inte fästa uppmärksamhet på själva fenomenet pyramidspel, eftersom
amerikanska staten, precis som den svenska, är upp över öronen involverade i –
ett betydligt större eget pyramidspel (själva det kapitalistiska gigantiska
pyramidspelet). Detta fick på inga villkors vis bli satt under lupp och komma
allmänheten till kännedom. I så fall skulle denna allmänhet förstå att de är
grundlurade av sin egen stat.
Som du förstår är det minst sagt känsligt för insyltade politiker och aktörer
inom samhällskraften B, att dessa är upp över öronen involverade i ett
pyramidspel som är betydligt större än Madoffs jämförelsevisa
”lilleputtvariant”. Det är känsligt för åtminstone 173 nationers
finansinspektioner. Det bränner för många just nu att det är så lätt för oss
matematiker att peka på att alla dessa på ytan välrenommerade parter är
involverade i ett högkriminellt pyramidspel lett av så kallade storspindlar och
spindlar i världen. Det är klart att Madoffs pyramidspel, enormt stort i sig,
jämfört med kapitalismens stora pyramidspel, som du förstår av detta kapitel,
framstår som ”myggan vid sidan av elefanten”. Därför är min text exceptionellt
känslig och ovälkommen för många flera av våra politiker, involverade högt
uppsatta bank- och centralbanksmänniskor och gelikar, och för storspindlar och
spindlar i det fördolda, som naturligtvis som det absolut sista här i världen vill
bli avslöjade och ”avklädda” - likt Madoff - som varande simpelt kriminella,
involverade i en lång rad allvarliga lagbrott handlande om stöld, juridiska
kontraktsbrott, pyramidspel, urkundsförfalskning, perfekt penningförfalskning131
i enorm samhällsskala. I detta sammanhang kan det vara på sin plats att påminna
om att domen för Bernard Madoffs del blev 150 års fängelse den 29 juni 2009.
Vissa politiker kommer dessutom sannolikt att kunna anklagas för
landsförräderi. Politiker som idag är mycket välrenommerade, men som har
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begått handlingar i sitt förflutna som misstänkliggör dem för detta mycket
allvarliga lagbrott. Hela deras image, yrkesroll, för att inte säga liv, hänger på att
de varje stund uppfattas som trovärdiga, rättrådiga och vill människor väl. Nu
krackelerar den falska bilden.
Jag kallar kapitalismens gigantiska pyramidspel132 för trolleritricket med
utlåning av pengar mot ränta i uppnåendet av åtminstone fyra mål. Här också
kallat den 3:e samhällslögnen, den 3:e samhällsillusionen).

132

Se analys i del I kapitel 6 och 10, samt i del II kapitel 9-17
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Kapitel 18
Statligt organiserade stölder under förevändning av
lågkonjunktur
Här skall jag visa hur delar av den svenska staten samarbetade med bank- och
finansinstitutsväsendet (utlånaren) redan innan finanskrisen hade börjat år 1992,
och med hjälp av Sveriges finansinspektion (som är statens organ för att hålla
efter ekonomiska oegentligheter) själv valde att ägna sig åt allvarlig ekonomisk
oegentlighet. Det är alltså även i denna detalj en allvarlig anklagelse jag för
fram, men som jag står för.
Som över en natt blev det plötsligt svårt för svenska medborgare och
svenska företagare att låna pengar i banker redan i slutet av år 1989, och det hela
förvärrades gradvis år 1990 och under 1991. Regeringsbyte skedde, varvid en
socialdemokratisk133 regering avgick och en regeringskoalition134 mellan
Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokratiska
samhällspartiet (1991-10-04 – 1994-10-07) fick makten. Den tillträdande
statsministern tillsammans med sin ”bankminister” valde att under år 1991
utforma ett direktiv, som sade att Sveriges finansinspektion skulle ge ut en
förordning med det formella namnet FFFS 1991:10.
Förordningen innebar i sin kärna att tiotusentals svenska företagare, utan att
i förväg informeras, fick se sina panter i form av industrifastigheter/
företagsbyggnader för sina företagslån sjunka med mellan 50 till 70 procent i
värde, allt reglerat genom FFFS 1991:10. Dessa tiotusentals företagare som hade
tagit sina företagslån under 1980-talet, informerades inte av bankerna och inte
heller av dåvarande Sveriges riksdag och regering att de kunde bli föremål för
att få sina låns finstilta paragraf aktiverad, samt inte heller att detta är ett ganska
vanligt förfarande i lågkonjunktur, men att utförd statistik över antalet drabbade
företagare och privatpersoner som då har berörts hålls hemlig. Inte heller
informerades dessa företagare om att en regering har frihet att utforma en
förordning som dramatiskt kan sänka värdet på den säkerhet (pant) som
företagaren har använt som garanti för sitt tagna och beviljade företagslån. Det
är upp till sittande statsminister, möjligen finansminister, i sitt samarbete med
utlånaren (bank- och finansinstitutsväsendet) att fatta beslutet.

133

Se analys i del I kapitel 4, 8 och 11, samt i del II kapitel 4, 7, 8, 18, 20, 34, 37, 62-66
http://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Carl_Bildt
Nilsson K, Rolf (2013) Tänk om Carl Bildt gjort comeback efter Lundgren - http://kontur.nu/reflektion/tank-ombildt-gjort-comeback-efter-lundgren/
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En docent vid Stockholms universitet…
Som av en händelse135, precis innan FFFS 1991:10 aktiverades med den därpå
följande aktiveringen av den finstilta skuldbrevsparagrafen som berörde
tiotusentals företagare i Sverige, valde en docent vid Stockholms universitet att
hålla ett informationsföredrag för intresserade om just FFFS 1991:10136. Det var
sålunda inte staten eller svenska finansinspektionen eller bankväsendet som
informerade om FFFS 1991:10, utan en docent som på egen hand hade satt sig
in i FFFS 1991:10, och som såg att förordningen var inget mindre än en
finansiell bomb för fastighetssektorn och för en lång rad entreprenörer i Sverige.
I begripliga ordalag informerade docenten om kärnbetydelsen av
förordningen för de få som hade hörsammat föredraget. I samma ögonblick som
fastighetsägarna och de företagare som var samlade insåg vad saken handlade
om utbröt nära nog panik och man blev mycket upprörda och en del blev helt
enkelt tvärförbannade. Åter andra bara skakade på huvudet och undrade (med
rätta) om vi i Sverige lever i en diktatur eller vad är det egentligen var frågan
om? En rad fastighetsägare började desperat sälja av sina fastigheter så fort de
någonsin kunde i ett försök att hinna rädda pengar som de hade satsat innan
klockslaget skulle komma då värdet på deras fastigheter genom
regeringsbeslutet och finansinspektionens FFFS 1991:10 sänkte värdet med
mellan 50 till 70 procent. En del hann sälja, andra inte. FFFS 1991:10 trädde i
kraft och svenska företagares pantvärden kollapsade precis som slugt var
planerat av dessa delar av svenska staten i sitt samarbete med bankväsendet.
Kort därefter började man skicka ut ultimatumbrev till åtminstone tusen
svenska företagare. Ultimatumbrev som visade att den finstilta paragrafen i
dessa företagares skuldbrev hade aktiverats. För dessa företagare blev breven
sakligt talat bokstavligen en chock. Inte en enda av dessa företagare hade någon
matematiker (konstitutionell logiker) kunnig i matematisk illusionsteori att
kontakta137.
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Se http://www.bankrattsforeningen.org.se/
Lönnerblad, Mats (2000) Wallenberg vann – folket förlorade http://www.bankrattsforeningen.org.se/debatt104.html
Finansinspektionen (2011) Författningskommentarer till FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:28) om
årsredovisning i försäkringsföretag (ändring av FFFS 2008:26)
http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2011/forfattningskommentar_FFFS_2011_28.pdf
Finansinspektionen (1992) Finansinspektionens allmänna råd om skadeförsäkringsbolags redovisning av skador
för lånegarantier inom kreditförsäkring i årsbokslut och årsredovisning, FFFS 1992:5 - beslutade den 5 mars
1992 - http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/1992/FFFS9205.pdf
Finansinspektionen (2010) Kommentarer till FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:X) om
årsredovisning i försäkringsföretag (ersätter FFF2008:26)
http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/11_remisser/101217_forsakring/kommentar_till_FFFS_om_arsred
ovisning_i_forsakringsforetag.pdf
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Lönnerblad, Mats (1997) Döljer staten brott? http://www.bankrattsforeningen.org.se/debatt16.html
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Statliga Securum...
Dåvarande svenska statsministern med sin bankminister införde ett särskilt
statligt företag - Securum138 - som fick i uppdrag att agera ”bödel” och välja ut
vilka företagare som skulle få sina företagslåns finstilta paragraf aktiverade.
Securum sände ut över tusen hotfulla ultimatumbrev. Securum hade också
ansvaret att vara med och verkställa de åtminstone tusentals tvångskonkurser
och tvångsutmätningar och hastigt upprättade och slarvigt genomförda exekutiva
auktioner som följde på ofta fullt fungerande och vinstgivande företags
kontorsmöbler, kontorsutrustningar, datorer, industrimaskiner o.s.v. Allt för att
dessa företag bokstavligen hade slaktats med hjälp av den finstilta paragrafen i
skuldbreven.
Det spelade i rader av fall alltså ingen roll om företaget ifråga var fullt
fungerande, gav vinst eller hade produktion igång med tecknade orderböcker
och i mängder med fall hade anställda som hade väl fungerande jobb och
familjeansvar. Någon social hänsyn togs inte. Inte heller gavs tid till överklagan
eller utredningar i de enskilda fallen, utan Securum bestämde i princip
diktatoriskt vad som skulle gälla. Det var utan överdrift som att bevittna hur
korta gangsterliknande ultimatum sändes i väg i dessa många obehagliga brev.
I dessa ultimatumbrev fick företagaren si och så många veckor på sig att få
fram de resterande ännu inte återbetalade lånepengarna eller också skulle
bankens representant, kronofogden och kanske polisen komma och begära
nycklarna och ägarpappren till företaget, industrin. Det handlade i över tiotusen
fall om att livsverk krossades och blev jämnade med marken eller sålda till
realisationspris till exempelvis utlandet av Securum eller banken som förvaltade
företaget (panten) under mellantiden.

Sparbankernas Retriva139...
Sparbankssektorn hade sin motsvarande ”bödel” i form av företaget Retriva.
Både Securum och Retriva lades ner efter att företagsslakten hade verkställts,
därför att båda företagen fick utomordentligt dåligt rykte. Än idag är ämnet
känsligt när det omnämns. Minnet lever kvar. Idag har nya varianter av både
Securum och Retriva trätt fram i de efterföljande lågkonjunkturer som Sverige
haft sedan 1992.
Här vill jag att du skall förstå att drygt 60,000 svenska företag gick brutalt i
konkurs under åren 1990 - 1995. Ca 45 procent av det svenska börsvärdet
försvann utomlands i något som kan beskrivas som en köpfest som uppstod på
138

http://sv.wikipedia.org/wiki/Securum
http://www.bankrattsforeningen.org.se/
139
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsleden_AB
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_bank
Fråga vid utmätning om betydelsen av gäldenärens invändningar om att betalningsskyldigheten har fullgjorts av
någon annan och att han väckt negativ fastställelsetalan mot borgenären i angivna hänseende. RH 1996:135 https://lagen.nu/dom/rh/1996:135
Lönnerbland, Mats (1997) Döljer staten brott? - http://www.bankrattsforeningen.org.se/debatt16.html
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billiga företag som inte längre hade de ursprungliga ägarna utan nu hade banker
(företag som Securum och Retriva eller motsvarande) som ägare, och som i
början såldes till realisationspriser, och senare till allt högre priser vilket gjorde
att det blev en mer och mer lönsam affär för dem som var den för stunden
aktuella förvaltaren (banksystemet).

Vad som utspelades i dessa händelser är förmodligen ett av de
svartaste ögonblicken i svensk historia…
med tanke på att det var en svensk regering (eller åtminstone den dåvarande
statsministern och bankministern) som stod bakom beslutet att bokstavligen slå
sönder delar av den svenska nationens ryggrad (vitala delar av svenskt
entreprenörskap) bara för att tillgodose att det andra ”svärdet” i ”de fem
svärdens illusion” fick komma till utlösning, därför att vid den här tiden
handlade det om en extra djup lågkonjunktur. Samtidigt är det möjligt att rent
logiskt konstitutionellt se att de aktuella skuldbreven i sin analys var baserade på
juridiska kontraktsbrott, varför dessa många företagare rent juridiskt egentligen
inte var skyldig några pengar alls, men ändå bokstavligen blev tvingade av
svenska staten i samarbete med bankväsendet att under förödmjukande
händelseförlopp och former överge sina företag. En stor del av dessa företag
slaktades sålunda genom hastigt upprättade exekutiva auktioner.
Ni som kommer att delta i de stora utredningarna behöver nu på djupet och i
detalj ta reda på vad som hände i dessa händelser. Gå igenom regeringens och
riksdagens arkiv, dataloggar, sparade dokument, ta reda på i detalj hur Securum
och Retriva skapades, och sedan leddes och administrerades, och ytterst av vem.
Hur var Securums och Retrivas samarbete med regeringen, bankministern,
statsministern, finansministern, riksdagen och med bank- och
finansinstitutsväsendet och kanske med Sveriges centralbank och med utländska
bankintressen organiserat beträffande olika beslut och verkställande med mera?
Ledningen för Securum valde för sin del att definiera de stora lån som skulle
”slaktas” som problemkrediter, som man bedömde inte skulle kunna återbetalas
av låntagarna. Securums ledning nämnde naturligtvis inte ett ord om statens
stora pyramidspel i sitt samarbete med bankväsendet. Inte heller berättade
varken den dåvarande regeringen, riksdagen eller Securums ledning något om de
omfattande juridiska kontraktsbrotten (urkundsförfalskningarna) som deras
samarbetspartners, bankerna, hade använt sig av i samband med att de en gång i
tiden hade lånat ut de pengar, som rent formellt inte gick att låna ut, men som nu
stod i fokus och motiverade Securums existens, och på vars grund Securum nu
agerade bödel i likvidationen av över tusen svenska företag, många av dem fullt
fungerande.

Flera av ministrarna var själva juristutbildade...
Många människor berördes drastiskt direkt eller indirekt av vad som skedde.
Nämnda styrande instanser avstod helt från att påtala nämnda skevheter, trots att
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det var en barnlek för statens jurister - flera av ministrarna var för övrigt själva
juristutbildade - att genomskåda och påtala det känsliga kryphålet med att
bankernas lånepengar ingalunda är utlåningsbara. Den juridiska ägarrättsfrågan
angående bankernas lånepengar är så självklar och banal att den torde ligga på
futtig nybörjarnivå för studenter i ämnet juridik, som jag nämnde i del I. Inte
heller berättade Sveriges regering, riksdag, Securum, Retriva eller Sveriges
finansinspektion140 att finansinspektionens förordning FFFS 1991:10 satte
marknadsekonomin på svensk fastighetsmarknaden ur spel, genom att ett
regeringsbeslut plötsligt tvingade ner värdet på de panter som företagare och
fastighetsägare hade lämnat som säkerhet för de banklån det handlade om.
Vem hade väl dessförinnan kunnat tro att det skulle bli svenska staten själv
som skulle sätta sin egen omhuldade marknadsekonomi ur spel för dessa berörda
fastighetsägare? De ansvariga som höll i yxan tycktes inte skämmas ett
ögonblick över att svenska staten kunde agera på detta nyckfulla, icke
marknadsekonomiska sätt, närmast efter behag. När de många berörda företagen
en gång i tiden, framförallt under den föregående lånefesten på 1980-talet, hade
ingått sina låneavtal, hade inget öppet och tydligt nämnts om denna möjlighet,
att svenska staten mycket väl, om det passar denna stat, kan agera så här
oberäkneligt. Företagarna hade givetvis tagit sina lån i tron att de som låntagare
hade en fair chans att betala tillbaka lånen med amorteringar och räntor. Det
gällde bara att sköta inbetalningarna. Nu plötsligt visade sig en annan sida av
bankväsendet och svenska staten. Den finstilta paragrafen i låntagarnas
skuldbrev började lösas ut.
För att motivera den åtgärden var man tvungen att tillskapa en anledning.
Anledningen blev en konstruktion, där berörda företagares och fastighetsägares
lånepanter plötsligt värdemässigt nedvärderades, d.v.s. inte längre kom att ha det
värde de hade haft några timmar innan. En 50- till 70- procentig
pantvärdesänkning skedde utifrån ett regeringsbeslut. Vilka i regeringen tog
initiativet till det beslutet? Och hur motiverade man åtgärden? Var finns detta
regeringsbeslut arkiverat? I vilket arkiv går det att studera beslutets detaljer och
beslutsfattarnas namnteckningar? Jag frågar dig som läser detta: Hur många
företagare tror du det hade varit som hade vågat och velat ta sina stora företagsoch fastighetslån, om dessa hade vetat att svenska staten har ett hemligt
pågående samarbete med bankerna, om att när som helst, när det passar dessa
kontrahenter, kunna fatta ett regeringsbeslut om att sänka låntagares pantvärden
med mellan 50 till 70 procent, för att med denna åtgärd motivera utlösning av
den finstilta paragrafen i skuldbrev? Med följd att berörda låntagare då tvingas
betala sina låns utestående kapitalbelopp till bankerna på ett bräde, alternativt få
panterna, d.v.s. sina fabriker, industrier och fastigheter beslagtagna av bankerna
i dessas samarbete med svenska folkets högsta beskyddarmakt, den svenska
staten.
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Finansinspektionen - http://www.fi.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finansinspektionen
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Ni som är entreprenörer och har blivit utsatta för övergrepp...
av beskrivet slag, rekommenderas skriva ner era fallberättelser med namn,
datum och detaljer som är relevanta, så att de stora utredningarna får
infallsvinklar till hur de skall kartlägga och utreda den allvarliga skada på
Sverige som nation och den skada som delar av det svenska folket utsattes för
genom denna utlösning av det andra ”svärdet”, en konsekvens av den förödande
kreditavreglering som Novemberrevolutionsbeslutet i riksbanksfullmäktige den
21 november 1985 innebar och som satte igång den massiva överutlåning som
sedan följde.
Som konstitutionell logiker ser jag att strategin att tvinga av någon ett
ägande genom att lösa ut den finstilta paragrafen i skuldbreven starkt påminner
om vad som utspelar sig när ett ägande ”avtvingas” någon genom det
halvofficiella parallellt liggande rättsväsendet med skiljedomsförfarande i
Sverige. Därför rekommenderar jag er entreprenörer, bland annat svenska
uppfinnare, som har blivit utsatta för så kallade skiljedomsrättegångar (se även
analys i del III) i Sverige eller i utlandet, att även ni lämnar in era
fallbeskrivningar med namn, datum och detaljer till de stora utredningarna.
Vilka riskkapitalister eller motparter handlade det om som tog över ägandet eller
kontrollen av det ni blev av med i skiljedomen, och vad för typ av innovationer
handlade det om? Syftet är att utkristallisera mönster och gemensamma nämnare
där de stora utredningarna skall kunna koppla samman rättsövergrepp med
ägarstölder inom det officiella rättssystemet med indikationer om att det i så
kallade skiljedomsförfaranden också tycks pågå regelrätta rättsövergrepp med
ägarstölder, och då i ett rättssystem som ligger utanför det officiella svenska
rättssystemet och full insyn. Att få fram vilka jurister det är som flyter runt i
både det det officiella svenska rättsystemet och sedan parallellt ägnar sig åt den
typ av ”bödelsprocesser” jag beskriver ovan. Vad denna kategori av jurister får i
arvode och vilka uppdragsgivare man har, vilka kontakter med bank- och
finansinstitutssystemet man har, vilka regerings- och riksdagskontakter och
kontakter med högre nivåer av Stockholms handelskammare och Svenskt
näringsliv man har o.s.v.

”Svångremspolitik141” och ekonomiskt stålbad infördes i Sverige
åren 1992–1995…
Ca 400,000 personer142 blev långtidsarbetslösa i kölvattnet av att det första och
andra ”svärdet” brutalt svingades bland en befolkning på då knappa 9 miljoner
innevånare. 400,000 personer är mer än 9 procent av den då arbetande
befolkningen i Sverige, och då talar vi sålunda om arbetslösa under lång tid.
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Se analys del I kapitel 8, 9 och 10 samt del II kapitel 6, 8, 18, 21, 30, 34, 40, 42, 64, 66, 80
TCO granskar: Sverige behöver 400 000 fler jobb (2013) http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs%20webbplats/Publikationer/rapporter/TCOgranskar/2013/1013%20400%20000%20jobb_1%200_w.pdf
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Löner sänktes, folk avskedades i massor. En rad punktskatter höjdes.
Pensionärer och ensamstående med barn blev de stora förlorarna vid sidan om
mängder med andra kategorier i befolkningen som var och en fick betala på sitt
sätt. Ungdomar var en annan grupp som trädde fram som förlorare, genom att
ungdomar bokstavligen började behandlas som andra klassens medborgare, och
då är jag återigen saklig. Detta förödmjukande behandlingssätt skedde genom att
sänka ungdomars löner och ta bort deras arbetstrygghet.

Tidsbegränsade anställningar143...
Gradvis infördes alltmer tidsbegränsade anställningar av fyra slag:
a) provanställningar b) allmän visstidsanställning c) vikariat och
d) säsongsanställningar. En del arbetsgivare började systematiskt införa
felaktiga anställningsavtal så ”onödiga” avgifter slapp betalas både till den
anställde och till staten. Ett smart sätt att höja vinsten. Ett stort svenskt
bemanningsföretag började, enligt tjänstemannafacket Unionen, sätta i system
att ge riktlinjer till sina chefer hur arbetsgivare kunde tjäna pengar på att
systematiskt undvika att uppge någon garanterad arbetstid i de anställdas
arbetskontrakt. Konsekvensen blev att den anställde inte fick någon sjuklön
samtidigt som Försäkringskassan som kräver uppgift om garanterad arbetstid för
att betala ut sjukersättning ej betalade ut någon sjuklön till den som blev sjuk.
Ett ytterligare exempel på den här typen av smart cynism som spelades ut på den
anställdes bekostnad var metoden att ej skriva in vilken arbetsuppgifter den
anställde skulle syssla med. I anställningskontraktet blev den anställde
definierad som flexibel därför att i princip vilken arbetsuppgift som helst
plötsligt kunde börja ges till vederbörande. Metoden blev ett verktyg att bli av
med obekväma anställda genom att ”mobba ut” dem genom att under tillräckligt
lång tid ge dem så meningslösa sysslor att de självmant började säga upp sig.
Med andra ord ett sätt att komma runt uppsägningsregler reglerat av lag.
Metoden blev samtidigt ett effektivt sätt att fylla upp personalbehov till
arbetsuppgifter som var så impopulära och ingen vill ta dem frivilligt. En del
arbetsgivare började införa kraftigt försämrade arbetstider och
arbetsförhållanden genom att en ny typ av chefer trädde fram som ofta styrde
med härskarattityd och dominans. Inte sällan handlade det om arbetsplatser med
mycket ungdomar. Som om dessa ungdomar inte behövde visas samma respekt
som vuxna därför att de just bara var ungdomar, och därför kunde ges både lägre
lön och sämre bemötande än vuxna. Sveriges televisions Uppdrag granskning
har gjort en rad uppmärksammade reportage om detta fenomen, om hur den här
typen av företag och arbetsledare har valt att behandla ungdomar på ett
utnyttjande sätt med drag av härskarattityd. Företag som, när de konfronteras
med vad de väljer att manifestera, försvarar sig med en säljande och förstående
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Unionen, Tillsvidareanställd, Provanställd eller Tidsbegränsad anställning? http://kampanj.unionen.se/anstallningsform/?gclid=CMGnooPYp7cCFeh2cAodCVoASw
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attityd, att man ”absolut förstår problemställningen och kritiken”, håller med och
lovar bättringar. Varpå inte mycket mer än marginella förändringar, eller rent av
försämringar, sker, och så blir det så småningom ett nytt granskande reportage
och nya avslöjanden om hur ungdomar utnyttjas och lider under chefer med
härskarattityden. Uppdrag granskning144 har visat hur ett av dessa företag valt
att anlita städare via kontrakterade underentreprenörer, där städpersonalen
cyniskt utnyttjats som om värdigt bemötande och respekt inte finns i Sverige.
Ni som deltar i de stora utredningarna rekommenderas titta också på dessa
detaljer och koppla aktuella företagare samman med underentreprenörer i
kärndatabasen och se vilka kopplingar man har till regering, riksdag, svenskt
näringsliv, Stockholms handelskammare, bank- och finansinstitutsväsendet etc.
Ni behöver studera dessa företags grundläggande ideologier. Hur man internt
utbildar och ”uppfostrar” dels sina press- och informationsansvariga, dels de
chefer (managers) som står för arbetsledningen på de aktuella
ungdomsarbetsplatserna. Ni som varit anställda på den här typen av företag
rekommenderas skriva ner era erfarenheter och lämna in era redogörelser till de
stora utredningarna när dessa väl kommer igång.

Tysta som möss...
De politiska partiernas tankesmedjor var under perioden av svensk
svångremspolitik (hösten 1992 – vintern 1995) tysta som möss om vad
ekonomisk historia har att berätta om hur lätt det i själva verket är att avskaffa
samtliga skatter, hela arbetslösheten och all social utslagning. Tankesmedjor
som har intelligenta personer i sin tjänst med kapacitet att analysera en
samhällssituation och ta sig tid att förutsättningslöst sätta sig in i ekonomisk och
politisk historia. I stället blev det som trädde fram och märktes i samhället en
exploderande arbetslöshet och social utslagning samtidigt som en rad skatter
höjdes och ett gradvist alltmer kallt och människofientligt samhälle började växa
fram.

Dramatisk nedmontering av det svenska samhället...
I lågkonjunkturen åren 1992 – 1995 formligen exploderade
socialbidragskostnaderna. Den tidigare världsberömda svenska
välfärdsbyggnaden (styrkan i vår demokrati att människor har det förhållandevis
bra och känner trygghet och får tid över till att tänka och reflektera, och som
bland annat Per Albin Hansson145, folkhemgrundaren, Tage Erlander och Olof
Palme146 var delarkitekter till) började sakligt monteras ner steg för steg i de
snabba samhällsförändringar som tvingades fram genom den förda
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svångremspolitiken, i sin tur en konsekvens av Novemberrevolutionsbeslutet,
och bank- och finanskrisen. Det var på det här sättet demokratinedmonteringen
märktes bland annat i Sverige.
Vi hade i Sverige år 1985 före Novemberrevolutionsbeslutet den 21
november 1985 ett förhållandevis stort mått av välfärd, som innebar att vi var tio
procent rikare än genomsnittet i OECD. Efter genomförd
välfärdsnedmontering147 1995 var vi i stället 10 procent fattigare än genomsnittet
i OECD. Det vill säga en sänkning (nedmontering) med ca 20 procentenheter på
drygt 10 år. Kostnaden för denna svenska lågkonjunktur har beräknats till
någonstans mellan 500 och 1000 miljarder svenska kronor. Pengar som var
fullständigt onödiga att betala eftersom staten som ägare till Sveriges
centralbank hur lätt som helst ur tomma intet i stället hade kunnat tillverka dessa
500 till 1000 miljarder, men nu i stället togs ut från medborgarna via ett
sofistikerat system av bedrägerier lagda på varandra i form av bland annat de 13
illusioner som jag redovisar i min text som ingår i de fem ”svärdens” illusion.
Nya regler började under dessa år dyka upp, där arbetstagare enligt lag
började behandlas annorlunda än tidigare i det svenska arbetslivet genom att
tidigare regler, som reglerade hänsyn och omtanke mot arbetstagare, plockades
bort den ena efter den andra av Sveriges riksdag och genom regeringsbeslut.
Samtidigt pågick en parallell process där de högre toppskikten av chefer och
styrelsemedlemmar inom svensk industri bokstavligen började tillåtas sko sig på
sina företags intjänade vinster utan att arbetarna och tjänstemännen på lägre
nivåer inom dessa företag nödvändigtvis fick det speciellt bättre.

Ryggdunkningar, svågerpolitik, medlemskap i ordnar och kotterier...
En ny överklass började träda fram - bestående av direktörer och
styrelsemedlemmar i Sverige. Den svenska plutokratin började bli alltmer synlig
för den som hade ögon att se med. Jag ser att denna överklass ägnade sig åt, och
idag fortsätter att ägna sig åt, ryggdunkningar, svågerpolitik,
ordensmedlemsskap och kotterier i vad som i affär efter affär avslöjades och
avslöjas som utstuderad ömsesidig frikostighet i att sätta varandras löner och
förmåner högre och högre utan att nödvändigtvis behöva uppvisa motsvarande
kompetens som motiverar de bonusar, fallskärmsavtal, pensionsvillkor och
höjda löner som det handlar om. En ny överklass som valt och fortsätter att välja
att ge sig själva detta spektrum av förmåner och erkännanden utan att
underliggande nivåer arbetskraft i samhället fick eller får ta del av de dignande
smörgåsbord man suttit och sitter och äter från år efter år och bokstavligen
smörjer sina krås.
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Det är fullt möjligt att skapa ett utomordentligt välstånd utan
kostnader...
Återigen är jag absolut allvarlig och saklig när jag påstår att alla kan få det
utomordentligt bra, och till och med rent av kan börja leva i ekonomiskt
oberoende i det svenska samhället, därför att jag som konstitutionell logiker ser
att det är fullt möjligt och fullt realistiskt att förverkliga ett dylikt svenskt
samhälle. Och paradoxalt nog, och läs detta noga, utan kostnader eftersom
nyckeln är att folket genom en människovänlig förlängda arm (människovänlig
statsledning genom särskilda psykologiska persontest148) installeras som resultat
av nationell folkomröstning och ges makten över Sveriges penningtillverkande
maskiner. Just nu ligger denna makt i händerna på en liten hemlig elit som det
svenska folket inte vet vilka personerna är. Min trilogi i sin helhet demonstrerar
sakligheten i att ekonomiskt oberoende är i själva verket hur lätt som helst att
införa i en nation.
Jag återkommer till dessa detaljer i del III men också i mina ord till det
amerikanska folket149. Det amerikanska folket har också blivit grundlurat. Det är
många nationers folk som blivit grundlurade och nu kan välja att rätta till det
som behöver rättas till och skapa utomordentligt välstånd i stället för den
samhällsdegenerering som nu trätt fram. Det handlar om att bli medveten och
sedan välja. Här vill jag att du skall se att vad som i så fall behöver analyseras
och klargöras, bland mycket annat, är hur det nuvarande svenska samhället har
valt att skapa ett överflöd och en rikedom och diverse smörgåsbord för i princip
bara några förhållandevis få utvalda och favoriserade på i princip de stora
befolkningsgruppernas bekostnad i Sverige. Samma mönster går igen i en lång
rad andra nationer. Med insikt i detta faktum är det nödvändigt att du ser att vårt
nuvarande samhälle är konstruerat på sådant sätt att det blir en utopi att alla
samhällsinnevånare, och jag tar här Sverige som exempel, skulle kunna få det så
extraordinärt bra att det blir sakligt att tala om ekonomiskt oberoende (överflöd i
rikedom).
En illusion träder fram, som omöjliggör denna utopi av utomordentligt
välstånd för alla. Illusionen är den ”verklighetsbeskrivning” som påstår att bara
några förhållandevis få kan få det väsentligt mycket bättre, att det tyvärr är på
det sättet ekonomiska och samhälleliga fakta ser ut. För den sakens skull måste
en diskriminering ske genom att vissa verksamheter tillåts att gå omkull (någons
bröd, den andres död). De som är framgångsrika och vet hur slipstenen ska dras,
måste för samhällets välstånd tänka på att gå med vinst och överleva som
riskkapitalister (institutionella investerare), även om alla andra helt vanliga
människor och små entreprenörer tyvärr kommer att drabbas, eller i varje fall
inte får det lika bra. ”Ni skall veta att vi som gör vinst i stora lass gör vårt bästa
148
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att minimera de skador som uppstår när vi driver vår verksamhet att överleva i
knivskarp konkurrens”150. Så ser de fakta ut som illusionen (kapitalismen)
förmedlar till människor. Illusionen påstår att de som är de stora vinnarna
ekonomiskt i samhället bara gör så gott de kan. De är inte giriga utan de ser till
och verkar för samhällets allra bästa på sitt sätt genom att betala skatt och
tillföra samhället arbetstillfällen och förädlar produkter till samhällets gagn. Så
ser deras ideologi och de levnadsregler de följer ut. Nödvändigheten heter vinst.
Ungefär så skulle den illusoriska ”verklighet” vi lever i, d.v.s. låtsasspelet,
kunna beskrivas i ord, när jag som konstitutionell logiker, sammanfattar den
värld jag lever i, och skalar bort åtminstone en del ekonomiskt fikonspråk och
försöker komma åt kärnan i vad riskkapitalism, så kallade institutionella
investeringar, på djupet handlar om i sken av att man vill samhällets väl.
Sanningen är i stället att det är en parasitär rovdjursmentalitet som försiggår,
som i princip mycket lite bryr sig om de ”offer” som kantar framgångens väg,
kadaver som man offrat och ätit av för att nå sin inte sällan makalösa framgång.
I denna värld helgar ändamålet medlen. Medmänsklighet vore enbart hinder.
Se gärna filmen Brakfesten (La grande bouffe) regisserad av Bobby Peru,
samt stumfilmerna: Herr Arnes Pengar (engelska: Sir Arne´s Treasure, 1921)
och Gösta Berlings Saga (engelska: The Atonement to Gosta Berling)
regisserade av respektive Victor Sjöström och Mauritz Stiller).

Plutokratins inkompetens...
Jag ser att en del av dessa direktörer och styrelsemedlemmar i den nya
överklassen visat och idag fortsätter att visa med sin girighet och sitt svagt
utvecklat omdöme, att man inte väjer för att tillfoga sina företag, som man lever
med och av, allvarlig skada på olika vis. Exempelvis genom att skada den
uppköpta (investerade) verksamhetens goodwill och renommé. Ett exempel är
Skandiaskandalen i början av 2000-talet och som senare AMF-skandalen151
skulle verkställa en återupprepning av, med endast en variation av utstuderad
smarthet på en verksamhets bekostnad. En brist på etik, moral och noggrannhet
hos de ansvariga demonstreras, som har blivit denna nya överklass
”adelsmärke”. Det tål att påpekas att LO:s dåvarande ordförande (sålunda en av
arbetarkollektivets representanter) satt i AMF:s styrelse när det begav sig, men
”råkade” vara mentalt otillräckligt närvarande när styrelsebeslut togs om den
famösa förmånen för det högsta hönset för AMF. Att detta avslöjar
inkompetens, är bara förnamnet. Nej, det handlar på individnivå om en svagt
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utvecklad etik och moral, och ett grandiost spel för galleriet, att man
representerar ”arbetarna, de svaga och utsatta” i samhället. Det handlar om
många vackra ord, ja, man har till och med gjort karriär på sådana. När det sedan
kommer till kritan och man står där framme vid köttgrytorna, visar det sig
påfallande ofta att vederbörande själv är en liten plutokrat som utan större
hämningar tar för sig. Det handlar om förmåner utifrån många gånger alltför
många styrelseuppdrag med tillhörande lockande arvoden. Och så börjar man
slarva och uppvisa sagda inkompetens, att inte ”råka” lyssna när viktiga
avgöranden sker.
Jag ser att de höga ansvariga i såväl Skandia- som AMF-skandalen utsatte de
anställda på lägre nivå i verksamheten för vanära. Som levererades som ett hån i
ansikten på de senare och den företagsidé av goodwill som dessa bolag sade sig
representera.
Denna typ av direktörer och styrelsemedlemmar började alltså dyka upp här
och var som ledare för exempelvis stora statliga fonder och svenska statliga
företag, men också för privata företag. En av dessa direktörer och
styrelsemedlemmar valde att samtidigt att sitta i styrelsen för en av de stora
bankerna som kraschade i Island. Banken det handlade om avslöjades ha utfört
manipulationer i stor samhällsskala och åtminstone vissa ledare inom banken har
flyttat förmögenheter till sig själva och sina vänner via väldiga banköverföringar
innan Islandskraschen inträffade. Den aktuella svenska personen kom hem till
Sverige och trädde fram och påstod på ett självklart sätt att det var något
naturligt och normalt det som hade skett att det är så här det går till på de nivåer
i samhället som saken handlar om. Att det inte är något märkvärdigt med den
saken alls. Vad som då hördes tydligt var plutokratins sanna röst under några
ögonblick. Personen bekräftade därmed för den vanliga människan i Sverige det
som många misstänkte pågick. Att själva attityden, att ägna sig åt utstuderat
bondfångeri, bonusar och gigantiska förmåner till sig själv och sina vänner på
samhällets bekostnad, ses som något helt naturligt och fullt normalt bland denna
penningaristokrati. Samtidigt som denna förvrängda verklighetsuppfattning
bäddade för ett rent helvete för stora delar av befolkningarna i Island,
Nederländerna, Tyskland och England152, som sedan fick agera städgummor i
den efterlämnade röran. Naturligtvis skedde detta samtidigt som penningadeln
med näbbar och klor kämpade för att få behålla så mycket som möjligt av sitt
rov för egen privat räkning. Girighetens ansikte syntes tydligt.
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Oförmåga att tänka med hjärtat...
Ett historiskt facit träder fram som berättar om arrogans, känslokyla, fasader av
oberördhet och graverande inkompetens. Detta samtidigt som denna utveckling
drivs av ett ständigt upprepat mantra som påstår att ett företag måste gå med
vinst för att kunna överleva och expandera. Ett samlat beteende som vittnar om
en oförmåga att tänka med hjärtat. På så vis träder den nya överklassen fram
som ett hycklande och hymlande sällskap för inbördes beundran med klara
kompetensbrister.
Jag ser att en rad av dessa medlemmar i den nya överklassen av direktörer
och styrelsemedlemmar som trätt fram i Sverige är personer som inte verkar bry
sig om den skada man tillfogat och tillfogar det svenska samhället. Den vanliga
människan i Sverige och i andra nationer står ofta förundrade och tysta bredvid
och ser på vad som pågår och försöker förstå vad som sker inför deras ögon och
känner också en längtan efter att också de skall få det så där bra och överdådigt
som den nya överklassen demonstrerar har blivit verklighet för en lång rad av
styrelseproffsen och direktörerna.
För att du som läsare tydligt skall se hur gradvisa försämringar har verkställts
i svensk välfärd samtidigt som en ny självprivilegierande överklass har fått det
stadigt mycket bättre under de drygt 40 år som det har tagit att montera ner
utvecklingen sedan 1970-talet i Sverige, väljer jag att som en parentes i
framställningen i nästa kapitel att belysa det fenomen som kallas för
riskkapitalism (institutionella investerare) för att därefter återkomma till
konsekvenserna av Novemberrevolutionsbeslutet, bank- och finanskrisen och
den svångremspolitik som Sverige gick igenom åren 1985 - 1995. På så sätt får
du lättare att se helheten, bilden i stort, av vad som pågår i den illusoriska
verklighet som driver hymlandet och hycklandet, och som påstår att det är en
utopisk omöjlighet att alla skulle kunna få det överdådigt bra.
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Kapitel 19
Att säga ifrån att nu får det vara nog!
Vad som redan från och med 1960-talet kunde iakttas i liten skala i Sverige
(pensionsfondernas grundande), men som sedan kom att bli fullt synligt på
1980- och 1990-talet, och övertydligt på 2000-talet, var det ansiktslösa ägandet
av institutioner, som ägnar sig åt investeringar. I del I gick jag igenom exempel
på vad som räknas till gruppen institutionella investerare (den dominerande
delen av den kapitalistiska så kallade marknaden). Dessa institutionella
investerare är en typ av grossister (mellanhänder) i en bransch som livnär sig på
köp och försäljning av företag/verksamheter/finansiella instrument. Affärsidén
är enkel: att köpa så billigt som möjligt, ”förädla”, och sedan sälja så dyrt som
möjligt, där mellanskillnaden är vinst153. Beroende på om det är en stor eller
liten aktör, är deras plånbok (investeringskapacitet) motsvarande tjock. Men
även investerare med förhållandevis tunna plånböcker är ändå gott och väl
kapabla att köpa (vilket är detsamma som att investera, låna ut sitt riskkapital
mot ränta) med penningbelopp i säg storleksordningen 10 miljarder dollar på ett
bräde vilket exempelvis George Soros hedgefond Quantum gjorde när man
köpte, d.v.s. blankade de fyra valutorna svenska kronan, italienska liren,
engelska pundet och finska marken sommaren och delvis hösten 1992. Ännu
mindre aktörer inom gruppen institutionella investerare är den förhållandevis
lilla grupp som kallas riskkapitalister (private equiting eller private equity). En
grupp som får större och större muskler (samlat investeringskapital som de
förvaltar och investerar med syftet att kapitalet skall generera avkastning till
utlånarna av detta kapital) och idag utgör en betydande del av åtminstone samlad
svensk ekonomi154 men ändå är som små myggor jämfört med de stora
professionella institutionerna när det gäller gruppen institutionella investerare.
Av detta förstår du vilka ekonomiska muskler exempelvis en kinesisk statlig
investeringsfond i så fall besitter med kanske 500 miljarder eller 5,000 miljarder
dollar, eller varför inte 50,000 miljarder dollar (mer än tre gånger den
amerikanska statsskulden) i sin ”plånbok”, att när läget är det rätta kunna agera
ytterst kraftfullt till egen fördel på den globala kapitalistiska marknaden.
Samtidigt är det uppenbart att enskilda, även synnerligen förmögna människor
goda för låt oss säga mellan 100 miljoner och 3 miljarder kronor är så små
lilleputtar i dessa marknadssammanhang att de knappt åstadkommer mer än en
krusning på det kapitalistiska marknadshavet, som i stort sett är synonymt med
det globala kasino, som den tidigare nämnde professor Bernard Lietaer beskriver
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som utgörande 98 procent av världsekonomin. Vanliga förmögna och rika
människor har med andra ord ingen större marknadspåverkan annat än högst
marginellt.

Begreppet ”förädling”...
I Sverige har staten år 2012 sju allmänna pensionsfonder, där löntagarnas och
vissa bidragstagares inbetalade pensionspengar sägs ”förvaltas” (”förädlas”).
Denna ”förvaltning” har ändrat karaktär sedan år 1960, då den första allmänna
pensionsfonden skapades. Bilden i stort berättar att den svenska staten gradvis
mer och mer med hjälp av dessa fonder, genom att ingå i gruppen
penningmarknadsfonder, har blivit en dylik kapitalistisk aktör som ägnar sig åt
att köpa så billigt som möjligt, ”förädla” och sedan sälja så dyrt som möjligt,
där mellanskillnaden är vinst, i sken av att man är ”tvingad” till detta beteende,
och också är ”tvingad” ta ut skatter av medborgarna för att klara sina utgifter,
d.v.s. statsbudgeten - trots att samma stat samtidigt påstår sig äga Sveriges
riksbank (svenska centralbanken), och därmed hur enkelt som helst skulle kunna
tillverka och föra ut så mycket pengar som man vill och behöver, som jag
tidigare berört i kapitel 5 i del II. Det är med andra ord ett hymlande och
hycklande som delar av vår svenska stat ägnar sig åt. Det jag här talar om är att
staten är i full färd med att i gott sällskap av andra kålsupare, d.v.s.
institutionella investerare, tillämpa det som är en av kapitalismens hörnstenar,
nämligen illusionen att alla kan få det riktigt bra när principen köpa så billigt
som möjligt, ”förädla” och sedan sälja så dyrt som möjligt där mellanskillnaden
är vinst, utövas.
Som framgått tidigare i texten, påstår kapitalismen i form av en lögn
(illusion), utan att skämmas, att samma kapitalism kan åstadkomma att alla
ekonomiskt kan få det mycket bra. Den sanning, som ett historiskt facit
levererar, när denna kapitalism analyseras förutsättningslöst utifrån ett
helhetsperspektiv, är en annan: Endast förhållandevis få människor kan få det
riktigt ekonomiskt bra när principen köpa så billigt som möjligt, ”förädla” och
sedan sälja så dyrt som möjligt där mellanskillnaden är vinst, tillämpas. Detta
följer logiskt av, värt att betona, att lån mot ett mervärde, en positiv ränta,
ofrånkomligt skapar en matematisk omöjlig verklighetssituation, som i sin tur är
anledningen till att all utlåning av pengar mot dylik ränta är pyramidspel.
Världens sammanlagt nästa oändligt många dylika räntelån utgör därför
tillsammans ett enda gigantiskt pyramidspel.

Absolut alla i ett samhälle kan få ett utomordentligt ekonomiskt
välstånd...
Samtidigt, som jag i detalj utreder längre fram i texten, och som är lika viktigt
att poängtera, är det fullt möjligt att, med människovänlig väl fungerande (utan
att inflation framkallas) monetärt finansierad ekonomi som ekonomiskt system,
förverkliga den hittills utopiska drömmen om att absolut alla i ett samhälle skall
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få ett utomordentligt ekonomiskt välstånd, ja, bli vad man kallar ekonomiskt
oberoende. Då träder en typ av samhälle fram där alla lever som dagens
miljonärer flera gånger om ifråga om materiella möjligheter, samtidigt som
samhället präglas av en blomstrande demokrati (utan dagens politikerstyre), en
lätthet, hälsa och balans med naturens resurser på ett miljövänligt sätt utan
motstycke hittills. Man skall då också lägga märke till att detta idag utopiska
samhälleliga välstånd inte kostar någonting utöver att människor utan stress då
ägnar sig åt sina favoritsysselsättningar dag efter dag, år efter år livet igenom.
Pengar är i det läget precis som nu endast en smörjolja. Men, och här infinner
sig en distinkt skillnad, pengarna (smörjoljan) hanteras på ett väsentligt
nytänkande sätt jämfört med hanteringen av samma sak i dagens kapitalistiska
system.

Idag är samhället baserat på bedrägeri...
Staten, politikerna och andra i spelet deltagande samhällskrafter, som har
medverkat till och underhåller dagens kapitalistiska hörnsten (illusionen att alla
kan få det mycket bra), berättar nämligen inte för samhällsmedborgarna hur och
av vem dessa nationens penningtillverkande maskiner egentligen hanteras, och
inte heller det faktum att det saknas ägare till de pengar som dessa maskiner
tillverkar. Istället mörklägger man medvetet de tre samhällsavgörande frågorna
I, II och III. En illusion (ett bedrägeri) spelas ut. Eller i krass klartext: Man
bygger ett samhälle baserat på ett bedrägeri (urkundsförfalskning, perfekt
penningförfalskning155 och pyramidspel i stor samhällsskala). Således mycket
allvarliga lagbrott. Detta är inget gott betyg (omdöme) av vår svenska
statsledning och riksdag. Dessvärre är dock betyget (omdömet) välgrundat och
korrekt, som min text i sin helhet logiskt visar.

Riskkapitalister...
Idag säger man att institutioner med det dubiösa namnet riskkapitalister156
(private equity), med ofta men inte alltid ansiktslöst ägande, träder in med
riskvilligt kapital, kapital ämnat till utlåning mot ränta förenat med risken att
räntan kan bli negativ, i så fall innebärande förlust i stället för vinst. Det betyder
att riskkapitalister går in som delfinansiärer eller totalfinansiärer i olika projekt,
som är i behov av investeringskapital för att kunna förverkligas eller expandera i
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bland annat i Sverige. Aktieägarna (ofta är dessa stora professionella
institutioner varav en betydande del av dessa, över 80 procent157, är utländska
institutioner avseende riskkapitalbolagen här i Sverige) eller annan typ av
ägarskap i dessa riskkapitalbolag sägs ”riskera” sitt investerade
aktiekapital/ägarkapital.
Syftet med investeringen är ett: att erhålla utdelning (skapa vinst) genom
”förädlingsprocessen”. Här i Sverige är dessa riskkapitalister förhållandevis små
aktörer jämfört med exempelvis de kinesiska statliga investeringsfonderna, som
också kan betraktas som varande i samma bransch. Men de svenska
riskkapitalisterna samt svenska försäkringsbolag, statliga pensionsfonder,
tjänstepensionsfonder, statens industrifond har ändå enorma ekonomiska
muskler, jämfört med vanliga privatpersoners månadsekonomier (herr Karlsson
och fru Svensson). Exempelvis är 40 miljarder eller 2 miljarder som
investeringskapital för en svensk AP-fond eller industrifond, eller 800 miljoner
eller 100 miljoner (för de förhållandevis mindre privata riskkapitalisterna), ingen
ovanlighet. Sett i en internationell jämförelse på samma gång ändå blygsamma
belopp jämfört med de stora elefanterna på den internationella
riskkapitalistmarknaden och då talar vi om hedgefonder och uppåt (större
institutionella investerare). Men samtidigt givetvis gigantiska belopp jämfört
med Herr Karlssons och Fru Svenssons månadsekonomier.

Ett ansiktslöst ägande158…
Ett ansiktslöst ägande är en typ av ägande som saknar ett tydligt framträdande
ansikte i form av konkreta människor, exempelvis en ägarfamilj, en tydlig
styrelse och dito verkställande direktör, utan istället består av ”ägarandelar” eller
”aktieposter” som inte är större än att det kanske rör sig om mellan några
procent till kanske femtioen procent uppblandat med ofta mängder med
småägare som i form av exempelvis inbetalda försäkringspremier är med och
finansierar riskkapitalisten. En ofta komplicerad total ägarbild träder fram och
om hur ”ägande” definieras, men den gemensamma nämnaren för dessa bolag är
att man med hjälp av en tillräckligt tjock plånbok kan köpa sig makt i det som är
styrelsen (ledningsfunktionen) för riskkapitalistbolaget. Med andra ord köpa sig
en styrelsepost. Det här öppnar upp för ett etiskt- moraliskt dilemma: Vad skall
egentligen menas med att ”förädla” kapitalet under den period som den
institutionella investeraren har sitt riskvilliga kapital investerat, d.v.s. just har
köpt ett företag/verksamhet/ett finansiellt instrument? Den fråga som inställer
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sig är: Vad är det riskkapitalisten egentligen ägnar sig åt när ”förädlandet” sker?
Man är ju en grossist (mellanhand) som i cykel på cykel köper så billigt som
möjligt och sedan säljer så dyrt som möjligt. För att du lättare skall förstå det här
etiskt-moraliska dilemmat, vänder vi blicken mot ansiktsägda
företag/verksamheter/finansiella instrument.

Ett ägande med ansikte159…
Det handlar ofta en eller några personer, exempelvis en familj, som till kanske
90 procent eller mer äger företaget antingen genom aktiemajoritet eller på annat
sätt genom procentandelar är ägare. I motsvarande grad har dessa
familjemedlemmar/ägare stor bestämmandemakt över hur företaget skall drivas,
i hur styrelsen för ett dylikt företag skall arbeta. Här är syftet att driva företaget
med ett långsiktigt mål att förädla företaget i så motto att det klarar
påfrestningar, skapar trivsel för de anställda samt att utveckla affärsidén som är
att leverera någon form av kvalité (vara eller tjänst) som man är känd i
omvärlden för att tillhandahålla.
Företaget byter inte ägare hur som helst utan det är ofta samma ägare,
generation efter generation av familjemedlemmar som för företaget vidare. Ett
ansiktstydligt företag, när det sköts väl, är ett företag som har urstarkt
kassaflöde (stora sparade reserver att kunna ta till om det blir lågkonjunktur eller
om man behöver göra en stor investering). På så sätt behöver dylika urstarka
företag inte låna pengar mot ränta därför att de har egna160 pengar. Ofta utmärks
den här typen av ansiktstydligt företag av produktion i gott samarbete med
underleverantörer, kunder och sina egna anställda, och klarar på så sätt både
produktion och expansion i såväl hög- som i lågkonjunktur. En typ av företag
där ägarfamiljens barn lärs upp att i detalj förstå hur företagets själ fungerar.
Vilket är detsamma som att du redan som barn tränas att se helheten i ett
sammanhang och inte bara koncentrera dig på detaljer. Redan när barnen är små
och sitter vid köksbordet och man äter tillsammans hör man pappa och mamma
berätta allt möjligt som kommer i små portioner än här än där samtidigt som
man har trevligt. Syftet är bygga upp en gedigen kompetens hos barnen att så
småningom kunna ta över familjeföretaget. Att barnen skall få så pass stor
kompetens och de så småningom skall kunna leda detta företag med allt vad det
innebär. Ett företag som kanske är stort som ett mindre imperium i vissa av
dessa ägarfamiljer, som är stora entreprenörer. Innan de här barnen får ta över,
går de ofta omfattande universitets- eller högskoleutbildningar för att på djupet
lära sig också teoretiskt de verktyg och instrument de skall använda sig av när de
skall driva familjeföretaget framgångsrikt. De får följa med pappa och mamma
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ut i företaget på dess många nivåer och se detaljer och även helheten, varpå man
pratar om mängder av aspekter på vad det innebär att förädla en verksamhet.
För ett dylikt företag är det A och O att bygga långsiktigt och ständigt agera
för att vårda ett välskött varumärke (ansiktet utåt) så att ett grundmurat gott
rykte omger företaget i omvärlden och i de affärer man ständigt gör, så att det
just är affärsidéns kvalité som är i fokus och utvecklas beträffande de varor och
tjänster som man producerar och säljer. Man ser vidare till att engagera
medarbetare med både högintelligent logisk förmåga och samtidig högt
utvecklad etisk-moralisk kompetens, d.v.s. förmåga att tänka med hjärtat, som
kan leverera skarpsinniga vidsynta analyser företaget och människor i allmänhet
till gagn. Och man lär sig att lyssna, lyssna och åter lyssna, för att lära av dem
som har större kunskaper än vad man själv har för ögonblicket. Man fokuserar
på att hela tiden utvecklas i ett behagligt och generöst umgänge med sina
lärare/mentorer och med ytterst noggrant handplockade begåvade och kunniga
medarbetare. På så sätt blir man själv steg för steg en dylik oerhört kompetent
person.
Man behöver här se att det är en väldig skillnad att omge sig med ja-sägare
som fjäskar, hycklar och gör sig till, och att kringgärda sig med personer som är
mer begåvade inom delområden än vad man själv är, och som vågar leverera
relevant, saklig kritik, även om den är motvalls. Om en företagare enbart omger
sig med hycklande ja-sägare, börjar företaget i värsta fall att stagnera, därför att
man som ledare blir osäker på sig själv och andra, och hela tiden behöver
bekräftelser. Man blir svag för ständigt upprepade applåder och uttryck för
beundran. Den saken lägger skickliga manipulatörer märke till.

Så kallade affärsänglar161…
är privatpersoner som investerar sina egna pengar eller sin organisations eller
stiftelses pengar i en affärsidé, och samtidigt väljer att själva aktivt vara med och
driva företaget. Sålunda inte bara sitta i en styrelse och delta i styrelsemöten,
utan aktivt på VD-nivå eller andra lägre nivåer av företaget hela tiden vara med
och påverka. Gärna också vara ute på ”golvet” och styra i kraft av sin stora
kompetens i form av helhetsseende, förmågan att kunna se en bild i stort i
kombination med att ha modet och förmågan att analytiskt förmå att tränga
längst ner på djupet i sammanhang, där verksamhetens hörnstenar finns. Allt i
syfte att se vad som behöver göras i ett företag för att det skall bli urstarkt.
Affärsänglarna är därför ofta personer som har en hel del kompetens i
konstitutionell logik, utan att de gått någon formell universitetsutbildning i
ämnet. Logikförmåga delar de ofta med exceptionell kompetens i
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företagsledande. Deras mission är att gå in i ett företag eller i en affärsidé med
syftet att hjälpa företaget/idén att utvecklas till att bli ett starkt, välskött företag,
hållbart under lång tid. Därmed återvänder vi till en helt annan kategori av
riskkapitalister, som har som princip att lura skjortan av människor eller den
verksamhet de säger sig vilja ”förädla”.

”Förädlarna”...
Som konstitutionell logiker ser jag att det historiska facit visar att en lång rad
(inte alla) riskkapitalister inom ramen för sitt ansiktslösa ägande drivit och i
många fall fortfarande driver en affärs- och företagsfilosofi vars generalfacit kan
sammanfattas sålunda: Att på så kort tid som möjligt, till så låg egen kostnad
som möjligt, tjäna så mycket pengar som möjligt i form av högsta möjliga
försäljningsvinst på ett företag/en verksamhet/ett finansiellt instrument, som
man nyligen köpt, och sedan under kortast möjliga ägartid ”förädlar” på ett
enbart vinstfokuserat sätt, som sakligt sett i sämsta fall sker på verksamhetens
och det omgivande samhällets bekostnad. Det är om denna avart som sorterar
under ”i värsta fall” jag skall tala om nu. Jag vill därför redan här betona att alla
riskkapitalister inte är exempel på nämnda avart där det är korrekt att tala om ett
”värsta fall scenario”. Men en del är det alltså, och denna kategori behöver
också analyseras så du i en överblick av det svenska samhället men också
internationellt skall förstå hur allvarlig den samhällsskada är som just nu i
mängder med påverkande detaljer verkställs av vissa riskkapitalister
internationellt med Sverige inräknat.
Jag påstår det igen: Riskkapitalism är ett omfattande begrepp och innehåller
absolut inte bara rötägg som manipulerar för egen vinning. Men i ena ändens
kontrast träder det fram en typ av riskkapitalister som sakligt sett är så
hänsynslösa och egoistiska att det är riktigt att tala om djupt manipulativa
människor som gränsar till psykopater eller tydligt träder över den gränsen, och
då är jag sålunda saklig.
Psykopater är personer som till synes på ett ytligt plan är vänliga och
trevliga eller mycket vänliga och mycket trevliga men i sina personligheter
samtidigt okänsliga och kan ofta plötsligt växla personlighet och blir dominanta
och mycket otrevliga. En typ av person som ofta är mästare på att manipulera
sin omgivning med hjälp av en slags härskarattityd, att med olika knep framkalla
rädsla och skuldkänslor och otrygghet hos jagsvaga personer, som svarar med att
ställa upp och spela med i det spel av rädslor, skuldkänslor och otrygghet som
psykopaten iscensätter och inte sällan är en stor begåvning att spela ut. På så sätt
visar det historiska facit beträffande den allra värsta sortens riskkapitalister
(avarten) att de är fenomenalt skickliga på att manipulera jagsvaga omgivningar.
En sådan omgivning kan vara en kompetent men jagsvag styrelse i ett
styrelserum. Vad som händer är att en kompetens som behövs för att förädla
företaget/verksamheten/det finansiella instrumentet, för att skapa trivsel för de
anställda, för att bygga en urstark verksamhet med urstarkt kassaflöde o.s.v.,
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börjar vittra sönder och kollapsa i en situation där en härskarlysten diktatortyp
med hjälp av hänsynslös dominans baserad på att skapa rädslor, skuldkänslor
och otrygghet fått ett övertag i ledande befattning.

Att kunna säga ifrån att nu får det vara nog!
Om du i det läget befinner dig på en arbetsplats som kanske en ungdom bland
vuxna eller som ett jagsvagt styrelseproffs i ett styrelserum är utelämnad till att
gång på gång bli utskälld, mobbad, ”bestraffad” eller kanske avskedad, och du
inte har fått lära dig hemifrån och från skolan hur man gör när man säger ifrån:
Stopp! Hit men inte längre! - och inte har fått lära dig att titta en person i ögonen
när du är rak mot personen och säger personen en obekväm sanning, vet du i
motsvarande grad inte hur du skall hantera den här typen av manipulerande
personer. Personer som härskar på detta sätt är nämligen ofta bara luft och ett
tunt skal av image och kan bara spela ut sin makt så länge som omgivningen
spelar deras spel att välja att blir rädda, gå in i skuldkänsla och välja inre
otrygghet.
Modern psykologi kan alltså lära dig att bli vän med dig själv så att du inte
låter andra bestämma över dina känslor inom dig. Det blir därmed du som väljer
vad du vill känna i ditt liv, och när en härskartyp med sin dominanta läggning
märker att du är en person med integritet och inre styrka att stå kvar i dig själv
och inte blir rädd, inte gå in i skuldkänslor och inte väljer otrygghet, samtidigt
som du tydligt och klart säger Stopp! – Hit men inte längre! – blir det för den
dominerande människan som att ställas inför en makt som är mäktigare än
dominansen personen själv spelar ut. Personen kommer av sig därför att
dominansspelet inte fungerar, och då kan helt andra saker börja ske.
Det är med denna härskarteknik som diktatorer i årtusenden har härskat över
befolkningar, och metoden (härskartekniken) kan även användas i liten
samhällsskala exempelvis på en arbetsplats där många ungdomar jobbar häcken
av sig för att på så kort tid som möjligt få fram de produkter som företaget hela
tiden producerar, samtidigt om ungdomarna nästan aldrig får erkänsla men desto
lättare får skarpa blickar, hårda tillsägelser varvat med ett slags fjäsk av falsk
vänlighet som den här typen av dominerande ledare gärna använder sig av.
Läs gärna 1500-talsflorentinaren Niccolo Machiavellis bok Fursten. I
Fursten ges läsaren en lysande beskrivning av hur en människa som skaffar sig
”vänner” genom att ”vännerna” på ett subtilt sätt är rädda för honom, fursten.
Det finns ingen genuin tillgivenhet eller vänskap, utan allt är en diktators sätt att
kontrollera sin omgivning och köpa sig till ”vänskap” och lojalitet genom att
med subtil dominans skapa subtil rädsla, där det subtila i ett ögonblick kan
vändas till sin våldsamma motsats.

Vinstillusionen...
När du som ledare för ett företag eller en verksamhet kapar i det som är
kostnader i företagets eller verksamhetens dagliga rundgång utan att du
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samtidigt ser till att företaget utvecklas, och utan att se till att en ökning sker på
intäktssidan, uppstår i företagets bokföring en till synes ökad vinst i företagets
bokföring. En vinstillusion träder fram. För att det inte tydligt skall framgå att
den ökade ”vinsten” egentligen bara är ett besparande på utgiftssidan, kallar den
värsta sortens riskkapitalist åtgärderna som genomförs för att effektivisera
genom rationalisering. På så vis träder vinstillusionen162 (konsten att göra vinst
utan att företaget/verksamheten/det finansiella instrumentet går bättre - den 4:e
samhällslögnen, den 4:e samhällsillusionen) - fram. Den värsta sortens
riskkapitalister sysslar dagarna i ända med att spela ut denna typ av illusion och
med hjälp av sin mer eller mindre utvecklade härskarattityd.
Riskkapitalister av härskartypen har trätt fram i Sverige inom bland annat
delar av den svenska vårdsektorn. Svensk vårdsektor hanterar bland annat
hemtjänster, äldreboenden, omsorger av handikappade och människor med
psykiska besvär, vanliga sjukhus, medicinska laboratorier, ambulans- och
sjuktransporter, SOS-alarmering, sjukvårdsupplysning, privatläkarmottagningar,
vårdcentraler o.s.v. Jag talar inte om alla hemtjänstenheter, alla äldreboenden
eller hela vårdsektorn nu, utan om de exempel där avarter och skräckexempel
tillåtits att ta plats i Sverige vilket medfört en tydlig nedmontering av
vårdkvalité och vårdsäkerhet. Den typ av avarter som exempelvis Uppdrag
Granskning och flera uppmärksammade reportage i Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet och andra media rapporterar och rapporterat om.
Jag talar här om en typ av riskkapitalister som inte går in med avsikten att
förbättra kvalitén på sin verksamhet, på hemtjänsten, äldreboendet, omsorgen av
de handikappade och människor med psykiska besvär, sjukhuset, medicinska
provsvarslaboratoriet, ambulans- och sjuktransportföretaget, SOSalarmeringsorganisationen, sjukvårdsupplysningsenheten,
privatläkarmottagningen, vårdcentralen o.s.v. Riskkapitalistens syfte är inte att
skapa en i första hand trivsam arbetsplats och god vårdservice med gott om tid
till omtanke och eftertanke och tid för medinflytandesamtal, till ögonblick för
skratt och humor på arbetstid. Utan syftet är att driva ett företag som en kassako,
med vinst, och göra så stor vinst som möjligt för aktieägarna. Mottot, att allt bara
handlar om pengar, blir på så vis tydligt åskådliggjort. I det läget görs
inskränkningar vad gäller rader av detaljer och kvalité som förr var självklara
och rättigheter men som nu beskärs på olika ”smarta” sätt därför att de ser en
möjlighet att tjäna pengar till sina aktieägare och sig själva i erhållande av
bonus och tilldelande av extraförmåner för väl utfört rationaliseringsarbete. Tid
för samtal med de som behöver vård och omtanke av olika slag eller tid för att
följa alla de viktiga checklistor som gäller för exempelvis ambulanspersonal
inskränks eller börjar slarvas med, vilket vittnar om chefer som inte tänker med
hjärtat. Facit som träder fram när nu det historiska summeringen av ca 40 års
utveckling i allt detta med riskkapitalistisk vårdverksamhet synas är att det har
blivit allt mindre och mindre tid till noggrannhet, grundlighet och till alla
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möjliga trivselhöjande sysslor samtidigt som effektivitetskraven ständigt har
ökat. Ett tydligt ledmotto träder fram: Färre och färre skall göra mer och mer
på gradvis kortare och kortare tid för att tjäna så mycket pengar som möjligt.
Det kallas för att effektivisera eller rationalisera i sin tekniska term.

Det kapitalistiska samhällets två värsta illusioner…
I ett människovänligt samhälle där staten tänker med hjärtat råder, som jag visar
längre fram i analyser i del II163, ett ekonomiskt tillstånd i samhälle där alla
garanteras gott om pengar därför att ett dylikt förhållningssätt är både logiskt
och praktiskt fullt möjligt att förverkliga. Ett sådant samhälle behöver
naturligtvis inte uppvisa en ständig produktivitetsökning (ökad BNP). Alla lever
ju här redan som miljonärer flera gånger om utan att inflation uppstår164, och då
är produktivitetsökning i syfte att uppnå ytterligare ökad levnadsstandard
fullständigt ointressant. I ett dylikt samhälle räcker det med att njuta av livet och
istället gå in för att skapa kvalité i det man ägnar sig åt. Kvalité som sedan
övergår i skapande av utomordentlig kvalité. Den typ av kvalité som idag är
förbehållen rika människor som lever i ekonomiskt oberoende i en
centralbanksekonomi. Produkt- och samhällsutveckling följer fullständigt
naturligt i ett människovänligt samhälle. Produktivitetsökning visar sig sålunda
de facto vara en av de många illusioner som spelas ut i olika grad i ett
människofientligt kapitalistiskt samhälle, där brist på pengar är det mest
signifikanta, där bara ett fåtal människor blir ekonomiskt oberoende, ofta på
andras bekostnad. Talet om nödvändigheten av ständig produktivitetsökning är
därför en av de värsta illusionerna (samhällslögnerna) som det kapitalistiska
systemet ständigt matar sina offer med. Kapitalisterna påstår att produktionen
hela tiden måste öka, annars hotar de med att samhället inte kommer att klara
sina åtaganden, att välfärden och framåtskridandet kommer att gå i stå, eller
ännu värre, regrediera.
Det kapitalistiska samhällets två värsta illusioner, ivrigt underblåsta av
spindlarnas och storspindlarnas politikermarionetter, vare sig de senare är
medvetna om sin roll eller inte, som trumpetas fram är: 1) Företag måste gå med
vinst, annars kan inte företag överleva. 2) Produktivitetsökning (ökad BNP) är
nödvändig för att ett land skall kunna utvecklas och behålla sin konkurrenskraft
gentemot andra nationer. Detta krav på ständig, stressframkallande
produktivitetsökning (motsatsen förekommer ofrivilligt i länder som är i
allvarlig ekonomisk kris) är den piska med vilken det kapitalistiska samhällets
ledargarnityr (storspindlar och spindlar) tvingar sina undersåtar att i någon mån
kompensera för den hela tiden uppkommande bristen på pengar, som uppstår i
ett kapitalistiskt samhälle p.g.a. den inbyggda matematisk omöjliga situationen
(ty det handlar om enorma dolda underskott165). Då att veta att bristen
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framförallt beror på de sammanlagt gigantiska räntor som den dolda
bankirmakten oblygt kammar hem, som visat i tabell 1166

Läkaryrket som exempel på hur trivsel blir något underordnat i
ett kapitalistiskt system...
Läkaryrket i Sverige har som exempel uppenbart degenererat vad gäller
trivselfaktorn167. På 1950-talet hade en läkare i regel tid att prata med sin patient
och i lugn och ro utvärdera de olika faktorer som gäller vid ställande av diagnos
och sedan noggrant genomföra ordination och behandling. Det existerade
pappersarbete och dokumentation också på den tiden, men den viktiga sysslan
sköttes av en ofta mycket kompetent läkarsekreterare som blev som en nära vän
till läkaren när åren löpte på. Patienterna kände igen både sin läkare och dennes
läkarsekreterare, och läkare stannade kvar på sina arbetsplatser i hög grad därför
att det fanns trivsel och vårdenheterna var inte storskaligare än att alla kända alla
och det fanns tid till att ha trevligt och kunna prata med varandra och byta några
ord när man träffas i vardagen. Idag, i sina extremformer, möter du som både
läkare, sjukvårdspersonal och patienter vårdenheter som har blivit så stora att
inte ens personalen garanterat hittar i dem med system av underjordiska
kulvertar och ständig anonymitet som gör att man ofta är främlingar inför
varandra. Du möter läkare som gradvist mer och mer blivit pappersvändare och
gör läkarsekreterarens jobb samtidigt som dessa läkare skall utföra läkarens roll,
det som läkaren skall vara till för, att möta patienter som behöver sin läkare. Du
möter idag läkare som inte sällan är så stressade och överarbetade att trots att de
är mycket väl medvetna om att man inte skall bränna ut sig är det just utbrändhet
och att gå in i väggen som inte så få av dessa begåvade människor hamnar i - om
de inte säger ifrån och säger Stopp! – Hit men inte längre!
Det jag har påstått om läkare, påstår jag gäller i princip vilken
personalkategori som helst på mängder av moderna sjukhus, akutmottagningar,
privatläkarmottagningar, vårdcentraler, ambulans- och sjuktransporter, SOSalarmering, hemtjänstenheter, äldreboenden, enheter för vård och omsorg av
handikappade och människor med psykiska besvär, analyslaboratorier etc. Det
ser lite olika ut bara. Mottot finns där som en gemensam nämnare för dem alla:
Färre och färre skall göra mer och mer på gradvis kortare och kortare tid för
att tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag upprepar: Det kallas för att
effektivisera.
I maj 2013 var läget så ansträngt på åtminstone Stockholms akutsjukhus att
Vårdförbundet gjorde en samlad anmälan till Arbetsmiljöverket med
motiveringen att: “… medarbetarna orkar inte längre…”. Enligt tidningen DN
Stockholm den 8 maj: “… en rad anmälningar har tidigare gjorts om situationen
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på enskilda kliniker och sjukhus. Men eftersom det inte hjälp gör förbundet nu
en så kallad samlad arbetsmiljöanmälan som gäller hela landstinget…”.
Jag berör bara toppen på isberget i allt det här. Gång på gång behöver detta
upprepas. Så utbredd och svårartad har den här problematiken med utsugning,
nedbrytning av vitala samhällsstrukturer och utan överdrift
samhällsmanipulation nu blivit förankrad i vårt svenska samhälle, där det i
skrämmande grad är pengarna som styr situationen i stället för människornas
behov. Människorna som utför de många arbetsuppgifterna i det svenska
samhället inom alla olika samhällssektorer skall - vilket jag ser som en
självklarhet – naturligtvis vara de som styr över sin egen arbetssituation, så att
arbetstrivsel, utomordentlig yrkesstolthet och kvalité i utfört arbete ersätter
någon perifer maktfigurs giriga profithunger.

Invigda politiker som vill hålla demokratin och samhällets
välstånd på en måttlig nivå...
Jag upprepar: I ljuset av att vinsttänkande bara är en illusion, ett spel, därför att
pengar i sig självt är hur lätt som helst att tillverka i rätt avvägda och behövda
mängder, blir ovanstående analys av den allra värsta sortens riskkapitalister
explosivt sprängstoff. Vad det handlar om är att medborgarna behöver komma
till insikt om den saken och själva, genom en garanterat pålitlig,
ickemanipulerande statsmakt, ta makten över samhällets penningtillverkande
maskiner. Samhällets invigda politiker vill nämligen hela tiden manipulera sin
omgivning att tro att det råder en ständig brist på pengar, så att man med
politiska medel kan hålla demokratin och samhällets välstånd på ”en lagom svag
nivå”. Kategorin invigda politiker vill under inga omständigheter att bred
medvetenhet skapas i samhället om de penningtillverkande maskinernas
betydelse och de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III. I så fall riskerar
de nämligen att förlora sina förmåner och sin makt.

Bara förhållandevis få skall få det riktigt bra...
Den allra värsta sortens riskkapitalister söndrar alla demokrati- och
välståndsförsök i ett kapitalistiskt, plutokratiskt samhälle, som ju alltid bygger
på viss grad av cynism och hänsynslöshet. Ett sådant samhälles målsättning är
att bara några förhållandevis få skall få det riktigt bra, välordnat och vara
ekonomiskt oberoende på de stora massornas bekostnad. Den saken gäller
oberoende av om vi talar om den så kallade kommunism168, som har vuxit fram
under 1900-talet i världen, eller tydlig kapitalism i västerländsk tappning,
framvuxen under de senaste ca tusen åren.
Bilden i stort omfattar sålunda långt mer än bara Sverige. Här bör man noga
notera att det kapitalistiska samhällets officiellt omhuldade illusoriska
målsättning är samhällslögnen att alla har lika möjlighet att bli ekonomiskt
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oberoende, d.v.s. rika (inte minst tydligt åskådliggjord i det som kallas ”den
amerikanska drömmen”). Enda förutsättningen är att man lär sig att göra affärer
som går med vinst. Kapitalismens ledare aktar sig således mycket noga för att
tala högt om att rikemansväldets dolda och verkliga målsättning är att bara några
förhållandevis få är ämnade att få det riktigt ekonomiskt bra, att bli eller vara
ekonomiskt oberoende, allt på de stora massornas bekostnad.

Sverige som exempel avseende cyniska riskkapitalister...
Jag ser att gruppen cyniska riskkapitalister utstuderat affärsmässigt valt de
svenska vård- och omsorgssektorerna och också skolsektorn i det svenska
samhället därför att dessa sektorer får statsbidrag och att man kan göra
finurliga skatteupplägg med hjälp av så kallade räknesnurror. Det betyder - och
jag tar statsbidragen först - att du som riskkapitalist hamnar i guldläge. Med
andra ord är det som riskkapitalist betydligt lättare att göra vinst med hjälp av
vinstillusionen (konsten att göra vinst utan att företaget/verksamheten/det
finansiella instrumentet går bättre) om du får ett statsbidrag med i bilden som
täcker dina utgifter. Guldläget innebär med andra ord att leta upp sektorer i det
svenska samhället där startbidrag utgår, vilket samtidigt innebär att du slipper
ifrån problemet med konjunkturkänslighet, eftersom svenska staten är ett säkert
och pålitligt kort som via skattepengar bekostar (subventionerar) de
verksamheter där man bestämt att statsbidrag skall utgå. Något som i sin tur
betyder att riskkapitalisten får in statsstödet samtidigt som
kostnadsamputationerna in i minsta detalj pågår för fullt enligt riskkapitalistens
enda verkliga intresse: vinstmaximering. När det därför är dags för försäljning
av det ”förädlade” företaget/verksamheten/det finansiella instrumentet så har
därför riskkapitalisten råd att göra ett läderinbundet fyrfärgsprospekt så att det
verkligen ser professionellt förtroendeingivande och snyggt ut och pekar på att
företaget/verksamheten/det finansiella instrumentet har uppvisat en ökad vinst
med si och så många miljoner – i själva verket utan att verksamheten har
förädlats ett endaste dugg, ofta tvärt om, utan bara ”förädlats” i enlighet med en
illusion, vinstillusionen.
Du märker själv hur rationellt kyliga, ja cyniska, den här typen av
affärsupplägg är. Det mesta handlar om pengar i sin kärna. Hur du på ett smart
sätt skall tjäna pengar på någons eller någots bekostnad. Samt hur man som
aktör i samarbete med invigda politiker lättare skall kunna utöva makt genom att
långsiktigt degenerera samhällets välfärd och demokrati. Mindre lönekostnader,
mindre kostnader för än det ena än det andra. Mindre arbetsgivaravgifter och
mindre sociala utgifter. Alla tänkbara kostnadsbesparande regler på regler införs
på arbetsplatsen det handlar om, att de som arbetar nere på ”golvet” och ger
vården eller undervisningen skall sluta att ”stanna upp och slösa tid” på prat i
onödan med patienter alternativt skolelever, arbetskollegor etc. Till slut sitter
som exempel läkarna längre tid framför en bildskärm eller en diktafon och gör
en läkarsekreterares uppgifter än att använda sin kompetens till att hjälpa
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människor som är behov av att få tala med någon som har en läkares kompetens.
Eller läraren som till slut ägnar så mycket tid åt administrativt papperarbete att
själva undervisningen, tiden med eleverna i värsta fall börjar bli allvarligt
lidande. Och/eller lärare som börjar ”trimma” sina elever att prestera bättre
därför att det ger högre bonus till läraren utan att fråga eleverna om de tycker
om att bli ”trimmade” eller gillar ”trimningsmetoden” som kanske handlar om
att på kortare tid prestera bättre resultat genom att föra in mer och mer
kunskaper som skall läras in o.s.v.

Hänsynslöshet och åter hänsynslöshet...
Till slut, på exempelvis äldreboenden, slutar kanske personal ett tu tre p.g.a. nya
regler att hörsamma alla gånger när de gamla förtvivlat ringer i sina klockor och
behöver få sina blöjor bytta. Personal som förtvivlat berättar om nya regler som
gäller, att man i första hand skall spara pengar genom att spara in på personal
och därför inte skall bry sig mer än absolut nödvändigt om dem man vårdar. Så
ser reglerna ut. Som hänsynslös riskkapitalist (den nya ägaren av ett visst
vårdbolag) instruerar du personalen om nya arbetsrutiner, att man skall låsa om
de gamla på nätterna så de blir inlåsta i sina rum och bara se till dem på
bestämda tidpunkter. På så sätt skapar man små fängelser och spar in på
kostnader så att i stället 10 personer kan utföra det jobb som tidigare krävde 20
personer. Och så har du som riskkapitalist med hjälp av vinstillusionen tjänat ett
antal hundratusen eller miljoner enbart genom låsningsdetaljen omräknat på ett
år därför att det behövs mindre personal på nätterna. Pengar som du som
riskkapitalist sedan kan ta ut som en ökad personlig bonus/belöning till dig själv
därför att du varit duktig och visar upp ett gott vinstbokslut på
aktieägarstämman, där investerarna i riskkapitalbolaget får sin ökade utdelning.
Om åldringarna händelsevis far illa diskuteras knappast på den
aktieägarstämman. När väl vinsten har ökat på ovanstående sätt i företaget säljer
riskkapitalisten företaget/verksamheten/det finansiella instrumentet och gör
vinst. Köparen, om denna är en ny riskkapitalist av den här kategorin, upprepar
sedan hela förloppet i en ny cykel, och så rullar det på tills det till slut en dag
blir en Lex Maria-anmälan eller liknande och stor skandal och sotsvarta rubriker
i media o.s.v. Så krass ser verkligheten alltså ut bland vissa skräckexempel på
riskkapitalister som med sina tjocka plånböcker tagit sig in i det svenska
samhället sedan ca 1980-talet och fram till idag.

Räknesnurran...
Lägg till detta att denna kategori av riskkapitalister använder sig av en så kallad
räknesnurra169 som i sin grundanalys är en avancerad form av skatteplanering
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(finansiellt instrument). I sin kärna innebär räknesnurran170 att ett företag delar
upp sig (registrerar sig) i ett moderbolag med ett paraply av dotterbolag under
sig. Moderbolaget förläggs till utlandet i ett skatteparadis. Moderbolaget lånar ut
pengar till dotterbolagen där räntan medvetet sätts extra hög i klass med
ockerränta. Den höga räntan leder matematiskt till att vinsten som dotterbolaget
gör, i exempelvis Sverige, blir minimal därför att i deklarationen kan
skatteavdrag göras för den höga räntan som alltså är medvetet designad att vara
så stor att avdraget blir maximalt. Det som blir kvar av dotterbolagets vinst efter
ränteavdraget och övriga avdrag slussas som vinst i nästa steg till moderbolaget
i skatteparadiset. Dotterbolagets vinst i Sverige maximeras alltså av
moderbolaget genom två operationer: dels genom att vinsten reduceras i Sverige
genom ett maximalt ränteavdrag, dels att sedan dotterbolagets kvarvarande vinst
slussas till skatteparadiset, där den lågbeskattas. På så sätt undanhålls pengar
från svenska statskassan vilket innebär att skattebetalarna i slutänden får stå för
mellanskillnaden i form av pengar som inte kommer svenska staten tillgodo. På
detta sätt jobbar riskkapitalisten med tre distinkta strategier för
vinstmaximering: 1) Maximalt utnyttjande av statsbidrag bl. a. för att slippa från
konjunkturkänslighet, 2) Maximering av ränteavdrag i Sverige genom att
moderbolaget ger lån till dotterbolaget till ockerränta samt 3) Minimering av
slutliga vinstbeskattningen genom att denna sker i ett lågskatteparadis i stället
för i Sverige. En saklig analys av dessa tre strategier blir att vad riskkapitalisten
egentligen sysslar med måste ses som ren och skär parasitism på svenska
skattebetalare, där riskkapitalisten ”livnär sig på svenska skattebetalares blod”.
Här är det på sin plats att parentetiskt nämna att även företag som inte är
riskkapitalister av den allra värsta sorten, numera har lärt sig att använda sig av
räknesnurror. Det heter att kommunikationstekniken kombinerad med
globaliseringen av världsekonomin möjliggör för företag att redovisa inkomster
var helst i världen man vill. Då uppstår genom räknesnurror och andra typer av
finurliga och just nu lagliga, men etiskt-moraliskt tveksamma,
skattekonstruktioner, stora ränteinkomster.
Ränteavdragen (räknesnurrorna) har fullständigt exploderat till ca 345
miljarder kronor år 2011, sett till Sverige, och avser därför långt fler än bara de
största svenska företagen och den allra värsta sortens riskkapitalister numera. I
det läget har olika förslag diskuterats, att exempelvis bolagsskatten skall
halveras från 30 till 15 procent, så att man inte ”skrämmer bort” företagare från
Sverige, samtidigt som man vill locka utländska företagare till Sverige. Svenska
staten har tidigare menat att dessa många företag borde tvingas att deklarera sina
ränteavdrag som inkomst av tjänst i stället för inkomst av kapital (vilket i så fall
skulle innebära en rejäl höjning av skatten). Men ingen av debattörerna viskar
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ens om det som verkligen är avgörande - de tre samhällsavgörande frågorna I, II
och III.

Det är fullt möjligt att göra alla samhällets invånare ekonomiskt
oberoende...
Min uppgift är att visa hur företagande (entreprenörskap), som ju är en vital del
av ett samhälles själva ryggrad, i gott sällskap med landets invånare, inte borde
skattebelastas över huvudtaget. Den saken framstår solklart tydligt, när man som
konstitutionell logiker, djupanalyserar samhällets grundvalar, och samtidigt i sin
helhetsanalys tar in ett perspektiv som omfattar åtminstone de senaste tusen
åren. Då visar det sig att det är hur lätt som helst att avskaffa alla skatter. Att
begreppet skatt, och för den delen även arbetslöshet, endast är illusoriska bihang
till ett kapitalistiskt-plutokratiskt samhällssystem, som kan avlägsnas om viljan
finns. I så fall skulle samhället och alla dess invånare kunna göras ekonomiskt
oberoende, och kunna börja leva som om man vore miljonärer flera gånger om.
Det är om den saken debatten nu behöver föras. Sveriges erkänt skickliga
entreprenörer behöver nu vidga sin analys till att bli betydligt mera vidsynt och
djupgående än hittilldags. Därmed återvänder vi till den allra värsta sortens
riskkapitalister.

De riktigt stora inom riskkapitalbranschen...
Idag finns det exempel på riskkapitalister verksamma i Sverige där en enda dylik
aktör äger över 60 sjukhus, vårdcentraler och specialistkliniker samtidigt som
man använder sig av räknesnurran och de stora statsbidragen och samtidigt
lägger moderbolaget i listiga skatteparadis-konstruktioner som Luxemburg och
andra juridiska konstruktioner med enda syftet att så listigt som möjligt enligt
principen för en parasit ta och ta och så lite som möjligt ge. Aktörer skapar en
arbetsmiljö för kanske 10,000 anställda i Europa som har som enda syfte: Att på
så kort tid som möjligt, till så låg egen kostnad som möjligt, tjäna så mycket
pengar som möjligt i vinst vid försäljning av det företag/verksamhet/det
finansiella instrument som nyss köptes och under ägartiden ”förädlats” på ett
sätt som i värsta fall sker på verksamhetens och det omgivande samhällets
bekostnad. Du möter ansiktslösa ägare och styrelsemedlemmar som i många fall
inte ens besöker de många sjukhus och vårdenheter de som högsta vd och
styrelsemedlemmar styr över från styrelserum som kanske inte ens ligger i
Sverige.
Jag talar här om en avart som visar hur en affärsstruktur utstuderat intelligent
ägnar sig åt bokstavligt girighetsdyrkande som träder fram med hänsynslöshet,
cynism, känslokyla och girighet. Ty vad som främst styr dessa bolag är sålunda
vinst, vinst och åter vinst, och först i andra hand att leverera vårdkvalité och
omtanke att tänka med hjärtat. Det är först när den här typen av hänsynslösa,
cyniska och giriga grossister i köp och försäljning av företag själva av någon
anledning kanske hamnar i en sjuksäng och plötsligt får känna på hur det är att
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inte bli omhändertagen - därför att tidschemat inte tillåter mer än rationell
effektivitet, att en effektiv snabbtork i rumpan får duga, att en framdukad måltid
som ser både oaptitlig och smakar illa är vad som gäller, och där det inte finns
plats för en stunds prat och någon som håller handen en stund och bara är med
en därför att det gör så ont i den där höften som är bruten eller vad det kan vara som den smarte riskkapitalisten börjar ana vad som är skillnaden mellan att ha
hög intelligens utan förmåga att tänka med hjärtat och att ha vilken intelligens
som helst balanserad av förmåga att tänka med hjärtat. Det blir två helt olika
beteenden.

Peter Rosts bok Whistleblower...
Läs gärna Peter Rosts bok Whistleblower171, där Rost var placerad på hög vice
VD nivå i det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer. Lyssna gärna till
ljudinspelningen där Rost träder fram i Sveriges Radios P1:s Sommarpratare
och verkställer en insiktsfull och avslöjande redogörelse för bland annat
räknesnurran. Räknesnurra är en variant på temat finansiellt instrument som
institutionella investerare utvecklar genom att engagera högbetalda
skatteplanerare som går att få tag på via olika advokatbyråer och om man har
särskilda kontakter med skattemyndigheter, ekobrottsmyndigheter,
finansinspektionen o.s.v., och där du som företag undgår betydande
skattebelopp. Peter Rost har hjälpt delar av den amerikanska kongressen att
förstå begreppet räknesnurra inom den amerikanska läkemedelsbranschen därför
att problemet räknesnurra är ett allvarligt problem i USA genom vilket stora
skatteinkomster försvinner till skatteparadis, och så får de amerikanska
skattebetalarna i slutänden betala vad räknesnurrorna åderlåter Amerika på.
Amerikanska arbetar- och medelklassen är hårt prövade idag genom vad som
sker p.g.a. välfärdsnedmontering i USA sedan 1960. Andra nationer har sina
varianter av riskkapitalbolag och med det principiella upplägget i de tre
punkterna ovan.

Det engelska riskkapitalbolaget Boultbees uppköp av ett antal
centrumgallerior i Sverige…
Här handlar det om en variant på det ovan beskrivna temat hänsynslösa giriga
riskkapitalister, som använder sig av vinstillusionen i Sverige. Aktörer som på
ett utstuderat sätt skapar vinst på en verksamhets bekostnad. I just Boultbees fall
handlade det inte om statsunderstödda enheter som fick ena sidan av
balansräkningen justerad med skattemedel, utan det handlade om en systematisk
nedmontering av kvalitén i en rad köpcentrum runt om i Sverige varvid
Boultbees172 kostnader kunde redovisas som minskade, och så sålde man till en
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ny aktör. På så sätt kunde Boultbee efter ett tag peka på i sitt
försäljningsprospekt när man sedan i sin tur skulle sälja vidare att
centrumgallerierna hade blivit si och så mycket billigare att driva, när
verkligheten var att man i princip hade misskött sitt ansvar mot galleriernas
många affärsidkare och kunder. Dessa fick se den ena gallerian efter den andra
förfalla och sjunka i servicegrad samtidigt som hyror för affärslokaler starkt
höjdes eller t.o.m. chockhöjdes därför att Boultbee agerade på det sätt som
innebär att tjäna pengar på en verksamhets bekostnad där det inte fanns förmåga
att tänka med hjärta med i bilden.
I Stockholms stadshus där de ansvariga Stockholmspolitiker håller hus som
ansvarade för sin del av försäljningen av centrumgallerior till Boultbee
avslöjades att vissa av dessa politiker och underlydande tjänstepersoner hade
valt att ta så lätt på denna mångmiljardaffär, att man nöjde sig med att bara
kontrollera en av tio givna referenser innan man gjorde affär med en i princip
okänd part. Jag rekommenderar de stora utredningarna att på djupet utreda de
politiker och tjänstepersoner som var involverade i denna jätteaffär. Att ni i
detalj går igenom dessa politikers och tjänstepersoners privatekonomier före och
efter Boultbee-affären, deras e-mailtrafik, dataloggar som finns arkiverade i
Stadshuset etc. Tjänstepersonen som nöjde sig med att kontrollera endast en av
tio referenser var en nyckelperson i det som skedde. En enda persons agerande
fick ödesdigra konsekvenser.

Sodexo-affären173…
Sodexo som utan överdrift producerar oaptitlig fabriksmässigt paketerad
sjukhusmat till delar av Stockholms- och Södertäljeområdena är ytterligare ett
exempel på den här tendensen till hänsynslöshet och bokstavlig nedmontering av
kvalité i ett samhällssammanhang. I Sodexo-affären handlar det om ett
multinationellt insynsskyddat företag, som redan innan upphandlingen var förd i
hamn, agerade som om de hade vunnit upphandlingen. Som om man redan
visste att man skulle få avtalet med landstinget och därför gjorde väldiga
investeringar innan namnteckningar från landstingets politiker fanns på plats.

Harge, Ragnar (2011) Stoppa Boultbees dräneringskapitalism -http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stoppaboultbees-draneringskapitalism_5872145.svd
SVT Nyheter (2011) Stadens revision klar: Boultbees rykte borde kollats http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/stadens-revision-klar-boultbees-rykte-borde-kollats
Östermalmsnytt (2011) Boultbee gör utdelning på 684 miljoner http://www.direktpress.se/ostermalmsnytt/Arkiv/Artiklar/2011/02/Boultbees-miljonutdelning/
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Ni i de stora utredningarna har som sagt mycket att utreda nu. Ni behöver gå
betydligt djupare i era utredningar av både Sodexo- och Boultbee-affärerna än
att bara utreda de högsta ansvariga politikerna. Samtliga nivåer av både politiker
och tjänstepersoner behöver nu grundligt och noggrant utredas. Detta speciellt
som det i Sodexo-affären framskymtar att det var en underliggande nivå av
tjänstepersoner som i princip tilläts ta viktiga beslut, och där politiker på högsta
nivån inom landstinget i princip bara skrev under med sina namnteckningar eller
röstade med sin formella röst i en omröstning. Med andra ord gällde att också i
Sodexo-affären överlät ansvariga politiker till en tjänsteperson/-personer i
underlydande ställning att ta vitala beslut på egen hand, utan att man minutiöst
noggrant kontrollerade att allt gick rätt till.
En gemensam nämnare träder på detta sätt fram i hur vissa höga politiker
arbetar när de ”tar ansvar”. Det är ingen överdrift att de demonstrerar graverande
inkompetens, som om de inte ens elementärt begriper vad det innebär att vara
noggrann och samvetsgrann. Man delegerar nedåt och ”glömmer bort” att
kontrollera att uppdraget blir gediget utfört i minsta detalj. Detta är de facto ett
typiskt kännetecken på hur en kapitalistisk plutokrati fungerar, som har som mål
att till eget gagn bland annat nedmontera ett samhälle i många avgörande
infrastrukturer.
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Kapitel 20
Svenska skolans värld den stora nedmonteringen av svensk intelligensförmåga
Jag väljer här att helt kort rikta blicken mot den stora grupp arbetstagare i
Sverige som Sveriges lärare och elever representerar inom ramen för en
vidsträckt och spridd arbetsplats. Lärare och elever är, som vi vet, utspridda över
ett vitt fält, från förskolorna, via grundskolan, folkhögskolorna och andra skolor,
gymnasieskolan, upp på universitets- och högskolenivå.
Svenskarna är ett begåvat folk. Vi har många intelligenta
samhällsmedborgare, som därigenom ingalunda är lättlurade. När du läser min
trilogi, kommer du att förstå hur viktigt det har varit för det etablerade politiska
systemet i Sverige – läs dess hemliga, invigda elit – att verka för att den svenska
skolan inte bara skall hållas tillbaka beträffande kvalitet och utveckling, utan
helst också degenerera, något som ”systemet” har lyckats bra med, då den
svenska skolan har gått tillbaka markant sedan år 1965. Om begåvningar med
briljansförmågan skulle träda fram i det svenska samhället, d.v.s. människor
med förmåga att genomskåda illusioner och lösa paradoxer, är risken stor att det
stora ekonomiska och politiska bedrägeriet skulle avslöjas i sina grundvalar,
både i Sverige och i världen. Och det vill ju inte maktens män i kulisserna. Ty
män är de. Men - trots etablissemangets alla smarta drag och vidtagna
försiktighetsåtgärder i samhället, besannas nu dess rädslor: I och med denna
texts och andra texters publicering.
Sverige är i världspolitiska kretsar känt för att ha exporterat en vida spridd
grundmodell för statlig förvaltning174. I Sverige är denna utvecklad genom sex
regeringsformer. När det gäller den aktuella svenska skolans värld, ser jag att
våra politiker har valt att importera en övergripande amerikansk skolmodell,
som nu i utvecklad version, måste beskrivas som ett utpräglat förfall i stor skala
av allmännyttiga, kommunala skolor, parallellt med utvecklingen av en
tilltagande grupp privata friskolor och liten grupp elitskolor utanför den
kommunala allmänskolan. Denna typ av skolmodell, att dela in samhället i
särskilt två distinkt åtskilda skoltyper (kommunala skolor och elitskolor), är ett
ytterligare karaktäristiskt grundelement i modernt kapitalistiskt-plutokratiskt
tänkande. Sverige har sålunda sedan ca år 1965 importerat ett ganska renodlat
kapitalistiskt samhälles (USA:s) skolmodell175: Å ena sidan en elitskola för den
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dolda maktens ätteläggar och andra, som har råd att sätta sina barn i en
förhållandevis väl fungerande men dyrbar skola. Å andra sidan en allmän
”slumskola” som tillåts förfalla mer och mer, som är till för den samhällsklass
som gradvis får det allt kämpigare i ett samhälle som i allt högre grad drivs av
vinsttänkande176 som en påstådd nödvändighet, där detta tänkande går mot sin
fulländning.
I det renodlade kapitalistiska elitsamhället, är det uttänkt att den sistnämnda
samhällsklassen skall ha ”slavrollen”, d.v.s. hänsynslöst kunna utnyttjas på olika
sätt. Det är fler nationer i världen som valt eller är i färd med att fatta beslut om
att importera den amerikanska maktkapitalismens skolmodell. Det hela är
politiskt känsligt, därför att det är så uppenbart att den allmänna
utbildningsnivån, med flit orsakat, sjunker för breda folklager i ett sådant
samhälle. Därför måste det hela genomföras smygvägen. Att utvecklingen
medvetet styrs åt det här hållet, beror på att storspindlar och spindlar i princip
strävar efter ett samhälle med i hög grad okunniga människor, som är så svagt
tränade och utbildade i kritisk samhällsanalys, att nämnda spindlars stora
bedrägeri (med sina fyra målsättningar) kan verkställas och sedan vidmakthållas
utan alltför stora invändningar och ansträngningar. Det handlar sålunda som
sagt om en planlagd manipulation. Kapitalismens fyra mål är, och jag upprepar:
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.

Politikerna säger: Tyvärr råder brist på pengar i samhället...
För att motivera principen med den amerikanska skolmodellen i Sverige, med
dess nedmontering av den allmännyttiga delen, ser jag att såväl invigda som
oinvigda politiker använder som sitt största allmänna argument att det tyvärr
råder brist på pengar i samhället, varför det är tvunget att beskära det skolan får
kosta. Den svenska skolan har länge haft hårda sparbeting, under ca 45 år vid det
här laget, och stegvis har många nedmonteringar vidtagits sedan år 1965, då det
hela tycks ha börjat.
Jag använder detta årtal som referens, då det var vid den tidpunkten som mitt
analytiska intresse började vakna, och jag började försöka greppa en helhetssyn
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och försöka förstå vad det var som egentligen pågick i min omvärld i det
svenska samhället. Det var då jag på allvar började ställa alla möjliga frågor till
mig själv och andra och försöka luska ut svaren.
Det är uppenbart att svenska riksdagspolitiker sedan ca år 1965 när det gäller
skolan har fört fram speciellt två klichéer, schablonfraser, som ytligt sett ger
intrycket av att vara både vettiga och trovärdiga, eller rent av inspirerande, för
en bra skolas utveckling. Men drygt 45 års samhällsutveckling och gjorda
erfarenheter visar som facit att båda dessa klyschor är helt substanslösa. Ingen
av dem har förverkligats. Politikerna pratar om dem med många vackra ord.
Verkligheten visar att det är tomma ord det handlar om, när det kommer till
kritan om hur saker och ting har blivit i skolans värld. Här vill jag att man skall
förstå att båda klichéerna i själva verket är täckmantel för en hemlig (dold)
politisk agenda, som inte får bli allmänt känd, och vars huvudmål är att hålla
tillbaka människors intelligensförmåga i betydelsen analysförmåga, och därmed
samhälls- och demokratiutvecklingen i Sverige. Och likartat är det i andra
nationer. Detta kan låta långsökt, men det är det inte.

Individens rätt till frihet och mångfald...
Den första politiska schablonfrasen talar högtravande, nästan högtidligt,
förmodligen i förhoppning att verka inspirerande, men egentligen ganska
innehållslöst, om individens rätt till frihet och mångfald. Politiker upprepar att
man som fri individ i en demokrati, självständigt skall kunna välja bland en
mångfald. Som om de generöst dukar upp ett smörgåsbord fullt av möjligheter
för den förment fria människan. Man säger att det dock är nödvändigt att
mångfalden - vår nuvarande statsminister säger detta gång på gång när han blir
intervjuad - behöver konkurrensutsättas och drivas utifrån vinstintresse. Om
företag inte går med vinst, överlever de inte, säger statsministern, och tittar på
oss med sin milda, lätt överseende statsmannablick, som om det konstaterandet
är världens största självklarhet och sanning, och att alla som till äventyrs inte
förstår den saken, behöver påminnas om detta ”självklara”. Mångfalden och
konkurrensen är garantin för att utvecklingen hela tiden skall gå framåt, liksom
att kvalitén skall bli bättre, samtidigt som priset (kostnaden för varan) då blir det
lägsta tänkbara tack vare samma konkurrens, vilket naturligtvis gynnar
konsumenten, som köper mer, vilket då ökar – just det, vinsten. Kapitalismens
lyckohjul snurrar oförtrutet på. Vad statsministern inte berättar är att den som
har en tillräckligt tjock plånbok och samtidigt är kapitalistiskt skicklig (läs: inte
besväras av utvecklad medkänsla och empati för sina medväsen att alla skall få
det lätt och bra) naturligtvis ser till att vara smart på sina medväsens bekostnad
genom att listigt köpa upp konkurrenter så man i så hög grad som möjligt blir
herre på täppan och den vägen genom monopolliknande tendenser kan optimera
sin vinst på ett smart sätt. I det läget försvinner såväl småskaligheten som
mångfalden. Detta med att tänka med hjärtat ligger således i vägen och är ett
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hinder för en smart och hänsynslös kapitalist.

Varje skolelevs självklara och garanterade rätt till mer och bättre
undervisning...
Den andra politiska klyschan talar storståtligt och hoppingivande om varje
skolelevs självklara och garanterade rätt till mer och bättre undervisning.
Ansvariga invigda och för den delen även oinvigda politiker (och/eller
samhällspersoner) med sin spetsorganisation Arbetsgivarpolitiska avdelningen
på Sveriges Kommuner och Landsting har gång på gång under dessa drygt 45 år
fört fram en variant på denna andra politiska kliché. Man har stolt proklamerat:
Det viktigaste i svensk skola är elevernas resultat, som skall garanteras genom
att ge eleverna mer undervisning.
Som jag upplever det, finns det något visionärt, omhändertagande, ja, kanske
till och med hänsynstagande, i båda dessa klichéfraser. Som om varje människa
är värd att bli satsad på, och att det är viktigt att ta hänsyn till individuella
olikheter. Fraserna blir till slagord som högtidligt talar om vikten av att skapa ett
starkare samhälle, en starkare demokrati, där människor utbildas till kapabla
individer, som kan göra egna kritiska bedömningar tack vare en skola som
verkar för den saken. Det enda som känns konstigt i sammanhanget är pratet om
att det nödvändigtvis måste ske genom - vinsttänkande och konkurrensutsättning
samtidigt som det råder brist på pengar. Vår statsminister (år 2012) talar om
nödvändigheten av vinstdrivande företag och verksamheter, som om ”vinst” är
en ofrånkomlig del i en naturlag för samhällsutveckling. Han väljer denna
överdrivet dogmatiska, ja, nästan religiösa attityd, blint troende på sin sak, i
stället för att intellektuellt ödmjuka sig och konstatera att vinstprincipen
naturligtvis bara är en politisk ideologi bland många, att det existerar alternativ.
På så vis blir vår statsminister en predikant i stället för en visionär177.

Vinsttänkandet och vinstdrivande verksamheter är därför lätta
att avskaffa genom två samhällsåtgärder...
På senmedeltiden var det vanligt att maktens män talade till de okunniga med
denna slags överdrivna dogmatism. Här återupprepas mönstret av en relativt
utbildad och intelligent modern svensk statsminister, med den skillnaden att
hans åhörare inte hör medeltiden till, och inte är lika lätta att föra bakom ljuset
som människorna var då. I min text visar jag att tanken om vinstnödvändighet
och det saliggörande med vinstdrivande verksamheter bygger på en illusion (en
samhällslögn), som regleras av en påstådd brist på pengar, som i sin tur regleras
av det gigantiska pågående pyramidspelets konstruktion (lån mot ränta med sin
matematiskt omöjliga situation).
Vinsttänkandet och vinstdrivande verksamheter är därför lätta att avskaffa
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genom två samhällsåtgärder: a) att ta kontrollen över samhällets
penningtillverkning samt b) att avskaffa ränta på lån. Med dessa två enkla
åtgärder blir både vinsttänkandet och vinstdrivande verksamheter lätta att ersätta
med - nota bene – ett minst tusen gånger starkare och mer välmående samhälle,
en win-win-situation, där alla människor garanteras ekonomiskt oberoende. Ett
samhälle där det varken finns skatter, arbetslöshet eller social utslagning, när du
väl genomskådar och finner de människovänliga svaren till de tre tidigare i
inledningen framhållna helt samhällsavgörande frågorna I, II och III. Därför har
jag i tidigare178 på djupet gått igenom kapitalismens hörnstenar, för att du tydligt
skall förstå att dessa distinkta påståenden har saklig grund.
Om vi tittar specifikt på den svenska skolan, inställer sig då frågan: Hur har
vårt svenska skolväsende utvecklats under de senaste 47 åren utifrån
pyramidspelets inbyggda brist på pengar i kombination med ovannämnda två
”omhändertagande och välfärdsutvecklande” politiska mantra eller klichéfraser,
den om individens rätt till frihet och mångfald, samt den om varje skolelevs rätt
till utökad och bättre undervisning?

När jag själv var 15 år...
År 1965 hade vi i Sverige enhetsskola179. Jag var själv 15 år, och hade precis
börjat första året i gymnasiet. På den tiden var det socialdemokraterna180 som
bestämde skolpolitiken, och enhetsskolan hade milt sagt allvarliga brister.
Brister som handlade om att alla enligt direktiv skulle likabehandlas. Ja, som om
det inte fanns någon skillnad mellan människor, utan alla var stöpta i en och
samma form. Alla skulle utbildas på i stort sett lika sätt, och så var det inte mer
med den saken. Färdigdiskuterat, så att säga. Resultatet blev en skola som lärde
en stor majoritet av skolans unga människor att läsa, skriva och räkna och en rad
ytterligare basala färdigheter. Arbetstempot i skolan var inte högre än att det i
viss mån var krävande, men inte stressigt. Lärarna hade långa underbara lov, och
likaså eleverna.
Tillhörde man den grupp elever som behövde extra hjälp, därför att man
upplevde att undervisningen gick för fort, fick man ofta sådan hjälp, eftersom
lärarna inte hade mer att göra än att de hade tid att vara bussiga. De mest
förstående lärarna ställde ofta upp på sin fritid helt gratis med en smula
kvällsundervisning, om det behövdes. Så var det i min skola när jag gick i
högstadiet i Nynäshamn, i Viaskolan och i Gröndalsskolan åren 1963 – 1965.
Jag fick dylik extrahjälp flera gånger, och var ingen läsbegåvning, utan låg väl
ungefär på medel. Om man som elev hade betydligt större svårigheter än jag
hade, hamnade man i hjälpklass (särskoleklass), därför att enhetsskolan var
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organiserad för att en enskild elev kunde ägnas bara begränsat med tid. Att bli
placerad i hjälpklass, var inget att glädjas över, därför att det innebar att man var
rangordnad som mer eller mindre ”dum i huvudet”, när verkligheten var den att
man endast behövde mer tid på sig än andra för att lära sig saker och ting, som
praktiskt taget alla kan lära sig, förutsatt att man som elev får bra pedagogik, tid
på sig, och är hyfsat intresserad av ämnet. Om man var stökig och bråkig,
hamnade man i värsta fall i observationsklass, och fick stämpeln ”värsting” eller
till och med MBD-skadad (dagens ADHD181-ungar). Undervisningen var
anpassad efter genomsnittet i klassen. Alltså varken för de lågpresterande eller
de högpresterande.
Om man var en högpresterande elev, som hade exceptionellt lätt för att lära
sig läxor, kallades man för studiebegåvad, och var på så sätt fena på det som
mättes och värderades i enhetsskolan: korvstoppningskunskaper. Jag har själv
alltid haft svårt att lära mig saker utantill. Dock hade studiebegåvningarna en
nackdel. De tyckte ofta att allt var för lätt och att tempot var för långsamt.
Lektionerna blev för dem långtråkiga. De hade alltför lätt för sig. Som jag ser
det, gjorde lärarna i enhetsskolan ett bra jobb, men de hade redan på den tiden
på tok för stora klasser (ca 24 till 31 elever). Det blev helt enkelt inte tid över till
att hjälpa och stimulera alla. Jag gick själv i en klass som hade 30 eller 31
elever, åtminstone under en termin. Dessutom fanns det en liten grupp elever,
som jag själv tillhörde, som var så kallade särbegåvningar.

Särbegåvningar182...
Särbegåvningarna var svåra för lärarna att förstå sig på, därför att de var så
oförutsägbara. Ofta var de på många områden sämst i klassen, men på vissa
områden helt överlägsna de andra eleverna. I värsta fall kunde de hamna i
hjälpklass och klassas som ”dumma i huvudet”, eller så hängde de med i
undervisningen som generellt sett ganska svaga elever, för att glimtvis helt
plötsligt kunna framträda som överlägset begåvade på ett visst område jämfört
med även de utomordentligt läsbegåvade (studiebegåvningarna).
De senare var bra på att lära sig saker och ting utantill och rabbla rätt svar på
proven. I undantagsfall kunde en särbegåvning, förutom sin specialbegåvning,
även vara studiebegåvad. En ovanlig kombination, och när den gjorde sig
gällande, handlade det om att vederbörande närmast geniförklarades. För egen
del var jag en särbegåvning, som fick lägga mycket tid på läxorna. Min
specialbegåvning kom sällan till uttryck. Vad är då en särbegåvning? Ja,
begreppet kan väl ses ganska brett och omfatta många egenskaper, varför svaret
kanske varierar beroende på vad man avser med särbegåvning. Jag håller mig
dock här till en snäv beskrivning av vad jag menar med begreppet: Särbegåvning
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kommer ofta till uttryck hos människor som får Nobelpriset. Typiskt är att den
särbegåvade plötsligt som en blixt från klar himmel kan leverera det som kallas
briljans. Briljans är förmågan att ”gå utanför en box” (d.v.s. utanför gängse
läroböcker) i sitt tänkande. En briljansperson kan exempelvis i princip på bara
sekunder, utifrån sitt nya tankespår utanför boxen, sätta igång och skriva en helt
ny lärobok från pärm till pärm som den självklaraste sak i världen. Eller det kan
exempelvis vara, som i mitt fall, att mitt under en matematiklektion plötsligt bli
genialt matematiskt klarsynt och upptäcka sin egen utvidgade kapacitet på
området, där inte ens läraren förmår hänga med i resonemanget, och med
extremt tungt vägande argument kanske till och med påpeka att matematikboken
är felskriven, och därför bör skrivas om beträffande avgörande sakfakta. Alla
runt omkring dig häpnar måhända, och det blir mol tyst i klassen, därför alla
förstår att det är något exceptionellt som utspelar sig, samtidigt som ingen
förutom särbegåvningen inser vad saken handlar om på djupet, inte ens läraren.
Gång på gång i mitt liv har jag i olika sammanhang trätt fram på detta sätt
och blivit mottagen på varierande sätt. I Nobelprissammanhang kallas det för
”att ha banbrytande183 förmåga”, och hyllas med applåder, ära och pengar. I
enhetsskolan blev jag tillsagd att inte ifrågasätta läroboken. Att jag var eleven
som skulle lärde mig ämnet ur en lärobok som var skriven av mycket kunniga
människor, och att jag än så länge befann mig på en mycket elementär
kunskapsnivå. Av vissa klasskompisar fick jag höra att jag borde försöka låta bli
att vara ”så knepig” med mina djupa frågor, som kunde gå utanför det läraren
undervisade om och hade kompetens att hantera. Dessa kompisar tyckte att jag
skulle ”lugna ner” mig, därför att mina frågor gick för långt. Majoriteten av
klassen hängde inte längre med. Själv drog jag upp det egna studietempot,
samtidigt som det blev mindre tid för umgänge med de andra i klassen. Jag kan
förstå dessa klasskompisar, samtidigt som jag äntligen fick uppleva en gnutta
utomordentlig stimulans som var på min nivå i ”mina ämnen”. Konsekvensen
blev att jag lärde mig att hellre vara tyst än att veckla in mig i intressanta öppna
diskussioner med läraren och de andra i klassen. Utan starkt självförtroende,
stod jag inte på mig. Istället började jag träna mig på att inte märkas mer än
”lagom” för att inte väcka ont blod, kanske ibland p.g.a. andras avundsjuka.
Meningen i enhetsskolan var ju att ”alla skulle vara med på tåget”. Min
matematiska talang visade sig redan när jag gick i första klass i småskolan, då
jag på fullt allvar påpekade för min lärarinna i räkning, att det är det fullt möjligt
att 1+1 kan vara lika med 3. Att det bara handlar om vilket utgångsregel man
utgår från. Jag fick då höra att jag inte skulle ”dumma mig”. Hon tittade vänligt
men uppfordrande på mig, och sade ungefär att ”sunt förnuft säger att 1+1=2”.
Det är bara att använda fingrarna. Jag lärde mig redan där i första klass snabbt
att mestadels hålla tyst med mina ”märkliga” tankar under de första nio årens
grundskola, tankar som plötsligt bara flög upp i mig. Men ibland förmådde jag
inte hålla tyst. Varken min lärarinna eller jag själv förstod att jag redan som barn
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var inne på tankespåret ”modern högre matematik”, och i själva verket
experimenterade med det som är avancerade axiombyten. Jag låg med andra ord
redan i visst avseende på universitetsnivå beträffande vissa konstitutionellt
logiska tankegångar, och hade ändå ännu inte ens lärt mig räkning på djupet. Jag
lärde mig snabbt, att i den mån jag kunde rabbla vad som stod i en bok, fick jag i
motsvarande grad bra betyg. Saken vara bara den att jag hade ruskigt svårt att
lära mig utantill, och gjorde ständigt och jämt en massa slarvfel. Men i de
situationer där min talang levererade information till mig, var det som om jag på
en enda sekund fick kunskaper som jag inte hade läst mig till, men som ändå
helt plötsligt fanns inom mig. Det var så jag löste problem på ett enda ögonblick
genom att stiga utanför en box av vanligt lärobokstänkande. Ungefär så ser min
egen bild ut av min särbegåvning. Som att få snilleblixtar. Det är så jag
genomskådat den ena efter den andra av de samhällsillusioner (samhällslögner)
som jag berättar om i min trilogi. Samhällslögnerna jag radar upp är inget du
hittar i läroböcker i samhällskunskap för grundskolan och gymnasiet eller i
ämnen som samhällsvetenskap, statsvetenskap och nationalekonomi på
universitets och högskolenivå.

Var enhetsskolan en ”slumskola”?
Här vill jag visa att enhetsskolan ingalunda var av godo för alla, utan bara för
dem som tillhörde genomsnittet (majoriteten). De svaga, de särbegåvade och de
exceptionellt högpresterande upplevde enhetsskolan som pest och pina,
samtidigt som man ändå lärde sig en hel del, därför att lärarna höll hög kvalité
och tempot på lektionerna inte var särskilt stressbetonat. Men som sagt,
klasserna var för stora. Kolossalt många elever gick ut med godkända betyg på
den tiden.
Att tala om enhetsskolan som en slumskola, är starkt missvisande, men
samtidigt hade den de allvarliga brister, som jag just påpekat. Lite skämtsamt
brukade jag kalla enhetsskolan för robotskolan, därför att robotskolan vände sig
till robotinstinkten i mig. Jag behövde inte tänka särskilt mycket själv, utan bara
lära mig exakt det som stod i läroböckerna. Då funkade allt bra. Det gällde bara
att acceptera att vara en lydig robot, så passerade man de där nio åren ganska
lugnt och bekvämt. Skolplikt fanns ju redan.

Den amerikanska skolmodellens två typer av skolor...
Idag, år 2012, är enhetsskolan omvandlad till två parallella skoltyper enligt
amerikansk modell. Två typer av skolor som har att samsas sida vid sida i det
svenska samhället. Omvandlingen har skett genom det gigantiska samhälleliga
pyramidspelets ständigt i medvetandet intrumfade mantrat om att det föreligger
brist på pengar i samhället, i kombination med de två politiska klichéerna - den
om individens rätt till frihet och mångfald, och den om varje skolelevs rätt till
utökad och bättre undervisning: En slumskola för majoriteten i det svenska
samhället, och en elitskola för de som har pengar och kontakter.
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Elitskolorna...
Idag kan man, om man har tillräckligt med pengar och de rätta kontakterna,
alltså se till att både utbilda sig själv och sina barn i mycket bra skolor. Lärare,
som här får bra lön, trivs på jobbet, och har gott om tid för sin undervisning,
utan att behöva stressa överdrivet mycket. Elever som trivs i skolmiljön därför
att det är välordnat och bra disciplinerat, tyst, behagligt, rent och snyggt, nya
fräscha läroböcker i varje ny klass, och med klasser inte större än att läraren
alltid har tid för den enskilde elevens behov samt att eleverna får näringsrik och
vällagad mat. Det enda som saknas i den här beskrivna elitskolan är
briljansundervisning. Fortfarande tar man alltså inte tillvara
briljansbegåvningarna i det svenska samhället - inte alls (vilket dock sker på en
del håll i världen i vissa alternativskolor som exempelvis i Waldorfskolor184 och
Montessoriskolor185, som dock utgör en mycket liten nisch i bilden i stort). Och
det är naturligtvis en del av en plan att hantera dessa särbegåvningar och också
nämnda alternativskolor på ett diskriminerande vis.
Briljansbegåvningar har nämligen en tendens att vända upp och ner på
sammanhang, och kommer förr eller senare att avslöja det gigantiska
ekonomiska och politiska bedrägeriet under förutsättning att tillräckligt många
briljansbegåvningar får stöd och hjälp av sina lärare, och inte avskärmas från det
som är deras styrka - briljansbegåvningen. Den saken är de invigda
samhällsbedragarna fullt införstådda med. De invigda bland politikerna förstår
att deras stora bedrägeri hela tiden står och faller med att briljansmänniskor inte
tillåts få för stort utrymme i samhället. Därför är briljans bara något som får
komma till uttryck i Nobelprissammanhang, och bara på områden som är
acceptabla att belöna ur den dolda maktens synvinkel, d.v.s. som inte hotar deras
hegemoni. Konsekvensen blir att elitskolornas elever i hög grad är
”korvstoppningsorienterade” med goda eller mycket goda betyg, som speglar en
många gånger högpresterande förmåga och lätthet att lära sig faktauppgifter
utantill ur böcker som är godkända för undervisning, allt med stöd av utmärkta,
välbetalda lärare.

Mensa...
Föreningen Mensa186 som: ”... verkar för att identifiera och främja mänsklig
intelligens, så att den kan komma mänskligheten till godo...” har i Sverige en
filial. Man besvara frågor om särbegåvning inom såväl skolans värld som inom
andra området av det svenska samhället samt att man utför intelligenstest. I
trilogin visar jag hur man använder briljans som ett verktyg att genomskåda
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mörklagda samhällssammanhang. Hur man löser upp tillsynes hopplöst fastlåsta
moment 22 situationer i olika samhällssituationer. Jag pekar på hur briljans
används som ett verktyg att lösa så kallade svåra problem inom exempelvis
matematik, fysik och medicin. En typ av problem som kan ta 30 eller 50 år eller
flera generationer av forskningsmöda att lösa, men också, om du har den
särbegåvning som krävs, inte behöver ta mer än två sekunder vad gäller
blottandet av den principiella kärnan och dess lösning. Här vill jag nämna att jag
själv förmodligen inte skulle nå upp till normalbegåvningsnivå i Mensas
intelligenstest eftersom jag är långsam när jag analyserar. Jag behöver lång tid
på mig eller så går det på två sekunder därför att jag ser lösningen utan att
behöva tänka. Jag har egenheten att stanna upp och fundera över självklarheter
och upptäcker då ofta helt nya sammanhang. Bokstavligen som att kliva ut ur
sunt förnuftsboxen och stiga in i en ny box av tänkande som är det just nu
okända. Okänt i bemärkelsen att det inte är känt eller dokumenterat. Åtminstone
inte i det öppna officiella samhället. Att ge ett svar i enlighet med ett dylikt
utanför boxen-tänkande ger dessutom fel svar på intelligenstestet eftersom
rättningsmallen är konstruerad i enlighet med ett innanför boxen-tänkande av
människor som ofta, men inte alltid, är begränsade till att tänka innanför en box.
Om du är intresserad av att få en filmisk konstnärlig inblick i de särbegåvades
värld rekommenderar jag filmerna A Beautiful Mind, Good Will Hunting och Dr.
Mabuses testamente. En ytterligare film är Döda poeters sällskap som visar en
lärare som skickligt och modigt rör sig i de särbegåvades zon och samtidig
omges av konventionella lärare som inte begriper sig på särbegåvningar.

Elitskolorna igen...
Här vill jag att du skall se att utifrån ovan är det vanligt idag att både den
invigda eliten i samhället och de medborgare som inte är invigda, men som har
mycket god ekonomi av andra orsaker, sätter sina barn i elitskolor av olika slag.
I England och USA och vissa andra delar av Europa har det här mönstret med
särskilda elitskolor utvecklats så långt, att barnen och ungdomarna inte ens bor
hemma utan på skolan i internat, och bär uniform. Lundsbergs skola,
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, och Grennaskolan är några svenska
exempel på så kallad internatelitskolor. I elitskolor ”uppfostras”
barnen/ungdomarna till att bli plikttrogna mot det politiska systemet, och
därmed lämpade och dugliga, då särskilt ur det invigda etablissemangets
synpunkt, att ta över styrelsen av och maktutövningen i samhället under nästa
generation plutokrati. Ungdomarna knyter i skolan tidigt kontakter och
lojalitetsband med varandra, som många gånger varar livet ut, och är till nytta
som gräddfiler i livets olika sammanhang.
Jag skall längre fram i texten berätta om ytterligare en så kallad gräddfil och
som är ytterst hemlig, men väl känd187 bland samhällets invigda personer. Att på
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högsta nivå i nyckelposition styra och utöva makt i det svenska samhället som
invigd, innebär att lydigt verkställa det stora ekonomiska och politiska
bedrägeriet med sitt grundläggande pyramidspel, de juridiska kontraktsbrotten i
stor samhällsskala och det ständiga hemlighållandet av de tre samhällsavgörande
frågorna I, II och III. Belöningen består i att man får ekonomiska, sociala
fördelar och samhälleligt inflytande, d.v.s. makt.
På elitskolorna serveras man sålunda bra mat i ofta behaglig, vacker,
påkostad miljö, där man som elev i stort blir väl omhändertagen. Samtidigt vilket ingår i systemet - råder ett drag av pennalism och kamratförtryck på vissa
elitskolor. Syftet med detta är att man skall ”uppfostras” att effektivt kunna ta
över rollen som maktutövare, och då själv ha fått lära sig ”vad som behövs” den
hårda vägen. Man känner när skolgången är över att man tillhör en elit, som ”av
börd och fostran” så att säga ”har rätt” att bestämma, och som vet in på bara
skinnet hur denna makt genom dominans skall utövas, direkt eller mera subtilt.
Draget av pennalism i elitskolorna ger sålunda god kunskap om hur makt genom
dominans fungerar, och förbereder eleven på en elitskola för den verkliga
världen och dess många oskrivna regler för maktutövning. En verklig värld som
tillhör en plutokrati, vars höga motto är: makt och ägande för maktens och
ägandets egen skull188. Så går det till i penningfurstarnas värld - där dagens
moderna samhällen är lydriken - inget att förvånas över. Många gånger sker
denna samhälleliga maktutövning genom skendemokrati i det som i själva verket
är dold ekonomisk diktatur, som jag visar i sin helhet i del II och speciellt
utförligt i mina ord riktade till det amerikanska folket189.

Att tillhöra eliten är att vara utvald...
Resten av samhället är ett i spelet oinvigt proletariat, som eliten anser sig ha en
närmast självklar rätt att styra över i kraft av sin överlägsenhet, och utnyttja med
den makt och det ägande som man som elit förfogar över. Makt som i Sverige
sålunda utövas av de invigda i form av en dold ekonomisk diktatur i sken av att
dessa säger sig vara för demokrati och verkar för allas väl och ve i ett samhälle
som förvisso skall vara lagligt och fungerande. Som med de båda politiska
klyschorna ovan om individens rätt till frihet och mångfald, och skolelevers rätt
till utmärkt undervisning strör vackra, hoppingivande plattityder omkring sig,
men verkställer i praktiken motsatsen i form av samhällets både förslumning och
fördumning, och tar bort livsglädjen för en majoritet av dess invånare. Vackert
tal utan substans. Eller om man så vill: ett bondfångeri. Så har det sett ut i alla
tider. Samma hästskojare i varierad skepnad i olika kultursammanhang.

188
189

Se del II kapitel 67
Se analys del II kapitel 1-85 och 69-85.

187

”Slumskolan”...
Hur ser då den andra skoltypen ut som har vuxit fram i dagens Sverige, England,
USA och i en lång rad andra nationer? Den skola, som jag här väljer att kalla
”slumskolan” och som idag består av dels privatägda friskolor dels kommunalt
(statligt) styrda skolor. Det vill säga den skola som i allmänhet bekostas med
allmänna medel, men som idag sålunda håller på att privatiseras mer och mer i
form av privatägda friskolor. Svaret är att i ”slumskolan” möter man en dålig
arbetsmiljö för både lärare och elever. Slitna lokaler som städas slarvigt.
Ofräscha toaletter som ofta stinker, där det känns otrevligt att gå på toaletten,
därför att dessa inte rengörs med omsorg, utan ofta bara nödtorftigt. Därför att
konkurrensutsättningen och kravet på vinstdrivande verksamhet kräver att
städare och städföretag måste lägga allt som stavas yrkesstolthet, omsorg,
noggrannhet i sitt utförda arbete åt sidan. Trivselaspekten för dem som gör
städjobbet kommer långt ner på listan. Allt handlar om att på effektivast möjliga
sätt ständigt tjäna så mycket pengar som möjligt. Skolkorridorer, klassrum,
skolmatsalar, lärarrum, skolbibliotek och aulor har ofta blivit förfallna med
damm och smuts på golv och i hörnor. Ja, det senare kan i sig ses som en
hälsofara i långa loppet på en av Sveriges största arbetsplatser. Lägg till detta
ofta gamla orengjorda luftventilationssystem som för omkring damm, mögel och
smuts i stället för frisk ren luft.
I slumskolan gäller samma klasstorlek som förr, runt 24 till 31 elever.
Läroböckerna är inte sällan begagnade. Andra elever har redan kladdat och
skrivit både det ena och det andra i dem, och inte sällan är läroböckerna på väg
att falla sönder. Vad ger detta för signal till dem som skall lära sig det som är
ämnat att vara kunskaper för livet? Signalen är i varje fall inte att de som
ansvarar för skolan bryr sig om eleven som får en dylik lärobok i sin hand.
Signalen är att vi som bestämmer i princip inte tycker att din undervisning är
något viktigt. Din uppgift är att lära dig vad som står i boken. Hur den ser ut, är
för oss ointressant.
I slumskolan möter man lärare som försöker göra så gott de kan utifrån
förutsättningarna. De gör ofta en fantastisk insats, men är i utomordentligt
många fall så stressade och överarbetade, att de helt enkelt inte orkar bry sig i
längden mer än om det allra mest akuta och nödvändiga. Tid över till detaljer,
fördjupningar och eftertanke, både för sig själv och eleverna, finns inte tid till
helt enkelt. Tid över till eleverna och själva undervisningen blir mindre och
mindre. Lärare som gradvis under åren fått alltmer att göra vid sidan om själva
skolarbetet. Egentligen helt onödiga och byråkratiska, administrativa uppgifter,
som tar mycket tid i anspråk och som framkallar sjukdomsframkallande stress.
I slumskolan är lönerna så låga att läraryrket där redan, till skillnad mot förr,
har blivit ett lågstatusjobb som inte längre attraherar. Ett yrke som har fått så
dåligt rykte i samhället att många goda lärarbegåvningar vänder ryggen till yrket
och väljer något annat istället, trots att yrket i sig egentligen är både fantastiskt,
utomordentligt stimulerande och utvecklande, när såväl lärare som elever tas om
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hand och får det stöd de är värda av samhället. Ryktet talar om lärare, som för
att klara sin uppgift, behöver utveckla en förmåga att vara ”slagfältslärare” för
att klara kaoset och bristen på disciplin och lugn och ro i klassrummen. Säkert
finns det lärare som gillar att leka fältherrar, tuffa sergeanter, och att ständigt
ligga i krig med stökiga elever. Men, säger jag med stort allvar: Varken lärare
och elever i allmänhet söker sig till skolan av den anledningen att de vill kriga
och göra livet till ett helvete för sin omgivning. Både lärarna och eleverna är
ytterst medvetna om att de senare går i skolan därför att deras framtid hänger på
vad de lyckas lära sig i skolan. Det är inte hur många ”fältslag” man utkämpat,
eller hur många lärare som man har lyckats knäcka, som avgör hur samhälle och
arbetsgivare kommer att bedöma en, när man står inför debuten av vuxenlivet
och skall skaffa sig utkomst. Vad som bedöms är om man uppfyller samhällets
krav. Skolan är varken en utbildningsanstalt för kommandosoldater eller för
gerillakrig eller mobbing, även om sådana inslag helt klart finns i många
klassrum just nu. Visst kan man leka krig med varandra och göra livet till ett
helvete för varandra, men det gagnar ingen i längden.
Jag ser att de lärare som har stora pedagogiska talanger och samtidigt höga
utbildningar, går direkt till elitskolorna eller till andra yrken, där de omedelbart
får betydligt bättre lön, som visar erkänsla och uppskattning för vad de uträttar.
Jag känner personligen mycket för slumskolans lärare. Jag har själv varit ute och
vikarierat en del i min ungdom när förfallet inleddes, och kan konstatera att det
har blivit betydligt sämre än det var på min tid som lärare på 1970-talet.
Läget i slumskolorna kan sammanfattas med orden, att allt färre lärare skall
gör alltmer för alltfler elever på en gång på allt kortare tid, en förändring som
har skett gradvis. För eleverna gäller att de skall lära sig mer på lektioner. Någon
större hänsyn till att ungdomsåren och pubertet innebär en känslig
utvecklingsfas tas inte, utan överdrivet stora krav ställs många gånger på
ungdomarna, som jag ser det. Allt sammantaget ger den allmänna trenden att
många mår dåligt, både elever och lärare. Hos eleverna yttrar det sig som stress
och otrivsel, som hos många ger huvudvärk, magbesvär, irritation,
svagprestation, känsla av otillräcklighet och att inte bli sedda. Det i sin tur
genererar bristande självförtroende, som i värsta fall tar sig uttryck i våldsamma
psykologiska projektioner i form av mobbing och vandalisering, som kan ses
som protester mot att inte bli respekterad, sedd och tagen på allvar.

Att betygsätta den svenska ”slumskolan”...
I Sverige skriver vi just nu år 2012, och har en situation där ca en fjärdedel (24
procent) av 15-åriga pojkar inte klarar att läsa enkla texter190. Det lutar åt en
återgång till sakligt sett partiell analfabetism i Sverige. Vid det senaste
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nationella provet i matematik nådde ca en femtedel (19 procent) av eleverna inte
upp till godkänt. I klartext betyder detta att fler och fler elever i dagens Sverige
inte klarar räkning. Alltfler elever lämnar grundskolan utan kunskaper och
fullständiga betyg, vilket placerar dessa ungdomar sist i kön på en
arbetsmarknad, som kräver inte bara grundskolekompetens, utan också
gymnasiekompetens.
I delar av Göteborgs kommun, på Bergsjöskolan, gick 52 procent av
avgångseleverna i grundskolan ut utan formell gymnasiebehörighet år 2011.
Snittet i det granskade området i östra Göteborg låg på 42 procent utan
gymnasiebehörighet. ”Risken för den här gruppen att hamna i långvarig
arbetslöshet är stor”, säger generaldirektören för Skolinspektionen.
Min egen slutsats av skolsituationen i Sverige blir att tiotusentals egentligen
normalintelligenta svenska skolungdomar, p.g.a. skolplikten, har tvingats
tillbringa sina första nio skolår i en undermålig skola som inte har lyckats lära
dem att läsa och räkna. Detta är inget mindre än skamligt, en katastrof för landet,
och än värre, en skymf mot och olycka för den enskilda drabbade unga
människan med tanke på dennas fortsatta liv i ett avancerat samhälle, som
kräver kompetens.
Ett exempel på de stegrade faktiska anställningskraven, är att anställningar
som för tio år sedan krävde gymnasieekonomutbildning, idag ofta har krav på
civilekonomexamen, trots att arbetsuppgifterna som sådana inte har blivit
särskilt mycket mer avancerade att de skulle motivera detta språng. Idag är det
vanligt att akademisk examen inte på långt när ger en lön i paritet med långa och
omfattande högre studier. Det är inte svårt att räkna ut att summan av dessa
nedmonteringar i slumskolans värld i förlängningen skapar (fortsatt) utanförskap
och ekonomisk fattigdom för den enskilde.
Våra historieböcker kommer en gång i tiden att omnämna dagens
skolpolitiker som det ”vinstfokuserade samhällets lydiga lakejer” i uppdraget att
genomdriva nämnda slumskola. Politiker som inte brydde sig om att protestera,
utan lydigt gjorde sig till redskap för den dolda makten. Jag frågar dig som läser
detta: Anser du att en återgång till utbredd analfabetism är värdigt ett
högciviliserat samhälle som det svenska? Är det att känna ansvar för kommande
generationer? Hur det är med de generella färdigheterna i skrivning säger sig
självt, om en allt större del av befolkningen varken kan läsa innantill eller räkna.
Så här ser alltså facit av 47 års medveten, politiskt styrd nedförsbackeutveckling
av skolan ut i Sverige.

Det är lättare att styra över människor som saknar kunskaper och
självförtroende...
Som du känner till, finns det snarlika konstateranden att göra när det gäller
vården och omsorgen, och också i hur våra arbetsplatser har utvecklats. Allt
detta har skett till de välljudande tonerna av de två högstämda politiska
klichéerna om ”individens rätt till frihet och mångfald” och ”varje skolelevs rätt
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till utökad och bättre undervisning”, som i tid och otid, verklighetsförskönande
och människoförledande, har fört hela svenska folket bakom ljuset. Sannerligen
inget som de för ”vård, skola och omsorg” ansvariga politikerdemagogerna har
anledning att yvas över. Vi är alla helt enkelt grundlurade, och den saken förstår
man till fullo när man kommer bakom kulisserna för, och får insikt i, det stora
pyramidspelet, vars medvetna avsikt det är att skapa just den brist på pengar som
är så uttalad i dagens nedrustade samhälle.
Vad kan mera önskas av pyramidspelets motor, den lilla politiska eliten, än
en undermålig slumskola för dem som man skall härska och utöva makt över,
d.v.s. folket? Skall man börja någonstans, skall det ske där nästa generation slår
rot, i skolan. Denna elits högsta ambition är ju att behålla sitt ägande och sin
makt över resten av folket som man har varit i besittning av sedan generationer.
Och det lättaste är att styra över människor som saknar kunskaper och
självförtroende, d.v.s. sådant som en bra skola förmedlar. Människor utan
självförtroende är nästintill lika lättledda som boskapsflocken för den som är
överlägsen. Maktens folkförledande strategi är smart: Man säger sig idogt verka
för ”frihet, mångfald och utmärkt skolundervisning för alla”, medan
verkligheten är den rakt motsatta. En undermålig skola skapar människor utan
självtillit, varför det är hög tid att konstatera att eliten börjar nå sitt utstakade
mål - och för dem som vill annorlunda, att agera.

En uttänkt plan...
Jag ser att i de amerikanska elitskolorna är det mer en regel än ett undantag att
den styrande eliten planerat träffas tidigt i livet, umgås, gifter sig med och lever
med varandra i mer eller mindre helig symbios i sina olika karriärer hela livet
igenom. En viktig utgångspunkt är då att man som barn och ungdom får en
gemensam uppfostran i en elitskola, som ger gemensamma värderingar: att vara
utvald och vara del av en hemlig invigd elit.
En mycket viktig uppgift för eliten i skapandet och bibehållandet av den
dolda maktens slavsamhälle är att se till att ”slavarna” dels fortlöpande hålls
omedvetna om vad som pågår, dels aldrig kan samla den gemensamma styrka
och kraft som behövs för att välta systemet över ända. Detta åstadkoms effektivt
genom att massorna hänvisas till en undermålig skola, slumskolan. I urvattnade,
svaga demokratier skapas sålunda medvetet en underminerad slumskola för det
folkliga genomsnittet, så att dessa genom dylikt fiffel dels hela tiden hålls
omedvetna om den samhällsmanipulation (det gigantiska ekonomiska och
politiska bedrägeri) som de är utsatta för, dels att slumskolan borgar för att
massorna aldrig kommer att utvecklas till att bli något hot mot makten. Det enda
hot makten på detta sätt inte kan neutralisera eller eliminera är de medfödda
briljansbegåvningarna, som finns bland massorna i ytterst sparsamt antal,
spridda här och var, även i slumskolan.
Briljansbegåvningarna är ytterst farliga för den dolda makten, eftersom de
genomskådar vad som pågår. När det gäller ”slavarna” i de manipulerade,
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urvattnade låtsasdemokratierna, tror dessa att de lever i frihet under för tillfället
bästa möjliga omständigheter, därför att de hela tiden matas med de politiska
plattityderna om att det råder mångfald med valfrihet, att den kommande
generationen skall ges så mycket undervisning som det bara går med hänsyn till
vad samhället har råd med. Med illusionsnummer i bemärkelsen trollkonster kan
alltså präktiga samhällslögner skapas i ett samhälle.
Idag spelar det ingen roll vilket politiskt riksdagsparti eller block som har
makten. Skillnaderna mellan det röd-gröna blocket och alliansen är i praktiken,
p.g.a. förtrogenhet med systemet eller korruption, så liten, att man oavsett
partifärg, kommer att medverka till att slumskolan accentueras. Vad gäller
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, är där så mycket fokus på skatter, att
också dessa partier står för politiska program som underblåser det stora
pyramidspelet och de många juridiska kontraktsbrotten inom bankväsendet. För
bedrägeriets fortlevnad spelar det sålunda ingen roll vilket politiskt riksdagsparti
som har makten. I grund och botten hotar inget parti, snarare tvärt om, det stora
ekonomiska och politiska bedrägeriet. Inget parti har hittills visat förmåga att
genomskåda samhällsspelet.
Därmed vänder vi blicken mot det fjärde svärdet i de ”fem svärdens illusion”.
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Kapitel 21
Det fjärde svärdet i ”de fem svärdens illusion”.
Att leka med den finansiella atombomben:
valutaspekulation
Den svenska finanskrisen 1992191…
Den långt djupare lågkonjunktur än vanligt, som löstes ut i Sverige efter
bankkrisen och fastighetsbubblans kollaps år 1989, fördjupades ytterligare av en
förödande skada som åsamkades bland annat Sverige sommaren och hösten år
1992. En skada som gick att förutse om man noggrant studerar ekonomisk
historia.
Vad som hände var som att bevittna hur ett rovdjur beter sig när det utan
minsta spår av empati inriktar sig på ett redan skadat och försvagat djur av just
den orsaken att det är lätt att övermanna och slita strupen av.
Ute på den internationella valutamarknaden agerade världens institutionella
investerare, och vissa av dem iakttog vid denna tidpunkt (våren och i början av
juni år 1992) hur de fyra nationerna Sverige, Finland, Italien och England
gradvis började få en så försvagad nationalekonomi kombinerad med viss förd
ekonomisk politik, att det inbjöd till att i rätt ögonblick aggressivt attackera dem
i form av så kallad ekonomisk krigföring (valutaspekulation).
Vad jag nu skall berätta är hur riskkapitalister (institutionella investerare)
med hjälp av extremt välfyllda plånböcker inom ramen för aggressiv
valutaspekulation bokstavligen kan tvinga ner länders valutor i värde. Danmarks
nej den 3 juni 1992 till Maastrichtfördraget fick det dåvarande europeiska
valutasamarbetet att skälva till i sina grundvalar. Det som var tänkt som ett
skydd mot aggressiv valutaspekulation, blev allvarligt underminerat denna dag.
Händelsen bidrog till att sommaren 1992 (med början i slutet av juli) började
Sveriges, Finlands, Italiens och Englands valutor utsättas för en mer än vanligt
aggressiv valutaspekulation. Aktörer var riskkapitalister (institutionella
investerare), som utåt sett officiellt menade att de inom ramarna för affärer, bara
var ute efter att tjäna pengar. Det är väl inget fel att göra affärer? Vem som helst
har rätt att göra affärer i den värld vi lever i, och förresten så betalar även
riskkapitalister (institutionella investerare) skatt, menade man.
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Riskkapitalister...
Jag definierar ånyo: Med riskkapitalister (institutionella investerare) i
ekonomiska krigföringssammanhang menas här penningstarka investerare.
Alltså absolut inget som vanliga förmögna eller rika människor ägnar sig åt, då
de inte ens är i närheten av att disponera över de enorma ekonomiska belopp
som en tung riskkapitalist (institutionell investerare) hanterar på den
internationella valutamarknaden och i andra marknadssammanhang. Vanliga
förmögna eller rika personer kan gå in med delar av sina förmögenheter, som
hobbyverksamhet om de vill, men deras påverkan är på sin höjd marginell, om
avsikten är att tvinga en nation till devalvering av sin valuta. För detta behövs
belopp i storleksordningen tiotals - eller förmodligen hundratals, eller kanske
ännu större summor räknade i miljarder dollar för att det skall få någon
marknadspåverkande effekt. Därför tar jag i den följande analysen inte med
vanliga förmögna och rika personers agerande i de stora regelrätta ”fältslag”,
som ekonomisk krigföring innebär.

Hedgefonderna och deras huvudägare ...
Exempel på riskkapitalister (private equiting) är ett ämne jag redan har gått
igenom192. Här vill jag lägga till de aktörer som är vissa större företag, som i sin
verksamhet säkrar sina kommande utlandsbetalningar för export och import av
varor och tjänster när en valutaattack inleds genom att satsa på de derivattyper
(en matematisk logisk term involverande speciella algoritmer) som utgör kärnan
i valutaspekulation.
Hedgefonderna och deras huvudägare, som brukar framträda i media, har
ofta gjorts till både rockstjärnor och syndabockar i samband med
valutaspekulationer. Hedgefonderna är dock i sammanhanget riskkapitalister
(institutionella investerare) förhållandevis små aktörer med förhållandevis tunna
plånböcker. De måste anses som lilleputtar jämfört med de stora drakarna med
sina enorma summor kapital till sitt förfogande. Stora drakar som exempelvis
stora statliga investeringsfonder, pensionsbolag och försäkringsbolag, och om
dessa beslutar sig för att spekulera i en valuta. Därför är det intressant att se att
de verkliga riskkapitalisterna (institutionella investerarna) har valt en av
lilleputtarna (exempelvis George Soros hedgefond Quantum193) som sitt ansikte
utåt när det gäller det som skedde i den massiva ekonomiska krigföringsattacken
mot Sverige, Finland, England och Italien år 1992.
Ni som kommer att delta i de stora utredningarna behöver därför i detalj
utreda vilka procentandelar de övriga betydligt större aktörerna än de
förhållandevis små hedgefonderna i världen, vid de olika ekonomiska
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krigföringarna under 1900-talet, vid respektive tillfälle, har valt att gå in och
delta med, och ”tjäna pengar” på, på hela nationers bekostnad. Vilka dessa
institutionella investerare varit och vilka personer som suttit i deras styrelser och
tagit besluten etc. Ni behöver ta reda på vilka av de institutionella investerarna
det var som sommaren 1992 var inblandande i den samlade attacken mot
Sverige, Finland, Italien och England. George Soros vara med andra ord bara en
då liten aktör, som fick bli frontfigur, rockstjärnan och syndabocken, och på så
sätt dölja de andras existens och del i av som hände.

Konsten att framställa sig själv som nyttig, omdömesgill och
rättrådig…
Som försvar för sitt rovdjursbeteende att i princip åsamka finansiell
”atombombsskada” i en nations nationalekonomi och sekundärt i ett folks
sociala strukturer (demokratinedmontering) och välfärd, genom att i princip
tvinga fram en devalvering (värdeminskning) av nationens valuta, brukar dessa
riskkapitalister (institutionella investerare) hävda att man bara hjälper nationens
nationalekonomi att korrigera sig, därför att nationens svagt förda ekonomiska
politik ändå skulle medföra en självkorrektion av ekonomin förr eller senare. På
så sätt framställer man sig själva som något rent av nyttiga, förtjänstfulla och
omdömesgilla som hjälper nationer. Och att man tar samhällsansvar genom att
betala skatt.
Ungefär samma resonemang tillämpar centralbankschefer när de träder fram
i den brytpunkt då en högkonjunktur kontrollerat bringas till en
pyramidspelskollaps, och då till synes klokt och omdömesgillt påstår att nu
måste vi bromsa utlåningen via banksystemet. Annars blir det en skadlig
ekonomisk överhettning (inflationstendens) i samhället, är deras argument. Men
nämner inget om talförhållandet 98:2 och ”Monte Carlo” pengar194. Eller som
när den dåvarande svenska centralbankschefen framställde sig själv som nyttig
och rättänkande för nationens bästa, då han förordade och var med och
genomdrev de bankräddningar som verkställdes hösten 1992 i Sverige, samtidigt
som valutaspekulationen pågick för fullt mot landet. Den samhällslögn som
denna svenska centralbankschef då spelade ut, var att bankväsendet är en
samhällsnödvändighet. Att de stora bankerna är institutioner som samhället inte
klarar sig utan. Ifrågavarande centralbankschefs agerande i samarbete med en
rad svenska toppolitiker på regerings och riksdagsnivå resulterade i att ca 130
miljarder kronor togs ur statskassan, d.v.s. pengar som svenska folket hade
gnetat ihop. Pengar som var avsedda att användas till välfärdsbyggande. Nu
användes pengarna istället till att rädda (läs berika) vad som illusoriskt
framställdes som ”samhällsnödvändiga” banker. Det centralbankschefen
undanhöll, var den sanning som säger att det i själva verket är en lätt match för
ett samhälle att klara en dylik uppkommen bristsituation på pengar genom att
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helt sonika välja bort hela centralbanks-, bank- och finansinstitutssektorn genom
att införa en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi. Ekonomisk historia
visar tydligt den saken, vilket jag återkommer till.
Det är alltså inte en hypotes som jag här för fram, utan påståendet är konkret
dokumenterat som ett ekonomiskt faktum, som jag redovisar i steg efter steg i
min trilogi. Allt är fakta som går att kontrollera och undersöka. Det jag vill
tydliggöra är att det som makten framställer som omdömesgilla och rättrådiga
åtgärder i nationens tjänst, många gånger, som i det anförda exemplet, kan
handla om raka motsatsen: omdömeslöshet och vettlöshet gränsande till rent
psykopatiskt beteende, ja, ett manipulativt samhällssabotage.
Idag är det möjligt att lura till och med erfarna politiker i spelet med
ekonomisk krigföring därför att politiker inte har fått lära sig briljanstänkande
(förmågan att gå utanför en box i sitt tänkande). Finansmannen George Soros
konstaterar sakligt och träffsäkert när han påstår:
”Vad som hände med de europeiska valutorna (finska marken, italienska liren, engelska
pundet och svenska kronan 1992) är ett underbart exempel på hur de europeiska
ledarna är oförmögna att erkänna sina brister. De klarar inte att tänka i nya banor”195
(min understrykning).

Soros visar med dessa ord att han är insatt i hur man skapar illusioner,
moment 22 och paradoxer och hur man enkelt kan lösa upp en illusion (ett
förlamande moment 22) och en paradox, men han delar inte med sig av denna
sin kunskap till omvärlden. Soros är mycket intelligent. Han väljer att vara en
hemlighetsfull härförare i ekonomisk krigföring, som i triumf efter sina segrar
träder fram och ger donationer till välgörande ändamål och håller föredrag inför
höga industriledare och politiker och påstår att han är överlägsen sina
motståndare, som inte ens begriper vad han och de andra riskkapitalisterna
(institutionella investerarna) håller på med. Finansmannen George Soros leker
med politiker som katten leker med råttan. George Soros är förmodligen en av
världens farligaste män, därför att han så skickligt och intelligent leker med
illusioner, som bokstavligen lurar skjortan av dem som lyssnar på honom.
Katten leker med råttan innan den biter ihjäl den.

Konsten att verkställa en omfattande demokratinedmontering i en
nation på kort tid...
Jag betonar: Ekonomisk krigföring är för den som har resurserna att på ett
utomordentligt brutalt, billigt, enkelt och snabbt sätt, till i princip inga kostnader
alls, till höga odds, göra sig en jättelik privat förtjänst, och samtidigt verkställa
en omfattande demokratinedmontering i en nation, och som tredje ”bonus”, om
det är avsikten, allvarligt skada en nation socialt och nationalekonomiskt.
Brutala fakta.
195

Radio Islam (utan år) George Soros – den svenska ekonomins baneman http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tidning/soros1.htm
196

Ekonomisk krigföring fungerar synnerligen effektivt som illusorisk metod
(samhällslögn i stor samhällsskala), om man till sin tjänst har tillräckligt med
handgångna vältaliga invigda politiker och centralbankschefer, som kan vända
på omständigheter så att de verkar gagna nationen, när verkligheten är tvärt om.
Illusionism är alltså ett extremt kraftfullt verktyg när man väl vet hur man skall
använda det, och om ens intention är att luras. Men man kan också använda
kunskap om illusioners inneboende uppbyggnad och logik (d.v.s. tänka
”briljant”, gå utanför boxen av invant tänkande i en given situation) och på så
vis genomskåda och avslöja pågående gyckelbilder. Då reparerar man
samhällsskada genom att exakt påpeka det som illusionen vill mörklägga eller
dölja, och se till att densamma upphör och att det som behöver rättas till, blir
korrigerat.

Den brittiska tidningen The Guardian den 19 december 1992…
I tidningen avvisar finansmannen George Soros196 alla skäl till att han borde
hysa skuldkänslor för, eller ha haft moraliska betänkligheter över, sitt agerande i
valutaspekulationsattacken mot de europeiska valutorna den finländska marken,
italienska liren, engelska pundet och den svenska kronan år 1992. Soros
hedgefond Quantum tjänade runt 2 miljarder dollar på valutaattacken mot dessa
fyra nationer år 1992. Soros fick mitt under värsta sortens lågkonjunktur, då det
är näst intill omöjligt för vanliga företag och privatpersoner att få lån av banker,
ett gigantiskt lån av Bank of America på drygt 10 miljarder dollar för ändamålet
att använda pengarna till valutaspekulation mot de nämnda valutorna. Så går det
till på kapitalismens lekplats när man har kontakter och hur lätt som helst kan
trolla fram enorma belopp genom att knäppa med fingrarna.

Hur Bank of England framställde sig själv197...
I attacken mot England fick aldrig Englands invånare veta att Englands
centralbank och delar av dess bankväsende i själva verket spelade under täcket
med fienden (eftersom denna centralbank och dessa banker själva är en del av
samhällskraften B). Engelska folket informerades i stället via engelska media
om att den engelska centralbanken försökte stötta England så gott det gick, men
att Soros var övermäktig, ”mannen som knäckte Englands centralbank” ("the
man who broke the Bank of England198"). Sålunda förmedlades desinformation
om vad som i verkligheten hände 1992, eftersom, vilket betonas, en centralbank
naturligtvis varken kan vara eller bli fattig eller knäckas (eftersom den själv kan
tillverka hur mycket pengar som helst så länge det är centralbanksekonomi 199
som gäller).
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Samhället fördes bakom ljuset att tro något som egentligen var
något helt annat...
Vad som emellertid kan utarmas och knäckas (läs: bli tömt på pengar) är den
buffert av skattemedel som samhällets invånare har betalat in till staten, och den
del av dessa pengar som centralbanken förvaltar under benämningen
valutareserv (i form av uppköpt utländsk valuta och guld) på uppdrag av staten.
Genom att media medvetet eller omedvetet slarvar, d.v.s. brister i kompetens,
när de beskriver vitala händelser, exempelvis genom att utelämna eller förvränga
i sammanhanget viktiga fakta eller skeenden, bidrar de till att en illusion, d.v.s.
en lögn, skapas eller bibehålls. I motsvarande grad förs då samhället, d.v.s.
allmänheten, bakom ljuset. När regering och parlament sedan inte vinnlägger sig
om att korrigera medieförmedlade mörkläggningar, illusioner, lögner som angår
hela nationen, berättar detta bara vilken etisk-moralisk standard denna regering
eller detta parlament representerar, och på vilken sida de spelar.
Engelska regeringen valde år 1992 att använda 3.4 miljarder pund av
engelska skattepengar på kasinoverksamhet. Då skall man veta att regeringens
odds att nå framgång med enbart skattepengar som motvapen redan på förhand
var obefintliga. Ty vad förslår en till botten tömd sparbössas begränsade resurser
(skattemedel) mot en motståndare som kan skaka fram “hur mycket pengar som
helst” ur rockärmen med sina penningtillverkande maskiner? Visserligen hade
även Englands centralbank egentligen denna resurs, men eftersom man i
verkligheten tillhörde fiendesidan (är en del avsamhällskraften B) gentemot
Englands skattebetalare, ingick det inte i planen att bemöta valutaspekulanterna
med hjälp av dessa maskiner. Nej, allt handlade blott och bart om så kallat
fulspel, där samhällsmakten B i maskopi med Englands regering och
centralbank ville komma åt skattebetalares surt förvärvade skattepengar, därför
att det - likt kattens lek med råttan - roade dem. Fajten handlade sålunda om att
på ett utstuderat sätt komma åt skattebetalarpengar. Det fanns också en
bakomliggande maktönskan eller avsikt att med kraftfulla medel, vilket
valutaspekulation är, att till en viss grad montera ned välfärd och demokrati i det
engelska samhället, där vinnaren i den matchen var given på förhand: Det
engelska pundet var dömt att devalveras. Det var helt enkelt upp till de
institutionella investerarna hur långt de ville driva devalveringen.

Varför genomfördes dessa ekonomiska krigföringsattacker?
Jag upprepar: Anledningen till att storspindlarna över huvud taget riktade sin
attack mot de fyra länderna England, Sverige, Finland och Italien var att tillfället
var gynnsamt för en ekonomisk krigföringsattack. Samtidigt gällde att
åtminstone dessa fyra länder behövde demokratinedmonteras så stora eller
mycket stora samhällsförändringar kunde börja genomdrivas i var och en av
dem utan att behöva gå den långsamma demokratiska vägen att genom
omständlig samhällsdebatt genomföra motsvarande förändringar. Det är genom
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kris och accentuerad kris som storspindlarna arbetat och arbetar globalt sett
sedan århundraden där man så snabbt som möjligt vill uppnå sina fyra mål med
kapitalismen. Demokratier som är förhållandevis starka innebär stort eller
mycket stort motstånd mot samhällsnedmontering/samhällsdegenerering och
införande av en inkompetent plutokrati som inte tänker med hjärtat. Det har
aldrig varit populärt att genomföra förändringar till det sämre för ett folk.
Genom att kraftfull försvaga en nation genom påtvingad och uttalad kris kan, i
den tumult, det kaos och de stora påfrestningar som uppstår till och med stora
och mycket obehagliga politiska beslut/förändringar börja röstas igenom. Allt i
sken av att folket är tvunget att acceptera de stora förändringarna för att nationen
skall komma tillrätta med krisen (bristen på pengar). Genom den påtvingade
krisen kan exempelvis stora dyrbara nationella hamnanläggningar,
högteknologisk industri, tillverkningsindustri, delar av städers känsliga
infrastrukturer, hela bostadsområden, köpcentra, skogar, råvarutillgångar,
gruvor, sjösystem, jordbruksmark, hela öar o.s.v. börja säljas ut till utländska
intressen i sken av att nationen nödvändigtvis snabbt måste få in pengar till
statskassan och kanske också bankväsendet som har röda siffror i sina
bokföringsböcker i det utomordentliga krisläge som råder. Att genomföra
samma utförsäljningar i ett läge där det råder harmoni, stark demokrati och god
välfärd i nationen skulle var omöjligt att genomföra därför att nationens
invånare i ett dylikt läge bestämt skulle säga nej eftersom var och en begriper att
det inte är bra för nationen om bestämmandet över delar av nationens ryggrad
plötsligt börjar försvinna till utlandet och börjar kontrolleras av personer som
inte är bosatta i nationen och som man inte vet vilka dessa personer är. Kanske
är uppköparna personer som tillhöra människofientliga diktaturer. Hur kommer
sådana personer att hantera den makt över delar av nationen som de plötsligt
kommit i besittning av? Det är den här typen av påtvingade utförsäljningar som
just nu sker i bland annat Grekland, Cypern, Irland, Spanien, Portugal, Estland,
Lettland, Litauen och andra länder inom EU. På så vis uppfylls åtminstone det
tredje av de fyra målen i storspindlarnas fyra mål med sin kapitalism. Att
åstadkomma logiska förutsättningar för stora förmögenhetsskiften av egendom
och andra förmögenhetsvärden till storspindlarnas och spindlarnas eget gagn. Vi
i Sverige hade vår mycket stora utförsäljning av svensk egendom under 90-talets
svåra år av svångremspolitik200 i sken av att det var nödvändigt att slakta de
många svenska företagen det handlade om, som jag berättade om tidigare. En
mycket stor del av det svenska börsvärdet (makt över en mycket lång rad
svenska företag) försvann som jag visade på bara några år utomlands genom
utförsäljningar till realisationspris eller priser därunder. Securum och Retriva
gjorde ett mycket bra arbete sett ur storspindel och spindelperspektiv. Det är
därför ett utomordentligt cyniskt spel som verkställs i ekonomisk krigföring och
det är brutalt effektivt. När man frågar de institutionella investerarna varför de
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attacker en nation så svarar de att man bara göra affärer och det är väl inget fel
med att göra affärer! Man säger att man som alla andra betalar skatt.

England kastade till slut in handduken...
Den 16 september 1992 (“den svarta onsdagen201”) erkände sig den engelska
regeringen besegrad, som om man dessförinnan hade utkämpat och förlorat en
heroisk kamp, när ett faktum var att samma regering hade demonstrerat två
saker: Öppet, för den som förstod detta, en graverande inkompetens i spelteori
genom att inte anlita samhällets expertresurser i form av akademiska
konstitutionella logiker till sin hjälp. Mörklagt, också det för de få som förstod
den saken, att man hade spelat med på fiendesidan. Englands ekonomiska
skador blev enorma. Finlands och Italiens folk har sina respektive smärtsamma
händelseförlopp att berätta.
I de idag sammanlagt 173 centralbanksnationerna i världen existerar det ett
stort antal fondbolag, pensionsbolag, försäkringsbolag, statliga
investeringsfonder, riskkapitalbolag (hedgefonder) etc. Den samlade
investeringskraften som världens institutionella investerare besitter är därför
sammantaget en extremt mäktig ekonomisk kraft. Så kraftfull att det är korrekt
att tala om finansiella atombomber som kan lösas ut. Så ser fakta ut. Det är
därför som professor Bernard Lietaers ord i sin bok The Future of Money är så
träffsäkra, när han säger:
”Dina pengars värde bestäms av ett globalt kasino av aldrig tidigare skådad omfattning:
2 biljoner dollar (2000 miljarder dollar) omsätts varje dag på valutamarknaderna, 100
gånger mer än handelsvolymen på alla världens aktiemarknader sammantaget. Bara 2
procent av dessa valutatransaktioner avser den ’verkliga’ ekonomin som avspeglar
rörelser av verkliga varor och tjänster i världen, medan 98 procent är rent spekulativt.
Detta globala kasino satte igång valutakriserna som skakade Mexiko 1994-95, Asien
1997 och Ryssland 1998”202.

En mygga vid sidan av en elefant…
Det är här viktigt att förstå vad som kan hända när en ”tungviktare” bland de
173 centralbanksnationerna plötsligt beslutar sig för att agera med sina statliga,
och kanske även privata fondbolag, pensionsbolag, försäkringsbolag, sina
valutareserver och sina statliga och kanske privata investeringsfonder, och börjar
köpa upp en valuta, statspapper, finurligt sammanpackade bostadslån, eller vad
det nu kan handla om för typ av investering. I det läget förstår du vilken liten
atom en helt vanliga persons privatekonomi är jämfört med de belopp en av
”tungviktarna” disponerar över. Eller för den delen vilken liten mygga i
sammanhanget en vanlig förmögenhet om säg några hundra miljoner kronor är.
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I den mån en dylik väldig ekonomisk kraft (elefant), som en institutionell
investerare utgör, väljer att inte ägna sig åt produktiva investeringar (som avser
den ”verkliga” ekonomin med verkliga varors och tjänsters rörelser) i en
attackerad nation, utan enbart gör investeringar i syfte att pengar skall skapa
pengar för pengars egen skull, blir verkanskraften av denna finansiella
”atombomb” i megatonstorlek.
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Kapitel 22
Fortsättning den svenska finanskrisen 1992...
Kopplingen mellan lån mot ränta, pyramidspel och bubbla…
I tabell 1 i kapitel 12-17 om kapitalismens pyramidspel visade jag att lån mot
ränta är ett pyramidspel, som i sin tur är ett begrepp synonymt med det som vi
kallar en finansiell bubbla203. Pyramidspelets förlopp leder med konstitutionell
logisk (matematisk) nödvändighet förr eller senare till att bubblan brister,
kollapsar, om bubblan byggs på tillräckligt länge. För att förstå detta behöver
man studera kolumn 6 i tabell 1 (se kapitel 12 i del II). Kolumn 6 speglar den
sammanlagda skuld som samhället vid varje given tidpunkt har till
samhällskraften B p.g.a. lånen mot ränta.
Parallellt med denna skuld uppstår en brist i bankernas bokföringsböcker
p.g.a. att amorteringarna och ränteinbetalningarna alltmer blir satta på undantag
och därmed mer eller mindre uteblir när skuldbördan växer (så kallade
skuldfällesituationer börjar träda fram i samhället). Men - hur stor denna brist är
kan man inte utläsa av någon kolumn, eftersom den saken är bankernas
hemlighet. Inga siffror är kända. Det enda man kan säga är att bristen i
bokföringsböckerna växer proportionellt med samhällsskulderna. När bristen
når ett visst kritiskt värde, som bara storspindlarna och spindlarna känner till,
bestämmer man sig för att trycka på stoppknappen, varvid ”bubblan brister”.
Att de trycker på stoppknappen innebär att order ges att det samlade
banksystemet skall upphöra med sin generositet vad gäller utlåning, sluta upp
med att bevilja lån mot ränta. Vilket samhället märker i form av att
högkonjunkturen förbyts i lågkonjunktur. Att bristen i banksystemets
bokföringsböcker når ett visst kritiskt värde, beror således på att samhällets
överbelåning leder till att samhället får allt svårare att avtalsenligt sköta sina
amorteringar och räntor. Folk och företag har inte råd att sköta sina
skyldigheter gentemot bankerna, vilket i sin tur leder till att bristen uppstår i
bankernas två bokföringsböcker avseende inbetalade amorteringar och räntor.
Det accelererande antalet skuldfällorna i samhället börjar till slut hota själva
pyramidspelet i sig, som jag gick igenom tidigare (jämför med dagens
Grekland). Det är då den kritiska punkten är nådd.

Under högkonjunktur ges sken av att det finns gott om pengar i
samhället...
En gång till, då detta är viktigt att förstå: Det är alltså uppbyggnaden av alltfler
skuldfällor i samhället under högkonjunktur som leder till att två exploderande
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brister uppstår i bankernas bokföringsböcker. Händelsekedjan består sålunda av
tre logiska sammanlänkade led: skuldfällor som genererar brister i bankernas
bokföringsböcker som till slut orsakar att bubblan brister - som gör att ”någon” i
beslutsposition trycker på stoppknappen vad gäller samhällelig utlåning, varvid
högkonjunkturen bryts och förbyts i lågkonjunktur. Sålunda är det denna
”någons” medvetna handlande. Men så länge det råder högkonjunktur, är
lånetilldelningen generös, vilket ger ett sken av att det finns gott om pengar i
samhället, en illusion, en paradox. Bubblan är sålunda bankernas två
bokföringsbrister, ”bergen”, som bara tillåts nå en viss kritisk ”höjd”. Två brister
som i sin tur speglar samhällets svårigheter med skulder, skuldfällesituationen.
Bubbelutvecklingen i slutet av högkonjunkturen är exponentiellt
exploderande. Allt går till slut rasande fort, och så – pang! - brister bubblan,
oavsett vilken typ av marknad eller investering det handlar om. Det är därför
som själva principen lån mot ränta är så farlig och destruktiv för alla samhällen
som tillämpar ränteutlåning. Principen i sig är en kollapsprincip.
Jag upprepar: Lån i sig är inte farligt, om ägande av det som lånas ut är
tydligt och reglerat i lag, och ränta inte tillämpas. Det är när räntan förs in i
sammanhanget och läggs på kapitalbeloppet som en ytterligare påspädning eller
avgift, som samhällsskulden och faran uppstår. Det är då den matematiskt
omöjliga situationen skapas genom att samhällsskulden accelererar och de två
bristbergen i bankernas bokföringsböcker uppstår. Att föra ut pengar i form av
lån till ett samhälle är dock ingen nödvändighet, inte ens räntefria sådana. Det
enklaste är faktiskt att bara ge ut pengarna som en gåva, och jag skall utveckla
den tankegången längre fram i texten. Här vill jag att du först skall se vissa
elementära fakta.
Vadslagning är återigen synonymt med, eller ett annat ord för, utlåning mot
ränta, eftersom ett vad innebär en investering mot en avgift. Fyra synonymer
(eller variationer) på ett gemensamt tema träder fram på detta koncentrerade
sätt: vadslagning, pyramidspel, bubbla eller utlåning mot ränta. Ett tema som
det sedan går att bygga i olika variationer, kasinon eller ”spelhus”.

Sommaren och hösten 1992…
riktades sålunda som tidigare nämnts en massiv ekonomisk krigföringsattack
mot Italien, England, Finland och Sverige. Italienska liren, engelska pundet,
finska marken och svenska kronan utsattes för en storskalig aggressiv
valutaspekulationsattack. Samtliga fyra nationer blödde ymnigt när det hela var
över. I Sverige spenderades, utöver bankräddningspaketet204 på ca 130 miljarder
kronor vid denna tidpunkt, ytterligare ca 35 till 65 miljarder i skattepengar
fullständigt i onödan på att spela med i det spel, som Sverige redan på förhand
var dömt att förlora, d.v.s. den ekonomiska krigföringen (valutaspekulationen)
som vårt land utsattes för. På kort tid åderläts sålunda Sveriges skattebetalare på
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sammanlagt ca 165 till 195 miljarder, allt under att beslutsfattarna hävdade att
de handlade omdömesgillt och rättrådigt med landets bästa för ögonen.
Verklighetens cirkus med trollerinumren valutaspekulation och
bankräddningspaket bjöd i det läget på en obligat föreställning för det svenska
folket, där biljettpriset i form av skattesmällen för folket blev astronomiskt.
Ingen av de i sammanhanget ansvariga svenska politikerna eller den dåvarande
riksbankschefen har ställts till ansvar för de lögner de använde sig av när de
skickligt manipulerade det svenska folket med sina två illusioner - det 3:e och
4:e ”svärdet” i ”de fem svärdens illusion”.
Privatpersoner och företagare i de fyra nationerna Sverige, Finland, Italien
och England, som hade utlandslån i annan valuta än de fyra ovannämnda, fick
plötsligt upp mot 20 procent högre ränta på sina lån. I Sverige devalverades
värdet på den svenska kronan med ca 20 procent mot dollarn, vilket gjorde att
Sveriges köpkraft tog stryk rejält med 20 procent enbart till följd av
devalveringen. I Sverige valde den ansvariga duon stats- och finansministern att
i princip ”spela bort” mellan 35 till 65 miljarder kronor, vilket, det tål att
upprepas, skedde helt i onödan genom i princip vadslagning med svenska
folkets skattepengar som insats på den internationella valutamarknaden
(valutakasinot).
De nämnda ansvariga svenska ministrarna spelade med (slog vad med) en
motpart som redan i utgångsläget var betydligt mera solvent, som ur sin
plånbok kunna lägga upp betydligt mer som insats än de i sammanhanget ynka
35 till 65 miljarderna som svenska staten kunde skrapa ihop från skattkistan.
Händelsen kom, tillsammans med den svarta måndagen den 19 oktober 1987
och den efterföljande uppbyggnaden av det fortsatta pyramidspelet med fortsatt
lagvidrig massiv överutlåning samt bankräddningspaketet, att kallas den svenska
bank- och finanskrisen 1987 – 1995.

Begåvningar i konstitutionell logik205 kallades aldrig in...
Dåvarande svenska statsministern hade lätt kunnat lösa det hela genom kalla in
begåvningar i matematik från de svenska universiteten och högskolorna. Då
hade han fått omedelbar hjälp på några timmar med hur man spelteoretiskt möter
upp en ekonomisk krigföringsattack (valutaspekulation) genom att listigt vända
på vadslagningens odds, så att man under loppet av en eftermiddag eller så hade
fått den pågående valutaattacken att helt upphöra. Varvid man hade sluppit att
förlora en massa pengar. Så enkelt är det alltså att konstitutionellt logiskt hantera
en ekonomisk krigföringsattack, om man behärskar matematisk spelteori.
Den dolda maktens övergripande syfte med attacken var ju att i ett slag
åstadkomma en rejäl nedmontering välfärd och demokrati, som då var
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förhållandevis väl utvecklad i Sverige. Syftet var att verkställa kapitalismens
fyra mål som jag gick igenom tidigare. Hade stats- och finansministern samrått
med Sveriges stora begåvningar inom modern högre matematik, hade dessa två
ansvariga statsdignitärer på högsta politiska nivå kunnat motverka de planer som
storspindlar och spindlar i kulisserna hade för Sveriges vidkommande, att
montera ner Sveriges vid den tidpunkten förhållandevis väl uppbyggda
demokrati, arbetsmarknad och sociala skyddsnätsstruktur. Det uppenbara
resultatet av den blundern ser vi idag.
Stats- och finansministrarna agerade således som lydiga marionetter i
händerna på storspindlarna och spindlarna. De kommande stora utredningarna
får nu ta reda på huruvida denna statsminister och hans finansminister var vad
jag kallar ”invigda politiker”. Om de var invigda, gällde i så fall att de medvetet
spelade med i elakt spel på svenska nationens och dess invånares bekostnad. I så
fall offrade de i princip som femtekolonnare Sverige, vilket skulle innebära ett
landsförräderi också på denna punkt (jämför Riksbanksstyrelsens
Novemberrevolutionsbeslut den 21 november 1985). Den i detta sammanhang
aktuella statsministern har vid åtminstone ett tillfälle de senaste 20 åren rört sig i
en gråzon beträffande utvecklat gott etiskt moraliskt omdöme när det gäller
åtminstone bolaget Lundin Oils oljeaffärer i Sudan. Jag rekommenderar att ni i
de stora utredningarna tar del av Maj Wechselmanns film Det är upp till dig206
och talar med Wechselmann själv, som på ett ingående sätt beskrivit denne höga
svenska politikers dubiösa agerande. Ni behöver också utreda företaget Lundin
Oil AB:s oljeaffärer, inte minst detta bolags regeringskontakter, och om bolaget
ägnat sig åt brott mot mänskligheten i syfte att tjäna pengar.
Matematiker, som följde med i den pågående händelseutvecklingen och som
har nationalekonomiska kunskaper och kunskaper i spelteori, tog inte kontakt
med regeringen, så långt jag känner till. Jag säger det igen: Detta med
civilkurage är ett känsligt ämne i vårt land. Svenska staten har sett till att
civilkurage är satt på undantag, och inte skall uppmuntras i det svenska
samhället. Speciellt inte när det handlar om för statsmakten känsliga frågor. Vad
som indikeras i händelserna under åren 1987 - 1995 är att vi har en statsmakt
med kriminella intressen med vidarekopplingar till en så kallad
högnivåkriminalitet karaktäriserad av högintelligens. Denna dolda organisation
och makt utgör en världsomspännande, välfungerande enhet av något slag med
obegränsade finansiella resurser.

En av Sveriges logiska kompetenspersoner...
Jag vet att åtminstone en av landets matematiska professorer modigt och kunnigt
trädde fram vid minst ett tillfälle i media på 1980-talet (den exakta tidpunkten är
en uppgift för de stora utredningarna att ta reda på) i Svenska Dagbladets Under
Strecket och logiskt underbyggt pekade på den matematiskt omöjliga situationen
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med låneverksamhet mot ränta. Men den logiskkunnige professorn blev snabbt
nedtystad på ett skarpt, nästan obehagligt, tillrättavisande sätt. Tillrättavisningen
exekverades av en känd professor i nationalekonomi från Handelshögskolan i
Stockholm, en person med politiska kontakter, som på ett dominant, ja, drygt
sätt, visade att han inte på minsta vis var intresserad av att söka sanningen i en
känslig fråga. Istället för en saklig, kompetent faktaanalys, demonstrerade
ekonomiprofessorn en uppblåst överlägsenhetsattityd och arrogans, där
matematikprofessorn fick veta sin plats, som minsann inte var inom
nationalekonomin, varför denne gjorde bäst i att hålla klaffen.
Denna offentliga ”avrättning” påminner i hög grad om hur Galileo Galilei
blev behandlad i inkvisitionsrättegången i Rom år 1633. Den svenska professorn
i matematik tystnade efter detta i offentlig nationalekonomisk debatt. Den
verkställda tillrättavisningen fick på så sätt avsedd effekt, och matematisk
forskning i Sverige fick efter Under Strecket-händelsen i Svenska Dagbladet
betydande svårigheter under åtminstone en period att få mer än förhållandevis
småsmulor i forskningsanslag. Den saken har redovisats i åtminstone en
debattartikel införd i en av de stora svenska dagstidningarna under 2000-talet
(Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter - vilken tidning och exakt tidpunkt
blir en uppgift för de stora utredningarna att ta reda på). Så bestraffas
konstitutionell logisk kompetens i vårt land som tar sig friheter. Budskapet var
kristallklart. Håll er på mattan, ni som är konstitutionella logiker. Ni är tillåtna
att forska på ofarliga matematiska områden, men strängeligen förbjudna att yttra
er om spörsmål som rör nationalekonomin eller som rör statens grundvalar, även
om det sker med matematiska förtecken. Professorn i matematik var inget
mindre än en knivskarp kompetens, och han hade redan som 11-åring
uppmärksammats som en stor logisk begåvning. Denna kompetens hade under
ett kort ögonblick dristat sig att pipa till på ett hövligt sätt, med nationens
nationalekonomiska bästa för ögonen, vilket dock sålunda genast väckte
maktens motreaktion. Uppenbarligen hade mycket ömma tår trampats på.
Nu gör konstitutionell logik i och med denna text ett nytt försök att väcka en
törnrosasovande allmänhet till liv. Denna gång är inlägget dock betydligt mera
omfattande, djupgående och väl underbyggt. Jag väljer att lägga fram mina
synpunkter och åsikter helt på egen hand, som ”outsider”, utan att fråga svenska
universitet och högskolor om vare sig lov eller råd.

Alarmklockan ringer!
Jag upprepar: Mitt syfte är att skapa medvetenhet om att allvarliga kriminella
oegentligheter (pyramidspel, perfekt penningförfalskning207,
urkundsförfalskning, stöld i omfattande samhällsskala, samt tidigare troligen
också landsförräderi i tre avseenden - se textens helhet - som är fem av de
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allvarliga lagbrott som min information och mina utredningar indikerar) pågår
inom ramen för svenskt bankväsen och svensk finanspolitik, med åtminstone
delar av landets högsta politikernivå medengagerad. Men mina indikationer
pekar på mer: Förgreningar ut till politiska undernivåer, delar av en hel kader av
tjänstepersoner som under politikerna bereder ärenden att läggas på
toppolitikernas bord, vissa myndigheter och statliga verk, åtminstone vissa av
departementen och deras högsta chefer och annan känslig personal i
nyckelställning, delar av ledningar inom kommuner och landsting, liksom till
delar av universitet och högskolor i Sverige, tycks finnas. Nämnda instanser
indikeras ha ett finger med i spelet, och i olika grad, eller i viss mån, vara
införstådda och medverkande. Detta gäller bland annat nationalekonomiska
institutioner, institutioner för ekonomisk historia och statsvetenskap, eftersom de
tre samhällsavgörande frågorna I, II och III konsekvent har sopats under mattan
i långt över hundra år i Sverige, och sannolikt också annorstädes.
Du skall veta att dessa tre frågeställningar med svar är elementära att kunna
forska fram, om man djupgående, förutsättningslöst och helhetsorienterat
analyserar ekonomisk historia. Även ämnet statsvetenskap har ekonomisk
historia som en grundläggande aspekt. Delvis torde även de juridiska
fakulteterna vid våra universitet och högskolor vara inblandade, eftersom vissa
elementära ABC-nivåkunskaper i ägarjuridik inte tillhör undervisningen där. Jag
tänker då på undervisning som sätter fingret på den omfattande
urkundsförfalskning som sedan hundratals år pågår i stor samhällsskala i
bankernas regi, där pengar i stor omfattning lånas ut, trots att konstitutionell
logik och juridiska elementa talar för att den verksamheten är kriminell. Sådana
insikter är elementära att slå fast för en professor i ägarrätt. Men frågan är en
synnerligen het potatis i samhället som detta nu ser ut. Den indikerar starkt att
högnivåkriminaliteten även har sträckt sina tentakler till juridiken.
Min önskan om uppmärksamhet för saken är helt och hållen sprungen ur det
faktum att läget nu är utomordentligt allvarligt. Klockan är nämligen, som det
heter, ”fem i tolv”. Om inte konstitutionell logik tar mod till sig och gör något åt
saken, kommer den mycket allvarliga samhällsmanipulationen som just nu är
fullt pågående i vårt land och annorstädes, d.v.s. den gigantiska bankbluffen och
det enastående politiska och ekonomiska bedrägeriet, att tygellöst lura skjortan
av bland annat det svenska folket och åsamka vår nation oöverskådliga skador
socialt och ekonomiskt. Flera av dagens politiker (de invigda och korrumperade,
både i Sverige och i utlandet) är nämligen, väl att märka mina ord, en allvarlig
fara för sin respektive nation. Det är med stort allvar som jag formulerar dessa
ord.

Ekonomikommissionen…
Den svenska statsministern under tiden för valutaattacken år 1992 valde att
tillsätta en ”snäll” (läs mot systemet lojal) utredning, som fick namnet
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Ekonomikommissionen208. En utredningsgrupp med tung nationalekonomisk
kompetens, som samtidigt var ”lagom” provokativ och ”lagom” radikal i sitt
betänkande.
Ekonomikommissionen lade fram 113 olika förslag till regleringar och
åtgärder med syftet att skapa stabilitet, öka effektiviteten i resursanvändandet
och att höja tillväxten i svensk ekonomi. På ytan såg kommissionens arbete
därför ut att vara både kompetent och väl genomarbetat. Ekonomikommissionen
leddes av en erkänt skicklig professor i nationalekonomi, som tillsammans med
ett antal välmeriterade akademiker inom dels samma ämne, dels ekonomisk
historia och statsvetenskap, fick uppdraget att analysera vad som egentligen
hade hänt i den svenska bank- och finanskrisen. Man skulle komma med förslag
till åtgärder så att eländet med en upprepning av bank- och finanskrisen
förhoppningsvis aldrig mer skulle hända.

Som konstitutionell logiker ser jag…
att Ekonomikommissionen aldrig rörde om mer i grytan än att det blev fullt
möjligt att fortsätta det pågående spelet ”Kejsarens nya kläder”, både med
kryphålet i lagen med bankernas påstått egna209 pengar och med den ständigt
pågående politiska likriktning av de svenska riksdagspartierna (politiska
blocken), med de politiska partiernas partiillusion (demokratiillusionen210).
Förslagen till regleringar och åtgärder har i mångt och mycket (inte i allt) införts
i det svenska samhället, men utan att sålunda kapitalismens grundvalar på något
vis påverkats. På så sätt undvek Ekonomikommissionen att fullgöra sitt uppdrag,
att skapa klarhet och komma till insikt om den svenska bank.- och finanskrisens
egentliga orsaker. Varken det svenska folket, den aktuella statsministern, dennes
regering, eller riksdagen, fick någon som helst information om att det pågående
allvarliga systemfelet som i själva verket är kontentan av ett kriminellt
bedrägeri. Och därför föreslogs heller inga åtgärder mot den saken. Det är det
som denna ekonomikommission egentligen borde ha verkställt, som nu blir
verkställt i denna trilogi och på djupet underbyggt och bekräftat av de stora
utredningarna när dessa väl kommer igång.
Systemfelet, eller rättare sagt, systemfelen, som ledde till den svenska bankoch finanskrisen åren 1987 – 1995 var, och är alltjämt idag (världen över), det
som är centralbanksekonomis211 stora akilleshäl: den obönhörligt matematiskt
omöjliga situation som ett system där pengar lånas ut mot ränta framkallar. Förr
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eller senare uppstår skuldfällor, vilka i sin tur ger utslag i brister i utlånarens
bokföring i form av två gigantiska berg av ännu obetalda amorteringar och
räntor, som medvetet, och brutalt för dem som drabbas, elimineras medelst de
fem svärdens illusion. Utgångsorsaken - utlåningen av pengar mot ränta förutsätter i sin tur det stora hittills bestående kryphålet i lagen med det
oreglerade ägarskapet av pengarna som skapas ur tomma intet, som sedan lånas
ut genom bedrägeriet med skuldbreven, d.v.s. urkundsförfalskningarna, de
juridiska kontraktsbrotten. Till detta kan adderas systemfelet och bedrägeriet
med skatterna, arbetslösheten och den sociala utslagningen med hjälp av den
ständigt pågående politiska likriktningen med de politiska partiernas
partiillusion, det som jag kallar demokratiillusionen.
Om alla dessa systemfel fick Ekonomikommissionen inte ens viska. Inte ens
en felens kärna, den matematiskt omöjliga situationen (principen om ut- och
inlåning mot ränta), fick kommissionen knysta om eller ens antyda, som lojal
utredare man var. På så vis ställdes Ekonomikommissionen inför en ”helig ko”,
där utgångsförutsättningarna var att den inte fick ifrågasättas, trots att
utredningsgruppen Det är upp till dig hade, som sagt, avsevärd kompetens.

Konstitutionell logisk kompetens…
Det kan vara nyttigt och klargörande att på det här stadiet i texten rekapitulera
vad konstitutionella logiker är bra på. Vi är bra på att upptäcka, genomskåda och
lösa systemfel. Med andra ord de tre moment som Ekonomikommissionen gick
bet på: a) Att upptäcka att det existerar ett systemfel (att något i ett system är i
obalans och behöver rättas till), b) Att genomskåda systemfelet (på djupet se
vari systemfelets hake ligger = hur systemfelet är konstruerat/designat), och
c) Att lösa systemfelet (rätta till orsaken) så att systemfelet inte bara sminkas
över, utan radikalt elimineras, som när man framgångsrikt opererar bort en
cancertumör.
Systemfel löser en konstitutionell logiker genom att gå på djupet i tillgänglig
information, bilda sig uppfattning om bilden i stort av ett sammanhang (en
helhetssyn), och ta reda på vilka djupast liggande logiska förutsättningar det är
som driver sammanhanget. Sammanhanget kan vara brett tvärvetenskapligt,
nationalekonomi, medicin, psykologi, modern vetenskapsteori, strategisk och
taktisk försvarspolitik, stora samhällsreformer, eller varför inte att bygga en båt
som har minsta vatten- och luftmotstånd, eller kanske lösa extremt svåra och till
synes hopplöst fastkörda matematiska problem etc. etc.
När man löser systemfel uppfinner man i princip en ny slags matematik,
d.v.s. introducerar väsentligen helt nya logiska strukturer. Man hamnar då på en
nivå där briljans träder fram. Briljans är egentligen inte ett dugg märkvärdigt.
Briljans innebär bara att man går utanför en box i sitt tänkande. Min intention är
nu att lära dig briljans.
Du går utanför den där boxen av ditt invanda tänkande, även om det så bara
innebär återupptäckter av redan känd men ”glömd”, dokumenterad kunskap.
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Den här texten är ett typexempel på den saken, och hur den kommit till. Med en
dylik kompetens blir man en person som är motsatsen till en som lappar sina
byxor med lapp efter lapp, med sömmar över varandra, varpå byxan till slut
faller sönder av sin egen tyngd, ett alltför skört lappverk. När du löser systemfel,
byter du istället till en ny fräsch byxa, och har därmed, i stället för att reparera,
ersatt med ett helt nytt och starkt tyg.
Jag påstår det igen: Om din avsikt är lösa systemfel, måste du gå på djupet i
informationen och se helheten, samt leta fram villkoren (första spadtagetinformationen) som utgör förutsättningarna för systemet som sådant.
Den här texten är just en sådan demonstration hur man går tillväga när man
förutsättningslöst och med fokus på helhetsanalys studerar något i sina
grundvalar (ta hänsyn till första spadtaget-information). Och väljer (vågar) att
redovisa vad man kommer fram till. Det finns många människor som redan vet
allt möjligt, men de vågar inte ta det senare steget, om det handlar om känsliga
saker. De väljer att inte träda fram, trots att de vet och förstår.
I texten påpekar jag och diskuterar på djupet, i stora översiktliga bilder, det
ena efter det andra av de huvudsakliga systemfelen i centralbanksekonomier, och
hur de bäst åtgärdas.
Med en liknelse från medicinvetenskapen, kan förfarandet liknas vid att man
som läkare, utöver att du lindrar symtom hos sin patient, även med sin
kompetens går in för att komma tillrätta med själva orsaken till en sjukdom
(systemfelen). Att på så sätt se till att patienten (samhället) blir frisk i grunden,
inte bara symtomlindrad.
Om jag som textens upphovsman hade valt att behålla skygglapparna på, och
som lojal ”lagomutredare” av systemet, kanske p.g.a. rädsla, inte hade vågat
(valt) att berätta om brister och oegentligheter (rent kriminella aktiviteter) som
jag har konstaterat, trots att det jag sett är uppenbart, skulle jag också vara en av
alla dem som spelar med i ”Kejsarens nya kläder”. Skälen till lojalitet kan vara
många. Kanske vill jag inte stöta mig med statsministern, regeringens ministrar,
hela riksdagen, riksbanken, bankväsendet och mängder med remissinstanser?
Också jag skulle då bli en hycklare, därför att jag som utredare vet, men låtsas
som om jag inte vet. För egen del vågar jag berätta vad jag som konstitutionell
logiker utifrån min kompetens i logisk analys har kommit fram till som
pågående i det svenska samhället och annorstädes.

Högt i tak!
Skall man lösa samhälleliga systemfel är det med andra ord högt i tak som gäller,
och en förutsättningslös inställning som tar med första spadtaget-information,
kombinerat med en helhetsanalys som sträcker sig åtminstone tusen år bak i
tiden. Idag är ett dylikt projekt en omöjlighet inom ramen för universitets- och
högskolevärlden, p.g.a. deras organisation. Man vill helt enkelt inte se analyser
som går på djupet förutsättningslöst att analysera första spadtaget-information
och tar med helhetsbetraktelser som sträcker sig så långt bakåt i tiden, eftersom
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man är fullt medveten om att en sådan typ av forskningsmetodik med stor
sannolikhet, för att inte säga helt säkert, skulle avslöja den gigantiska
bankbluffen och det enastående politiska och ekonomiska bedrägeriet och
många andra mycket allvarliga systemfel i vårt samhälle. Så talar nämligen
historiska fakta.

Mats Sederholms bok Det enda rätta212...
Jag är naturligtvis inte den första som sett och ser de påpekade skev- och
oegentligheterna i vårt samhälle. Inofficiellt finns det, som jag nämnt, en lång
rad människor som ser och vet känsliga saker och ting, men inte vågar ta bladet
från munnen. Det finns också fler och fler personer som, genom onyanserat och
överdrivet avståndstagande, undviker att ta ställning i en saklig, genomlysande
debatt. En bok som berör dessa ting, och som jag kan rekommendera, är den
svenske författaren Mats Sederholms bok Det enda rätta från i år 2012.
Sederholm avhandlar bland annat detta fenomen på ett tydligt och klargörande
sätt. Sederholms bok är en väckarklocka, och visar hur illa ställt det är med
sanningssökandet i vårt samhälle, hur lite villighet det finns inom det så kallade
etablissemanget att gå på djupet längst ner (första spadtaget-informationen) i
känsliga samhällsfrågor. Författaren påpekar också det överdrivna
avståndstagandet mot att befatta sig med och seriöst försöka analysera det som
uppenbarligen är systemfel i samhället. Där avståndstagandet gärna framförs i
raljerande, arroganta och ytligt faktaförvrängande ordalag, för att desavouera
motståndarlägret. Samt bristen på mod och villighet att vidröra det som är
”heliga kor” (första spadtaget-informationen). Alternativet finns: att kompetent
och sakligt försöka analysera och diskutera sakernas tillstånd för att gemensamt
nå fram till lösningar som gagnar samhället, gagnar alla.
Bland annat utifrån denna verklighet har jag varit tvungen att verkställa
forskningsarbetet, som är grund för denna text, helt i privat regi. Det är givet att
resultatet som mitt utredande arbete har kommer fram till, med absolut
nödvändighet måste stå på så stadiga ben att det klarar alla slags åsknedslag,
även de från klarblå himmel, d.v.s. vilken kritik som helst, även den mest
oväntade. Det man lätt inser är att det inte kommer att bli någon dans på rosor
att ruska om och kanske rubba på ministrar och andra makthavare som nu
kommer att bli ifrågasatta, och att öppna samhällets ögon, varpå detta förstår hur
illa det är ställt. Ty det är det som är min utrednings kontenta. Ja, så ser det alltså
ut när man antar utmaningen att lösa systemfel.
Ekonomikommissionen arbete är därför rent sakligt, när jag tar del av detta,
trots att de involverade kompetenserna lagt ner ett imponerande jobb som
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förtjänar respekt, ändå bara som att studera ett da capo av vad som hände i Rom
år 1515.
Med tanke på vad som redovisas i Ekonomikommissionens 113 direktiv, samt
Ekonomikommissionens kompetenssammansättning (det skall noteras att
konstitutionell logik och matematisk spelteori inte var representerade i
utredningsgruppen) kontra vad som hände i Rom år 1515 i den tidens
Kalenderkommission, skall jag här göra en liten utvikning och berätta vad som
hände i Rom år 1515. På så sätt kommer du som läsare att ännu tydligare förstå
vad ett systemfel innebär. Du kommer också att förstå vad både förekomst och
brist på civilkurage innebär, och vad som händer när civilkurage plötsligt vaknar
till liv i ett samhällssammanhang.
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Kapitel 23
Vad som sker logiskt konstitutionellt när ett systemfel
rättas till
Den stora kalenderkommissionen i Rom 1515
Dåvarande romersk-katolska kyrkan...
gav omkring år 1515 order om att den tidens lärda inom universitetsvärlden
inom astronomi och matematik skulle samlas till en prestigefylld och vitt
omtalad kongress i Rom detta år. Uppgiften var att lösa krisen med den
julianska kalendern213.
Problem hade nämligen under tidens gång uppstått i julianska kalendern med
en tidsförskjutning, varför bönderna sådde vid fel tidpunkt och kyrkan firade
betydelsefulla religiösa högtider i enlighet med en kalender som låg ungefär 10
dagar fel i tiden.
Bönderna hade sin bondepraktika, som fungerade, men inte fick användas.
De protesterade, liksom prästerna, biskopar och kardinaler. Bönderna hänvisade
till sitt sunda förnuft att sådd och skörd skulle ske när vissa årstidstecken trädde
fram i naturen, men kalender var kalender, och den var till för att följas till punkt
och pricka löd kyrkans officiella syn på saken tills nu. Inom samma kyrka hade
dock hela prästerskapet, inklusive kardinaler och påven själv börjat reagera på
det faktum att påsken, julen och andra känsliga religiösa högtider inföll vid fel
tidpunkt. En kris uppstod att så här fick det inte gå till. Något måste göras. Dock
utan att själva grunden för kalendern ändrades. Tiden var med andra ord
bokstavligen ur led och behövdes rättas till, under förutsättning att man inte
dristade sig att gå för djupt och försöka ändra på saker och ting som inte fick
ändras på i den julianska kalendern.
Ungefär 10 dagar hade alltså tiden dragit sig på de drygt 1,500 år som den
julianska kalendern, med bland annat kejsaren och generalen Julius Ceasar och
astronomen Ptolemaios som upphovsmän, hade varit i bruk. Alla tidens lärda
aktade sig väldigt noga för att nudda vid den ”heliga kon”, som var själva
hörnstenen i kalendern. Nämligen att jorden var planetsystemets centrum
(universums medelpunkt som man påstod). Bara man undvek att ifrågasätta och
försöka ändra på denna dogm och ”heliga ko” tillhörde man de lojalas och
rättänkandes skara. I övrigt, inom ramen för detta, kunde man komma med alla
möjliga förslag. Med i sammanhanget fanns en hel rad auktoriteter inom
matematik och astronomi, som med sin kompetens faktiskt hade förmåga att se
saker och ting i ett djupare perspektiv. Men också dessa låtsades som om de inte
såg, varför alla spelade med i ett hejdundrande ”Kejsarens nya kläder”, när den
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tidens lärda inom astronomi och matematik träffades i Rom år 1515 tillsammans
med kardinaler, biskopar, präster, även påven själv var engagerad. Man
diskuterade och diskuterade och hade trevligt tillsammans med många goda
middagar, skratt och intressanta samtal, och så diskuterade man igen...
Jag skall nu formulera det hela en smula annorlunda: För de församlade
astronomerna och matematikerna i Rom år 1515 var den ”heliga kon” sålunda
själva grunden (d.v.s. axiomet eller det logiska villkoret) eller sanningen (som
under inga omständigheter fick ifrågasättas), som den julianska kalendern
byggde på, var att solen och alla planeterna som cirkulerar kring jorden i
egenskap av universums medelpunkt. Att ifrågasätta denna, den romersk
katolska kyrkans dogmatiska sanning (första spadtaget-information), som
härstammade från Ptolemaios214, via Julius Ceasar215, och senare via de
händelser då Nya testamentet och den katolska kyrkan fick sin utformning vid
fyra stormiga kyrkomöten på 400-talet e.Kr216., var så farligt att man i så fall
riskerade att bli till och med avrättad om man förde fram eller antydde dylika
kätterska tankar. Det var alltså strängeligen förbjudet att öppet knysta om det
som några av de främsta kompetenserna inom astronomi och matematik i
hemlighet vågade livligt diskutera med varandra. Man diskuterade i hemlighet
att grundantagandet kanske var precis tvärtom? Att om man vänder upp och ner
på detta, kanske en helt ny ”sanning” träder fram. Det skulle innebära att man
går utanför boxen och tänker på ett väsentligt nytt sätt. Att man helt enkelt låter
solen och jorden byta plats. En ny hörnsten för en möjlig ny kalender skulle i så
fall träda fram. Kanske var det t.o.m. så att den nya ”sanningen” var mer
utvecklad än den gamla, som var den ”heliga kon” som inte fick röras? Den mer
utvecklade sanningen var sålunda det djärva påstående som hävdade att det är
kring solen, och inte kring jorden, som planeterna, inklusive jorden, cirkulerar.

Ekonomikommisionens ”heliga ko”...
I Ekonomikommissionen år 1992 undvek den samlade gruppen med kraftfull
kompetens att ens nudda vid den ”heliga ko” i modern centralbanksekonomi 217,
som utlåning av pengar mot ränta är. Den princip som i själva verket i det långa
loppet innebär en matematiskt omöjlig situation. Det var alltså underförstått
strängeligen förbjudet att diskutera denna ränteprincip som det den är, en
matematisk omöjlig situation, som innebär ett pyramidspel till samhällets
förfång. Detta trots att dessa kompetenser naturligtvis mycket väl kände till den
saken. Dumma eller obildade var de nämligen långt ifrån. Det krävs ju bara
högstadiematematiska kunskaper för att inse en så enkel sak.
Varje gång ett lån mot ränta beviljas, förs endast lånets kapitaldel
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(amorteringsdelen) ut, samtidigt som denna kapitaldel (amorteringsdelen) måste
återbetalas, pålagd ytterligare en del, räntan, d.v.s. ett mervärde, till utlånaren.
Även ett barn kan förstå logiken, att låntagaren i det långa loppet måste utarmas
under dessa premisser. Om man helt och hållet bygger ett samhälle på att alla
pengar som förs ut i detta samhälle, förs ut som lån mot ränta, är det klart att en
omöjlig situation förr eller senare kommer att uppstå med allvarliga ekonomiska
och sociala konsekvenser och obalanser. Att pengar enbart förs ut som lån, leder
till en allmän brist på pengar i samhället. Att lånen är behäftade med ränta, leder
till uppbyggnad av skuldberg, till slut övergående i skuldfällor. Så ser sanningen
ut.
Så vad gjorde professorerna i Ekonomikommissionen åren 1992 – 1993?
Svaret är att de lydigt och snällt följde de direktiv som delar av den svenska
regeringen hade gett. Den mycket kompetenta utredningsgruppen gjorde precis
som den samlade matematiska, logiska kunskapseliten gjorde i Rom år 1515,
som också lydigt och snällt följde de direktiv som påven och den dåvarande
romersk katolska kyrkan hade gett.
Ekonomikommissionen höll sig på mattan och spelade med i
etablissemangets politiskt korrekta ”Kejsarens nya kläder”. Ett spel där de som
hycklande låtsas att kejsaren har vackra kläder på sig när han kommer gående
naken. Man tittar varandra i ögonen och nickar i samförstånd att nu har vi
uppfyllt våra plikter och gjort vårt jobb enligt våra direktiv, som förmodligen
dock tyvärr är så värdelöst att det kan slängas i papperskorgen med en gång. Vi
vet att vi inte har gått på djupet som vi borde, men vi låtsas inte om den saken,
vi håller masken. Vi vet att vi egentligen bara lappat och lagat byxan (landets
nationalekonomi) med ytterligare lappar, söm på söm, utan att åtgärda bristerna
som finns i grunden. Vi har inte bytt till ”en helt ny byxa”. Vi är fullt medvetna
om att vi spelar med i ”Kejsarens nya kläder”, och så får det förbli.
På 1500-talet såg kalenderkommissionen både kompetent och kunnig ut på
papperet. Man lade fram en lista med åtgärder i form av ca 13 förslag, som man
menade skulle bringa ordning i det som behövde bringas ordning i för att vrida
tiden rätt.

Verkligheten talade sitt tydliga språk…
Det tog bara några år så visade verkligheten att de många förslag till åtgärder
som kommissionen lagt fram i Rom 1515 inte var kraftfullare än att ”byxan föll
sönder av sig själv” efter ett tag. Ungefär som när de som är invigda (alla kanske
inte är invigda) bland EU:s finansministrar och statsledare gång på gång
konfererar om skuldtyngda länder, och efter mycket manglande och minglande
hit och dit gemensamt lägger fram förslag till åtgärder, som inte är kraftfullare
än att det just handlar om att en sliten byxa lappas med ännu ett antal lappar.
Man låter sig fotograferas, ler och tar varandra i hand och menar att nu har vi
arbetat utifrån förutsättningarna (politiskt korrekt) och gjort ett bra jobb - som
förmodligen är så värdelöst att det direkt kan gå i papperskorgen, därför att vi
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innerst inne vet att vi inte har löst frågan i botten.

”Amatörmatematikern” Nicolaus Copernicus...
hade också problem med civilkurage, men han hade förmåga att gå utanför en
box av tänkande. Copernicus218 var inbjuden att delta i kommissionen i Rom,
men valde att stanna i Tyskland, där han befann sig vid den aktuella tidpunkten.
Året innan, 1514, hade romersk katolska kyrkans högsta instans, påven Leo X,
personligen frågat Copernicus om denne var villig att åta sig uppdraget att
förklara (utreda) anledningen till den besvärande tidsdiskrepansen med den
julianska kalendern. Så vitt spritt var sålunda ryktet om Copernicus bedrift att ha
kommit på en lösning på kalenderproblemet, att till och med överhuvudet för
den romersk katolska kyrkan vände sig till honom och bad om hjälp.
”Arbetsbelöningen” på den tiden var dock annorlunda på så sätt att man mycket
väl kunde bli avrättad om man ifrågasatte en ”helig ko”. Idag tar det hus i
helvete, men i de flesta fall blir man ändå inte avrättad. Det är något mer
civiliserat idag.
Samtidigt visar jag i min text att avrättningar förekommer också i vår tid,
exempelvis att en rad amerikanska presidenter faktiskt har blivit avrättade eller
utsatta för mordförsök, sannolikt p.g.a. att de som statsledare var inblandade i en
nationalekonomisk extremt omvälvande händelser. Och att även kung Gustav
III219 och statsminister Olof Palme var involverad i nationalekonomisk extremt
omvälvande händelser220 strax före sin brutala död. ”Heliga kor” är känsliga
saker att handskas med.
Copernicus hade redan som ung arbetat fram en avhandling som det gick
rykten om i matematikkretsar i Europa: Att den annorlunda tänkande
”amatörmatematikern” på egen hand hade löst systemfelet med den julianska
kalendern. Copernicus arbete var en matematisk modell där jorden och solen
byter plats i det då kända planetsystemet, varpå solen hamnar i systemets
centrum, och jorden flyttar ut som en planet bland de andra i en omloppsbana
kring solen. Ett så kallat heliocentriskt solsystem, vilket var ett fullständigt
nytänkande. Copernicus kom fram till denna lösning genom att under ett antal år
systematiskt räkna sig igenom redan kända astronomiska observationsdata, och
på så sätt undersöka vad som behövde göras rent matematiskt ekvationsmässigt
för att ”flytta fram tiden” tio dagar. Då skulle nämligen vårdagjämningen infalla
den 21 mars (i överensstämmelse med bondepraktikan) i stället för den 11 mars,
som med tidens gång hade blivit den julianska kalenderns felaktiga
”vårdagjämning”.
Copernicus prövade sig således fram genom att undersöka olika matematiska
alternativ (prövade olika logiska strukturer), vilket innebar att solen, jorden, och
218

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Copernicus
Nicolaus Copernicus biography - http://www.biography.com/people/nicolaus-copernicus-9256984
219
Se analys i del II kapitel 6, 23, 45, 62-64 och 66
220
Se analys i del II kapitel 6, 7-8, 18, 23, 43, 45, 56 och 80
216

också de andra planeterna gavs olika positioner tills han fann en förhållandevis
stabil matematisk lösning för hela systemet, d.v.s. med solen och samtliga
planeterna, inklusive jorden, inkluderade. Lösningen visade sig vara den
heliocentriska världsbilden.
Därmed upphörde dittillsvarande ”sanning” att gälla, att jorden var det kända
världsalltets ”medelpunkt”. Istället övertog solen den rollen. Men att officiellt
hävda den nya sanningen skulle visa sig vara minst sagt knepigt, då det var
detsamma som att ifrågasätta kyrkan själv. En kyrka som hade
tolkningsmonopol på vad som var sanning och inte. Det handlade om att
ifrågasätta ”en helig ko”. Copernicus konstaterande var revolutionerande i
nästan fyrdubbel bemärkelse: att jorden snurrar runt solen, att hans slutsats
vände upp och ner på den dittillsvarande världsbilden, att upptäckten med tiden
skulle få revolutionerande praktisk betydelse i tideräkningssammanhang, och
slutligen att den innebar en revolt mot den romersk katolska kyrkans
tolkningsföreträde av sanningen och överhöghet.

Konsten att byta ut ett axiom mot ett annat...
En modern konstitutionell logiker skulle säga att Copernicus verkställde ett
axiombyte (byta ut en typ av första spadtaget-information mot en ny typ av
första spadtags-information), och därmed lade grunden för den explosivt
kraftfulla matematiska metod, som skulle träda fram som ett stort genombrott
under perioden 1790 till 1830. Då såg ett väsentligt nytänkande dagens ljus,
grundat på att värdet av vad som tidigare många gånger hade ansetts som
nonsens och värdelös kuriosa då genomskådades, nämnt i inledningen, d.v.s.
man lärde sig att genomskåda illusioner. Då tillkom flera nya grenar inom
modern högre matematik. Med andra ord den typ av matematisk metod eller
metodik som den här texten är baserad på, där de minst 22 illusioner som min
text redovisar, får sin lösning. Metoden är sålunda synonym med konsten att
genomskåda illusioner, lösa paradoxer och lösa upp moment 22. Copernicus var
den renässansmatematiker som lade grunden för denna metod.

Bannlysningshotet...
Copernicus visste, att om han skulle resa till Rom och lägga fram en mer
utvecklad sanning, som på djupet löste systemfelet med den aktuella kalendern,
skulle den romersk katolska kyrkan omedelbart bannlysa221 denna hans sanning.
Detta därför att kyrkan hade bestämt att det var dess egen sanning som skulle
gälla. Så skulle det vara. Punkt slut. Någon diskussion värd namnet fick inte
förekomma.
Det är precis så här maktstrukturer agerar som är måna om att vidmakthålla
sina illusioner. Låt bli min illusion! Låt den vara kvar! Du skall inte komma här
och tala om för mig vad som gäller! Gå din väg! Jag vill inte bli
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medvetandegjord!
Under inga omständigheter fick Copernicus framföra sin åsikt att jorden och
solen måste byta plats i Ptolemaios och Ceasars gamla, i dubbel bemärkelse
uträknade, ofullständiga universummodell med jorden som världsalltets
medelpunkt. Men han publicerade en bok som berättade om sin lösning. Tyvärr
dog Copernicus strax efter att boken hade publicerats. Boken Om
himlakropparnas kretslopp (latin: De Revolutionibus Orbium Coelestium222) är i
förordet tillägnad påve Paulus III. Det sägs att Copernucus fick det allra första
färdiga exemplaret lagd i sina händer på dödsbädden.
Först den 5 oktober 1582 valde påven Gregorius VIII att träda fram och
proklamera att den dagens datum istället var den 15 oktober. Tiden flyttas fram
tio dagar. En tidskorrigering var sålunda gjord, och den julianska kalendern
övergick från och med den dagen att kallas den gregorianska kalendern223, inte
svårt att gissa efter vem. Inte ett ord nämndes om Copernicus arbete i
sammanhanget. Men den 5 mars 1616 förbjöds plötsligt Copernicus bok, och
samma år som Galilei ställdes inför inkvisitionsdomstolen i Rom (år 1633),
sattes Copernicus bok upp på ”Den förbjudna listan” (Index librorum
prohibitorum) över böcker som inte fick läsas där den fanns kvar till år 1758.

Den berömda Galileiaffären224...
Nu skall jag demonstrera hur civilkurage ser ut. Ty det var vad som kom till
uttryck i den så kallade Copernicus-affären. Den 21 juni 1633 ställdes
matematikprofessorn Galileo Galilei inför rätta i inkvisitionsdomstolen Maria
Sopra Minerva i Rom. Matematikprofessor Galilei hade dristat sig att göra det
tabubelagda, att öppet ifrågasätta den heliga kon genom att säga att det var kring
solen och inte kring jorden som planeterna snurrade, bland annat med
hänvisning till Copernicus matematiska arbete. Galilei hotades med tortyr om
han inte officiellt gjorde avbön från sitt ”kätterska” påstående. Men det var inte
alla inom den romersk katolska kyrkan som menade att Galilei skulle torteras.
Det var en liten grupp som förde fram dessa krav, att Galilei skulle ställas inför
hot om tortyr.
Jag vill att du skall förstå att det inte spelade någon roll i det här
sammanhanget att Galilei kunde visa svart på vitt att hans ”kätterska” påstående
var en mer utvecklad sanning än den heliga ko som låg till grund för den
julianska kalendern med jorden som väldsalltets medelpunkt. Inte ens när han
hänvisade till Copernicus publicerade bevisföring för dennes hypotes i sin bok
tog man reson. Och då skall man veta att det inte var en oprövad hypotes som
Galilei stödde sig på, som i Copernicus fall, utan Galilei kunde logiskt bevisa sitt
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påstående med ett praktiskt experiment som gick att upprepa för den som ville.
Att kunna bekräfta med egna ögon med andra ord.
Matematikprofessor Galileo Galilei pekade dessutom på att en
”amatörastronom” vid namn Johannes Kepler hade visat, också han genom
praktiskt prövat objektivt experiment, att åtminstone en av planeterna (planeten
Mars) inte bara cirkulerar kring solen utan dessutom gör det i en ellipsformad
bana med solen i en av ellipsens brännpunkter.
Det var alltså inte bara prat utifrån en oprövad hypotes som Galilei stödde sig
på utan han lade fram fakta svart på vitt i form av demonstrerade praktiska,
upprepningsbara experiment och iakttagelser. Precis som jag gör i den här
texten. Jag pratar inte bara om hypoteser och antaganden hit och dit som man
gör när man spekulerar, utan jag pekar på och talar om verkliga, påvisningsbara
sakuppgifter, händelser och fakta, som finns att läsa om i den ekonomiska
historien och som går att bekräfta genom att de stora utredningarna gör en
förutsättningslös utredning med betoning på helhetssyn.

Kättare225...
För Galileis del räckte inte hans försök att övertyga. Tortyrhotet hängde kvar
över honom, om han inte tog tillbaka sitt i kyrkans ögon kätterska påstående.
Ordet kätteri var på den tiden ett samlingsbegrepp för en mängd handlingar som
kyrkan såg som ett hot, ett sätt att samla allt detta hotfulla och därför otillåtna
under en rubrik. På så sätt kunde en person åtalas för kätteri om personen var
politiskt, vetenskapligt eller religiöst obekväm, eller helt enkelt utgjorde ett hot
eller var obekväm av annan orsak, och man behövde en anklagelseorsak mot
honom. Man pekades ut som kättare, och så var saken klar. Order kättare
kommer från det tyska ordet Ketter eller Ketzer, och syftar på den religiösa
rörelsen katharerna, som förföljdes av den romersk katolska kyrkan från ca
1100-talet.

När makten i ett samhälle inte är intresserad av sanningen...
Galilei insåg att han hade att göra med personer som inte var intresserade av
sanningen, och därför inte heller av att själva undersöka fakta, ”att själva titta
efter”. För dessa fanns bara en sanning, deras egen. De var människor som
förutfattat hade bestämt sig för vad som skulle gälla som verklighet, och sedan
fanns det inget i världen som kan ändra på den saken. Man kan se det som ett
avståndstagande från all berikande och sanningen främjande diskussion. I ett
dylikt läge finns ingen öppning för en saklig analys. Ingen öppning eller
ödmjukhet för att man kan ha fel. I stället är det att bevittna att någon på förhand
har bestämt sig utifrån en trosövertygelse. Att bevittna att någon tillber och
dyrkar sin egen ståndpunkt som en - gud. Sålunda principen för religiositet.
Det är alltså inte bara inom religionens hägn som man kan vara ”religiös”
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(trosövertygad). Det var därför som jag använde vår statsminister som exempel
när denne gång på gång (under våren 2012) trädde fram i svensk television och
likt en predikant trosövertygat talade om vinstens nödvändighet i det svenska
samhället226. En statsminister som inte är mer intresserad av en saklig och
stringent analys av begreppet vinst än att han beter sig som en predikant.

Dogmatisk sanning…
är en form av axiom, ett grundläggande villkor som inte behöver bevisas, en
obevisad förutsättning för något. När man ger axiomet ett sanningsvärde som
inte får ifrågasättas, blir man dogmatiker, som tillber en ”heliga ko”. Så ser
generalfacit ut.

Galilei valde att undslippa tortyr...
I stället för att låta sig torteras valde vår matematikprofessor (Galilei) att leva
vidare i den redan höga ålder han befann sig, genom att göra avbön mot sitt eget
vetande. Han var fortfarande någorlunda frisk och kry kunde fortsätta att forska i
matematik, vilket begåvade världen med ett antal ytterligare fantastiska
skapelser. Bland annat grunden för modern reellvärd vektoranalys genom att
som förste vetenskapsman uppdela kastbanan för ett föremål i en horisontell och
i en vertikal hastighetsdel. En ”liten” detalj som tillsammans med ytterligare
detaljer, som andra pionjärer bidrog med, gjorde det möjligt för det engelska
matematiska geniet Sir Isaac Newton att till slut teoretiskt bygga den ”kalender”
(matematiska modell), som inom ramen för ytterligare en utvecklad sanning
utöver Galileis, visar var skåpet skall stå när det gäller den ”heliga kon” om hur
planetsystemet är konstruerat rent logiskt konstitutionellt, det som hela Galileiaffären och mer därtill hade handlat om. Genom en mängd snåriga turer hit och
dit ersattes på detta sätt katolska kyrkans seglivade ”heliga ko” med en
utvecklad sanning baserad på logik.

Den utvecklingsbara sanningen...
Så småningom, ytterligare några århundraden fram i tiden, beträdde den unga
doktorn i fysik, Albert Einstein, scenen och utvecklade i sin tur Newtons
sanning (”heliga ko”) till en ännu mer utvecklad sanning. Vilket visar att
sanningen har många skepnader, och att den är utvecklingsbar. Einstein tog den
utvecklingsbara sanningen ett gott stycke ytterligare framåt, och på den vägen är
det. Modern vetenskap är en framåtskridande process, där den ena slöjan efter
den andra avtäcks, det som är vetenskapens mål – sökandet efter sanningen.
I dagen upplysta värld kanske någon småler åt Copernicus och Galilei?
Man skall då veta att dessa två män (renässanspionjärer) i själva verket är
vetenskapliga, banbrytande giganter, som bröt ny mark genom att tydligt och
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klart peka på begreppet ”helig ko”, och de gjorde också klart innebörden av
begreppet ”Kejsarens nya kläder”. Båda hade modet, civilkuraget, att våga
ifrågasätta det som inte fick ifrågasättas, maktens ”heliga ko”.

Kärt barn har många namn...
För att du fullt ut skall förstå begreppet ”helig ko” i ett samhällssammanhang
redovisar jag de hittills 35 synonymer till uttrycket som jag har samlat på mig
genom åren i mitt arbete som konstitutionell logiker: ”Helig ko” = första
spadtaget-information, axiom, fundamental sanning, grundpunkt, startpunkt,
källarvåningspunkt, fundamentalsats, sats, självklar sats (i vetenskapliga
sammanhang, och mycket vanligt inom högre matematik), antagande, given
förutsättning eller startvillkor (matematisk, ekonomi och vardagskonversation),
postulat eller självklarhet, självklart riktigt påstående, (ofta inom matematik och
geometri liksom i akademiska presentationer och logiskt orienterade filosofiska
diskussioner), princip, grundläggande princip, grundpåstående (vetenskap,
affärsverksamhet, nationalekonomi, filosofiska och religiösa diskussioner), lag
(när hänvisning sker till det styrande, exempelvis naturlag, nationalekonomisk
naturlag, juridiska lag i ett samhälle, Moses tio budord i Gamla testamentet
o.s.v.), livssubstans (Martinus kosmologis 63 livssubstanser i definition av den
logiska källarvåningen till världsalltets, livets och principen om det levande
väsendets övergripande och allomfattande logiska system [modern högre
esoterik]), överenskommelse (affärsspråk, ekonomi o.s.v.), konvention
(sammanhang där det existerar vaga, luddigt uttalade, mörklagda eller “oskrivna
inofficiella” lagar, som exempelvis djungelns lagar eller lagar som gäller i
manipulerande samhällssammanhang som ges sken av att vara något annat än
vad de är och som har sina egna regler, exempelvis Stockholms
Handelskammares samarbete med delar av svenskt näringsliv i konstruktionen
med insynsskyddad skiljedomstol, som saknar det öppna rättsväsendets
vittnesmål under ed och tillgång till rättshjälp), tes (filosofiska sammanhang),
norm, regel, social regel, kod eller etablerad norm (allmänna sammanhang som
i familje- eller samhällssammanhang, vad som gäller på arbetsplatser, också i
religiösa sammanhang o.s.v.), hörnsten eller ideal (samhällsbyggande
sammanhang), fundamental mekanism (vetenskapliga sammanhang som t.ex.
psykologi, medicin, ekonom, geologi, antropologi o.s.v.), dogm, rättesnöre eller
uppenbar sanning (ofta i religiösa texter och träder fram som dogmatism).

Domen mot Galilei slog fast vad som skulle gälla i sakfrågan…
Den 22 juni 1633, dagen efter tortyrhotet och Galileis officiella tillbakatagande
av sitt ”kätterska” påstående, förklarades Galilei skyldig till att ha hävdat att det
var kring solen och inte jorden som planeterna kretsade. I domen slogs fast att
satsen att solen skulle vara centrum för planetsystemet och inte rör sig i
förhållande till planeterna, inklusive jorden, är absurd och falsk, och formellt
kättersk. Vidare fastslogs ännu en gång att jorden är det synliga världsalltets
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centrum och orörlig, att allt annat är absurt och strider mot den sanna tron och
sanningen. Sålunda i princip samma dogmatiska inställning som ovannämnde
handelshögskoleprofessor i nationalekonomi hade, när denne på 1980-talet i
Svenska Dagbladet tillrättavisade den konstitutionella logikern,
matematikprofessorn. Jag rekommenderar utredande och undersökande
journalister att leta fram Under strecket-artiklarna med dessa två personers
respektive åsikter och inställning till sanningen vad gäller räntebaserad
nationalekonomi och dess matematiska omöjlighet. Den tillrättavisning som
ekonomiprofessorn exekverade i sitt svarsinlägg i Svenska Dagbladet var en
anmärkningsvärd händelse i vår tid, som plötsligt förflyttade vetenskaplig
takhöjd och dito debattklimat flera hundra år bakåt i tiden.
Galilei dömdes till fängelse som nära nog omedelbart omvandlades till
husarrest i hemmet i Florens. Ett för den tiden milt straff när det rörde sig om så
allvarliga brott som ”kätteri”, och för den skada Galilei ansågs ha orsakat den
katolska kyrkan i dessa frågor.
År 1989, trehundrafemtiosex år efter domen mot Galilei och trehundratvå år
efter publicerandet av Newtons Principia Mathematica227 (den klassiska
fysikens första stora sammanfattande bok), lät påven Johannes Paulus III
officiellt meddela i Rom att Galileo Galilei inte borde ha ställts inför
inkvisitionen, att kyrkan hade handlat fel i den saken.

Filmer om renässanspionjärerna…
Mikolaj Kopernik (1954) [also known as Nicolaus Copernicus] regisserad av
Janusz Nasfeter
Johannes Kepler (1974) regisserad av Frank Vogel.
Lebendige Geschichte: Galileo Galilei – Der Kampf um die Sterne regisserad av
Bundesrepublik Deutschland.
Galileo (La vida de Galileo) regisserad av Joseph Losey
Great Scientists – Isaac Newton (pt 1 of 3), YouTube
The Ascent of Man – The Majastig Clockwork (1973), En BBC dokumentär.
Newton: A Tale Of Two Isaacs producerad av TWM
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Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, Latin for "Mathematical Principles of Natural Science", https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophi%C3%A6_Naturalis_Principia_Mathematica
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Kapitel 24
Lissabonfördragets fyra heliga kor
Idag år 2013…
tar det hus i helvete om man i offentlig debatt påstår att det pågår ett gigantiskt
pyramidspel, där staten och bankväsendet kontinuerligt begår allvarliga lagbrott
på rad i stor samhällsskala. Att offentligt hävda att principen om utlåning mot
ränta med sin matematiskt omöjliga förlängning är något som åstadkommer
enorm samhällsskada. Att låneverksamhet mot ränta rent sakligt matematiskt är
ett slugt och hänsynslöst sätt att skapa brist på pengar i samhället, på det att vad
som åstadkommits beträffande demokratiska, sociala och ekonomiska framsteg,
steg för steg kan monteras ned utan alltför mycket allmän opposition. Helst skall
man i diskussioner kring dessa saker över huvudet taget inte blanda in ord som
”matematisk omöjlig situation”. Detta pyramidspel och denna matematiskt
omöjliga situation är en av dagens ”heliga kor” som står på en piedestal över alla
invändningar. Så ser fakta ut.

År 2013 och EU:s Lissabonfördrag228…
Jag har med flit valt att tämligen utförligt berätta om Kalenderkommissionen i
Rom år 1515, därför att jag vill att du skall förstå att idag har vi också inte bara
en utan fyra ”helig kor” att ta hänsyn till, som jag upptäcker som konstitutionell
logiker. Dessa fyra ”heliga kor” finns i EU:s fördragstext, det så kallade
Lissabonfördraget. Den första ”heliga kon” påstår att det är strängeligen
förbjudet för en enskild statsledning att sätta igång och skapa sina egna229
pengar ur tomma intet medelst en egen penningtillverkande maskin i stället för
att låna dem mot ränta av centralbanker, banker och finansinstitut.
Förbudet innebär att monetärt finansierad ekonomi inte får införas i en nation
av dess statsledning. En parlamentarisk lag som EU-parlamentet med sina
folkvalda ombud har antagit utan att EU:s flera hundra miljoner vuxna
människor direkt har fått uttrycka vad de anser om saken. En parlamentariskt
antagen lag som sålunda förbjuder det land som går med i EU att använda
monetärt finansierad ekonomi som ett sätt att tillskapa och föra ut pengar i
nationen.
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Om Lissabonfördraget - http://sv.wikipedia.org/wiki/Lissabonf%C3%B6rdraget
Lissabonfordraget.se - fördragstexter, en förklarande ordbok och de rapporter, europapolitiska analyser och mer
kortfattade analyser om Lissabonfördraget och EU:s konstitutionella utveckling i stort som Svenska institutet för
europapolitiska studier, Sieps, tagit fram sedan 2003 - http://www.lissabonfordraget.se/
Lissabonfördraget, ett fördrag för EU på 2000-talet - http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_sv.htm
Se även analys del I kapitel 10 samt del II kapitel 16, 24, 36, 40, 42-43 och 69.
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Sålunda anger EU:s fördragstext, Lissabonfördraget, anno 1 september 2009
att det är förbjudet för en statsledning att göra vad kung Henry I, drottning
Elisabeth I och kommunpolitikerna på ön Guernsey gjorde i England, vad
politikern och boktryckaren Benjamin Franklin gjorde under två olika perioder
på 1700-talet i de dåtida amerikanska kolonierna, vad USA:s 16:e president
Abraham gjorde, och som USA:s 20:e president James Garfield230 var inne på att
göra - nämligen att ta saken i egna händer och införa monetärt finansierad
ekonomi i olika stor utsträckning. Då att veta att det fungerade! Av ovanstående
uppräknade ekonomiska experiment, är tre av dem exempel på när den införda
monetärt finansierade ekonomin var väl fungerande, d.v.s. utan att inflation,
eller åtminstone allvarlig inflation, uppstod i samhället (kung Henry I, Benjamin
Franklin231 i Pennsylvania under åtminstone åren 1723-1750 och
kommunpolitikerna på ön Guernsey).

Motivet till förbudet i Lissabonfördraget…
är sålunda att Lissabonfördraget påstår att det uppstår inflation, om en nation
använder sig av monetärt finansierad ekonomi som nationalekonomiskt system.
Man hänvisar till att nationalekonomi lär ut att trycker man pengar fritt i ett
samhälle så ökar risken för inflation. Man refererar bland annat till hur illa det
gick med inflationskapande i: 1) den amerikanska revolutionens första 7 år på
1700-talet, 2) Abraham Lincolns232 ekonomiska experiment under det
amerikanska inbördeskriget under tre år på 1860-talet och 3) Weimarrepublikens
hyperinflation233 på 1920-talet.

Vad som händer när en debatt inte förs nyanserat, sakligt och
objektivt...
Lissabonfördraget nämner inte på ett nyanserat, sakligt och objektivt sätt vad
man har för belägg för påståendet att inflation skulle uppstå. Man hänvisar
endast svepande till händelser i den ekonomiska historien, där inflation
verkligen har uppstått i samband med att monetärt finansierad ekonomi har
tillämpats (då alltid på ett oförsiktigt sätt) – sådana finns nämligen också.
Lissabonfördragets inställning är att inflation ovillkorligt blir följden, varvid
saken är slutdiskuterad. Dylika inflationsdrivande händelser kopplade till
monetärt finansierad ekonomi existerar sålunda, vilket är viktigt att ta i
beaktande vid en objektiv sakanalys av begreppet monetärt finansierad ekonomi.
Men - vilket är det kritiskt viktiga: Lissabonfördraget berättar inte vad som
orsakade denna monetärfinansierade inflation. Fördraget berättar inte om de
verktyg som man måste använda sig av för att den monetärt finansierade
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Se analys i del II kapitel 4, 6, 24, 45 och 63
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ekonomin skall fungera funktionellt och tillfredsställande, så att inflation inte
uppstår234. Sålunda berättar fördraget inte om att inflation skickligt undviks
genom att tillämpa 11 dokumenterade nycklar till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi (se analys kapitlen 14-26 i del II i trilogin). Fördraget
berättar som sagt inte om alla de gånger i den ekonomiska historien då monetärt
finansierad ekonomi har använts med stor framgång, och under till och med
långa tidsperioder, utan att inflation uppstått, därför att de som då skötte denna
typ av nationalekonomi hade kläm på den saken. Genom att i sammanhanget
avgörande fakta och information undanhålls, luras läsare av Lissabonfördraget
att tro att dylika inflationsbemästrande erfarenheter inte alls existerar. Det är det
som är innebörden i att mörklägga och förvanska historiska fakta, och då är vi
inne på mycket allvarliga saker, nämligen manipulation av människor i stor
omfattning, av hela befolkningar. För att belägga de skarpa påpekanden som här
förs fram redovisar jag i del II av trilogin ingågende analyser av de historiska
fakta jag pekar på ovan.

Kruxet…
är alltså att bygga en monetärt finansierad ekonomi som skall fungera utan att
inflation uppstår. Till detta, som ett ytterligare viktigt steg, gäller det att bygga
in människovänlighet i systemet. Det är dessa båda förutsättningar - frånvaron
av inflation och närvaron av människovänlighet - som jag skall demonstrera i
min trilogi hur man får att fungera.
Jag påvisar här sålunda exempel på systemekonomiska fakta. Dessa fakta
behövs för att på djupet förstå förloppet i samband med ekonomisk krigföring
som jag också återkommer till på flera platser i den omfattande analysen i del II
av trilogin. Lägg noga märke till att jag ovan använder orden systemekonomiska
fakta och inte nationalekonomiska fakta. Anledningen är att ämnet
nationelekonomi väljer att inte redovisa rader av de fakta jag tar upp kring väl
fungerande (ej inflationsskapande) monetärt finansierad ekonomi i trilogin. Och
tar man upp fakta kring inflationsskapande monetärt finansierad eknonomi så
sker det på ett onyanserat faktaförvrängande sätt. Eftersom nationalekonomin
sålunda inte vinnlägger sig om en nyanserad objektiv bild av ekonomisk historia
måste en dylika nyanserad och objektiv analys till slut genomföras och då rent
namnmässigt med nödvändighet överfå från att vara traditionellt
nationalekonomisk till att bli en analys om olika ekonomiska system där, och jag
betonar: naynseringen, objektiviteten, helhetsbilden och redovisandet av första
spadtaget-informationen sker.
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Se analys del II kapitel 7, 25, 28-32, 35, 39-40, 42, 45, 59, 62-63, 66, 70 och 80
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Ön Guernsey i Engelska kanalen…
är sålunda ett exempel i den ekonomiska historien som berättar om väl
fungerande monetärt finansierad ekonomi, där inflation inte uppstod. På ön
Guernsey fanns i början av 1800-talet en grupp kommunpolitiker235 som var
skickliga ”maskinskötare” av ”maskinen” monetärt finansierad ekonomi. År
1994 skrev professor Bob Blain (Southern Illinois University) följande om ön
Guernsey (min översättning):
”År 1816 vittrade dess skyddsmurar mot havet sönder, dess vägar var leriga och bara
137 centimeter breda. Guernseys skuld var 19,000 pund. Öns årliga inkomst var 3,000
pund varav 2,400 behövde användas för att betala räntan på dess skulder. Inte
överraskande lämnade folk Guernsey och det var ont om arbete. Då skapade och lånade
regeringen ut nya, räntefria statliga sedlar till ett värde av 6,000 pund. Ungefär 4,000
pund användes för att börja reparera skyddsmurarna mot havet. År 1820 gavs ytterligare
4,500 pund ut, återigen räntefritt. År 1821 ytterligare 10,000, år 1824 5,000, och år 1826
20,000. År 1837 hade 50,000 pund givits ut utan ränta för att primärt användas i projekt
som exempelvis skyddsmurar mot havet, vägar, marknadsplatser, kyrkor och högre
utbildning. Denna summa mer än fördubblade öns penningmängd under denna period på
13 år, men det fanns ingen inflation (min kursivering). År 1914, då britterna begränsade
expansionen av sin penningmängd på grund av första världskriget, började folket på
Guernsey att ge ut ytterligare 142,000 pund under de kommande fyra åren, och det
ångrade de aldrig. År 1958 hade över 542,000 pund givits ut, hela tiden utan
inflation”236.

Idag är det en ny makt som regerar i Europa…
Det är inte längre den romersk katolska kyrkan som tillsammans med världsliga
furstar, kungar och drottningar som har makten i Europa. Redan för många år
sedan marginaliserades den romersk katolska kyrkans makt precis som
monarkernas makt. I dag styr en ny makt, inte bara Europa, utan även Asien,
Ryssland, Nord- och Sydamerika, Australien, Afrika, Kina etc. - ja, sammanlagt
åtminstone 173 centralbanksnationer i en mäktig kartell, som kan liknas vid en
mångarmad jättebläckfisk. Jag talar om en makt som vidmakthålls genom
systematisk urkundsförfalskning och perfekt penningförfalskning237, som är så
väl grundade och utvecklade att det är befogat att använda starka ord som
högintelligens och högnivåkriminalitet involverande höga politiska nivåer i
regerings och parlamentssammanhang. Det är därför något mycket allvarligt jag
berör är och synnerligen allvarliga anklagelser/avslöjanden jag för fram.
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Kartellen...
är enormt välfinansierad och välorganiserad med ett väl utvecklat nätverk av
olika invigda/mutade och korrumperade politiker och statstjänstepersoner i dessa
173 centralbanksnationer. Det är sålunda en oerhört kraftfull dold maktstruktur i
världen som jag talar om. Meningen är att den skall synas eller märkas så lite
som möjligt i det offentliga livet. Sålunda endast som små oskyldiga sällskap,
där delar av denna makt i ledningen för en nations statsapparat regelbundet
samlas och möts under insynsskyddade former ”i all kamratlighet” med
middagar och till synes oskyldiga ”personlighetsutvecklande samtal”. Jag menar
att det i själva verket är något ytterst allvarligt som jag här fäster
uppmärksamhet på. Det är denna dolda kartell, som under beteckningen
kapitalism, utövar en oinskränkt ekonomisk makt med hjälp av styrinstrument
som bygger på den matematiskt omöjliga situationen - utlåning av pengar i olika
former mot ränta - och på ett antal listigt konstruerade illusioner
(samhällslögner), som jag fortlöpande tar upp i min text (exempelvis de fem
svärdens illusion och demokratiillusionen238), samt det viktigaste, genom att
man till hundra procent kontrollerar åtminstone 173 nationers
penningtillverkande maskiner, varför man inte har några som helst
finansieringsproblem.
Kartellen styr över en rad stora samhälleliga organisationer med namn som
Europeiska unionen239 (EU), Amerikas förenta stater Arabförbundet, OPEC240
och andra statsblock som omfattar alla fem världsdelarna. Orden högintelligens
och högnivåkriminalitet är två ord som jag använder åtskilliga gånger i texten,
därför att mycket av vad jag berör har med den saken att göra. Så ser fakta ut.
Jag talar sålunda inte om ordinär eller normal intelligens, eller om ordinär
kriminalitet utan om en utvecklad högintelligens inom ramen för världens
största kriminella bedrägeri involverande delar av samhällets allra högsta
nivåer. På så sätt får du en uppfattning om under vilken tanke- och
organisationsnivå den här kriminaliteten och utvecklade intelligensförmågan
sorterar.

Den nyanserade objektiva sakliga analysen…
När jag läser Lissabonfördragets motivering till varför monetärt finansierad
ekonomi inte får införas i de 27 EU-nationerna i Europa, ser jag att hänsyn
överhuvudtaget inte har tagits till mycket viktiga historiska erfarenheter i det
förgångna. De personer som har skrivit Lissabonfördraget har, som sagt, nöjt sig
med en onyanserad formulering som påstår att inflation blir följden om monetärt
finansierad ekonomi används. Punkt. I stort sett som läroböcker i ämnet
nationalekonomi lär ut. Utan att vare sig vederhäftigt underbygga detta
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påstående eller sakligt förklara begreppet monetärt finansierad ekonomi som
sådant, så att vanligt folk begriper vad det innebär.
Det skall understrykas, att beträffande just nämnda världsomfattande
kriminella aktivitet, handlar min text om indikationer - men synnerligen väl
underbyggda sådana. Att det i världen pågår ett exceptionellt allvarligt, extremt
omfattande, samhällsbedrägeri.
Nu behöver stora samhällsansträngningar aktiveras i form av stora
utredningar som omvandlar mina indikationer till obestridliga fakta.
Utredningar som leder fram till en väl genomarbetad, objektiv och saklig
helhetsanalys av åtminstone de tio allvarliga brottspåpekanden
(brottsanklagelser) som min text levererar. Samtidigt behövs kraftfulla
utredningsresurser omedelbart aktiveras för att få fram faktauppgifter i den
ekonomiska historien beträffande de tidigare försöken med monetärt finansierad
ekonomi, på det att en väl fungerande och dessutom människovänlig monetärt
finansierad ekonomi kan tillskapas till att börja med i Sverige. Vi behöver
omedelbart göra oss kvitt det allvarligt skadande pågående pyramidspelet och
andra allvarliga skadliga processer i bland annat vårt land.

Ytterligare tre heliga kor som Lissabonfördraget inte berättar
om...
Lissabonfördragets författare berättar inte heller ett ord om den andra ”heliga
kon”: den matematiska omöjligheten som utlåning av pengar mot ränta innebär,
som avsiktligt skapar en brist på pengar i samhällen där dylik låneverksamhet
tillämpas. Inte heller berättar Lissabonfördraget något om den tredje ”heliga
kon”: att människor luras i stor samhällsskala av juridiska kontraktsbrott
(urkundsförfalskningarna) i de många skuldbreven som bankerna utfärdar.
Fördraget berättar inte heller något om den fjärde ”heliga kon”: den omfattande
perfekta penningförfalskning som ligger till grund för byggandet av
kapitalismen under dess mer än 900-åriga uppbyggnadsfas (med ett uppehåll
under ca 200 år - från 1307 till runt början av 1500-talet - på grund av
högmedeltidens omtalade stora bankkollaps orsakad av en rad regenters brutala
förföljelse av penningutlånare med början år 1307. Längre fram241 går jag
igenom det tidiga bankväsendet i Europa och dessa stora katastrof år 1307).

Varför utelämnar Lissabonfördraget viktiga fakta?
På 1500-talet fortsatte sedan kapitalismens uppbyggnad. Den perfekta
penningförfalskningen pågick i stor samhällsskala ändå till dess uppbackning
med guldgaranti successivt togs bort så sent som mellan åren 1933 till 1974,
beroende på nation. En guldgaranti som på 1870-talet fick namnet guldmyntfot.
Efter det att guldgarantiuppbackningen har tagits bort har den perfekta
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penningförfalskningen fortsatt i form av depositioner242 (panter) av olika slag
som på så sätt övertagit äldre tiders guld. Varför utelämnar Lissabonfördraget
dessa viktiga fakta? Varför har de personer som har skrivit Lissabonfördraget
valt att utelämna så viktig information, när exempelvis den matematiskt
omöjliga situationen är så elementär att den ligger på grundskolenivå, och
detaljen med urkundsförfalskning ligger på introduktionsföreläsningsnivå i
juridik, och fördragstextens författare själva enkelt borde genomskåda såväl
denna matematiska omöjlighet som urkundsförfalskningen? Och inte heller
berättar Lissabonfördraget om de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III.
Lissabonfördraget berättar inte att EU är ett ramverk byggt på ett kriminellt
designat ekonomiskt system, som innebär allvarliga lagbrott i stor
samhällsskala, och därför rent krasst bokstavligen lurar skjortan av ca 500
miljoner människor i 27 nationer, bland annat med hjälp av tre ”svärd” som
svingas i lågkonjunktur, och där antalet ”svärd” håller på att kompletteras med
såväl ett fjärde som ett femte ”svärd” att kunna tas i bruk. Varför berättar inte de
personer som har skrivit Lissabonfördraget om dessa graverande fakta?

Vad vill vi leva i för slags värld?
Under vilka förutsättningar vill vi forma våra liv, alla vi som berörs? Vi är
nämligen många. Vill vi även fortsättningsvis styras och hunsas av värsta
sortens högnivåkriminella bondfångare i vit skjorta, kavaj och slips, som
medvetet undanhåller människor i gemen samhällsavgörande fakta? En typ av
skurkar som sofistikerat förfalskar vår historia med hjälpt av akademiker,
universitet och högskolor, som brister i integritet genom att inte följa
vetenskapens grundkodex. På så sätt ställs du, som läser den här texten inför
frågor som behöver tänkas över och besvaras av så många som möjligt nu.

I vår moderna tid handlar det om…
att genomskåda att ”en helig nationalekonomisk ko” nu behöver bytas ut mot en
utvecklingsbar nationalekonomisk sanning. Att byta ut en överdriven, förstelnad
nationalekonomisk dogm (ett övervärderat nationalekonomiskt axiom) - att
vinst243 är det som saliggör människan - mot en utvecklingsbar sanning (ett
användbart axiom, som hela tiden kan utvecklas), att alla kan få det mycket bra
helt utan att kapitalistiskt vinsttänkande finns med i bilden.
Den kriminella kartellens första ”heliga ko”är det axiom (grundvillkoret för
kartellens stora pyramidspel) som påstår att pengar måste föras ut i ett samhälle
grundat på en matematisk omöjlighet - ut- och inlåning mot ränta - och där varje
kontrollerad pyramidspelskollaps som blir följden verkställs med hjälp av fem
”svärd”.
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Människovänlig väl fungerande monetärt finansierad
ekonomis ”utvecklingsbara ko”…
Här möter vi ett ekonomiskt system som har som grundvillkor, d.v.s. axiom,
påståendet att pengar måste föras ut i samhället genom att det är människorna
själva, med hjälp av en garanterat pålitlig statsapparat, som kontrollerar
nationens penningtillverkande maskiner till hundra procent. Där det är
människorna i nationen som själva äger de pengar som skapas ur tomma intet
med hjälp av nämnda penningtillverkande maskiner. Och att när pengarna förs
ut i samhället, sker detta på ett sätt så att en människovänlig, väl fungerande
monetärt finansierad ekonomi blir följden, där inflation skickligt undviks. Kort
sagt - en typ av samhällsbyggnad där utomordentlig välfärd utan skatter, utan
arbetslöshet och utan social utslagning blir ett faktum. Ett samhälle där alla lever
i ett helt enkelt enastående ekonomisk oberoende som miljonärer flera gånger
om, och kan förverkliga sig i enlighet med hur ekonomiskt oberoende människor
i alla tider har förverkligat sig själva i kontakt med vars och ens
favoritsysselsättningar och med utomordentlig kvalité både beträffande varor
och tjänster.
Det är inte svårt att se skillnaden mellan dessa båda nationalekonomiska
axiom, eller grundvillkor, för samhällsbyggnad. Bokstavligen som natt och dag.
Du byter sålunda helt sonika ut ett grundvillkor mot ett annat. Svårare är det
inte. Precis som Copernicus gjorde, och som Galilei, Newton och som Albert
Einstein gjorde efter honom, och som bland annat Elisabeth Rauscher och
Nassim Haramein har gjort i vår egen tid. När du löser systemfel byts en ”helig
ko” ut mot en ”utvecklingsbar sanning”. Märkvärdigare än så är det inte.
Därmed återvänder vi till finanskrisen i Sverige år 1992 och begreppet
ekonomisk krigföring (valutaspekulation). Nu skall du få ytterligare en
pusselbit. Denna gång handlar det om spännande information om hur det gick
till i den tyska Weimarrepubliken244 under åren 1919 – 1923.
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Kapitel 25
En nationalekonomisk härdsmälta - Weimarrepubliken
åren 1919 – 1923
Det är ingen vacker berättelse som jag nu skall förmedla. Berättelsen är
förskräcklig, och den handlar om ett stort folkligt lidande som är groteskt i form
av nationalekonomisk förstörelse, och med en så omfattande nedmontering av
en redan från början bräcklig demokrati, att det är sakligt att tala i termer av
nationell katastrof. Alltså således en nationalekonomisk härdsmälta. Det var in i
en likartad situation med ekonomisk härdsmälta som Sverige var på god väg
hösten 1992. Tack och lov kantrade vi inte över till det helvete som Tyskland
upplevde under åren 1919 – 1923, men det som hände där kunde ha hänt i
Sverige, därför att den ekonomiska krigföringsattacken som vi utsattes för 1992,
var snarlik den Tyskland hade fått vidkännas drygt 70 år tidigare. Den svenska
förödelsen blev inte så total som i det tyska fallet, men det ekonomiska och
sociala priset blev högt nog för Sverige ändå, vilket manar till skarp efteranalys.
Det framstår som uppenbart att ansvariga svenska politiker sommaren och
våren 1992 valde att inte lära av historiska misstag, vissa monumentala, som
hade begåtts i tidigare ekonomiska krigföringssammanhang. Ansvariga
statsministrar och finansministrar under ett antal kritiska år valde i stället ett
agerande som med facit i hand lett till en demokrati- och välfärdsnedmontering i
dagens Sverige, som jag indikerade tidigare. Att som ledarna för nationen gjorde
när det begav sig - att inte ta tillvara kompetens i ekonomisk historia och
konstitutionell logik och att därmed underlåta att diskutera och rådgöra med
experter, insatta i både historia, ekonomisk historia och modern högre
matematik för att få hjälp med att bemästra en spelteoretiskt avancerad situation
(1:a varianten av ekonomisk krigföring) år 1992, som krävde stora, drastiska och
omedelbara åtgärder från Sveriges sida för att Sverige inte skulle skadades
allvarligt - är allvarligt, mycket allvarligt.
Som redan nämnts har ingen av de ansvariga stats- och finansministrarna
ställts till ansvar för vad som då inträffade eller snarare underlät att göra. Det
hela har slätats över som om de två högst ansvariga regeringspersonerna under
händelserna i början av 90-talet bara gjorde vad de förmådde för att försvara
Sverige, där dock notan för svenska folket landade på mellan 35 och 65
miljarder kronor bara avseende kostnaden för den ekonomiska krigföringen,
beroende på hur man räknar. Den officiella, tillrättalagda bilden är sålunda att
dessa ansvariga politiker gjorde Sverige väl genom att agera som man gjorde.
Att man gjorde så gott man kunde. Men sett med konstitutionell logiks
genomskådande argusögon, handlade man dåraktigt genom att med ekonomiskt
svaga resurser, endast i form av folkets skattemedel, försöka ta upp kampen mot
en ekonomisk övermakt med ofantligt mycket större tillgångar. Det märkliga är
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att den ekonomiska historien gång efter annan visar att ansvariga politiker
tidigare har valt och idag fortsätter att välja att agera på detta omdömeslösa,
dåraktiga sätt. Varför? Ett önsketänkande är att det beror på politikernas
graverande inkompetens, men mycket talar för att de istället är invigda i
bedrägeriet, mycket slipade och intelligenta medlöpare, införstådda med
spindlarnas och storspindlarnas plan med världen. Där ingår vid skilda tillfällen
en dramatiskt accentuerad demokrati- och välfärdsnedmontering i vissa lämpliga
länder, som kan ses som stundens offer eller byte.
När jag själv ställdes inför den bok, som jag strax återkommer till blev jag
förvånad, boken avviker så mycket från vad officiella läroböcker i ekonomisk
historia berättar om motsvarande händelser i Tyskland under åren 1919 – 1923.

En 90-åring trädde fram med civilkurage...
Författaren som berättar om det jag nu i min tur skall återge var 90 år när han i
slutet av sitt liv valde att träda fram - med civilkurage. Han visste att han inte
hade lång tid kvar i livet, och då spelade det ingen roll längre om han avslöjade
det han visste som egentligen inte fick avslöjas, men som han inte sympatiserade
med, det vill säga avslöjade det som absolut inga andra än tysk
nationalekonomis invigda skulle ha kunskaper om. 90-åringen var en person
med en minst sagt märklig karriär bakom sig. Hans namn var Hjalmar Schacht245,
och han var en av världens mest kunniga personer inom såväl
centralbanksekonomi246 som väl fungerande monetärt finansierad ekonomi, d.v.s.
den senare ekonomin av det slag som inte ger upphov till inflation. Hjalmar
Schacht hade med andra ord en typ av nationalekonomisk kompetens där han
behärskade två totalt olika nationalekonomiska system. Han behärskade inte
bara det ena eller det andra systemet, utan bägge. Och inte endast teoretiskt,
som att lära sig något ur en bok, utan Schacht hade stor praktisk erfarenhet av
att arbeta med båda nationalekonomiska systemen. På så sätt får den som läser
dessa rader klart för sig att Schacht var en person som visste vad han talade om.
Det är därför ingen överdrift att påstå att Hjalmar Schacht var en av världens
ledande experter inom ämnena nationalekonomi och ekonomiska system.
Schacht hade varit betrodd med nycklarna till arkiv och handlingar som en
vanlig människa och de flesta politiker aldrig ens kommer i närheten av. Schacht
hade på så vis tillgång till högar med hemliga dokument som gjorde att han fick
insyn i händelser som var anmärkningsvärda, och som det absolut inte var
meningen att vanliga tyska medborgare eller de flesta tyska politiker skulle ha
insikt i. Och naturligtvis inte heller människor och politiker i andra nationer.
Schacht detaljläste ur dessa topphemliga dokument många dagar och veckor
sammanlagt. Att den 90-åringe Hjalmar Schacht långt senare valde att träda
fram med civilkurage, är något som bland annat tyska folket har anledning att
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diskutera och vara tacksamma över.

Ett häpnadsväckande levnadsöde...
Hjalmar Schacht utsågs en gång i tiden till högste chef för den dåvarande
privatägda tyska centralbanken, Der Reichbank (idag Bundesbank). Under åren
1923-1930 var han den tyska centralbankens chef. Åren 1933-1939 var Schacht
också högsta chef för Tysklands centralbank, men den fick då helt nya uppgifter,
på Schachts rekommendation, inom ramen för en väl fungerande monetär
finansierad ekonomi i stället för som dessförinnan en centralbanksekonomi.
Schacht var sålunda från början av sin karriär en storspindlarnas betrodda man i
rollen som tysk centralbankschef. Läs gärna Thinking outside the box: How a
bankrupt Germany solved its infrastrukture problems författad av Ellen
Hodgson Brown, publicerad år 2007.247
Vad jag vill att du skall se är att det existerar ytterligare ett historiskt
exempel utöver de tre tidigare nämnda248, där en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi framgångsrikt har använts utan att framkalla inflation,
åtminstone inte av allvarligare art. Dessa i föregående kapitel påvisade tre
exemplen var: kung Henry I, Benjamin Franklin i Pennsylvania under
åtminstone en period och kommunpolitikerna på ön Guernsey. Det fjärde
exemplet är Tyskland mellan åren 1934 – 1945. Jag vill betona att jag här endast
gör en nationalekonomisk analys av Tyskland under de aktuella åren. Vi vet alla
att Tyskland under dessa år leddes av en fruktansvärd naziregim under ledning
av Adolf Hitler. Och många av oss är insatta i de ohyggliga hemskheter som
denna diktator var ansvarig för. Men det är inte dessa som är i fokus för min
analys, utan det under denna tid verkställda nationalekonomiska systemet i
Tyskland, nämligen en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi. Med det
mycket viktiga tillägget att denna ekonomi, trots att den sålunda fungerade väl
ur ekonomisk synpunkt, var utpräglat – människofientlig. Det senare berodde
dock inte, som vi skall se, på ekonomins arkitekt - den tyske centralbankschefen
Hjalmar Schacht – utan på landets politiska ledning med Hitler i spetsen. Under
en inledande period ledde Schacht detta ur ekonomisk synpunkt till att börja med
synnerligen framgångsrika nationalekonomiska experiment. Det är det
experimentet som jag vill åskådliggöra här.

Schachts märkliga karriär...
Schacht var först tysk ekonomiminister under åren 1934-1937 samt minister
utan portfölj 1937-1943. Under sin karriär 1923-1943 samarbetade han på
högsta nivå med både centralbanksbankirer och affärsbanksbankirer i Tyskland
och i utlandet, och med Adolf Hitler. Schacht valde att inte vara medlem i
nazistpartiet. Han blev så småningom ovän med Hitler, vilket räddade Schacht i
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Nürnbergrättegångarna249. Kort efter frikännandet där, dömdes Schacht av en
tysk denazifieringsdomstol till 8 års fängelse. Han var nu även ovän med
centralbanks- och affärsbanksbankirer i både Tyskland och annorstädes. I
september 1948 frigavs Schacht. År 1967, vid 90 års ålder, trädde alltså Schacht
fram en sista gång med sin bok Magic of Money250, där berättelsen jag nu skall
återge finns nedtecknad.

Illusionen med den tyska hyperinflationen251...
I det fortsatta skall jag berätta om den tyska centralbankens spel under täcket
med riskkapitalister, d.v.s. institutionella investerare, i ekonomisk krigföring
mot Tyskland 1919 – 1923. Eftersom det var en illusion som spelades ut och
denna illusion följer ett mönster som går igen i en lång rad andra nationer kallar
jag illusionen för Den 6:e samhällslögnen, den 6:e samhällsillusionen. De stora
utredningarna rekommenderas arbeta fram djupgående material kring denna 6:e
samhällslögn då den indikeras ha mycket att avslöja om hur storspindlarna och
invigda politiker i en lång rad nationer lurat hela folk med början från bildandet
av Bank of England 1694.
Vid sidan av sitt konventionella arbete som centralbankschef åren 19231930 studerade Schacht grundvalarna för monetärt finansierad ekonomi. Han
gjorde detta på uppdrag av krafter i det internationella samhället som planerade
för att en människofientlig ekonomi skulle införas i Tyskland. Schacht tog
uppdraget på allvar, men nöjde sig inte med att gå en universitets- eller
högskolekurs i ämnet ekonomisk historia och tentera av en rekommenderad
lärobok, utan han gick tillväga som 1500-talets renässanspionjärer på sin tid
hade gjort när de tog reda på grunderna för ett sammanhang genom att arbeta
förutsättningslöst med första spadtaget-information med ett helhetsperspektiv.
Schacht samlade ihop en rad böcker i ekonomisk historia, ty han ville veta på
djupet vad monetärt finansierad ekonomi innebär.
Sålunda valde den tyska centralbankschefen den typ av utvärderingsmetodik som exempelvis Copernicus hade valt på 1500-talet. Och som Galilei,
Kepler, Newton, Gauss och Einstein också valde i sin respektive gärning, och
som varje seriös forskare väljer om denne verkligen på djupet vill komma till
klarhet utan att låta sig styras av en viss lärobok, en viss läraråsikt, en viss skola
eller ett visst rådande politiskt klimat etc. Så ser förutsättningslöst
kunskapsinhämtande med betoning på såväl första spadtaget-information och
helhetsanalys ut. På så vis kom Schacht i kontakt med det engelska
tallysystemet252 från 1100-talet, ett monetärt system som hade pågått ända fram
till år 1642. Han studerade hur Benjamin Franklin i de amerikanska kolonierna
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hade varit med och hanterat monetärt finansierad ekonomi i Pennsylvania under
”de förlovade åren” 1723 – 1750 utan att inflation hade uppstått253.
Den kapitalistiskt skolade centralbankschefen Hjalmar Schacht såg att
Franklin hade valt att använda en typ av nationalekonomiskt system, där det är
möjligt att inte endast skapa en samhällsekonomi utan inflation, utan även en
människovänlig dylik ekonomi, under förutsättning att vissa grundregler
noggrant tillämpas. Schacht trängde dessutom på djupet ner i hur den
amerikanska presidenten Abraham Lincoln254 hade hanterat monetärt finansierad
ekonomi, och insåg dels hur Lincoln hade vidareutvecklat Franklins ekonomiska
system samtidigt som han fick klart för sig vad Lincoln hade gjort för misstag
(att tillåta sig bli ett offer för ekonomisk krigföring) i sin monetära
ekonomihantering, som därför hade öppnat upp för fällan som en våldsam
inflation innebar. Eventuellt kom Schacht också i kontakt med hur
kommunpolitikerna på den lilla ön Guernsey framgångsrikt hade hanterat
monetärt finansierad ekonomi utan att inflation uppstod. Det här är kunskaper
som normalt ”censureras” i böcker i nationalekonomi. Som inte omnämns alls,
eller i varje fall ytterst lite, därför att dylika kunskaper utgör ett allvarligt hot
mot kapitalismen. I jämförelse med en välfungerande monetärt finansierad
ekonomi, skulle nämligen kapitalismen framstå som ett egentligen mycket dåligt
fungerande, svagt utvecklat ekonomiskt system, särskilt om man eftersträvar
högt nivå samhällelig välfärdsutveckling och mänsklig livsglädje.
Schacht tog god tid på sig för dessa studier, samtidigt som han vid sidan
om som ett sidoprojekt började läsa hemliga papper som fanns i den tyska
centralbankens arkiv, som han hade tillgång till. Metodiskt och
förutsättningslöst studerade han det ena hemliga dokumentet efter det andra.
Ingen fäste särskild uppmärksamhet vid att Schacht satt och läste ur dessa
hemliga papper eftersom Schacht ju var betrodd som högsta chef för tyska
centralbanken och därmed fritt kunde röra sig i lokalerna och i arkiven.

Det försåtliga dubbelspelet...
Steg för steg fick den tyske centralbankschefen klart för sig att det tyska
bankväsendet med den tyska kapitalistiska centralbanken i spetsen i hemlighet
och bakom ryggen på den demokratiskt valda tyska Weimarrepublikens sittande
regering hade valt ett dubbelspel med en rad riskkapitalister (institutionella
investerare) under åren 1919 – 1923. Ett dubbelspel som påminner om när en
femtekolonnare landsförrädiskt förråder sitt eget land. Denna upptäckt var
givetvis häpnadväckande och omvälvande för Schacht. En femtekolonnare är en
person som ger sken av att vilja hjälpa det egna landet men i verkligheten ägnar
sig åt landsförräderi genom att allvarligt skada den egna nationen.
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Landsförräderi kan ske som Quisling255 gjorde när han förrådde Norge
under andra världskriget. Landsförräderi kan också ske genom
nationalekonomisk manipulation där man allvarligt skadar den egna nationen
genom att fatta beslut som löser ut händelser av djupt skadande
nationalekonomisk natur, som jag gick igenom i samband med det svenska
Novemberrevolutionsbeslutet tidigare i texten. Det kan också ske indirekt
genom att ansvariga höga politiker, med gott förstånd men uppenbart klent
omdöme, underlåter att kalla in existerande akademisk matematisk-logisk
kompetens i en för landet prekär nationalekonomisk farosituation, som till och
med hotar demokratin (år 1992). Trots att man som politiker vet att dylik
kompetens existerar och kan göra stor nytta i situationen. Landsförräderi har
därför en rad ansikten.

Schacht berättar…
att de hemliga dokumenten visade att den tyska centralbanken slog i taket i sin
egen sedeltillverkning under åren 1919 – 1923. Inte ens den tyska
centralbankens egna penningtillverkande maskiner mäktade alltså med att mätta
den fullständigt enorma efterfrågan på D-mark från de institutionella
investerarna, när de hänsynslöst år efter år under nära fyra års tid systematiskt
arbetade för att tvinga ner värdet på den tyska D-marken genom upplåning,
försäljning, återköp, ny försäljning etcetera av D-mark - d.v.s. valutaspekulation.
Det här var sålunda långt innan elektroniska pengar hade införts i
världsekonomin varför enorma mängder sedlar var i omlopp.
Trots att Tyskland var illa sargat efter första världskriget, och trots att den
tyska statsbudgeten hade mycket stora utgifter, bland annat i form av ett
gigantiskt krigsskadestånd, var den tyska nationalekonomin ändå så stark att de
institutionella investerarna inte lyckades knäcka Tyskland förrän efter flera års
idoga ansträngningar. Det som skedde var en våldsam valutaspekulation,
sålunda utan hänsyn, och den skedde genom massiva vågor av blankningar
(förklaring följer strax). Vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år
pågick dessa. Som jämförelse utsattes Sverige för dylik ekonomisk krigföring
under drygt tre och en halv månad 1992, som jag gick igenom tidigare. I det
tyska fallet lånade sålunda de institutionella investerarna som ett första steg
oförtröttligt upp D-mark som ”ammunition” från det tyska bankväsendet och
den tyska centralbanken med ett enda syfte: att skjuta Tyskland i sank genom att
allvarligt skada dess nationalekonomi genom att pressa ner D-markens värde.
Den långsiktiga avsikten med den saken var att på djupet montera ned den tyska
demokratin till förmån för ett stegvist införande av diktatur. Utan att det tyska
folket skulle förstå hur det hade gått till.
”Ammunitionen” - de enorma beloppen upplånade D-mark från tyska
centralbanken och banksystemet - skulle valutaspekulanterna ”avlossa” mot den
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tyska nationalekonomin genom blankningar i D-marken (en typ av vadslagning).
Det gick till så att de institutionella investerarna i ett första steg lånade upp
enorma summor D-mark, för att i nästa steg två vräka ut (sälja) dessa på den
internationella valutamarknaden, som då översköljdes med D-mark så till den
grad att D-markens marknadsvärde sjönk, och även bidrog till inflation med
samma effekt i den mån utförsäljningen nådde ut i den egentliga
samhällsekonomin. Ofta kunde valutaspekulanterna i ett tredje steg ganska
omgående köpa tillbaka allt eller delar av de i steg två försålda D-marken medan
dessa fortfarande befann sig ute på den internationella valutamarknaden på olika
aktörers bankkonton, då till en spekulerad lägre valutakurs, orsakad dels av det
stora penningutflödet i deras egen stegtvåutförsäljning, dels av den tyska
regeringens parallellt påtvingade och återkommande devalveringar. Detta
samtidigt som D-mark vid dessa valutaspekulanternas återkommande Dmarksförsäljningar letade sig tillbaka till det tyska finansiella samhällssystemet
och där gav upphov till allt våldsammare inflation, i slutet av krigföringen
övergående i elakartad hyperinflation.
Sålunda en sant ond cirkel av finansiella händelser, där det ena gav upphov
till det andra: upplåningar av valuta, utförsäljningar, värdeminskningar, inflation
övergående i hyperinflation kryddad med påtvingade devalveringar - allt enligt
valutaspekulanternas plan. Dessa gjorde på så sätt en vinst256 på skillnaden
mellan det högre försäljningspriset och det lägre återköpspriset på D-marken samtidigt som demokratin långsiktigt underminerades. Det är de nämnda tre
spekulationsstegen som är innebörden i begreppet blankning: massiv
valutaupplåning, utförsäljning av densamma, varefter återköp till en spekulerat
lägre kurs. Att blankningen i det andra steget lyckades pressa ned D-markens
värde, berodde som sagt på de kolossala belopp det handlade om, där
värdeminskningarna i sin tur bidrog till devalveringarna.
Som många känner till, tillfogades Tyskland under dessa år en mycket
allvarlig nationalekonomisk skada i form av så kallad hyperinflation. Enligt vad
Schacht berättar lät tyska bankansvariga i valutakrigföringens sista akt föra ut
stora delar av valutaspekulanternas stora låneposter, som då började återvända
till det tyska banksystemet, i form av verkliga sedlar i lån till intet ont anande
vanliga tyska låntagare. Låntagare som man uppmuntrade att ta lån. På så sätt
tjänade tyska banksystemet först ränteinkomster på utlåning av kolossala
mängder D-mark till valutaspekulanterna, priset som dessa fick betala för att
komma i besittning av tyska D-marksedlar. Sedan tjänade samma banker ännu
mer ränta på samma D-marksedlar, när valutaspekulanterna hade sålt tillbaka till
bankerna, och bankerna ånyo kunde låna ut pengarna, antingen till institutionella
investerare igen (valutaspekulanter) eller till godtrogna tyska medborgare.
Ansvariga tyska banker fick sålunda ränteinkomster i två steg och från två håll.
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En tredje betydelsefull inkomstkälla för samma banker bestod i att dessa
tog ut växlingsavgifter, som tyska skattebetalare indirekt fick stå för, när tyska
staten via centralbankens valutareserv stödköpte D-mark i ett fåfängt försök att
hålla D-markskursen uppe. Dessförinnan hade valutaspekulanterna sålunda
blankat dessa D-mark, som i utförsäljningsfasen svämmande över på den
internationella valutamarknaden och pressade ner valutans kurs, vilket nämnda
skattefinansierade stödköp fåfängt var avsedda att motverka.

Den känsliga detaljen om femtekolonnarna...
Vad man i detta sammanhang bör veta är att både den tyska centralbanken och
landets affärsbanker i själva verket var femtekolonnare257, eftersom hela
blankningsupplägget skedde genom en tyst överenskommelse (ett dolt
samarbete) mellan bankerna och valutaspekulanterna! Offer för detta elaka spel
var det tyska folket, som inte förstod att devalverings- och inflationsscenariet
var riggat, att bankerna spelade under täcket med ”fienden”, valutaspekulanterna. Facit har skrivit in sig i världshistorien som den värsta sortens
inflation man kan tänka sig. Mot slutet av de fyra blankningsåren uppstod
sålunda vad man kallar hyperinflation.
När det gäller dessa händelser kring den tyska hyperinflationen under
Weimarrepubliken, har man valt att undanhålla en rad viktiga fakta i officiell
historieskrivning. Indikationen är att en allvarlig och medveten förfalskning har
skett i historiebeskrivningen av dessa demokratinedmonterande och därför
samhällsomstörtande händelser. Ämnet nationalekonomi nämner inte med ett
ord om dessa femtekolonnar-indikationer i sina läroböcker.

Den ekonomiska krigföringen mot Tyskland ville aldrig ta slut…
Tyskland hade förlorat första världskriget och hade hårda krav från
segrarmakterna att ta hänsyn till. Det fanns samtidigt enorma inhemska reformoch återuppbyggnadsbehov. Tyska statsledningen stod inför uppgiften att klara
detta och mer därtill, exempelvis hög arbetslöshet, genom höga skatter för dem
som hade arbete, skatter som sålunda också skulle bekosta krigsskadeståndet.

Till att börja med försökte tyska Weimar-republikens politiker att
genom stödköp …
precis som den svenska finansministern gjorde med kronan år 1992, försvara
den egna valutan, D-marken. Det går till på så sätt att regeringen
(finansministern) tar av den egna befolkningens inbetalade skattepengar och för
över dessa till en valutareserv, som finns på ett konto i centralbanken. På den
tiden fanns sålunda inte elektroniska pengar, utan det handlade om verkliga Dmarksedlar som fördes över. Tyska centralbanken använde sedan valutareserven
till att köpa upp någon gångbar utländsk valuta (t.ex. US Federal Reserve
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dollar), som i sin tur sedan användes till att köpa tillbaka (stödköpa) D-mark för
att på så vis försöka minska marknadstillgången på denna valuta, varigenom Dmarkens värde konstgjort hölls uppe, hölls ”under armarna”. Syftet med
operationen var att försöka förhindra en devalvering av D-marken.
Valutaspekulanternas enorma utförsäljningar av D-mark fullkomligt
översvämmande den internationella valutamarknaden, och stödköpen syftade till
att tappa av översvämningen så långt det gick. Men skattemedel och
valutareserver har självklara begränsningar i resurshänseende, till skillnad från
vad åtminstone vissa mäktiga institutionella investerare förfogar över (detta
behöver utredas). De senare har möjlighet att direkt via mer eller mindre
hemliga centralbanks- och affärsbankskontakter få fram i princip hur stora
belopp som helst, där pengarna tillverkas med maskiner ur tomma intet, och
sålunda inte begränsas av att vara en del av skatter. Med andra ord totalt skilda
grundförutsättningar för att komma i besittning av pengar: Den ena ekonomiskt
krigförande parten har obegränsat med ”ammunition”, medan ”försvarets”
resurser tvärtom är högst begränsade (enbart baserade på medborgarnas
skattemedel). Därför är stödköp som vapen mot mäktiga investerares
ekonomiska krigföring att betrakta som Davids kamp mot Goliat, i detta fall en
fåfäng kamp. Förr eller senare sinar skattemedlen och valutareserven. Då
återstår bara att erkänna sig besegrade och skriva ner värdet på de kolossala
mängderna pengar som är i omlopp, d.v.s. devalvera, som är ett surt äpple att
bita i, eftersom befolkningen och landet då blir fattigare, och bland annat får
betala mer för allt som importeras utifrån. Och det var just den saken som var
valutaspekulanternas målsättning. Man ville utarma Weimarrepublikens
Tyskland (och även Sverige år 1992 för den delen) för att på så sätt underminera
landets demokratiska plattform och därmed i steg på steg uppnå kapitalismens
fyra mål som jag gått igenom tidigare.
De institutionella investerarna nöjde sig inte med att Tyskland devalverade
en gång, utan Tyskland tvingades att devalvera igen - och igen - och igen. Varje
gång den trängda tyska Weimarregeringen valde att devalvera D-marken,
tjänade valutaspekulanterna en rejäl hacka i form av vinst, när de, efter
utförsäljningssteget, sedan kunde köpa tillbaka billiga D-mark. Samtidigt som
deras lierade, bankerna som femtekolonnare, tjänade räntor på tre olika sätt, som
ovan. Allt medan den ruvande dolda makten bakom alltsammans tog ett rejält
kliv framåt i sin plan att demontera tysk demokrati. Smart, får man lov att
erkänna. Inte mindre än tre flugor i en smäll: via framtvingade devalveringar
och inflation, en åsyftad tysk demokratinedmontering. Och vägen dit kantad av
vinster till valutaspekulanterna och ränteinkomster till bankerna.

De hemliga tillverkningslicenserna…
När den tyska centralbanken slog i taket, d.v.s när den inte kunde bemöta de
institutionella investerarnas efterfrågan på D-mark och producera tillräckligt
med D-marksedlar (pengar skapade ur tomma intet med en sedelpress), lade den
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tyska centralbanken i hemlighet ut tillverkningslicenser (godkännanden) till
särskilt utvalda tyska affärsbanker att på egen hand sätta upp egna sedelpressar i
sina lokaler för att trycka upp D-mark med hjälp av originaltryckplåtar, som
centralbanken tillhandahöll. Allt sålunda i största hemlighet. Dylika licenser
stod i klar strid med den tyska konstitutionen, som förbjöd aktörer utöver tyska
centralbanken att tillverka pengar i enlighet med det sedeltillverkningsmonopol
som den tyska centralbanken hade under åtminstone tidsperioden 1919-1923.
Inte heller dessa fakta redovisas i moderna universitets- och handelshögskolors
kurslitteratur avseende ekonomisk historia. Även här förvanskas eller förfalskas
sålunda historien i en viktig detalj i vårt moderna samhälle genom att viktig
information utelämnas.
På så sätt valde den dåvarande tyska centralbanksstyrelsen (Tysklands
motsvarighet till Sveriges riksbanksfullmäktige) att under fyra år, innan Schacht
tillträdde som riksbankschef, bakom ryggen på den tyska demokratin, dess folk
och politiker, i största hemlighet tillåta privat bulvantillverkning av tyska pengar
i vissa utvalda tyska affärsbankers lokaler. Hade vanliga tyska medborgare
försökt göra samma sak, hade de omedelbart blivit gripna för penningförfalskning. Tyska privatbanker började, med den tyska riksbanksfullmäktiges
tysta medgivande, alltså helt enkelt ägna sig åt perfekt penningförfalskning258 i
stor samhällsskala. Endast, jag säger endast, tyska centralbanken ägde rätt att
trycka D-markssedlar ur tomma intet med hjälp av originalplåtar.

Perfekt förfalskade D-mark (”äkta” D-marksedlar)…
De utvalda tyska affärsbankerna tillverkade därmed från en dag till en annan
stora mängder perfekt förfalskade D-mark (äkta D-marksedlar) i och med att
man fick tillgång till kopior av originalplåtarna till tyska D-markssedlar. Syftet
med denna ytterligare sedeltillverkning var att tillmötesgå de institutionella
investerarnas omättliga behov av ytterligare verkliga D-marksedlar, som de
senare hela tiden lånade upp med den egentliga målsättningen att sålunda
montera ned Tysklands bräckliga demokrati genom att tvinga landet till den ena
devalveringen efter den andra. Och naturligtvis förbättrades inte saken av att de
pengar som affärsbankerna lånade ut - till både valutaspekulanterna och till
tyska privatpersoner – förutom att sålunda vara perfekt förfalskade, även var
ägarlösa, som jag har gått igenom tidigare, varför deras och även centralbankens
utlåning, till yttermera visso handlade om juridiska kontraktsbrott
(urkundsförfalskning) i organiserad form, eftersom det handlade om pengar som
strikt juridiskt inte kunde lånas ut.
Finessen med att affärsbankerna på licens fick använda perfekta kopior av
centralbankens originalplåtar för sedeltillverkning var att den tyska
kriminalpolisen under inga omständigheter skulle kunna skilja en falsk
affärsbankstillverkad D-markssedel från en äkta centtralbankstillverkad. Och
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inte heller skulle tyska polisen klara av att konstitutionellt logiskt avslöja att det
var ett juridiskt kontraktsbrott i stor samhällsskala som verkställdes av
centralbanken och affärsbankerna. Och än mindre skulle gemene man i
Tyskland kunna upptäcka detta - sedelförfalskningen och det juridiska
kontraktsbrottet. Affärsbankerna tillverkade ju nu precis lika perfekta Dmarksedlar som centralbanken, och båda sortens banker gjorde ju indirekt
anspråk på att äga de pengar som de lånade ut till samhället.
Med denna ytterligare kapacitet (både reguljärtillverkade och ”perfekt
förfalskade” D-mark) hade de målmedvetna institutionella investerarna all
”valutakrigsammunition” man behövde. Detta samtidigt som Weimarrepublikens folkvalda regering sålunda gjorde allt för att försvara D-markens
värde med den hårt prövade tyska befolkningens skattemedel genom så stora
uppköp av den tyska valutan som man mäktade med via valutareserven och den
tyska centralbanken. Ur detta kan utläsas att den tyska centralbanken satt på två
stolar: Å ena sidan gav man sken av att ”hjälpa” Weimarrepubliken och det
tyska folket genom skattefinansierade stödköp av D-mark. Å andra sidan
samarbetade centralbanken intimt i det fördolda med de institutionella
investerarna genom att förse utvalda tyska affärsbanker med
sedeltillverkningslicenser och därmed investerarna med ytterligare D-mark.
Samtidigt som centralbankerna förefaller (detta behöver vidimeras i de
kommande utredningarna) ha tillverkat D-mark med hjälp av egna sedelpressar
för direktutlåning till de institutionella investerarna. Tyskland var som en
läckande båt i sjönöd: ett gäng paralyserade och oförstående passagerare
(befolkningen) bevittnade hur en man (centralbanken) vid rorkulten gjorde allt
för att med ena handen ösa in så mycket vatten det bara gick i båten (vräka ut Dmark till valutaspekulanterna och indirekt till samhället), samtidigt som den
andra handen febrilt försökte hålla vattnet borta (stödköpen).

Ett nationalekonomiskt sammanbrott närmade sig…
Weimarrepublikens nationalekonomi bokstavligen slogs sönder och samman av
den serie framtvingade devalveringar som skedde under dessa ca fyra år, när
stödköpen fallerade. Importen av utländska varor blev ständigt dyrare, vilket
drabbade både folket och den tyska industrin. Tysk exportindustri fick
visserligen ett uppsving, eftersom tyska varor samtidigt blev billigare i utlandet,
där köparna fick mer för sina pengar. Privatpersoner och företagare i Tyskland
som hade utlandslån, fick se hur räntan på dessa lån exploderande, med till slut
ockerräntor. Ingen litade längre det minsta på tysk ekonomi. Som helhet
betraktat blev den tyska nationalekonomiska skadan extrem. Schacht berättar i
sin bok att när den aggressiva valutaspekulationen till slut upphörde, och
valutaspekulanterna började lämna tillbaka enorma mängder upplånade Dmark, skapade detta massiva valutainflöden av D-mark i det tyska samhället.
Vilket i sin tur orsakade ånyo devalvering och inflation. Ont blev värre.
Före denna andra inflationsvåg hade det funnits ruskigt mycket upplånade D241

mark på vissa valutaspekulanters konton. Nu tömdes dessa konton plötsligt, med
översvämning av pengar som följd i samhället, som ånyo tvingades att
devalvera.
Man måste således noggrant hålla isär begreppen devalvering och inflation.
Situationer kan uppstå där en nations valuta devalveras utan att inflation
nödvändigtvis är orsaken, som jag nämnde tidigare. Devalvering innebär en
nedskrivning en valutas värde i förhållande till en eller flera andra nationers
valutor, utifrån ett fast växelkursförhållande till dessa. Inflation är en minskning
den egna valutans inhemska värde (köpkraft) jämfört med ett utgångsvärde. En
värdeminskning av den egna valutan inom nationen. Man får mindre för
pengarna när man köper och säljer varor och tjänster.

Ytterligare en cynisk manipulation av det tyska folket och den
tyska nationen…
De stora summor tidigare utlånade eller uppköpta D-marksedlar, som nu
omkring år 1923 återfördes till bankväsendet i Tyskland, var en blandning av
reguljärt tillverkade, äkta D-mark från den tyska centralbanken och perfekt
förfalskade D-mark, som hade tillverkats i hemlighet av vissa affärsbanker. Det
gick inte att skilja dem åt, eftersom båda slagen av pengar var framställda med i
princip originaltryckplåtar. Hur skulle man ta om hand dessa stora återvändande
volymer D-marksedlar? Det kloka och omdömesgilla hade varit att omedelbart
bränna dem som överskottssedlar, alternativt lägga dem i ett valv som
reservpengar. Nu gjorde den tyska centralbanken och det tyska bankväsendet
precis tvärtom. För att sedan lägga skulden på Weimarrepublikens politiker, att
det var dessa som var ansvariga för den tyska hyperinflationen genom att påstå
att det var nämnda politiker som hade gett order om att det skulle tryckas upp
stora summor D-mark att föras ut i samhället. Att det sålunda handlade om grav
politikerinkompetens. Ungefär så beskriver åtminstone vissa böcker i ekonomisk
historia orsaken till varför det uppstod hyperinflation i Tyskland.
Historieböckerna berättar således inte som sanningen är, att det i själva
verket var tyska affärsbanker i samarbete med tyska centralbanken som planerat,
cyniskt och hänsynslöst saboterade det tyska samhället och förde den tyska
Weimarrepublikens politiker bakom ljuset. De senare var sålunda offer, inte
orsak till eländet. Centralbanken- och affärsbankerna förde, utan att ha
politikernas tillstånd, ut valutaspekulanternas återvändande D-mark i det tyska
samhället. Schacht såg - genom att studera hemliga handlingar som förvarades i
tyska centralbankens arkiv, handlingar som Schacht var betrodd att läsa i lugn
och ro som centralbankschef - att detta indikerade landsförräderi.
Schacht berättar att bankerna började entusiasmera människor att börja låna
igen, varvid nyss återlämnade D-mark ånyo började lånas ut, och denna gång till
det tyska folket och tyska företagare, utan att informera om den extrema
inflationsrisk som man därmed såg till att skapa. Eftersom varken det tyska
folket eller Weimarrepublikens politiker hade helhetsbilden klar för sig, och
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därför inte förstod vad som utspelade sig, och inte heller den tyska
kriminalpolisen förstod vad som var å färde, nappade människor och tyska
företagare på förmånliga låneerbjudanden, som om allt var i sin ordning. Att det
var en salig röra av äkta och falska utlåningspengar förstod ingen.
Perfekt förfalskade D-mark började i allt större mängder cirkulera
tillsammans med tyska centralbankens äkta, reguljära D-mark i det tyska
samhället. Inte nog med att Tyskland nyligen hade tillhört förlorarsidan i
världskriget, och just genomlidit ett fyraårigt extremt kännbart ekonomiskt krig.
Nu tornade nya problem upp sig. Nu började den bräckliga tyska demokratin att
på allvar ta stryk, d.v.s. just det som hade varit den dolda ekonomiska maktens
långsiktiga mål hela tiden. Manegen var krattad för extrempolitikern Adolf
Hitler med sitt nazistparti och sin uttalade antisemitism.

Först våldsam inflation, sedan exploderande hyperinflation…
I det ansträngda läget, med redan befintlig extremt djup lågkonjunktur, började
genom den nya utlåningskarusellen en inflation bokstavligen explodera fram.
Det som först var en mycket stark inflation, övergick i hyperinflation, och år
1923 utbröt ett fullständigt nationalekonomiskt kaos och en samhällelig
härdsmälta. Människor i Tyskland var förtvivlade. Lönerna till de få som hade
jobb följde inte på långt när med i den snabba inflationsutvecklingen. Luften
gick fullständigt ur D-marken, vars värde rasade i avgrunden. Allt förtroende för
tyska pengar försvann.
Parallellt steg istället fattigdomen och stölderna i samhället. Människor var
desperata och sökte få tag på mat och nödvändiga basvaror. Tiggeriet blev
allmänt förekommande. Arbetslöshet och social utslagningen exploderade i stor
omfattning. Eftersom ingen hade förtroende för pengarna, började människor
spontant att gå över till primitiv byteshandel. Pengar fungerade knappast längre
som betalningsmedel. De som höll sig kvar i systemet med pengar kom
dragandes med - skottkärror fyllda med exempelvis 100 miljarder D-mark för att
köpa en limpa bröd hos bagaren på hörnet. Samhällsscener utspelades som var
rent bisarra, ja, sinnessjuka. Som i Franz Kafkas259 senare roman Processen från
1927, fast i verkligheten. Detta kaos var sålunda resultatet av ett uttänkt cyniskt
spel dirigerat av i första hand den tyska centralbanken i samarbete med delar av
det tyska bankväsendet och internationella bankkrafter. Att låna ut extrema
summor tyska pengar, som absolut inte borde ha fått lånas ut, om dessa krafter
hade varit humanistiska och människovänliga och hade haft sans och gott
omdöme. Här spelade det tyska bankväsendet under täcket med institutionella
investerare och internationella bankkrafter med den tyska demokratin som insats
- och utgången känner vi till.
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En politiker vid namn Adolf Hitler…
Det var således i denna samhällsatmosfär av social oro, utslagning, kriminalitet
och massiv arbetslöshet som extrempartiet Nationalsocialistsiska
arbetarpartiet260 (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, förkortat
NSDAP),
eller rätt och slätt nazistpartiet, såg dagens ljus. Det var de nämnda raserade
samhällsomständigheterna med bred nedmontering av förutsättningarna för en
demokratisk samhällsordning som möjliggjorde för extrempolitikern Adolf
Hitler att nå makten i Tyskland. Hitler med sitt antisemitiska parti skulle inte ha
haft en chans att nå makten i Tyskland, om inte omständigheterna var som de
var, och att gemene man i Tyskland var så förtvivlade, uppgivna och rådvilla
som fallet var. Det är då det är lätt att peka ut syndabockar till att det har blivit
som det har, och folket i sin förtvivlan ser sig om efter ”en stark man”, som man
tror kan ställa allt till rätta. I sin desperation drog sig en stor del av folket inte för
att lyssna till en farlig politiker som ville göra ett helt folkslag (judarna) till
syndabockar - när det i själva verket handlade om en liten mäktig grupp
personer (storspindlar och spindlar) i kulisserna som var ansvariga för såväl den
ekonomiska krigföringen som bankernas aggressiva överutlåning av framför allt
perfekt förfalskade D-mark.
Hitler genomförde ingen stor utredning av missförhållandena, som faktiskt
borde ha involverat flera tusen skickliga utredare utan han gjorde det enkelt för
sig och skyllde på ett helt folkslag (judarna), som ofta i historien har fått klä
skott när det går utför med samhällen. Ett agerande som naturligtvis var djupt
osakligt och orättvist, eftersom det som sagt handlade om en liten grupp
ansvariga personer som var ansvariga för den föregående nationalekonomiska
krigföringen mot Tyskland och för överutlåningen av hemvändande D-mark
efter valutaspekulationen. Denna grupp hade inte ens identifierats. Hjalmar
Schacht genomskådade som tysk centralbankschef detta spel som ett sakligt sett
brutalt och fruktansvärt dubbelspel, som han berättar om i sin bok. En illusion
som jag väljer att kalla för dubbelspelet kring den tyska hyperinflationen
(illusionen eller trollkonsten med den tyska centralbankens spel under täcket
med riskkapitalister, institutionella investerare, i den ekonomiska krigföringen
riktad mot Tyskland 1919 – 1923).
Schachts Magic of Money har inte stått på listan över kurslitteratur i ämnet
ekonomisk historia på åtminstone svenska universitet och högskolor sedan
utgivningsåret 1967. Handelshögskolan i Stockholm har inte ens boken som
referenslitteratur när man undervisar i nationalekonomi. Detta trots att boken
sakligt betraktat är skriven av en av världens stora auktoriteter inom området
nationalekonomi, eftersom Schacht som en av få, eller som rentav den ende,
behärskade både centralbanksekonomi och väl fungerande monetärt finansierad
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ekonomi. På så vis kan man, sett med erforderliga kritiska ögon, säga att här
verkställs en historieförfalskning, eller i vart fall en historieinskränkning,
eftersom studenter i nationalekonomi (åtminstone på Handelshögskolan i
Stockholm) ej ges möjlighet till att objektivt och helhetsmässigt lära sig ämnet,
då begreppet monetärt finansierad ekonomi och gjorda erfarenheter med denna
ekonomi inte diskuteras.

De kommande stora utredningarna måste nu ta reda på vad som
egentligen hände…
i den ekonomiska krigföringsattacken riktad mot den svenska kronan i
valutakrisen 1992. Det är nödvändigt att ta reda på om det finns skäl för ett
påstående om landsförräderi - vilket indikeras - i det som utspelade sig juni till
och med december 1992 i Sverige? Då massiv utlåning skedde av svensk valuta
till valutaspekulanter som spekulerade mot den svenska kronan, vilket gjorde att
kronans fasta växelkurs till slut var tvungen att överges och kronan började flyta
fritt och därmed devalveras med ca 20 procent i förhållande till US Federal
Reserve dollar. Om det är så att Sveriges centralbank spelade under täcket med
riskkapitalister (institutionella investerare) och lånade ut pengar till dessa, och
samtidigt använde den svenska valutareserven (som är en del av svenska folkets
inbetalade skattepengar) för att stödköpa svenska kronor (som man i
centralbanken hade tillverkat helt gratis ur tomma intet utan kostnad), indikerar
detta dels ett grovt övergrepp på Sveriges befolkning i form av stöld av folkets
skattepengar, dels landsförräderi. Svenska staten påstår att man är ägare av den
svenska centralbanken. I så fall gäller att svenska staten stod bakom
centralbankens försök att skada Sverige som nation och skada det svenska folket
i nämnda situation 1992.
Med tanke på att det inte är vem som helst som framför uppgifterna om vad
som hände i den ekonomiska krigföringsattacken riktad mot Tyskland åren
1919-1923, och att denne som sagt är en nationalekonomisk auktoritet,
rekommenderar jag att ni som deltar i de stora utredningarna på djupet nu går
igenom alla relevanta beslut fattade av myndigheter och finansiella instanser i
anslutning till den ekonomiska bank- och finanskrisen i och krigföringsattacken
mot Sverige under de kritiska 80- och 90-talsåren. Det vill säga samtliga
dataloggar, e-mail, brev och korrespondenser, arkiverade magnetband,
pärmsystem, registrerade penningtransaktioner, sammanträdesbeslut,
styrelsebeslut som regering och riksdag, svenska centralbanken, svenskt bankoch finansinstitutsväsende samt samtliga svenska riskkapitalister (institutionella
investerare) i det svenska samhället, inklusive AP-fonder, tjänstepensionsbolag,
försäkringsbolag etc., etc., har i sin ägo gällande banktransaktioner till och från
utlandet från och med 21 november 1985 fram till idag. Här finns nämligen
troligtvis mycket information av intresse att hämta, som sedan med fördel kan
läggas upp i den högintelligent designade korskopplingsdatabasen
(kärndatabasen), som jag återkommer till i slutet av texten. Där kan också
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förslagsvis Palmemordutredningens mycket omfattande material integreras.
Vilka har tagit lån? Vilka har man lånat ut pengar till? Till vilka räntor har det
skett? Vilka amorteringstider gällde? Vilka penningöverföringar har gjorts till
utlandet och vem har varit avsändare och mottagare av pengarna? Vilka
personer har godkänt överföringarna? Till vilka konton gick pengarna? Vilka
banker och finansinstitut samarbetade med centralbanken och institutionella
investerare under finanskrisen från mars till och med december 1992?
Att ni tar reda på hur pengarna som lånades ut till valutaspekulanterna,
sedan hanterades när de sedermera återbetalades till svenska centralbanken och
det svenska bankväsendet. Ni behöver utreda om landsförräderi, liknande det
som Hjalmar Schacht pekar på skedde i Tyskland, också indikeras ha upprepats
här i Sverige? Ni behöver ta reda på om den redan etablerade lagstridiga
överutlåningen, som det svenska bankväsendet ägnade sig åt alltsedan den svarta
måndagen år 1987, förvärrades i och med de väldiga banktransaktionerna av
svensk valuta till utlandet som lån till valutaspekulanterna under perioden juni
till 19 november 1992? Hur den ansvariga regeringen i så fall hanterade då
uppkommen förvärrad lagstridig överutlåning? Om där finns regeringsprotokoll
som dokumenterat dylik lagstridig överutlåning?
Därmed har du fått en inblick i den första varianten av ekonomisk
krigföring: den vars målsättning är att åstadkomma devalveringar, och som
används mot nationer med en för tillfället svag ekonomisk politik (som har en
svag valuta).

Det finns ytterligare en anledning till att jag tar upp...
den ekonomiska krigföringen riktad mot Tyskland 1919-1923 och mot Sverige
1992: Det fjärde svärdet i ”de fem svärdens illusion” är som jag berättade
inledningsvis, designat för att snabbt och smidigt kunna slinka förbi en
tidskrävande, omständlig, byråkratisk tågordning i en demokrati. Att på bara
några månader, eller på sin höjd inom loppet av ett antal år, skapa stora
demokratinedmontage i ett samhälle. Ett politiskt parti skulle omöjligt kunna få
igenom så stora negativa förändringar på så kort tid på demokratisk väg. Med
hjälp av detta ”svärd” kan sålunda stora destruktiva politiska förändringar och
försämringar av ett lands demokrati genomföras. Det tyska exemplet manar till
eftertanke: Det visar sig att den tyska demokratin monterades ner steg för steg,
och under loppet av 14 år övergick i full diktatur ledd av diktatorn Adolf Hitler.
I det perspektivet är det värt att notera att i Sverige har en rad djupgående
samhällsförändringar skett de senaste decennierna. Ett gradvis kallare och mera
människofientligt samhälle har sett dagens ljus, som påfallande ofta bygger på
att sko sig på sin nästas bekostnad, det bygger på bondfångeri, kryphål och
listiga sätt att göra vinst i enlighet med kapitalismens pyramidspel. Här
synliggörs nu grova lagbrott, eftersom de skett och alltjämt sker i stor
samhällsskala och berört eller berör hela befolkningen, vilket pågått i flera
hundra år i Sverige.
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Tidigare i texten har jag visat att svensk skola började monteras ner redan år
1965 genom införandet av den då nya svenska grund- och gymnasieskolan,
vilket indikerar att storspindlarna och spindlarna i bakgrunden har haft ögonen
på och planer för Sveriges del under lång tid. Man monterar sakta men säkert
ned demokratin. Arbetsmarknaden och den tidigare inhemskt ägda svenska
industrin blir successivt alltmer ansiktslös och utlandsägt. Allt svagare
samhällsinstitutioner införs exempelvis det faktum att Socialstyrelsens
åligganden överdimensioneras genom sammanslagningar och nedläggningar av
andra myndigheter, så att nämnda socialstyrelse inte klarar av sina
arbetsuppgifter, utan hela verksamheten går i stå). En allt synligare svensk
plutokrati har tagit över med sina typiska kännetecken i form av inkompetens,
mygel, bonuskultur och svågerpolitik.

Vilka är storspindlarna och spindlarna?
En given fråga som då inställer sig är vilka dessa storspindlar och spindlar är?
Och hur är de organiserade? Har de en hemlig organisationsstruktur med vars
hjälp de för ut sina order till underliggande nivåer i världens länder? Hur är
denna hemliga organisationsstruktur i så fall organiserad? Finns strukturen i
Sverige? Svaret på dessa frågor har indikerats av innehållet i 25 godsvagnar som
påträffades i Tyskland av ryska trupper 1945. Godsvagnarna visade sig vara
fullproppade med hemliga och mycket känsligt arkivmaterial. Det är om
innehållet i dessa 25 godsvagnar261 och vilka indikationer arkivmaterialet pekar
på som nästa kapitel bland annat skall berätta om.
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Kapitel 26
De 25 godsvagnarna
I samband med Sovjetunionens och kommunismens262 kollaps i slutet av 1980talet trädde en grupp ryska forskare fram och redovisade en rad minst sagt
uppseendeväckande dokument som bland annat indikerar att diktatorerna Adolf
Hitlers och Vladimir Lenins väg till makten finansierades av bankirer.
Dokumenten redovisade att det fanns en hemlig insynsskyddad plan som
bankirerna följde, som var smidd redan runt 90 år innan den verkställdes. Planen
gick ut på att en politiker skulle göras till diktator över Tyskland och en annan
politiker skulle bli diktator över Sovjetunionen. De ryska forskarna grundade
sin publicering på över 40 års noggrann forskning på ett anmärkningsvärt fynd
som hade gjorts år 1945 i 25 godsvagnar vid slottet Altan i Niederschlesien .
263

Sovjetiska trupper…
upptäckte att de 25 godsvagnarna innehöll mycket känsligt arkivmaterial. Bland
annat dokument tillhörande frimurarloger i Tyskland, Belgien, Holland,
Luxemburg, Frankrike, Tjeckoslovakien, Polen. En del av dokumenten var från
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Andra dokument var mer moderna.
Och det fanns även dokument som gick längre tillbaka i århundradena. Enligt
den estländske författaren Jüri Lina: “Dessa dokument gav en heltäckande bild
av den hemliga makt de internationella frimurarna utövade. Allt material fördes
till Moskva, där det kom att utgöra Sovjetunionens särskilda arkiv (Osobyj
archiv, förkortat OA). ”
Rockefeller och andra bankirer på Wall Street i New York, och också
bankirer i andra finansiella centra i världen, figurerade i vissa av dokumenten
som finansiärer, som stödde såväl Hitlers som Lenins väg till makten. När väl
dessa två lämpliga diktatorsämnen hade hittats av bankirerna, skulle var och en
av dem stödjas att komma till makten. Materialet som de ryska forskarna
redovisade indikerar264 att såväl den sovjetiska diktaturen som den tyska var ett
beställningsarbete finansierat av bankirkretsar. Vad kan då bankirernas syfte ha
varit?

I Ryssland rådde år 1917…
envälde med tsaren i spetsen, och i Tyskland en bräcklig demokrati vid samma
tidpunkt i form av republik.
De återfunna dokumenten pekade på att i såväl det sovjetiska som i det
tyska fallet var bankirernas strävan att införa en människofientlig monetärt
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finansierad ekonomi. Bankirerna ville skapa två ohyggliga samhälleliga
demonstrationsexempel, som vart och ett skulle bli så avskyvärt och
motbjudande att människor i stor samhällsskala i världen därmed spontant skulle
ta avstånd från monetärt finansierad ekonomi som ekonomiskt system. Planen
var att man skulle visa världens folk att monetärt finansierad ekonomi är
liktydigt med förtryck, folkmord, förföljelse, fattigdom, kanske svält, och
framförallt utövad terror och åter terror mot de människomassor som tvingas
underkasta sig en diktatorisk statsledning som väljer monetärt finansierad
ekonomi. Absolut ingen annan nation som bevittnade vad som skulle utspela sig
i såväl Sovjetunionen som i Tyskland, enligt planen, skulle frivilligt vilja följa
dessa länders exempel och införa kommunistisk eller nazistisk ideologi i sitt
land. Det var tanken. Det skulle bli uppenbart att kommunism och nazism står
för människofientlighet, och att orsaken står att finna i deras ekonomiska system
- monetärt finansierad ekonomi som ekonomiskt samhällssystem. Kommunism
och nationalsocialism skulle därmed aldrig bli några politiska krafter att räkna
med i demokratiska länder som åsåg vad som hände i Sovjetunionen och
Tyskland. Och därmed skulle grundvalarna för centralbanksekonomi265 och
fortsatt pyramidspel, som sker i en dylik ekonomi, säkras, utan att människor i
gemen ens skulle komma på tanken att vilja pröva eller införa monetärt
finansierad ekonomi, eftersom associationerna då omedelbart skulle gå till
kommunismens och nazismens fasor.
Skärskådar man länder som tog efter Sovjetunionens exempel med
kommunism, visar historiska fakta att vissa sociala förmåner och ekonomiska
lättnader många gånger i varierad grad kom människor överlag till del i många
av dessa länder, men också genomgående att olika grader av människofientlighet
kom till uttryck med olika betoning på politisk enkelriktning, förtryck och
förföljelse, särskilt av politiskt oliktänkande. I vissa länder mer, i andra länder
mindre. Att generalisera går inte, utan varje kommunistland måste i det
avseendet analyseras för sig.
Vid försök till en nyanserad analys går det att säga att den gemensamma
nämnaren för dessa övriga kommunistiska länder i världen är, att det i inget enda
av dem har ett människovänligt samhälle skapats, där alla människor har fått det
utomordentligt bra, och där hela nationen har börjat blomstra i ett exceptionellt
ekonomiskt välstånd. Istället har utvecklingen alltid lett till omfattande
diskriminering, ojämlikhet, politisk förföljelse, med kränkande av mänskliga
rättigheter på olika sätt. Vissa av regimerna har det varit direkt brutala, andra
mjukare, men ändå till viss grad förtryckande och inskränkande. Sett i ett
bredare historiskt perspektiv än det kommunistiska, skulle man kunna indela
samhälleliga försök med monetärt finansierade ekonomier baserade på vad som
kallas fiat-pengar i fyra varianter, dels utifrån hur humant fokuserade dessa har
varit, dels utifrån om de lyckades undvika svår inflation. Ordet ”fiat” kommer
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från latinet och betyder varde (ske) [“låt det bli gjort”], och begreppet fiatpengar utreds på djupet i kapitel 28-31 i del II.
Här följer en grov listning av dessa monetärt finansierade
ekonomivarianter, medan jag överlåter till de kommande stora utredningarna att
skapa den mer djupgående och nyanserade analysen av var och en av dem:
a) Människovänlig, väl fungerande monetärt finansierade ekonomi baserad
på fiat- pengar, kung Henry I:s ekonomi (1100-1137), Benjamin Franklins
ekonomi266 (1723-1750), ön Guernseys ekonomi267 (1816-1958) med avbrott
för världskrigen etc.
b) Människovänlig, dåligt fungerande (svår inflation) monetärt finansierade
ekonomi baserad på fiat-pengar (president Abraham Lincolns ekonomi268
(1862-1865),
c) Relativt människofientlig (skenbart människovänlig), men ändå väl
fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar (Tyskland
1934-1936).
d) Uttalat människofientlig, väl fungerande monetärt finansierad ekonomi
baserad på fiat-pengar (Tyskland 1936-1945, Sovjetunionen 1917-1953
samt fler exempel).
Mina ovanstående betraktelser av begreppet kommunism respektive varianterna
av monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar skall uppfattas som
indikationer, där slutomdömet måste grundas på fördjupad och ytterligare
forskning.

Vad bankirerna ville uppnå med sin hemliga insynsskyddade
plan…
var sålunda att statuera exempel. Genom att introducera en människofientlig
monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar i Ryssland och Tyskland,
skulle människor i både USA och Europa sluta upp med att diskutera och
överväga monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar som ett
samhällsekonomiskt alternativ. Sådana tankar och funderingar fanns nämligen
utifrån de positiva samhällserfaren-heter som hade gjorts under framför allt
under boktryckaren och diplomaten Benjamin Franklins tid i Pennsylvania under
den koloniala tiden samt president Abraham Lincolns regeringsår under
innebördskriget. Bankirerna befann sig i en situation där deras egen överlevnad
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och framgång med hjälp av centralbanksekonomi i världen hängde på att få
människor i stor skala att fokusera i en ny riktning, att göra dem starkt partiska
till centralbanksekonomi, och få dem att ta avstånd från, och helst ”glömma
bort”, monetärt finansierad ekonomi som något gott, förknippat med de nämnda
stora politikerna. Bankirernas tanke var, att med hjälp av hemliga kunskaper i en
speciell psykologi, som jag återkommer till i slutet av texten (psykologins så
kallade polaritetslag), skulle människor fås att automatiskt förknippa begreppet
monetärt finansierad ekonomi med något negativt och vederstyggligt, med
kommunistisk eller nazistisk inhuman diktatur. På så vis skulle en effektiv
samhällsprogrammering genomföras i stor samhällsskala, där det slutligen, när
planen var genomförd, skulle räcka med att uttala ordet ”kommunist” eller
”nationalsocialist” för att framkalla ett avståndstagande mot såväl dessa
politiska ideologier som mot monetärt finansierad ekonomi som
nationalekonomisk princip. På så sätt skulle människor manipuleras till att sluta
förknippa berömda namn som speciellt Abraham Lincoln och Benjamin
Franklin med den för bankirerna förhatliga, men överlägset effektiva, monetärt
finansierade ekonomin baserad på fiat-pengar.

McCarthyismen269…
Den amerikanske senatorn Joseph McCarthy270 använde denna
manipulationsmetod och psykologi (psykologins polaritetslag se analys i del III),
när han i början av 1950-talet drog igång ”häxprocesserna” mot kommunister i
Los Angeles. Under ett antal år räckte det med att man som privatperson eller
VIP-person i USA av ren nyfikenhet försökte bilda sig en egen personlig
uppfattning om begreppet kommunism för att riskera att svartmålas och
stämplas som paria (avskyvärd kommunist) och frysas ut i det amerikanska
samhället. McCarthy skapade händelser och en stämning som för tankarna till
medeltidens häxprocesser genom att offentligt peka ut och ställa människor till
svars. Att intressemässigt bara nudda vid begreppet kommunism, skulle räcka
för att människor i gemen direkt skulle associera till ett dystopiskt och
fruktansvärt stats- och ekonomisystem. Det var tanken. Så fort ordet
kommunism nämndes, skulle människor tänka på ett avskyvärt samhällssystem
med monetärt finansierad ekonomi, där man inte använder utlåning mot ränta,
eller där detta åtminstone inte är huvudmetoden att föra ut pengar i samhället,
utan på sin höjd motsvarar en liten rännil. Där pengarna istället helt eller nästan
helt förs ut i form av gåvor till samfälligheten direkt genom statens försorg utan
mellanhänder. Människor skulle reflexmässigt fås att ta avstånd från den typen
av samhälle genom nämnda avancerade psykologiska manipulation, där begrepp
som saklighet, nyansering, objektivitet, förutsättningslös och högintelligent
samhällsanalys av en helhet omfattande åtminstone tusen år bakåt i tiden skulle
lysa med sin totala frånvaro.
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En journalist (programledare) på dåvarande CBS på 1950-talet visade i
detta sammanhang dels stort civilkurage, dels skarp intelligens, där denne i
detalj efter detalj analyserade McCarthys argument. CBS-journalisten påpekade
i sitt återkommande radioprogram att grundlagsskyddade rättigheter i
amerikansk lagstiftning gång på gång överträddes av senator Joseph McCarthy.
Journalisten blev känd som Mr ”Good Night and Good Luck271”. Hans namn var
Edward R. Murrow272. Detta och andra händelser fick till slut Dwight D.
Eisenhower273, USA:s 34:e president, att träda fram i ett TV-tal, där han gjorde
klart för såväl det amerikanska folket som för senator Joseph McCarthy och det
etablissemang som McCarthy representerade att i Amerikas förenta stater finns
en rad konstitutionella rättigheter som är grundlagsskyddade, och därmed
okränkbara. McCarthy borde passa sig. Först då upphörde häxprocesserna,
därför att det republikanska partiet, som McCarthy tillhörde, fick kalla fötter.
Partiet höll på att förlora väljare i mängder när allt detta blev känt. McCarthy
stoppades omedelbart, och de avskyvärda förhören som denne och hans
medarbetare hade hållit med skådespelare, privatpersoner, militäranställda,
författare och intellektuella tvärtystnade. En hel värld talade om dem när de
kulminerade i och med president Eisenhowers berömda framträdande i
amerikansk television. George Clooney, världsberömd skådespelare och
regissör, har regisserat en film om dessa händelser: Good Night and Good Luck.
Filmen marknadsförs med orden: "In A Nation Terrorized By Its Own
Government, One Man Dared To Tell The Truth." (”I ett land som terroriserades
av sin egen statsapparat, vågade en människa säga sanningen”).

En hemlig maktstruktur…
Jag säger det igen: Genom att betona det människofientliga i stället för det
människovänliga i två ruskiga genomförda diktaturexempel baserade på
monetärt finansierad ekonomi, skulle människor i allmänhet, med hjälp av den
speciella hemliga psykologin, psykologins polaritetslag, ingjutas att automatiskt
ta starkt avstånd från allt som andades monetärt finansierad ekonomi baserad på
fiat-pengar som varande ett dystopiskt kommunistiskt alternativt
nationalsocialistiskt påhitt. Två brutala samhällsideologier som för alltid skulle
vara stämplade av sin gemensamma nämnare att pengar bara i mindre
omfattning eller inte alls förs ut som lån. Och om ränta överhuvudtaget
förekommer, skulle denna hållas mycket låg. Därmed skulle antitesen,
motsatsen, d.v.s. den världsomspännande centralbankskartellens ”heliga ko” centralbanksekonomisk kapitalism - grunden för det gigantiska pyramidspelet,
som bygger på en matematisk omöjlig situation genom att pengar förs ut i
samhället nästan enbart via lån mot ränta, framstå som det enda acceptabla
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systemet. Pyramidspelet kapitalism skulle därmed leva vidare ohotat, och även
kunna utvecklas. I nation efter nation skulle kartellen på så sätt till egen fortsatt
vinning kunna motivera och utan större opposition vidareutveckla den
vinstfokuserade275 kapitalismen med dess ständiga inbyggda samhällsbrist på
pengar och dess med flit framkallade konstgjorda hög- och lågkonjunkturer.
Nya samhällen skulle efter hand inlemmas som nya medlemmar i den
kapitalistiska gemenskapen, d.v.s. som ”mjölkkor i den stora ladugården”, i ett
världssamhälle under denna centralbanksekonomiska kartells styre.
Kapitalismen skulle sålunda, var det tänkt, sluta som ideologiernas segrare i
form av ett världsvälde med en dold insynsskyddad, odemokratisk, plutokratisk
världsregering i spetsen. Ja, det var och är än i denna dag tanken. (Det allmänt
förekommande begreppet nationalekonomi i sin moderna akademiska definition,
med sin idag förekommande generaliserade form globaliserad ekonomi, är att se
som synonym med centralbanksekonomisk kapitalism.)
Ingenstans i världen skulle det finnas en nation som kunde demonstrera en
människovänlig, väl fungerande monetärt finansierade ekonomi baserad på fiatpengar. Ett land utan social utslagning, arbetslöshet, fattigdom, d.v.s. med en typ
av nationalekonomi som framhäver utomordentlig livsglädje och till och med
ekonomiskt oberoende för alla i samhället. Som visar att den typen av samhälle
är fullt möjligt att förverkliga. Nej, meningen var att människor över hela
världen räknade i miljarder effektivt skulle kontrolleras och hållas konstant
ovetandes om alla samhällens tre vitala grundfrågor I, II och III, som
demokratiillusionen276 effektivt undanhåller från att bli uppmärksammade.
Genom att konstant, årtionde efter årtionde, effektivt sopa dessa tre
grundfrågor under mattan, skulle ett samhällstillstånd gradvis utvecklas, där
människor slutade att diskutera Benjamin Franklin i Pennsylvania i de
amerikanska kolonierna och Abraham Lincoln, åtminstone i termer av monetärt
finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar277. En samhällssituation skulle växa
fram där till och med skolan skulle sluta att undervisa sina elever om begreppet
monetärt finansierad ekonomi sammankopplat med namn som Benjamin
Franklin och Abraham Lincoln, därför att historieböckerna i de berörda
nationerna systematiskt skulle förvanskas och censureras beträffande den saken.
Systemet med monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar skulle
successivt glömmas bort, var det tänkt. I stället skulle Benjamin Franklin pryda
Federal Reserve Banks 100-dollarsedlar med sitt porträtt, vilket skulle få
människor att associera till Franklins betydelse som statsman för USA:s
bildande, som alla amerikanska barn tidigt får veta i skolan. Om Franklin
hedersporträtteras på amerikanska centralbankens 100-dollarssedlar, måste
Franklin rimligen också ha varit supporter av USA:s ekonomiska system,
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superkapitalismen, den centralbanks-ekonomi som den amerikanska
centralbanken står för. Något annat verkar långsökt. När sanningen är att
Benjamin Franklin skulle vända sig i sin grav om han visste att han gjorts till
symbol för just det ekonomiska system som han med kraft bekämpade. Det vill
säga det ekonomiska system (kapitalism) som Franklin och folk i gemen i
kolonierna under perioden 1764 - 1773 alltmer kom att avsky och under inga
omständigheter ville ha i de amerikanska kolonierna. En avsky som var den
egentliga orsaken och gnistan till den amerikanska revolutionen. Kort sagt ville
kolonisterna ha tillbaka Benjamin Franklins ekonomi, där varken arbetslöshet
eller socialutslagning fanns, och inte heller några skatter (hänvisar till min
analys längre fram i texten angående den amerikanska revolutionen). Fakta som
idag effektivt undanhålls amerikanska skolbarn. Tricket att förvränga historiska
fakta kallas för desinformation278. Historisk desinformation är inget ovanligt. Det
är alltså en medveten manipulation att dagens bild av Benjamin Franklin skall
vara en helt annan än hans samtids bild var under de så kallade goda åren i
kolonierna (eller åtminstone i Pennsylvania) ca 1723 - 1750.

Bankirernas generalplan avseende Sovjetunionen och Tyskland…
I det sovjetiska fallet blev bankirernas plan i stort sett realiserad. I det tyska
fallet är det sakligt att påstå att bankirerna en bit in i planens förverkligande
istället blev grundlurade, och ställdes inför ett stort bakslag. Ett bakslag som
dessutom skulle komma att bli farligt för dem. I avskräckande syfte införde man
med Hitler som verktyg år 1934, som planerat, en monetärt finansierad ekonomi
baserad på fiat-pengar, som är ett utomordentligt kraftfullt ekonomiskt
instrument när det väl är på plats, som världen skulle komma att märka. Det var
bara det att man hade råkat liera sig med en diktator som hade en egen agenda,
som själv hade ambitionen att erövra en stor del av världen och skapa ett eget
tusenårsrike. Bankirerna fick alltså plötsligt konkurrens i det tyska fallet från
och med 1 augusti 1934, då det tyska kabinettet röstade igenom en lag som
gjorde Adolf Hitler till enväldig härskare, Führer och rikskansler i Tyskland i
händelse av att den tyska demokratins president von Hindenburg skulle avlida.
Vilket denne gjorde redan dagen därpå den 2 augusti. På ett enda ögonblick
förvandlades Tyskland till en hårdför diktatur. Därmed var resterna av den
sköra, redan starkt nedmonterade, tyska demokratin borta.
Innan fortsättning följer på denna tyska ödesutveckling med Hitler vid
makten och hans experiment med monetärt finansierad ekonomi, kommer här en
översikt om vad som redan hade skett i Sovjetunionen. Ty i båda dessa nationer
kom steg för steg monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar att
genomföras.
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Sovjetunionen skapades…
genom att politikern Vladimir Lenin279 i oktober 1917 manipulerade sig till
makten från de ryska februarirevoltörerna samma år, och sedan startade en egen
sovjet-kommunistisk samhällsuppbyggnad, som svek det ryska folket genom att
införa en kommunistdiktatur med förtryck och terror. Till att börja med, men
endast i begränsad omfattning, försökte Lenin uppfylla löftet att ge människor i
revolutionens Ryssland (Sovjetunionen från år 1922) en bit jord att kunna bruka
som sin egen jordlott. Samtidigt var Lenin personligen med redan från och med
revolutionsåret 1917 och avrättade människor i bakgrunden. Lenin hade en egen
revolver som han sköt människor med. Lenin började bygga upp det förtryck,
som sedan vidareutvecklades under Stalin. Ett förtryck som till att börja med
inte blev helt känt i omvärlden, men som så småningom skulle bli allt mer
uppmärksammat.
Först i samband med Sovjetunionens fall och upplösning år 1989 trädde en
rad brutala sanningar fram om sovjetisk kommunism och Stalins skräckvälde.
Stalin fråntog redan på 1920-talet människorna deras jordlotter och förvandlade
i snabb takt det sovjetiska samhället till ett slags robotsamhälle med så lite
tillåten livsglädje bland människorna, att livsleda, umbäranden, fattigdom och
till och med svält tillhörde vardagen i vissa perioder. Samtidigt verkställde
Stalin stora folkförföljelser och upprättade särskilda straffläger (Gulag280) i bland
annat Sibirien, inte minst för oliktänkande. På så vis verkställde Josef Stalin281
med liv och lust bankirernas plan att skapa en dystopi, d.v.s. en förtryckarstat
med ett ekonomiskt system baserat på monetärt finansierad ekonomi med fiatpengar. Bankirerna kunde därmed peka på att i Sovjetunionen fanns det ingen
arbetslöshet därför att alla hade arbete, dock hela tiden på Stalins villkor, som
var mycket hårda. Bara en svag strimma av livsglädje tilläts, eller ingen
livsglädje alls. Sålunda utvecklades ett massivt förtryck med terror i stor
samhällsskala under Stalins tid vid makten, där allt reglerades av en statlig
byråkrati som växte sig gigantisk till en koloss av statlig inblandning i det allra
minsta med detaljstyrning. För att köpa exempelvis en spade i ett av
arbetarkollektiven kunde det, för att visa ett extremexempel, behöva verkställas
en inköpsbeställning som skulle vandra hela vägen upp till Kreml på
politbyrånivå, för att därifrån sedan delegeras ner och bli godkänd. Naturligtvis
var det inte så extremt i allt, men i väldigt många avseenden var det extremt
tungrott och ineffektivt. Det sovjetiska samhällssystemet blev på så vis en
demonstration av själva motsatsen till det ideal som Benjamin Franklin och
andra politiker med honom arbetade för och demonstrerade i sitt samhällsbygge
i Pennsylvania i de amerikanska kolonierna 1723-1750, där visionen var mindre
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statsmakt, mindre skatter och mer frihet i det förlovade landet282.

Josef Stalin…
hade börjat sin karriär som bankrånare, och avancerade sedan via en hård intern
maktkamp till en typ av statsledare som kan beskrivas i termer av hur en
gangsterledare styr ett gangsterimperium. När moderna gangsterfilmer
produceras, beskrivs gangsters i begränsad skala, där gangsterledare brukar
regera över en stad, exempelvis Al Capone i Chicago, eller över en landsdel,
som moderna gangsters i USA och Mexiko med flera platser har som sitt revir. I
det sovjetiska fallet var det en gangsterledare som var så mäktig att han regerade
över världens största (till ytan) nation. En gangsterledare som bokstavligen höll
stora delar av Sovjetunionen i fruktan under årtionden.
Stalin hade hundra procent kontroll över de penningtillverkande
maskinerna i Sovjet, och det var i princip Stalin som ägde alla pengar som
skapades ur tomma intet. Han var så stormrik att dagens mest förmögna
människor i Forbes rankning283 och liknande rikedomsjämförelser som
förekommer i vår moderna värld inte når upp till en bråkdel av Stalins rikedom.
Stalin var en gangsterledare som helt enkelt hade en egen penningtillverkande
maskin i sitt eget hus (Sovjetunionen). Med denna närmast obegränsade
disponibla förmögenhet till hands (hundra procent kontroll över de sovjetiska
penningtillverkande maskinerna), valde Stalin att föra ut så blygsamma summor
i det sovjetiska samhället, förutom under extremåren då Ryssland deltog i andra
världskriget, att folk i princip levde strax ovan existensminimum, på gränsen till
fattigdom och armod. Stalin hade hur lätt som helst, om han hade velat, kunnat
skapa ett utomordentligt välstånd, men valde, i enlighet med bankirernas
generalplan för Sovjetunionen, i stället att skapa ett förtryck i det sovjetiska
samhället. De här framförda starkt indikerade tankegångarna behöver, vilket jag
understryker, noga vidimeras av de kommande stora utredningarna via bland
annat de omfattande litteraturreferenser som jag hänvisar till på olika ställen i
texten.
Det ingick således i bankirernas hemliga plan att med hjälp av monetär
ekonomi baserad på fiat-pengar visserligen formellt avskaffa alla klasskillnader
och all arbetslöshet, men också att samtidigt bygga upp ett så utstuderat
människofientligt samhälle att detta skulle framstå som avskyvärt. Då skulle det
synliggöras, menade bankirerna, att när man tar bort det mesta av skatterna, och
planekonomi utan arbetslöshet får råda fullt ut, tar man också bort möjligheterna
för ett verkligt välstånd. Tar man bort marknadsekonomins kärna - att köpa
något så billigt som möjligt, för att sedan sälja detsamma så dyrt som möjligt,
med mellanskillnaden som vinst - skapar man ett förfärligt och avskräckande
samhälle. Det var den slutsats bankirerna ville cementera.
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Och det var den förmenta bilden av detta skräcksamhälle som senator
Joseph McCarthy utnyttjade, när han lät kommunistfobin på allvar gripa tag i
Amerika under 50-talets första hälft. McCarthy arbetade sålunda som
bankirernas handgångne man när han målade ut kommunism och planekonomi i
allmänhet, och Sovjetunionen i synnerhet, som själva ondskan i inkarnerad
form. Och grunden för denna ondska var inte svår att gissa sig till: ett
ekonomiskt system som uppenbarligen var människofientligt, som ledde rakt ner
i fördärvet - monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar. Sålunda var
det helt samstämmigt med bankirernas ursprungliga generalplan, den som de
ryska forskarna hade kommit på spåren och avslöjat i sin analys av de många
hemliga dokumenten i de 25 godsvagnarna.
Vad som torde vara väl bekräftat beträffande säkert de flesta, om inte alla,
formellt kommunistiska nationer, är att deras ledarskikt har levt ett hemligt
insynsskyddat liv av helt annat slag än befolkningen. Den lilla eliten styrande
politiker i respektive land har levt i lyx med stora privata privilegier och
förmåner av olika slag, som inte kommit folk i gemen i dessa kommunistiska
länder tillgodo på långa vägar, eller kanske ens till kännedom. I Sovjetunionen
som exempel växte en elit av politiker fram kring Stalin. Tillsammans med
Stalin började den lilla gruppen av utvalda att leva i överdådig lyx, och var de
enda i hela Sovjetunionen som kunde använda den enorma potential till
vällevnad som kontroll över en nations penningtillverkande maskiner innebär,
där pengar kan tillverkas i hur stora mängder som helst och helt gratis, när som
helst. Bara ”att böja sig ner och hämta upp vatten direkt på plats, utan att behöva
gå över någon å för att hämta vatten (pengar)”, som jag visade tidigare i texten.
Det vill säga anlita mellanhand, grossist, någon annans bank. Därmed vänder vi
tillbaka blickarna mot det tyska exemplet med politikern Adolf Hitler i
ledningen. Här var bankirerna mindre lyckosamma i sina planers verkställande.

Beträffande Tyskland 1919 – 1933…
gjordes också ett försök till revolution (november år 1923), alltså vid den
tidpunkt då nationalekonomiskt kaos rådde, men revolutionsförsöket, som
leddes av Adolf Hitler, misslyckades. Hitler arresterades och dömdes till ett
fängelsestraff. Utkommen från fängelset, började Hitler om från början, och den
här gången via den just då enda framkomliga vägen, via den demokratiska
processen, som samtidigt vacklade till följd av den just då pågående våldsamma
demokratinedmonteringen (orsakad av bland annat hyperinflation284, ekonomisk
krigföring och en våldsam lågkonjunktur som ledde till mycket hög arbetslöshet
och social misär, som jag gått igenom tidigare).
Efter en rad komplicerade turer hit och dit lyckades Hitler nå den
demokratiska makten med så knapp marginal att det absolut inte var klart uttalat
att det tyska folket ville ha honom som ledare. Hitler blev sålunda demokratiskt
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vald till ledare (rikskansler) i en bräcklig och nedmonterade tysk demokrati år
1933. Året efter, i princip med hjälp av kabinettsröstningen den 1 augusti 1934,
utropade sig Adolf Hitler plötsligt till enväldig diktator över Tyskland. All
öppen opposition förbjöds. Därmed var det tyska folket lurat i fällan. Deras nyss
demokratiskt valde ledare framstod plötsligt som diktator – och inte vilken
diktator son helst...
Också i det tyska fallet infördes omedelbart monetärt finansierad ekonomi
baserad på fiat-pengar år 1934. Därmed hade bankirerna som befann sig i
bakgrunden lyckats verkställa sin generalplan i stort, som var att få två
diktaturer, den sovjetiska kommunismen och den tyska nazismen, på plats, där
båda samhällsideologierna, i sin praktiska utformning som planerat, grundades
på människofientligt konstituerad monetärt finansierad ekonomi baserad på fiatpengar. I det ögonblick Adolf Hitler utropade sig till diktator 1934, svek
emellertid denne sina mecenater, bankirerna.
Rockefeller i Amerika hade kallat Hitler för ”deras man” och uttalade
Hitlers namn felaktigt genom att kalla honom för Hiller. De bakomliggande
bankirkrafterna, som trodde att de kontrollerade politikern Adolf Hitler, fick
plötsligt bevittna ett allra värsta sortens scenario, där en extremt kraftfull
ekonomisk princip kom att användas för att bygga upp Tyskland och få Tyskland
på fötter igen mitt under rådande djup 30-talsdepression. Adolf Hitler valde
nämligen att kapa banden med bankirerna i samma ögonblick som han tog
hundraprocentig kontroll över de penningtillverkande maskinerna i Tyskland 1
augusti 1934. Och det är här den tyske centralbankschefen Hjalmar Schacht
kommer in i bilden286. Schacht, som sålunda hade ägnat sig åt att studera
ekonomisk historia synnerligen grundligt och förutsättningslöst utifrån en
helhetssyn sträckande sig bakåt i tid åtminstone till 1100-talet, hade förvånats
över de enorma möjligheter som tycktes ligga förborgade i allt han hade läst, om
hur lätt det egentligen var att bygga ett utomordentligt välstånd i en nation om
man bara har de rätta ekonomiska nycklarna i sin hand. Schacht såg att hela
folket med lätthet skulle kunna få det mycket gott ställt i Tyskland. Schacht var
något så ovanligt som en idealistiskt tänkande centralbankschef, som ville att
människor över lag skulle få det utomordentligt bra i sina liv.
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Kapitel 27
Hjalmar Schacht byggde en formidabelt stark tysk
ekonomi 1934-1936
I stället för att introducera en distinkt människofientlig monetärt finansierad
ekonomi, som den som hade introducerats i Sovjetunionen, lyckades Schacht287
övertala Hitler att till att börja med introducera en, som det verkade, relativt
människovänlig, väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på fiatpengar. Som dock i ett historiskt perspektiv, menar jag, måste beskrivas som
relativt människofientlig - med inslag av viss människovänlighet. Ur ekonomisk
synpunkt dock tveklöst en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad
på fiat-pengar.
Hitler, som hade egna planer för Tyskland, som han inte berättade för
Schacht år 1934, såg naturligtvis att förutsättningen för hans, Hitlers, expansiva
erövringsplaner att ockupera andra nationer givetvis byggde på ett starkt
Tyskland som första steg. Hitler gjorde klart att det inte var fråga om att låta det
tyska folket få det mycket bra, men ändå så pass bra att det till att börja med inte
var tal om någon utstuderat människofientlig variant på temat monetärt
finansierade ekonomi baserad på fiat-pengar som i Sovjet. Som självutnämnd
diktator befann han sig i ett känsligt politiskt läge där han utan att fråga det
tyska folket om lov sålunda hade utropat sig till diktator och infört diktatur. Det
var nödvändigt för honom att snabbt få folkets stöd. Med politisk kontroll över
en monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar, och med hjälp av
Schachts kunnande, insåg Hitler att han på mycket kort tid skulle kunna bygga
ett starkt nationalekonomiskt Tyskland igen, och på så sätt, genom att ge folket
olika gåvor, snabbt få folkets gehör.
Det var fråga om ren och skär manipulation, vilket visar den hänsynslöshet
som Hitler använde sig av, som blev uppenbar i krigsslutet då han helt
känslokallt offrade hela arméer av tyska soldater, många bara pojkar, som inte
tilläts att kapitulera, utan på order skulle dö till sista man. I stället för att
omedelbart utveckla ett stort förtryck mot det tyska folket i början av sin regim,
började Hitler spela ett spel inför både det tyska folket och omvärlden, där han
påstod att hans avsikt var fred, samtidigt som han byggde upp en urstark styrka i
grunden både i det tyska samhället och militärt, där det ena gav det andra, vilket
var möjligt tack vare att Schacht hade nycklarna till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar. Det var ju dessa nycklar, dessa
kunskaper, som de manipulerande storspindlarna och spindlarna i det fördolda
under inga omständigheter ville skulle komma till världens kännedom.
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Nu valde en av deras, vad de trodde, lierade, högsta verkställande chefen
för den tyska centralbanken, att använda just dessa extremt känsliga nycklar på
ett sätt som gick spindlarnas/storspindlarnas hemliga plan precis tvärtemot. Just
detta konstaterande måste ha kommit som en chock för dessa hemlighetsfulla
storspindlar och spindlar med all sin makt och sina ambitioner. Ty vad som från
och med den 2 augusti 1934 började demonstreras, med omvärlden på första
parkett, var den kollosala mullrande inneboende kraften i ett väl fungerande
monetärt finansierat ekonomiskt system baserad på fiat-pengar. Samma
kollosala mullrande inneboende kraft i ett väl fungerande monetärt finansierat
ekonomiskt system som USA:s 37:e president Abraham Lincoln hade
demonstrerat288 under de tre åren 1862 - 1865 (var god se min separata analys av
bakgrunden till det amerikanska inbördeskriget och dess för- och efterspel
längre fram i texten).
En rent häpnadsväckande tysk ekonomisk återhämtning tog form, som jag
strax skall visa289. Schacht valde att kalla denna närmast vulkaniska ekonomiska
urkraft290 lite poetiskt, mystiskt för ”magi” i titeln till sin bok Magic of Money.
Inte undra på att Handelshögskolan i Stockholm och rader av andra prestigefulla
högskolor i kapitalismundervisning runt om i världen har valt bort Magic of
Money bland sin kurslitteratur, ja, den finns inte ens med som referenslitteratur.
Ty om boken fanns med i dessa skolors kurslitteratur och referenslistor, skulle
tusentals studenter och hundratals skickliga forskare som vetenskapligt sysslar
med kapitalism tämligen omgående upptäcka – att kapitalism är ett fullständigt
värdelöst ekonomiskt system291 där endast 2 procent av alla till världsekonomin
tillförda pengar går till samhällsproduktiva investeringar och resten till
spekulation inom ramen för i princip en ansvarslös kasinoverksamhet292.
Det är ingalunda svårt att förstå den saken när man grundligt sätter sig in i
Schachts respektive Ellen Hodgson Browns bok samt webbartikel samt artikeln,
som jag nämnde tidigare293. Hundratals lärare (professorer, docenter och lektorer)
på mycket prestigefyllda högskolor i ekonomi världen över skulle få stora
problem att försvara kapitalismen i det ögonblicket inför sina studenter och
doktorander. Så enkelt är det att sticka hål på kapitalismen, när man väl har de
tre samhällsavgörande frågorna I, II och III klara för sig, och samtidigt ser de ca
elva nycklar till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på fiatpengar, som Schacht indirekt och direkt redovisar i sin minst sagt
uppseendeväckande bok Magic of Money, om denna bok läses med stor
noggrannhet, med efteranalyser som komplement. Jag återkommer strax i
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närliggande kapitel till var och en av dessa ca 11 nycklar. Cirka elva nycklar
som Schacht till stor del, men inte i alla detaljer, lånade från en av USA:s
landsfäder, Benjamin Franklin, och från president Abraham Lincoln som hade
utvecklat sina egna nyckelvarianter till en väl fungerande monetärt finansierad
ekonomi baserad på fiat-pengar under de goda åren 1723 - 1750 i Pennsylvania
respektive 1862-1865 i de amerikanska Nordstaterna.
Benjamin Franklin i sin tur hade noggrant studerat såväl provinsstyrelsens i
Massachusetts ekonomiska system från år 1690 som den engelske kungen Henry
I:s, där den senare på 1100-talet införde så kallade fiat-pengar i England.
Eftersom begreppet fiat-pengar är komplext och viktigt i sin grundanalys,
hänvisar jag för enkelhetens skull till nästa kapitel angående begreppets detaljer,
där dessa gås igenom, och nöjer mig med att här påpeka att Schacht valde att
principiellt upprepa Henry I:s välfungerande tallysystem, som praktiskt hade
gått igen i såväl Benjamin Franklins koloniala ekonomiexperiment294 under åren
1723-1750 samt Abraham Lincolns Nordstats ekonomiexperiment under åren
1862-1865, dock att både Franklin, Lincoln och Schacht använde sig av
papperssedlar i stället för träpinnar, som var Henry I:s pengamaterial. Vidare var
Schachts fiat-pengar mera fullständigt definierade, i enlighet med begreppets
verkliga definition295.
I likhet med Henry I, valde Schacht också en helt räntefri modell, vilket
inte Franklin och inte heller Massachusettspolitikerna, år 1690 hade gjort. De
stora utredningarna får utreda om Lincoln använde sig av ränta i sin variant på
temat monetärt finansierad ekonomi. Benjamin Franklins och
Massachusettspolitikernas fiat-pengar, vilket behöver betonas, var en
komplicerad variant296 av begreppet fiat-pengar, som inte tillämpades av Schacht.
Men ändå fanns grunddrag från alla tidigare historiskt förekommande viktiga
välfungerande monetärfinansierade ekonomiska experiment i Schachts modell,
som denne i sina självstudier hade kunnat återfinna, sålunda grunddrag hämtade
från Henry I:s, provinsstyrelsens i Massachusetts, Benjamin Franklins och
Abraham Lincolns systemvarianter. De stora utredningarna får utröna om
Schacht studerade det monetärt finansierade ekonomiska experimentet på ön
Guernsey.
Tidigare i texten har jag påvisat flera andra aspekter, ur vilka kapitalism
framstår som ett häpnadsväckande svagt utvecklat ekonomiskt system, om man
vill uppnå verkliga samhällsbyggande resultat. Med verkliga samhällsbyggande
resultat menar jag ett utomordentligt välstånd och ekonomiskt oberoende för
alla, allmän livsglädje, avsaknad av arbetslöshet, social utslagning och skatter i
samhället, där invånarna inte har några som helst skulder till staten eller till ett
bankväsende, där det senare för övrigt är obehövligt. Och där staten själv inte
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har någon statsskuld, eftersom en stat som har egna penningtillverkande
maskiner (penningtillverkning) inte har något behov av att låna och sätta sig i
skuld, bara för att nämna några aspekter som jag tagit upp tidigare i del I och
del II. Längre fram i både del II och del III kommer jag ingående att redogöra
för att detta är både möjligt och nödvändigt, samt skall jag visa hur lätt det är att
avskaffa all kriminalitet (sic!) i ett samhälle med hjälp av den inneboende
kraften i en välskött monetärt finansierad ekonomi, om denna hanteras
kompetent och med en människovänlig inställning.
Monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar kan jämföras med en
kniv som verktyg betraktat, ett fantastiskt redskap. Kniven i sig är ett neutralt
verktyg likt en kunskap. Det är hur man väljer att använda verktyget
(kunskapen) som är avgörande för om det skall bli till nytta och glädje, eller till
motsatsen, att döda och skada med. Därför är monetärt finansierad ekonomi ett
tveeggat redskap, eller ett sant ”tveeggat svärd”. Av den anledningen måste en
välskött monetärt finansierad ekonomi med nödvändighet överlåtas till att
hanteras av människor som dels är synnerligen kompetenta vad gäller
åtminstone 22 ”nycklar” eller kvalifikationer, som jag har härlett logiskt, och
som jag redovisar längre fram i texten, dels har en hög etisk-moralisk
utvecklingsnivå, som garanterar, att det dessa personer verkställer, verkligen är
alla människor till gagn. Det vill säga att de ansvariga utövar det jag kallar
människovänlighet.
Det är här vi åter kommer in på de i framtiden viktiga psykologiska
testen297, som jag återkommer till gång på gång. Om inte nämnda absolut
nödvändiga villkor uppfylls av den eller dem som är satta att ansvara för en
monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar, kan denna nämligen i
värsta fall användas som gangsterledaren Josef Stalin använde ”den mullrande
kraften”, eller som nazisten Adolf Hitler använde denna urkraft när
”smekmånaden” med Hjalmar Schacht var över efter knappa två år, när Hitler
visade sitt rätta ansikte. Knappa två år, 1934-1936, tog det alltså för Schacht att
med relativt humant handlag (jämfört hur det skulle bli sedan) lyfta Tyskland
från djupt ekonomiskt armod till att bli en högfungerande industrination, till en
hel omvärlds häpnad. En omvärld som inte begrep sig på det som skedde mitt
framför näsan på den, därför att media och undervisningen vid handelshögskolor
och universitet var belagda med censur vad gällde djupanalyser av det pågående
tyska undret.

Konsten att förställa sig. En till synes fredens man…
I början av sin makts dagar utgav sig Hitler för att vara en fredsälskande
diktator, samtidigt som den observante kunde notera detaljer i hans demagogiska
tal som hölls på massmöten och som antydde annat uppsåt. Där talade Hitler om
ett Stortyskland och tyskarna som ett utvalt folk, vilket ingalunda bådade gott
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för världsfreden med tanke på vad allmänhistorien har att berätta om den typen
av härskarformuleringar.
Schacht samarbetade dock i början med Hitler. I detalj efter detalj lärde Schacht
upp Hitler hur man går till väga i utövandet av monetärt finansierad ekonomi,
med främst kung Henry I i England, Benjamin Franklin och Abraham Lincoln i
Amerika, och kanske även kommunpolitikerna på ön Guernsey och Aristoteles
som förebilder.
Noggrant hade Schacht på egen hand under flera års tid djupgående,
förutsättningslöst och helhetsseende studier vaskat fram de mekanismer som till
punkt och pricka måste följas för att en monetärt finansierad ekonomi baserad på
fiat-pengar dels skall kunna etableras, dels skall fungera friktionsfritt så att inte
inflation uppstår. Det senare är nämligen kruxet som måste kunna bemästras.
Schachts regelverk började användas under de första två åren 1934-1936 i det
tyska samhället, som i utgångsläget fortfarande led av den nationalekonomiska
kraschen år 1923, påspätt med 30-talets allmänna världsdepression efter
börskraschen år 1929 och den flera månader långa dramatiska börsnedgången
under åren 1929 -1930. Schacht blev sålunda Hitlers närmaste man och
förtrogne under ett antal år när det gällde Tysklands monetärt finansiella
ekonomi baserad på fiat-pengar.
Ni som kommer att delta i de stora utredningarna kan få mängder med
information om dessa detaljer och mer därtill kring Schachts samröre med Hitler
genom att noggrant studera Nürnbergrättegångarnas mer eller mindre
hemligstämplade förhör med alla möjliga involverade personer, bland annat med
Schacht själv, som förhördes synnerligen ingående. Det var mycket som kom
fram i dessa rättegångsförhör som det talas tyst om, därför att det inte var eller är
meningen att den typen av känslig information, som ingalunda var till
kapitalismens favör, skall komma till allmänhetens kännedom. Förhörsledarna i
Nürnbergrättegångarna blev förvånade över hur ingående Schacht hade studerat
bland annat förspelet till den amerikanska revolutionens ekonomiska händelser,
och president Andrew Jacksons mod att våga vägra bankirmakten bankoktroj,
samt det mod som president Abraham Lincolns hade demonstrerat att, med stöd
av den amerikanska konstitutionen och kongressen, verkställa egen statliga
sedeltillverkning av fiat-pengar (då att märka att den amerikanska staten,
utmanövrerad som den var av privata bankirintressen när Lincoln uppenbarade
sig på scenen oprövad som president, i huvudsak bara sysslade med ytterst
marginell mynttillverkning).
Som du märker, hoppar jag i detta kapitel mellan händelser i Tyskland och
Amerika av parallell historisk betydelse. Det är när du läst inledningen och
huvudtexten i sin helhet som du på djupet kommer att förstå vad som sägs i detta
kapitel angående den tyska ekonomin åren 1934-1945. Jag vill påstå att det är
mycket avancerade och grundläggande detaljer om monetärt finansierad
ekonomi baserad på fiat-pengar som kommer till uttryck i detta kapitel.
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Från den ena stunden till den andra blev Tyskland plötsligt ett hot
mot omvärlden...
på samma sätt som Benjamin Franklins och president Abraham Lincolns
monetärt finansierade ekonomier baserade på fiat-pengar hade visat sig utgöra
hot mot bankirerna i Amerika under perioderna 1723-1750 respektive 18621865. Jag skall längre fram i texten i detalj berätta hur det gick till både i
Franklins och i Lincolns fall. Här visar jag helt kort för åskådlighetens skull hur
allvarligt det hot var som exempelvis Abraham Lincolns monetärt finansierade
ekonomi baserad på fiat-pengar utgjorde mot nämnda bankirer, för att du som
läsare tydligt skall se saken också ur Lincolns perspektiv.
Bankirerna hade nämligen gillrat en politisk fälla för Lincoln, som det var
deras förhoppning att Lincoln skulle gå i. Fällan bestod i att tvinga Lincoln att
acceptera lån mot ockerränta (en ränta på mellan 24 till 36 procent298) för att få
fram finansiering till de hårt pressade amerikanska statsbudgetutgifterna och till
inbördeskriget, som tycktes oundvikligt, och som Lincoln var fast besluten att
verkställa. Men Lincoln hade sinnesnärvaro, list och mod att inte gå i fällan.
Istället för att acceptera de till synes tvingande men ytterst ofördelaktiga lånen,
valde Lincoln nämligen plötsligt, till bankirernas förvåning, att med den
dåvarande amerikanska kongressens hjälp införa - monetärt finansierad ekonomi
baserad på fiat-pengar. På så sätt slapp han, som genom ett trollslag, ta några lån
överhuvudtaget, eftersom Lincoln insåg att ”istället för att gå över ån och hämta
vatten”, räckte det med att böja sig ner på plats och där ta ”sitt vatten”. Det
behövdes inga omvägar, mellanhänder (bankirer), för att skaffa fram de
nödvändiga pengarna. Och dessa pengar kom Lincoln och nordstaternas
befolkning helt gratis tillhanda, utan någon kostnad alls. Beräkningar har gjorts
att Lincoln ur tomma intet lät trycka upp cirka 400 miljoner dollar sedelpengar
(greenback dollar) under inbördeskrigsåren 1862-1865. Om de istället hade
lånats upp, som var tänkt, skulle enbart räntan ha hamnat på 4 miljarder dollar,
som nordstaternas invånare i så fall skulle ha fått betala via skatter, något som
hade varit en omöjlighet, vilket Lincoln insåg, var en av de bidragande
anledningarna till att han helt plötsligt införde en Benjamin Franklin-ekonomi
(monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar) till bankirernas
förfäran299.

Lincolns order
Lincoln gav helt enkelt order om att amerikanska staten skulle bygga en egen
sedelpress och med hjälp av denna börja tillverka egna sedelpengar (greenback
dollars). Lincoln kunde fatta ett sådant beslut eftersom den amerikanska
konstitutionen bemyndigar kongressen med presidenten i spetsen att handla på
det sättet i enlighet med de fyra dörröppnarna i konstitutionens Articel I, Section
298
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8 i kongressens maktbefogenheter300. Förfarandet är nämligen den en gång
avsedda innebörden i denna konstitutionstextens artikelparagraf, som
underförstått är avsedd att reglera makten över all penningtillverkning i
Amerikas förenta stater (Article I - The Legislative Branch, Section 8 - Powers
of Congress) med tanke på varför den amerikanska revolutionen startades 1773.
I en rad senare kapitel301 återkommer jag i detalj till dessa känsliga ting, där jag
går igenom de ekonomiska turerna i hur det amerikanska folket flera gånger,
dels efter sin frigörelse från England, dels efter Lincolnåren, trots
konstitutionstextens formuleringar med de fyra dörröppnarna, har kommit att bli
avlurade sina penningtillverkande maskiner, trots att man både revolterade och
vann frihetskriget, och trots att Lincoln senare vann inbördeskriget.
Den faktiska makten över Amerikas penningtillverkning är sålunda ett
känsligt ämne som det har varit mycket debatt omkring och invändningar mot,
allt sedan Lincolns presidenttid och om hur det har kommit att bli. Lincoln
följde således bara till punkt och pricka vad konstitutionen föreskriver inom
ramen för fyra dörröppnare som finns formulerade i konstitutionstexten och som
Lincoln valde att tillämpa i den allvarliga krissituation som innebördskriget
innebar. Ett förfarande som mycket väl skulle kunna tillämpas den dag som idag
är av vår tids president i USA302. Amerikanska statliga greenback dollars började
år 1862 på Lincolns order tryckas i stora summor i olika valörer. På så sätt
hoppade Lincoln över det helt onödiga mellanledet att skuldsätta USA:s
statsapparat genom lån mot ränta. Ty Lincoln behövde inte ta några lån. Han
tryckte istället helt sonika sina egna, d.v.s. statliga, pengar, i enlighet med vissa
av Benjamin Franklins ekonomiska nyckelregler från de goda åren i
Pennsylvania 1723-1750, som den kan göra som lagligt disponerar en egen
sedelpress. Det var detta principiella förfarande som Schacht valde att ta efter
och göra en upprepning av.
Lincoln var USA:s president, och tog tillsammans med kongressen det tuffa
beslutet att i konkurrens med det privata bankväsendet - en provokation - börja
tillverka statliga dollar. Med den skillnaden att bankirernas tillverkning då
liksom nu byggde på ett bedrägeri i form av perfekt penningförfalskning303 och
urkundsför-falskning, något som jag har anledning att återkomma till i del II304.
Bankirerna var även involverade i stöldverksamhet i stor samhällsskala därför
att den urkundsförfalskning som de ägnade sig åt innebär att de
expropriationer/utmätningar som man gör inom bankväsendet vilar på ogiltig
juridisk grund när dessa detaljer skärskådas konstitutionell logiskt och juridiskt.
Lincoln tog alltså resolut makten i egna händer i den amerikanska statens namn
och började tillverka stora mängder statliga dollar ”ur tomma intet”. Pengar som
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var lagligt tillverkade, och som hade lagligt värde utan att innebära en
skuldsättning. Pengar som direkt kunde användas i bytet av varor och tjänster
som ett så kallat statligt betalningsmedel (engelska: legal tender) inom ramen för
definitionen av så kallade fiat-pengar305. I den situationen insåg bankirerna att de
var på väg att förlora greppet över i första hand hela USA, och sedan, kunde det
antas, i steg för steg över den övriga världen, om Lincolns ”fräckhet” och
beslutsamhet förblev obesvarad och vann spridning.
På andra sidan Atlanten dök följande insändare upp i London Times en tid
innan Lincoln mördades den 15 april 1865306. Tidningsnotisen beskriver väl
bankirernas frustration över att man höll på att förlora sitt kapitalistiska grepp
över USA:
”Om den där fördärvliga finansiella politiken, som har sitt ursprung i Nordamerika,
skulle rota sig och bli till ett inventarium, kommer den regeringen att anskaffa sina
egna307 pengar utan kostnad. Den kommer att betala av sina skulder och bli skuldfria.
Den kommer att ha alla de pengar den behöver för att fortsätta sin handel. Den kommer
att bli välmående utan motstycke i världshistorien. Alla världens begåvningar och
rikedomar kommer att strömma till Nordamerika. Det landet måste krossas, annars
kommer det att krossa varje monarki på klotet”.308
Originalversionen i London Times: “If that mischievous financial policy which had its
origin in the North American Republic during the late war in that country, should
become indurated down to a fixture, then that Government will furnish its own money
without cost. It will pay off its debts and be without debt. It will become prosperous
beyond precedent in the history of the civilized governments of the world. The brains
and wealth of all countries will go to North America. That government must be
destroyed or it will destroy every monarchy on the globe.”

Utifrån detta är det knappast någon överdrift att påstå att bankirmakten, som
hade finansierat extrempolitikern Adolf Hitlers väg till makten, så småningom
fick kalla fötter när den insåg att den ”hade satsat på fel häst”. Det vill säga på
en person som denna makt trodde sig ha kontroll över, men som visade sig vara
ytterst oberäknelig och farlig för den, som likt bankirmakten själv var en
illasinnad maktutövare, som delade ambitionen att bli världserövrare.
Visserligen ville man ha en inhuman diktator som ledare för Tyskland för att
genomföra sitt avskräckande samhällsexempel, men ändå en ledare som höll sig
till bankirernas uppgjorda spelregler, likt Stalin, och inte hade en egen
världshegemonisk målsättning. Man visste heller inte att den man som man
själva indirekt hade utsett till tysk centralbankschef att samarbeta med diktatorn
Hitler, d.v.s. Hjalmar Schacht, visserligen var mycket kunnig i sitt värv, men
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också skulle visa sig vara en människovän, en filantrop, vilket inte ingick i
bankirernas planer. Bankirer, vars föregångare alltsedan 950-talet i Europa idogt
hade arbetat för att den betydligt ineffektivare centralbanksekonomin 309 skulle
vara den enda ekonomiska normen i allt samhällsliv. Bankirerna insåg sålunda
att ”deras man”, Adolf Hitler, inte var att lita på. Och det värsta var att denne,
med bankirernas egen metod - monetärt finansierad nationalekonomi - med
Schachts hjälp, skulle kunna få fram ”hur mycket pengar som helst” för att
förverkliga sina själviska planer med Tyskland. Sålunda samma skräckfyllda
insikt som bankirernas egen insändare i London Times hade förmedlat runt 70 år
tidigare. Så såg den tyska situationen ut ur bankirperspektiv i början av augusti
år 1934. Detaljer av det här slaget berättas det hittills sällan eller inte alls om i
exempelvis publika dokumentärer som behandlar tidsperioden 1919-1945 i
Europa och Tyskland. Även böcker i nationalekonomi är ytterst knapphändiga
om dessa detaljer.

En formidabel tillväxt...
I augusti 1934 satte Adolf Hitler med Schachts bistånd igång att med liv och lust
bygga ett till att börja med förhållandevis välmående, och för ”etniska tyskar”
ganska människovänligt tyskt samhälle, präglat av en formidabel tillväxt och
styrka, inte minst genom att - tvärt emot Versaillesfredens statuter310 - efterhand
(från 1936 och framåt) satsa på uppbyggnaden av en omfattande tysk krigsmakt.
Samtidigt började Hitler, som vi vet, organisera terror mot politiskt
oliktänkande, judar, homosexuella och vissa folkminoriteter, där denne sålunda
ganska tidigt visade vad han gick för.
Det första koncentrationslägret, Dachau311, började byggas redan i mars
1934. Redan den 22 mars hade de första politiska fångarna börjat föras till
Dachau i största hemlighet. Hitler lät tyskarna i stort vara i fred vad gäller terror,
och vinnlade sig om att inte göra sig till ovän med folket, som i början stödde
honom. Omvärlden förundrades över den tyska samhällstillväxten, samtidigt
som världen oroades över de nationalistiska tongångarna och från 1936 och
framåt den snabbt växande tyska krigsmakten. Länge föll man till föga för
Hitlers försäkringar om att Tyskland ville fred. Så sent som i september 1938 lät
sig Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain312 övertygas om den
saken när Hitler gjorde anspråk på delar av Tjeckoslovakien. Nöjd och leende,
men naiv och godtrogen, viftade Chamberlain med Hitlers underskrivna
försäkran och yttrade de klassiska orden Fred i vår tid. Ett knappt år senare, i
september 1939, två dagar efter att Hitler hade invaderat Polen, förklarade
Chamberlain i egenskap av Englands premiärminister Tyskland krig.
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Men det var inte alla som trodde på Hitlers ord om tysk fredssträvan.
Många tyska intellektuella, däribland många framstående judiska
vetenskapsmän, insåg ganska tidigt varthän det barkade, och emigrerade av den
orsaken, allt under att de människofientliga stämningarna utvecklades både i
Tyskland och i Österrike, särskilt när Hitler hade blivit varm i kläderna efter sina
två första år vid makten. Bland annat emigrerade Albert Einstein och Kurt
Gödel, två av världens främsta konstitutionella logiker. Mer om dessa två
begåvade analytiker senare.
Att få bukt med den tyska arbetslösheten, var naturligtvis hur lätt som helst
för Hitler, eftersom han, med Schachts bistånd, arbetade med en väl fungerande
monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar. Hitler hade sålunda
hundraprocentig egen kontroll över den tyska nationens penningtillverkande
maskiner, och på Schachts rekommendation såg Hitler till att gemene man i
Tyskland som en första åtgärd fick förhållandevis gott om pengar i sin plånbok.
Därmed släppte i mitten av 30-talet den dittillsvarande djupa 30talsdepressionen sitt grepp om Tyskland.
Nationalekonomer (personer skolade i centralbanksekonomi313) över hela
världen, som inte hade Hjalmar Schachts djupa insikter i hur en väl fungerande
monetärt finansierade ekonomi baserad på fiat-pengar fungerar och skall
hanteras, hörde till dem som förundrade sig när de såg hur snabbt och med
vilken kraft Tyskland reste sig ur 30-talsdepressionen, samtidigt som Schacht
också skickligt undvek inflation. Dessa många nationalekonomer var mycket
kunniga i traditionell centralbanks-ekonomi (d.v.s. i ämnet nationalekonomi
såsom det undervisas i på universitet och handelshögskolor), men ofta inte ens
nybörjare när det gällde kunskaper om en väl fungerande monetärt finansierad
ekonomi baserad på fiat-pengar. Media var överhuvudtaget, som nämnts,
förbjudna att på djupet diskutera ämnet. Media nämnde inte med ett ord artikeln
i London Times år 1865. Och inte heller fick människor i Sverige, Danmark,
Finland, Frankrike, England, Irland, Norge, Polen, Spanien, Italien,
Nederländerna, Grekland, Schweiz etc. via media veta, att vad Hitler och
Schacht som parhästar gjorde, var att upprepa vad president Abraham Lincolns
hade gjort, när denne ur tomma intet fick fram i princip hur mycket pengar som
helst, hur lätt som helst till sin statsbudget 70 år tidigare. Och man fick inte veta
att Benjamin Franklin hade verkställt samma principiella konststycke under de
goda åren 1723-1750 i Pennsylvania, liksom också kommunpolitikerna på ön
Guernasy hade gjort i sina kraftfulla ekonomiska demonstrationer, eller för den
delen kung Henry I hade gjort under högmedeltiden.
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Den monetärekonomiska principens ursprung med användande av fiatpengar kanske står att finna hos Aristoteles, som ger en antydan om fiat-pengars
innebörd i ett av sina berömda citat, som jag återkommer till314. Men bankirerna i
bakgrunden insåg sakens allvar fullt ut, att deras ekonomiska system med
namnet kapitalism (utlåning mot ränta) inte skulle ha en chans att hävda sig om
världens folk började förstå grundprinciperna i en väl fungerande monetärt
finansierade ekonomi baserad på fiat-pengar.

Schacht skapade…
utifrån sin enastående nationalekonomiska kompetens - vilket är viktigt att förstå
- under de två åren 1934-1936 världens förmodligen hittills mest välfungerande
monetärt finansierade ekonomi baserad på fiat-pengar till Tysklands fördel.
Schacht var mycket aktiv med att styra och ställa hur saker och ting skulle gå till
ekonomiskt på nationell nivå i Tyskland. Det Schacht gjorde kan i efterhand
beskrivas som att denne tog de allra bästa bitarna ur de olika varianter av
monetär ekonomi baserad på fiat-pengar som kung Henry I, Benjamin Franklin,
kommunpolitikerna på ön Guernsey och Abraham Lincoln hade tillämpat.
Nedan redovisar jag de 11 mekanismer som Schacht fäste särskild vikt vid,
Schachts ”nycklar”, för att det skulle bli en väl fungerande monetärt finansierad
ekonomi baserad på fiat-pengar fri från inflation samt - och som dessutom skulle
klara att utgöra ett skydd mot ekonomisk krigföring. Nycklar som är värda att
lägga på minnet.

De elva nycklarna…
I min egen analys av Schachts väl fungerande monetärt finansierade ekonomi
ser jag elva tydliga ”nycklar” träda fram. De elva nycklarna för en väl
fungerande samhällsekonomi är i tur och ordning:
Den 1:a nyckeln: Att pengar alltid skall uppfattas som en handelsvara i en
byteshandel, där handelsvaran, utöver ett värde (handelsvärdet), skall vara
behäftad med ett formellt initialt ägarskap. (Ordet fiat är latin och betyder på
svenska varde, ske, på engelska: let it be done.)
Den 2:a nyckeln: Att alltid se till att det finns rikligt med pengar i
samhällsekonomin, samtidigt som ränta förbjuds.
Den 3:e nyckeln: Att alla skall ha gott om pengar i sin privata plånbok.
Den 4:e nyckeln: Att pengarna enbart skall användas till att bygga ett urstarkt
samhälle, inte till att spekulera med.
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Den 5:e nyckeln: Att med omsorg se till att utslussade pengar stannar kvar i
samhällsekonomin.
Den 6:e nyckeln: Att alltid ha en reglerventil mot inflation på plats.
Den 7:e nyckeln: Att ge människor frihet och förtroende att själva avgöra hur
arbetsuppgifter skall utföras på bästa sätt.
Den 8:e nyckeln: Att endast en kock ”skall stå för soppan”.
Den 9:e nyckeln: Att bygga in ett systemskydd mot aggressiv valutaspekulation.
Den 10:e nyckeln: Att bygga in ett skydd mot perfekt penningförfalskning.
Den 11:e nyckeln: Att bygga ett skydd mot internationell bankblockad av
nationens vitala utrikeshandel.
Jag skall nu i kapitlen 28-42 i detalj gå igenom var och en av dessa elva nycklar.
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Kapitel 28
Den 1:a nyckeln till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi är baserad på äkta fiat-pengar
Definition av fiat-pengar, enligt Wikipedia:315
Fiat-pengar är pengar som har ett värde enbart på grund av att institutionen, i praktiken
alltid en stat, som ger ut dessa pengar, säger att de är värda något. Fiatpengar har inte
någon täckning av till exempel en guldreserv.

Men denna definition är ofullständig. Fiat-pengar innebär mer än så, vilket
förbisetts (eller avsiktligt utelämnats?) i Wikipedia och i en rad andra
uppslagsverk i världen, och som för övrigt inte heller finns medtaget i Ellen
Hodgson Browns bok ”Bankerna och Skuldnätet”, nämligen: Fiat-pengar skall
uppfattas som varande en handelsvara i byteshandel genom av staten instiftad
lag, där handelsvaran utöver själva värdet (handelsvärdet), skall vara behäftad
med ett formellt initialt ägarskap - till skillnad från vissa slags bytesvaror, som
inte nödvändigtvis behöver ha en formell ägare, som exempelvis det i min första
bok (del I) anförda exemplet med snäckan och stenen som enbart bytesobjekt.
Sålunda skall fullständigt definierade fiat-pengar (så kallade äkta fiat-pengar),
till skillnad från dagens ofullständigt definierade fiat-pengar (så kallade oäkta
fiat-pengar), ha en lagstadgad ägare redan när de lämnar tillverkningsmaskinen.

Ägarskap...
En viktig fråga är här befogad: Varför är det så viktigt att pengar (inte bara så
kallade äkta fiat-pengar, utan alla typer av pengar) dels skall definieras som en
handelsvara i byteshandel, dels skall vara behäftade med ett tydligt initialt
ägarskap? Svaret på den första frågan återkommer jag till längre fram i de tre
följande kapitlen 28-30, då just den detaljen fordrar en särskild utredning eller
analys. Svaret på den andra frågan, varför ett tydligt ägarskap måste åtfölja
pengar i hela deras existentiella förlopp, är det faktum som jag gång på gång
återkommer till i denna bok: Pengar utan ägarskap kan inte lånas ut.
Det konstaterandet handlar om grundläggande ägarjuridik. Om inte en
tydlig formell ägare till pengar som används finns definierad, förvandlas dessa
till en byteshandelsvara av det slag där ägarskap saknas, varvid vi åter är i
kontakt med exemplet med bytesobjekten snäckan och stenen. I en byteshandel,
där inget ägarskap finns definierat och fastställt, går det formellt inte att
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återkräva det man lämnat i utbyte, vare sig det handlar om snäckor, stenar eller
ägarlösa pengar. Pengar utan ägarskap kan sålunda varken lånas ut eller
återkrävas i en byteshandelsprocess.
Eftersom det som kallas ut- och inlåning (låneprocesser i vid mening), både
av pengar och av annat, är så vanligt människor emellan, har det tidigt i
utvecklingen varit en viktig samhällsangelägenhet att tillskapa ett hållbart
formellt regelverk som underlättar dessa processer, som har gjort det möjligt att
verkligen låna ut, och även att återkräva det som lånats ut. Den möjliggörande
mekanismen har givetvis varit uppbyggnaden av det vi kallar juridik, där ett
definierat ägarskap är en viktig byggsten.

Ränta...
Nästa begrepp som under utvecklingens gång, men ändå relativt sent, har införts
i lånesammanhang är begreppet ränta. Ränta innebär egentligen bara ett tillägg
till principen om utlåning - ett risk- eller försäkringstillägg. Men som vid det här
laget är mer än tydliggjort i den här texten, innebär ränta ett samhällsfarligt a
och ofrånkomligt en matematisk omöjligt situation (ett pyramidspel, som jag
visar matematiskt316), och utgör därför en samhällsfarlig mekanism som behöver
förbjudas. Däremot är utlåning i sig, d.v.s. utlåning utan ränta, inte på något sätt
samhällsfarlig, och skall därför naturligtvis vara tillåten.
Det kommer alltid att finnas behovssituationer där människor behöver låna
varor och tjänster av varandra. Så har det alltid varit, och så kommer det att
förbli. Det är tillägget - räntan - som är det samhällsdestruktiva vilket världens
människor just nu håller på att lära sig ”inpå bara huden”. Jag har mer att säga
om dessa saker, och återkommer med viktiga analyser kring såväl utlåningen i
sig som räntan längre fram i boken. Men först handlar texten om att förmedla
ytterligare grundläggande baskunskaper, som krävs för att förstå de avancerade
nycklar till ett hållbart och blomstrande ekonomiskt samhälle alla människor till
gagn, som jag presenterar i slutet av del III av trilogin. Med den fulla förståelsen
av dessa samhällsnycklar kan ett utomordentligt välmående och glädjebringande
samhälle byggas, där alla människor är vad man kallar ekonomiskt oberoende.
Ett samhälle utan skatter, där all arbetslöshet är eliminerad, liksom begreppet
social utslagning.

Byteshandel...
Jag önskar understryka att det existerar två former av byteshandel i världen. Den
vanligast förekommande är den där varor och tjänster är behäftade med de två
egenskaperna 1) betal- eller bytesvärde och 2) ägarskap. Det är naturligt att
människor betraktar sig som ägare till saker och ting, inklusive de tjänster som
de förmedlar, och i de flesta fall är ägarskapet också juridiskt formaliserat
genom kvitton, intyg, lagfarter och dylikt när det gäller fysiskt ägande,
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certifikat, examensbetyg etcetera när det gäller ägande av tjänster. Utifrån detta
ägande byter man varor/tjänster och samtidigt ägarskap med varandra. Det är så
vårt samhälle i utomordentligt hög grad fungerar.
Den andra formen av byteshandel är mera ovanlig. I den råder en inbyggd
vaghet (otydlighet), då den enbart handlar om att lika betal- eller bytesvärden
utbyts, inte ägarskap, eftersom det senare saknas. Typexemplet är snäckan mot
stenen, som jag anfört tidigare. I min text spelar den typ av pengar som jag i
trilogin väljer att kalla äkta fiat-pengar en avgörande roll. Anledningen är att
äkta fiat-pengar är en genialisk form av pengar, vilket jag har för avsikt att visa.
För att den saken verkligen skall bli klargjord, väljer jag med flit att vara
övertydlig. Det skall inte råda någon tvekan om vad som avses med begreppet
äkta fiat-pengar. Jag upprepar därför: Äkta fiat-pengar behäftas med fyra
egenskaper:
1. De saknar gulduppbackning
2. De har ett betal- eller bytesvärde
3. De skall betraktas som en handelsvara i byteshandel
4. De skall ha ett formellt initialt ägarskap (latinska ordet fiat = varde, ske,
”låt det bli gjort”).
Nämnda definitionskriterier innebär att fiat-pengar tillhör den först anförda
formen av bytesvaror, den som är behäftad med ett ägarskap (viktigt i
sammanhanget).
Här skall nämnas att jag, trots omfattande sökningar, inte har kunnat återfinna
ovan nämnda fullständiga, d.v.s. fyrfaldiga, definition någonstans i litteraturen
eller i något större välrenommerat uppslagsverk. Att det förhåller sig så kan
naturligtvis ha många orsaker. En orsak som inte kan uteslutas är att det finns
krafter som verkar för att begreppet fiat-pengar skall förbli vagt och
ofullständigt definierat, för att på så sätt försvåra forskning på det ekonomiska
område som intresserar sig för denna typ av pengar. Som exempelvis är det som
skrivits i Wikipedia och andra större uppslagsverk ofullständiga i sina respektive
definitioner, ofta beträffande både det tredje och det fjärde definitionskriteriet av
de fyra som jag för fram, d.v.s. kriteriet att äkta fiat-pengar skall vara en
handelsvara i byteshandel och att de skall ha ett formellt initialt ägarskap. Och
ingen enda officiell kunskapskälla, vad jag kunnat återfinna, tar upp det absolut
viktigaste definitionskriteriet - ägarskapet. Om man är konspiratoriskt lagd, som
jag har blivit, luttrad av min forskning (jag misstänker att en annan agenda följs
än den officiella som deklareras av våra folkvalda politiker), skulle man sålunda
kunna tyda uppslagsverkens överlag bristfälliga definitioner som att
bristfälligheterna är åstadkomna med flit för att undanhålla att viss - i själva
verket avgörande – information angående äkta fiat-pengar kommer till allmän
kännedom. Ty då kan egentligen ägarlösa pengar vidlyftigt lånas ut i sken av att
det är en underförstådd (indirekt) självklarhet att dessa har en ägare. Ägandet
273

framställs som så självklart att det aldrig ens behöver beröras i det direkta
förhandlingsresonemanget, inte behöver diskuteras. Lika självklart som att
kejsarens nya galanta kläder inte ens behöver ifrågasättas - såvida man inte råkar
vara ett barn med ännu oförvanskat och öppet sinne...
När det gäller ägarlösa pengar, är det jag, ”barnet” med det oförvanskade
sinnet, som säger sanningen: att kejsaren är naken. Det hela handlar innerst inne
om en medvetet informationsundanhållande affärsstrategi, som jag i trilogins del
I poängterade är en mer än vanlig strategi i det sammanhang som den dolda
bank- och penningmakten - samhällskraften B - verkar. Det handlar om att
undanhålla information i syfte att mörklägga, d.v.s. för att skapa en illusion, att
”inbilla folket att kejsarens kläder är så ypperliga att saken är utom all
diskussion”. Summa summarum skall därför understrykas att ovanstående
fyrfaldiga och mer kompletta kriteriedefinition av begreppet fiat-pengar är mitt
eget förslag till hur begreppet skall definieras. Min utvidgade definition har stor
betydelse för hur framtidens samhällsekonomi, på mitt förslag i trilogin del III,
bör utformas, byggd på - äkta fiat-pengar.

Att förstå en illusion genom att avslöja den, är detsamma som att
lösa en paradox...
I del I gav jag med Akilles och sköldpaddan ett exempel på hur man kan luras
med hjälp av logik hemmahörande i ett helt annat logiskt system än det vi är
vana att hantera och tänka med. En logik som egentligen inte gäller, men som
kan ges sken av att gälla: Att Akilles inte klarar att springa ikapp sköldpaddan.
Lösningen på just den illusionen (paradoxen) var att leta upp den i
sammanhanget avgörande eller grundläggande information (”första spadtagetinformation”), som visar att paradoxen bara är giltig inom ramen för sitt eget
logiska system. Men för att förstå den saken, måste man på något sätt komma åt
nämnda grundläggande ”första spadtaget-information” - vilket kan vara nog så
knepigt, eftersom den kan vara ytterst noga gömd. Så länge man inte kommer åt
informationen, kan man inte förstå, och då måste man betraktas som alltjämt ett
offer för paradoxen, illusionen. Zenon317, upphovsmannen till anekdoten om
Akilles och sköldpaddan, ville således med sin berömda paradox visa hur det är
fullt möjligt att gömma information och på så sätt lura åskådaren. Och i princip
tog det som nämnts 2 000 år att hitta fram till den grundläggande ”gömda”
informationen så att illusionen kunde förstås och avslöjas. Att förstå en illusion
genom avslöjande av den är detsamma som att lösa en paradox.
Jag upprepar: I fallet med fiat-pengarna har författaren till Wikipediadefinitionen ovan omedvetet glömt eller medvetet gömt två viktiga delar i den
korrekta definitionen av begreppet fiat-pengar som då övergår i äkta fiat-pengar:
att äkta fiat-pengar skall betraktas som en handelsvara i byteshandel - och allra
viktigast - att de är behäftade med ett formellt ägarskap. Ovanstående
Wikipedia-definition måste naturligtvis ses som passande som hand i handske
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för ett bankväsende som i samarbete med en delvis mutad och korrumperad
statsmakt inte vill sätta det initiala ägarskapet till skapade pengar under lupp. Så
länge sak inte görs av ägarfrågan, kan bankväsendet ganska tryggt fortsätta sin
bedrägliga affärsverksamhet. Men den dag som frågor börja väckas kring
ägarskapet av bankernas utlåningspengar, ja, då ligger bankerna ”minst sagt illa
till”. Det finns nämligen ingen lag som ger stöd för ett dylikt bankägande. Och
det var ju just detta faktum som var det minst sagt sensationella konstaterandet
(avslöjandet) i den prejudicerande rättegången mellan advokat Jeromy Daly och
First National Bank of Montgomery 1969 i Minnesota318.
Genom att således medvetet eller omedvetet definiera begreppet fiat-pengar
så ”slarvigt” eller ”ytligt” som fallet är i Wikipedia-definitionen, blir den som
läser definitionen på internet inte uppmärksammad på att formellt initialt
ägarskap har utomordentligt stor betydelse när det gäller fiat-pengar. Inte heller
betonas i nämnda definition att fiat-pengar är en handelsvara i byteshandel.
Kanske därför att ett sådant påpekande skulle leda människor in på tankegångar
kopplade till det känsliga ägarskapet? Normalt är betal- eller bytesvärde i
byteshandel, som ovan konstaterat, kopplat till ett ägarskap, varför åtminstone
en del människor då skulle kunna förmodas börja reflektera över
ägarskapsfrågan, om den officiella definitionen innehöll handelsvarekriteriet.
Och just den saken är inget som bankväsendet önskar sig. Här står det istället
högt upp på listan att med alla medel (läs illusionskonster) som står till buds
dölja (mörklägga) vad som faktiskt pågår. Idag har modern högre matematik
hunnit så långt i sin utveckling att det går att genomskåda invigda politiker i
deras samarbete med det internationella banksystemet, vilket vi kanske har
anledning att vara tacksamma för.
Om Wikipedia-definitionen händelsevis medvetet undanhåller först och
främst ägarskapskriteriet men också handelsvareditot, handlar det i så fall om ett
aktivt mörkläggande eller undangömmande av just det som jag tjatar om som så
samhällsväsentligt, nämligen den första spadtaget-information som ligger i den
samhällsavgörande frågan nummer II - vem i samhället som skall äga pengarna
som de penningtillverkande maskinerna producerar. Man kan i så fall också se
definitionen som ett indirekt undanhållande av faktumet att bankerna inte äger
de pengar som de lånar ut. ”Pengar” som bankerna förvisso själva har gett sig
tillstånd att tillverka (genom banklagar designade till eget gagn), men saknar
tillstånd att låna ut, eftersom de formellt inte är ägare. ”Pengar” som jag längre
fram dessutom skall visa strikt juridiskt är att betrakta som en
tillverkningsprodukt som är total värdelös, och som därför inte kan användas i
samhället. Om så ändå sker, vilket ju är fallet, handlar det om perfekt
penningförfalskning319 och urkundsförfalskning. En hel räcka med mycket
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allvarliga brott blir därmed synlig. Det är därför en minst sagt prekär situation
som internationellt bankväsende har valt att involvera sig i. Allt hänger på att de
inte genomskådas. Men som vi vet: Förr eller senare kommer alltid sanningen
fram.

Konsten att tillverka en produkt som inte går att använda, men
ändå använda den...
Kära läsare, eftersom begreppen äkta och oäkta fiat-pengar kommer att
användas om och om igen i den fortsatta texten, har jag här vinnlagt mig om att
dessa två begrepp på alla sätt skall vara uttömmande definierade. Det skall inte
råda det minsta tvivel om begreppens innebörd. Saken är nämligen den att
internationellt bankväsende, som jag visat tidigare, numera tillverkar pengarna,
som de lånar ut i stort sett i samma ögonblick som lånen beviljas (gäller såväl
centralbanker som affärsbanker och kreditkortsföretag). Dessutom har
bankväsendet i USA genom två händelser 1965 och 1971 [se nedan] (med
motsvarande alternativdatum i över hundra andra centralbanksnationer världen
över) valt att (definitionsmässigt felaktigt) kalla dylika i ögonblicket tillverkade
utlåningspengar för just fiat-pengar utan att ange om det rör sig om äkta
respektive oäkta fiat-pengar. Konsekvensen har blivit ett absolut gigantiskt
samhällssabotage av historiska proportioner, där Grekland, Spanien, USA,
Irland, Estland, Island etc. är exempel på länder med synnerligen elakartade
statsskuldsättningar som följd av att en illusorisk (felaktig) form av fiat-pengar
(så kallade oäkta fiat-pengar) började användas i dessa länder, alla med
centralbanksekonomi320, med Sverige som gott sällskap.
Vad som hände vid denna övergång var nämligen en explosionsartat ökad
utlåning mot ränta, som lett till mycket svåra skuldfällor, som alla känner till.
Längre fram i del II, i min analys av det amerikanska samhällets ekonomiska
utveckling efter revolutionen på 1700-talet321, kommer jag att i detalj visa varför
införandet av oäkta fiat-pengar har medfört en explosivt ökad utlåning i inte bara
USA, utan i hela världen. Det skedde efter de två händelserna: 1) efter att den
amerikanska kongressen antog lagen The Coinage Act of 1965, inklusive dess
paragraf 5103, som i princip utvidgar den gamla Lincoln-lagen Legal Tender
Act från 1862 till att även omfatta den privata banksfärens (central- och
affärsbankernas) egentillverkade pengar. Det vill säga att de dessa, i likhet med
statens egna322 pengar, från och med år 1965 är att betrakta som legal tender,
lagliga betalningsmedel, samt 2) efter att guldmyntfoten den 15 augusti 1971
avskaffades i USA, vilket sedan spred sig världen över. Båda händelserna
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djupanalyseras sålunda längre fram i denna del av trilogin. (Utdrag323 från The
Coinage Act of 1965 § 5103:
United States coins and currency (including Federal reserve notes and circulating notes
of Federal reserve banks and national banks) are legal tender for all debts, public
charges, taxes, and dues. Foreign gold or silver coins are not legal tender for debts.
(På svenska: Förenta staternas mynt och valuta [inklusive Federal Reserves sedlar och
cirkulerande sedlar tillhörande Federal Reserve Bank och nationella banker] är lagliga
betalningsmedel för alla skulder, allmänna utgifter, skatter och avgifter. Utländska guldeller silvermynt är inte lagliga betalningsmedel för skulder.)

Här vill jag att du skall se, att om man nu som samhällsmedborgare råkar vara
intresserad av vad det inte helt vanliga begreppet fiat-pengar i betydelsen äkta
fiat-pengar står för, är risken stor att man bara delvis får veta sanningen, d.v.s.
begreppets hela och grundläggande definition, något jag redan berört,
åtminstone om man förlitar sig på välkända uppslagsverk som Wikipedia,
Websters Encyclopedia Britannica och Investopedia. Således ger inte ens Ellen
Hodgson Brown någon uttömmande definition av vad äkta fiat-pengar är i sin
bok ”Bankerna och Skuldnätet”. I min trilogi använder jag sålunda
fortsättningsvis de två begreppen äkta och oäkta fiat-pengar utifrån mina
egenangivna fyrfaldiga och tvåfaldiga kriteriedefinitionerna respektive. Därmed
hävdar jag att den tillräckligt fullständiga definitionen av begreppet fiat-pengar
återupptäcks samtidigt som den oäkta formen blir tydligt definierad. Dessa
klargöranden behöver göras för att begreppet äkta fiat-pengar skall bli logiskt
och konsekvent användbart som inget mindre än en hörnsten i framtidens
ekonomiska system. Den fortsatta analysen i kapitel 28-31 i del II kommer
således att klargöra att det är en logisk nödvändighet att använda denna
fullständiga definition av begreppet äkta fiat-pengar.
Om man tittar på Wikipedias information om fiat-pengar igen, kan man
konstatera att den, förutom att definitionen är ofullständig, i ett avseende också
innehåller direkt felaktig information. Så här står det (sv.wikipedia.org): De
flesta valutor i världen är fiat-pengar, till exempel amerikanska dollar, euro och
svenska kronor. Felaktigheten består i att ägarkriteriet inte är uppfyllt, vilket är
helt nödvändigt för att världens ledande valutor med rätta skall kunna kallas fiatpengar i betydelsen äkta fiat-pengar. Den saken kan tydligast åskådliggöras
genom att titta på amerikanska förhållanden. Så här ligger det till: Amerikanska
dollar tillverkas inom ramen för ett monopol, som blev ett faktum i och med att
den i inledningen omnämnda kontroversiella lagen Federal Reserve Act den 22
december 1913 vann kongressens godkännande. En händelse som jag har
anledning att återkomma till längre fram i texten.
Här är avsikten att klargöra att det är den privatägda centralbanken Federal
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Reserve Bank i USA som innehar monopoltillståndet att tillverka amerikanska
dollarsedlar. Resten av det privata bankväsendet i USA, i gott sällskap med det
omfattande nätet av privata kontokortsföretag, har rätt (?324) att tillverka
elektroniska amerikanska pengar samt amerikanska dollar i ytterligare ett antal
så kallade betalformer, såsom checkar, postväxlar etc. Amerikanska staten
tillverkar endast - mynt. Sålunda mynt som uttrycks i dollar eller i delar av
dollar, där denna myntproduktion står för mindre än en promille av den totala
penningtillverkningen i USA.
Det är alltså det privatägda bankväsendet, med de amerikanska
centralbankerna (Federal Reserve Bank med sina 12 regionala enheter) och
kreditkortsföretagen inräknade, som tillverkar åtminstone 99,9999 procent av
alla världens US dollar. Det innebär att detta omfattande privata bankväsende
sedan konstitutionen tillkom, successivt har utverkat tillstånd av kongressen,
genom bankoktrojer och framför allt genom lagen från år 1913, Federal Reserve
Act, att tillverka US dollar - men, värt att notera, nämnda bankväsen har inget
som helst lagligt stöd för att kalla de tillverkade kolossalsummorna US dollar för
eget ägda pengar. Varken amerikanska centralbanken, affärsbankerna eller
kreditkortsföretagen har fått, eller ens försökt få, tillstånd för den saken, varken
genom lag eller på annat sätt, därför att framtagandet av en sådan lag idag,
skulle röja hela deras bluff. En sak som jag återkommer till.
En referens som styrker detta påstående om nämnda privata aktörers
avsaknad av ägarskap, är advokat Dalys rättegång mot First National
Montgomery Bank år 1969, där den kontroversiella ägarfrågan juridiskt togs
upp i domstol. Frågan har sålunda gåtts igenom rättsligt och - blivit besvarad.
De kommande stora utredningarna får noggrant arbeta fram ytterligare
referenser genom att minutiöst gå igenom av en lång rad nationers lagstiftning
på det här området. Det innebär rent faktiskt och strikt juridiskt att det samlade
privata bankväsendet i USA har tillstånd att tillverka en produkt - som inte går
använda! Så drastisk blir nämligen den juridiska konsekvensen. Som nämnt,
återkommer jag till just denna detalj i samband med analysen av perfekt
penningförfalskning325, samt även i analysen av efterspelet till den amerikanska
revolutionen på 1700-talet326.
Det jag här vill sätta fingret på är att det privata bankväsendet i USA saknar
laglig rätt att låna ut de US dollar som man masstillverkar, eftersom man inte är
formell ägare av sin tillverkningsprodukt. Utlåningsrätten är något man själv
har tagit sig. Av detta följer givetvis att man heller inte kan begära ränta för det
man illegalt lånar ut. I och med att man detta till trots både ”lånar ut” och begär
ränta, gör sig nämnda bankväsen skyldigt till en rad lagbrott, bland annat
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inkluderande urkundsförfalskning (juridiskt kontraktsbrott), vilket jag noggrant
redan gått igenom i texten, eftersom endast det eget ägda kan lånas ut.

Storspindlarnas akilleshäl ur synvinkeln äkta fiat-pengar...
Ytterligare en detalj är i detta sammanhang värd att notera: Sedan år 1965 har
det nämnda privata bankväsendet i USA sålunda en särskild lag, The Coinage
Act of 1965 [Legal Tender Statue (31 U.S.C. Section 5103)], till stöd för att
deras pengar, ca 99,9999 procent av den totala amerikanska penningmängden, är
legal tender, lagligt betalningsmedel, ett av äkta fiat-pengars fyra grundkriterier.
Att något utgör lagligt betalningsmedel skulle kunna ses som en nödlösning på
just nämnda brist på ägarskap, en fråga som inte ens storspindlarna kan lösa på
bättre sätt. Just avsaknaden av ägarskap till alla dessa kolossalbelopp pengar,
som storspindlarna, i egenskap av bankväsendets huvudmän i sista instans, lånar
ut (urkundsförfalskningen), är deras stora akilleshäl, som det för dem gäller att
skydda med alla till buds stående medel. För dem handlar det om verksamheter i
långt över 100 centralbanksnationer världen över.
Att en analytisk text som denna är ovälkommen för dem, är ett
understatement. Mer om detta följer senare i min trilogi, liksom om hur det
centrala begreppet fiat-pengar i betydelsen äkta fiat-pengar medvetet har
förvrängts, eller åtminstone decimerats definitionsmässigt, av denna höga nivå
av samhällskriminalitet till dess egen vinning. Här behöver man förstå, att när nu
ägarskapet till tillverkningsprodukten pengar är omöjligt för privatbankirerna att
uppnå, skulle de med hedern i behåll på sin höjd kunna kalla sina så kallade
pengar för en tillverkad produkt som inte kan lånas ut. Det enda lagliga sättet att
förmedla pengarna till samhället vore som gåvor, vilket man bevisligen valt att
inte göra.
Min text är skriven med syftet att öppna ögonen på människor, helst över hela
världen, på det att de skall förstå att tunga indikationer talar för att inte så få av
världens politiker, bland annat inom lagstiftande församlingar, inom ramen för
mutor och korruption och som invigda politiker, har valt att skapa illusioner
(mörkläggningar) i syfte att listigt gömma undan avgörande information (det jag
kallar första spadtaget-information) från att bli öppet känd och omdebatterad i
samhället. Dessa är på så sätt otvetydigt medverkande i det intelligent
genomförda jättebedrägeriet som pågår för fullt i världssamhället.
Illusionsskapandet och bedrägeriet har möjliggjorts eftersom den breda
allmänheten är helt outbildad inom ämnet konstitutionell logik. De få människor
som behärskar ämnet, har i den mån de har använt sina kunskaper på
bedrägeriets sakområden hittills inte vågat knysta om det de anat eller vet som
jag nämnde i introduktionsboken till huvudboken. Åtminstone ett undantag är
det i matematikkretsar omtalade geniet i konstitutionell logik
matematikprofessor Kurt Gödel327 som 1939 gjorde klart för en tjänsteman på
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den dåvarande amerikanska invandringsmyndigheten på Ellis Island att
amerikanska konstitutionen kan manipuleras och att så redan har skett [se del III
i trilogin]. Gödel redogjorde förmodligen för de fyra dörröppnarna respektive 4
kryphålen i Articel 1, Section 8 avseende kongressens maktbefogenheter328. I
min trilogi får du som läsare en inblick i hur konstitutionella logiker (bland
annat forskare i matematik) arbetar med sina färdigheter och arbetsverktyg, när
de ytterst noggrant och metodiskt undersöker den logiska strukturen i de logiska
system, som våra samhällen består av. Därmed är du nu förberedd för att kunna
ta del av en djupare analys av det kraftfulla ekonomiska begreppet äkta fiatpengar, och till vilken enastående nytta dylika pengar kan vara i ett samhälle när
de används på ett korrekt sätt. Samtidigt kommer du att få inblick i hur oäkta
fiat-pengar använts i olika samhällssammanhang.

Den mekanism som förändrar ett samhälle: samhällets
urkraft329...
För att logiskt förstå denna 1:a nyckel till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi baserad på så kallade äkta fiat-pengar är det nödvändigt att
förstå den mekanism som förändrar ett samhälle (d.v.s. i bästa fall utvecklar
samhällets välstånd och livsglädje, i värsta fall, som just nu sker i flera delar av
Europa, nedmonterar och underminerar desamma). Många människor tror att det
är pengar i sig, tillgången på dessa, som bygger ett samhälle. Har en nation bara
pengar så är dess framtid tryggad, anser dessa människor. Detta är en grov
missuppfattning. Pengar är blott en underordnad detalj. Visserligen är det
mycket välgörande om pengar finns och hanteras på ett människovänligt sätt,
men de är inte på något vis avgörande för om ett samhälle skall utvecklas. Vad
är då långt mer betydelsefullt?
Jag ser att den helt avgörande och dominerande samhällsförändrande kraften
är den urkraft som har funnits i alla tider i alla samhällen, ja, långt innan pengar
var uppfunna som idé och samhällsinstrument. Urkraften är, och jag upprepar,
summan av människors många sysselsättningar eller värv i såväl ”helg som
söcken”, dag ut och dag in året runt, år efter år, årtionde efter årtionde…
Samtliga invånares (absolut alla inräknade) samtliga sysselsättningar, ja,
absolut alla sysselsättningar i alla människors respektive liv. Ja, även små barn
inräknade, eftersom dessa barn växelverkar med samhället på olika sätt, som
exempelvis att de engagerar vuxna som ger dem omsorg, mat och sköter om
dem på olika sätt direkt och indirekt. Urkraften är sålunda absolut alla
människors sysselsättningar i samhället, inte bara lönebehäftade
sysselsättningar, utan även alla ytterligare, obetalda sysselsättningar, som kan
vara ideellt arbete, fritidssysselsättningar, hobbyn etc.
Lägg här noga märke till att jag använder orden förändrar samhället, ty
förändring kan ju se mycket olika ut, alltifrån samhällsutveckling till
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samhällsförstöring, från något konstruktivt till något destruktivt, beroende på
vilken för typ av sysselsättningar som har övertaget. Samhällsutveckling väljer
jag att definiera som framskapandet av en tilltagande grad av blomstrande
välstånd, inbegripande ökad grad av fred, harmoni och livsglädje för samhällets
flertal av människor (och djur). Samhällsdestruktion definieras på motsvarande
sätt som skapandet av ett alltmer degenererat välstånd, präglat av tilltagande
grad av livsleda, umbäranden, social utslagning och arbetslöshet för människor
och djur i ökande omfattning, inkluderande disharmoni och i värsta fall också
krig och ragnarök.

När pengar som idé uppfanns...
De tre samhällsavgörande frågorna I, II och III, som spelar en så viktig roll i
denna text, kommer sålunda in först på ett underordnat andrahandsplan i
samhällsbyggandet i och med att pengar som idé kommer in i bilden och blir ett
bidragande komplement i samhällsbyggnationen, eller i vissa fall samhällsdestruktionen. När väl pengar finns på plats som verktyg i samhället,
blir människors medvetenhetsgrad beträffande de tre frågorna I, II och III
avgörande för om samhället skall slå in på utvecklings- eller destruktionslinjen,
som jag gått igenom i tidigare kapitel. Sålunda bestäms ett samhälles förändring
grundmässigt av hur detta samhälles alla människor kollektivt väljer att förhålla
sig till sig själva, till varandra och till andra samhällens (nationers) människor i
tanke och gärning.
Här finns också de påverkande aspekter som hur människor och samhällen
väljer att förhålla sig till naturen och djuren i ett växelspel. Samhällets urkraft
utvidgas i det ögonblicket i sin grundläggande definition att omfatta också den
samlade naturens och djurens många ”sysslor”. ”Sysslor” som är naturens och
djurens naturliga sätt att vara på. Finns sedan pengar också med i bilden (vilket
ju vanligvis är fallet), blir människors medvetenhet eller omedvetenhet om de tre
frågorna I, II och III samhällsavgörande, eftersom medvetenhet eller inte om
dessa tre frågor har en oerhört stor inverkan på just den förändrande urkraften.
Naturligvis satt människor i forntiden, innan pengar var uppfunna, inte och
rullade tummarna i väntan på uppfinningen skulle ske. Kanske mer än någonsin
sysslade människor då med saker och ting, inte minst för att överleva, vilket på
olika sätt och i olika grad förändrade deras samhällen beroende på hur sysslorna
såg ut. Fred exempelvis förändrade samhället på ett sätt, krig på ett annat. Till
vardags handlade det primitiva samhällslivet om jakt, fiske, kanske jordbruk, allt
för att upprätthålla livet. I sysselsättningarna ingick också som en viktig del att
byta varor och tjänster med varandra genom primitiv byteshandel (eftersom
pengar ännu inte fanns). Man hade med sig sina varor på ryggen eller på kärror,
och möttes på torg eller vid handelsställen och utbytte varor och tjänster med
varandra. Ett förfarande som var både omständligt och ofta tungt, därför att
bägge parter i byteshandeln ständigt måste bära med sig sina respektive varor för
att bytena skulle kunna verkställas.
281

Pengar som idé uppfanns ursprungligen i syfte att underlätta de många
bytena av varor och tjänster som pågick vardag som helg. Liksom hjulet
ursprungligen föddes som idé för att underlätta transporter. Människor satt inte
och väntade på att hjulet skulle uppfinnas innan man började transportera saker.
Naturligtvis förändrades samhällena (utveckling eller destruktion) redan före
hjulets respektive pengarnas tid, därför att det som är helt avgörande för
förändring som sagt är de samlade sysselsättningarna som sker, att arbeten i vid
bemärkelse utförs, inte att hjälpmedel som hjulet respektive pengar finns. Men
när hjälpmedel väl är uppfunna, sker samhällsförändringar mycket snabbare och
smidigare, men det är en annan sak.

En högutvecklad människovänlig väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi...
Hittills i historien har man valt att hantera pengar på ett sätt som dominerats av
girighet och maktbegär (eftersom stor tillgång på pengar i allmänhet har
befrämjat makt) i sådan grad att det på ett i huvudsak negativt sätt har gått ut
över samhällenas utveckling. Kapitalism (den centralbanksekonomiska
principen) med sin inbyggda matematiska omöjlighet p.g.a. ut- och inlåning av
pengar mot ränta, är ett slående exempel på den saken - girighetstänkandet och
maktbegäret - vilket som sagt har haft en mycket speciell, ofta mycket negativ,
inverkan på samhällens utveckling, med följd att det många gånger har handlat
om tillbakagång, destruktion.
Som princip är utlåning mot ränta och plutokrati, d.v.s. diktatoriskt
rikemansvälde, som intimt hör samman med denna princip, förmodligen mycket
gamla företeelser, eftersom utlåning mot ränta finns belagt åtminstone före
Gamla testamentets tid. Åtminstone Gamla testamentet i Bibeln varnar för uttag
av ränta, ocker och girighet, vilket, om man vill, kan ses som varningar för
kapitalism, nämligen att samhällen inte skall byggas på principen om ut- och
inlåning mot ränta, som är den centralbanksekonomiska principen. Idag står
mänskligheten på tröskeln till att få kunskap om att använda pengar på ett
betydligt mer utvecklat sätt, i själva verket det fullkomliga sättet att använda
uppfinningen pengar på och som inbegriper bland annat användande av den
tillräckligt utvecklade definitionen av fiat-pengar. (Som det fullkomnade sättet
att använda uppfinningen pengar på kommer i sin tur, inom en inte alltför
avlägsen framtid, att avlösas av ett ännu mer utvecklat system, där pengar
överhuvudtaget inte längre behövs, utan tid (bokförd arbetad tid) blir
betalningsmedlet, vilket bland annat författaren Martinus330 ger logiska belägg
för i sin kosmologi, som jag refererar till här och var i texten.
Vem Martinus är och vad dennes kosmologi och världsbild representerar
kommer jag att omnämna längre fram i del III av trilogin när du har mer
baskunskaper att kunna hantera de mycket avancerade begrepp som inryms i så
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kallad högkulturkunskap som bland annat Martinus kosmologi är en representant
för. Här vill jag bara att du skall se att även fullkomningen av sättet att använda
pengar genomgår en utvecklings- och förändringsprocess. Och då kommer vi
alltså att vara tillbaka på det penninglösa stadiet igen, men givetvis långt, långt
mer utvecklade än i vår första penninglösa tillvaro, där betalningsmedlet ju var
varorna som sådana. Det handlar bland annat om att introducera superdatorer på
ett högintelligent sätt och som jag återkommer till i del III.
Men vi skall inte gå händelserna i förväg. Utvecklingen måste få ha sin
gång. Först skall vi alltså lära oss att använda pengar på det fullkomliga sättet,
på det sätt som de är avsedda att användas på. Fram träder då det ekonomiskt
system som har en så viktig plats i denna bok, systemet som jag kallar en
högutvecklad människovänlig väl fungerande monetärt finansierad ekonomi.
Det är ett ekonomiskt system som är baserat på fiat-pengar i dess korrekta331,
utvecklade definition, som jag för till torgs och där jag betonade begreppet redan
i inledningen av kapitel 28 genom att tala om äkta fiat-pengar.
I den fortsatta texten genom del II och del III av trilogin kommer jag att tala om
såväl äkta som oäkta fiat-pengar. När jag enbart skriver fiat-pengar betyder det
att begreppet oäkta fiat-pengar avses om inte annat sägs.

Slag i slag, i tusen och en detaljer, förvandlas samhället i grunden,
och på alla nivåer…
Ekonomisk historia redovisar få, men ändå några praktiska exempel där en mer
eller mindre människovänlig, väl fungerande monetärt finansierad ekonomi har
tillämpats, som jag också tar upp i min text. Längre fram i texten redovisar jag
hur en högutvecklad människovänlig väl fungerande monetärt finansierad
ekonomi baserad på äkta fiat-pengar kan och bör utformas, grundad på
åtminstone 22 stycken så kallade nycklar. Här studerar vi än så länge ett av
dessa välfungerande, monetärekonomiska exempel, nämligen den från början
centralbanksekonomiskt skolade centralbankschefen Hjalmar Schachts
verklighetsexempel i Tyskland332 under 1930-talets mitt.
Schacht var en pionjär i praktiskt tillämpande av monetärt finansierad
ekonomi baserad på äkta fiat-pengar, och han lyckades till och med under de
första två åren, 1934-1936, av det tyska ekonomiska experimentet (som i sin
helhet omfattade åren 1934-1945) få på plats en viss grad av människovänlighet,
om än svagt utvecklad, vilket måste anses ha varit en bedrift med tanke på att
han arbetade inom ramen för en extremt brutal diktatur, som gjorde sig skyldig
till såväl krigsbrott som brott mot mänskligheten. Den sålunda kapitalistiskt
skolade Schacht såg i sina djupgående självstudier av ekonomisk historia att
kapitalism som ekonomiskt system betraktat är ett jämförelsevis ineffektivt,
svagutvecklat ekonomiskt system när det gäller förmåga att bygga välfärd för
331
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många i ett samhälle333.
Schacht gjorde i sina studier en jämförelse mellan centralbanksekonomi
(kapitalism) och de respektive monetärekonomiska system som kung Henry I,
Benjamin Franklin och president Abraham Lincoln hade använt sig av334. Han
kunde då ”med egna ögon” konstatera den uppenbara välståndsbyggande urkraft
som låg i att använda pengar på ett monetärfinansierat ekonomiskt sätt. Den
springande punkten låg i att Henry I, Benjamin Franklin och Abraham Lincoln
hade medvetandegjort den stora betydelsen av åtminstone två (I och III) av de
tre helt samhällsavgörande frågorna I, II och III, i första hand för sig själva,
men också mera allmänt för människorna i deras respektive samhällen, England,
den amerikanska kolonin Pennsylvania och nordstats-USA. Hur tydliga man var
med ägarskapet av de fiat-pengar man tillverkade blir en uppgift för de stora
utredningarna att klargöra.
Huruvida Schacht var medveten om det ekonomiska experimentet på ön
Guernsey, överlåter jag också till de stora utredningarna att besvara som jag
nämnde tidigare. Schacht såg att det inte är pengar i sig som förändrar
(utvecklar/destruerar) ett samhälle, utan att det i första hand är summan av alla
samhällets invånares sysselsättningar som är den verkliga samhällsförändrande
urkraften, där det ständigt pågående utbytet av varor och tjänster spelar en
utomordentligt viktig roll. Utifrån detta konstaterande, insåg den geniale
Schacht att den verkligt ”magiska”, samhällsbefrämjande nyckeln ligger i att ge
pengar status eller rang av att vara dels en handelsvara bland andra
handelsvaror, dels att denna handelsvara skall vara frikopplad från det gamla
upplägget, att pengar skall ha ett bakomliggande fysiskt värde, såsom guld,
silver eller någon annan värdefull och sällsynt vara (vilket, som beskrivits
tidigare i texten, hade sitt ursprung i guldsmedernas på 950-talet påbörjade
utlåningsverksamhet, där det bakomliggande guldet bestod av rika människors
depositioner335, inte guldsmedernas egna guld).
Genom att frikoppla pengar från ett bakomliggande värde (oftast guld), blir
det möjligt att genom ett enkelt myndighetsdekret (i kung Henry I:s fall ett
regentdekret) rätt och slätt påbjuda att handelsvaran ”pengar”, som saknar reell
bakomliggande värdeuppbackning, fortsättningsvis skall uppfattas vara behäftad
med ett värde (ett betalnings- eller bytesvärde), utan annan uppbackning än
påbudet i sig. Vad som då framträder är ”en uppfinning”, där pengar sålunda är
att betrakta som en handelsvara bland andra handelsvaror av det slag som är helt
dominerande, nämligen handelsvaror med de två fundamentala egenskaperna 1)
betalnings eller bytesvärde och 2) ägarskap. Detta resonemang leder fram till
den tillräckligt utvecklade korrekta, utvidgade definitionen av fiat-pengar (så
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kallade äkta fiat-pengar336). Äkta fiat-pengar är, och jag upprepar, en typ av
pengar som är bärare av följande fyra egenskaper: 1) De saknar
gulduppbackning, 2) de har ett betalnings- eller bytesvärde, 3) de skall betraktas
som en handelsvara i byteshandel och 4) de är behäftade med ett formellt
ägarskap.
Sålunda, genom instiftad lag, där all bakomliggande gulduppbackning slopas,
är det sålunda möjligt att helt sonika bestämma att pengar dels, i och med att de
tillverkas ”ur tomma luften”, skall vara behäftade med ett folkligt (statligt)
ägarskap från allra första början, dels med ett bestämt betalnings- eller
bytesvärde i all förekommande samhällelig byteshandel. Fram träder då
handelsvaran äkta fiat-pengar i min utvidgade definition.
I det ögonblick detta är beslutat och processen är igångsatt händer något som
måste beskrivas som inget mindre än storartat: Slag i slag, i tusen och en
detaljer, förvandlas samhället i grunden, och på alla nivåer - det är här det
förtrollade kommer in i bilden - magiken. Vilket Schacht också ger uttryck för i
titeln på sin bok ”Magic of Money”. Benjamin Franklin omtalar detta storartade
gång på gång i sin år 1729 publicerade bok: ”En blygsam undersökning av
beskaffenheten hos och nödvändigheten av en pappersvaluta” (”A Modest
Enguiry into the Nature and Necessity of a Paper-Currency” 337).
Även andra äldre eller mycket gamla böcker, som avhandlar det engelska
tallysystemet338 på 1100-talet, använder liknande starka ord, vilket ni som
kommer att medverka i de stora utredningarna kommer att upptäcka när ni gör er
stora litteraturgenomgång. Ni behöver också utreda vad de gamla kulturerna i
Sydamerika, Afrika, Ryssland, Kina, Persien, Indien etc. eventuellt har att säga
om pengar i bemärkelserna av såväl äkta som oäkta fiat-pengar. Allt tyder på att
kapitalismens styrelsemän, storspindlar och spindlar (plutokratins överhöghet),
har låtit mörklägga omfattande ekonomisk-historiska kunskaper.
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Kapitel 29
Fortsättning den 1:a nyckeln till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar
Vad som händer när pengar ges ut fritt, enligt riktlinjerna för en människovänlig,
väl fungerande monetärt finansierad ekonomi, är att samhället spontant på ett
närmast explosivt sätt börjar blomstra, därför att den grundläggande
samhällsaktiviteten, som alltid finns där ständigt pågående, även utan fysiska
pengar, d.v.s. bytet av varor och tjänster - vilket är helt avgörande att förstå plötsligt verkställs så oändligt mycket lättare. Under förutsättning att de pengar
det handlar om är äkta fiat-pengar i enlighet med min definition.
Plötsligt blir då samhällsmotorn häpnadsväckande välsmord, efter att
dessförinnan ha varit gnisslande och trögfungerande p.g.a. otillräcklig tillgång
på smörjolja, d.v.s. med permanent inbyggd brist på pengar. Plötsligt tystnar
gnisslandet, och samhällsmotorn får upp högsta fart. Detta enbart genom att
optimal mängd smörjolja (äkta fiat-pengar) tillförs samhällets många kugghjul
som är människors samlade sysselsättningar som är urkraften339 i
samhällsförändring! Plötsligt upptäcker människor som får rikligt med dylika
äkta fiat-pengar i sin hand att endast den ena parten i byteshandeln behöver
kånka och bära varorna för att byteshandeln skall fungera. Byteshandeln
underlättas högst väsentligt. Den andra parten behöver bara bära på den
lättviktiga handels- och bytesvaran äkta fiat-pengar. Så ser förenklingen
(smörjningen) ut i en av sina aspekter.
Äkta fiat-pengar som handelsvara (eller för den delen pengar i mera generell
mening) kan utformas på olika sätt: som mynt av sten eller metall, stavar av trä,
eller, vilket blev fallet under utvecklingens gång, som sedlar av papper, och nu i
vår tid som elektroniska ettor och nollor i kombination. Enda nödvändigheten är
att pengars utformningssätt skall vara ändamålsenligt, d.v.s. vara lättare att
hantera än de faktiska bytesvarorna, och att de skall kunna masstillverkas.
Sålunda när pengar introducerades: inte nog med att den nya ”varan” var smidig
att använda och transportera, den gick dessutom att använda som bytesobjekt
mot samtliga andra varor och tjänster som förekommer i byteshandel. Prata om
framsteg! Så ser förenklingen (smörjningen) ut i ytterligare en av sina aspekter.
Här hade man plötsligt en universalvara i sin hand med den ”magiska”
egenskapen att den var gångbar mot vilken annan vara eller tjänst som helst. Inte
konstigt att den blev begärlig sedd ur det perspektivet. Ja, introduktionen av
pengar innebar ett betydande framsteg i mänsklig civilisations
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utvecklingshistoria. En annan fördel som människorna med handelsvaran pengar
(äkta fiat-pengar) i plånboken snart upptäckte var att dessa kunde bytas mot
varor och tjänster som de tidigare kanske inte hade kunnat införskaffa, därför att
de tidigare kanske (det gällde inte för alla) hade saknat varor av det slag som var
begärliga för motparten. Med äkta fiat-pengar på fickan ökade handelspartnerns
intresse. Plötsligt disponerade man över en bytesvara som verkligen var gångbar
i nästan alla situationer, en riktig ”universalvara”. Pengar blev på så vis snabbt
en både populär och eftertraktad ”vara”, samtidigt som de övriga varorna och
tjänsterna också naturligtvis behövdes. Pengar som sådana kunde man inte leva
på, varken äta eller dricka etc.
Det är förvisso inte pengar allena som bygger ett samhälle. Att ha en stor
bamsehög med pengar utan att använda dem, bygger inget samhälle. Det är när
de används, d.v.s. hela tiden är i rörelse som bytesvara, som ”magin” blir tydlig.
Det är bara i kapitalistiska samhällsekonomier med deras inbyggda brister på
pengar som det finns anledning att spara pengar, lägga dem på hög för alla
eventualiteter och för att kunna realisera önskedrömmar. Med äkta fiat-pengar
(i en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi) är det tvärt om: här finns
ingen anledning att lägga på hög, exempelvis att sätta in dem på ett konto därför
att de kanske kan bli behövda i framtiden. Äkta fiat-pengar, enligt den definition
jag rekommenderar i min text, skall i stället tillverkas i samma ögonblick som
ett samhällsbehov av pengar uppstår, och fördelas enligt vars och ens önskemål
och behov, vilket regleras sekundsnabbt med hjälp av högutvecklade
superdatorer.
Det är på detta sätt som framtidens äkta fiat-pengar kommer samhällets
många produktiva samhällsinvesteringar tillgodo, enligt de tre metoder som jag
strax skall redogöra för. Där hanteras äkta fiat-pengarna i en ständig rörelse i
form av löneutbetalningar, investeringar, hjälp till dem som behöver hjälp etc.,
etc. Skulle det indikeras att samhället behöver ytterligare äkta fiat-pengar, d.v.s.
påfyllning, tillverkar man mer pengar på ögonblicket med hjälp av
superdatorerna. Staten (folkets förlängda arm) ser då till att fylla på där de
enskilda behoven finns - dock att märka att pengarna hela tiden är öronmärkta
för att endast användas till produktiva samhällsinvesteringar, inte till
spekulation.
Äkta fiat-pengar skall således under inga omständigheter användas till spel
och spekulation (när det gäller den saken hänvisar jag till min analys i kapitlen 7
och 8). När det gäller spel och spekulation, som förvisso är mänskliga behov,
används i stället så kallade virtuella pengar, som inte skadar någon i
verkligheten. Användandet av virtuella pengar kan utvecklas till högintelligenta
sofistikerade lekar i animerade cybervärldar med hjälp av superdatorer för alla
människor som har dylika spelbehov, något som jag återkommer till längre fram
i del III av trilogin.
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Hanteringen av äkta fiat-pengarna kommer att regleras genom
tre juridiska lagar…
Att köpa och sälja saker i framtiden är sålunda detsamma som att byta den
ymnigt förekommande varan äkta fiat-pengar mot en faktisk vara eller tjänst.
Fundera över den saken, ty i dessa ord ligger nämligen den ”magiska” nyckeln
till monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar. Men... det måste
handla om äkta fiat-pengar, inget annat! Märk väl att något pyramidspel inte
skapas i denna typ av samhälle eftersom ränteprincipen har förbjudits efter att
människor insett vad ut- och inlåning mot ränta skapar i ett samhälle.
Utöver denna 1:a nyckel - äkta fiat-pengar - krävs ytterligare ett antal
nycklar, som jag strax återkommer till, för att den monetärt finansierade
ekonomin skall bli väl fungerande. Och att dessutom tkapa en ekonomi som blir
människovänlig, kräver ett helt batteri av ytterligare ”nycklar”, som jag också
återkommer till längre fram i texten. Här fortsätter vi med ett praktiskt exempel
för att du som läsare tydligt skall se magiken med äkta fiat-pengar i ett samhälle.
Säg att en jägare byter ett bäverskinn mot fyra skor till sin häst i byteshandel
med smeden. Innan bytet sker, är jägaren ägare av pälsskinnet och smeden av
hästskorna. Jägaren och smeden kommer överens om, förhandlar sig fram till, att
bäverskinnet motsvarar värdet av fyra skor till hästen. När väl
överenskommelsen är gjord, sker bytet. Bäverskinnet och de fyra hästskorna
byter ägare. Bytet av varorna mellan jägaren och smeden är därmed avslutat och
klart. Lika betalningsvärde samt ägarskap har bytts. Båda är nöjda. Klart.
När monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar introduceras i
ett samhälle, sker detta genom att staten (folkets förlängda arm) får förtroendet
(bemyndigas) att vara den enda instansen (monopolinstansen) som får tillverka
äkta fiat-pengar (där själva tillverkningen sker med hjälp av superdatorer).
Tillverkningen av äkta fiat-pengar - när det gäller sedelpengar, själva
tryckningen, när det gäller växlar och dylikt, pappersjobbet, när det gäller
elektroniska pengar, tangentarbetet etc. - kallar jag i min text för att staten ”ur
tomma intet” med folkets bemyndigande tillverkar samhällets
universalhandelsvara äkta fiat-pengar. Hanteringen av äkta fiat-pengarna
kommer att regleras genom tre juridiska lagar enligt:
Folket bestämmer genom lag att handelsvaran äkta fiat-pengar endast, jag
säger endast, skall tillverkas av staten. Detta för att folkets förlängda arm, staten,
skall ha full kontroll, d.v.s.100 procent kontroll, över dels hur mycket äkta fiatpengar som tillverkas, dels över sitt monopol, att det endast är staten som
tillverkar pengarna. Detta för att det inte skall bli vilda västern med en vildvuxen
flora av penningtillverkare, ”många kockar om soppan”, och i så fall en lätthet
att idka penningförfalskning.
Folket bestämmer genom lag att universalhandelsvaran äkta fiat-pengar skall
ha ett visst fastställt betalningsvärde per enhet (enheten krona, eller annan
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lämplig enhet), varpå denna typ av handelsvara kan börja användas i
byteshandel. Den speciella typ av pengar som används av en nation eller av flera
nationer gemensamt kallas, som alla vet, valuta. När det gäller äkta fiat-pengar,
kommer enhetens betalningsvärde egenmäktigt att bestämmas av staten (folkets
förlängda arm). Valutan kan som idag delas upp i olika valörer, som var och en
betingar ett decimalvärde av valutans fastställda enhetsvärde, betalningsvärdet.
Betalningsvärdet har, vilket är viktigt att känna till, inget som helst att göra med
vare sig själva materialvärdet som äkta fiat-pengarna tillverkas av, eller - när det
gäller äkta fiat-pengar – med något bakomliggande (backup-) värde, som guld,
silver eller annat fysiskt värde. Betalningsvärde (lagligt betalningsvärde; på
engelska legal tender) är blott ett genom juridisk lag fastställt värde.
Folket bestämmer genom lag att handelsvaran äkta fiat-pengar skall ha en
tydlig formell ägare i den stund de skapas, varpå alla samhällets invånare lätt
förstår och inser vem som är ursprunglig ägare. Folkets förlängda arm, staten, är
alltid initial, d.v.s. allra första ägare av äkta fiat-pengar när dessa lämnar
tillverkningsmaskinen, skapade ur tomma intet, vilket gäller ända fram till dess
att någon samhällsmedborgare (här kallad person A) har mottagit de
nytillverkade äkta fiat-pengarna i enlighet med någon av fyra regler (metoder)
för utförsel av dylika pengar till samhället.

Fyra utförselregler…
Handelsvaran äkta fiat-pengar kommer alltså att föras ut i samhället med hjälp
av fyra tydliga regler (metoder), med syftet att samhället hela tiden skall kunna
”svälja” eller hantera optimal mängd äkta fiat-pengar i produktiva
samhällsinvesteringar (således inte i spekulation), d.v.s. utan att det uppstår vare
sig brist eller inflation. Då kan utbytet av varor och tjänster, d.v.s.
samhällsekonomin expandera, utvecklas positivt. Nedan följer en redogörelse
för var och en av dessa i sammanhanget mycket viktiga fyra utförselregler
(metoder), som jag skall visa kan utvecklas till att omfatta även en femte regel
(metod):

Utförselregel nr 1…
Första regeln (metoden) för att föra ut handelsvaran äkta fiat-pengar i samhället
innebär att staten premierar (generöst betalar väl tilltagen lön till) alla
samhällsmedborgare som med mer eller mindre osjälviskt arbete befrämjar den
allmänna gemensamma välfärden i samhället (sålunda staten som betalar dessa
löner), d.v.s. till alla som bidrar till att bygga allt det som alla har nytta av.
Sålunda blir det en slags betalprincip som tillämpas här: staten betalar med äkta
fiat-pengar för utfört arbete. Mottagare av betalningen är alltså människor som
förstår och hörsammar det gemensammas bästa, statens behov. Det kan handla
om gemensamhetsbehov som att bygga vägar, broar, kanaler, röja i skog, skaffa
fram timmer, bryta malm för tillverkning av metaller som kan smidas och
bearbetas, bygga avloppskulvertar, dricksvattenkulvertar, sköta postgång, se
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över och administrera tele- och dataförbindelser, utbilda både på grundläggande
och högre nivåer inom skolundervisning, omsorg om barn, gamla och sjuka,
administrativa jobb, media, konstnärer, skådespelare o.s.v. Det finns otaliga
behov att tillgodose på listan som i varierande grad berör och är till gagn för alla
samhällets invånare.
Staten för alltså ut äkta fiat-pengar i samhället med hjälp av den första regeln
(metoden) genom att betala löner för utförda arbetsinsatser i syfte att få dessa
många samhällsbehov tillgodosedda. När lönen utbetalas, övergår sålunda
ägarskapet av äkta fiat-pengarna det handlar om samtidigt till den som mottar
pengarna. Man kan säga att det i transaktionen är lika värden som byts, enligt
principen för byteshandel: arbetsutföraren byter sin arbetsinsats mot ett lika
värde statliga äkta fiat-pengar. Den som tar emot lönen blir alltså andre ägare i
rad av äkta fiat-pengarna, näst efter ursprungsägaren staten, varefter pengarna
sedan fortsätter att byta ägare genom fortsatta bytesaffärer.
Via dylika löneutbetalningar för staten ut stora summor äkta fiat-pengar
(handelsvaran pengar) till samhället. Äkta fiat-pengar som är smörjoljan i
samhällsmotorn: ju mer pengar som staten kan föra ut på detta sätt, desto mer
välsmort fungerar samhällsmaskineriet och desto fler arbeten till allas bästa blir
utförda. Lägg här således märke till, att principiellt gäller att person A genom
den statliga lönen blir ny ägare av äkta fiat-pengarna. När sedan den allra första
bytesaffären äger rum, säg mellan personen A och en person B, använder A sina
genom lön förvärvade äkta fiat-pengar som bytesobjekt, varvid B övergår till att
bli ägare till äkta fiat-pengarna i fråga. Varpå äkta fiat-pengarna fortsätter att
cirkulera i samhället och byta ägare i bytesaffärer. Det innebär att såväl
ägarskapet som handelsvärdet (lagliga betalningsvärdet) av handelsvaran äkta
fiat-pengar smidigt hela tiden övergår till nya ägare så som byteshandel med
varor och tjänster är tänkt att fungera och alltid har fungerat, där ägarskap
överförs mellan människor, som jag gick igenom med exemplet med jägaren och
smeden ovan.

Utförselregel nr 2…
Andra regeln (metoden) att föra ut äkta fiat-pengar till samhället sker genom att
staten köper (investerar i) varor som utgör material till de många projekt som är
tänkta att främja det gemensamma välståndet. Att bygga broarna, vägarna, bryta
malmen o.s.v. kräver självklart mängder med olika slags material, verktyg etc.,
som staten (folkets förlängda arm) ”köper” (d.v.s. byter sig till) med hjälp av
bytesvaran (handelsvaran) äkta fiat-pengar. Också här handlar det om en
betalprincip, varor mot äkta fiat-pengar, ett handelsutbyte av såväl
betalningsvärde som ägarskap, varmed dessa byten sedan är avslutade och klara.
Också detta sätt att föra ut fiat-pengar i samhället medför att betydande mängder
äkta fiat-pengar, ”smörjolja”, tillförs samhället. Fler och fler människor får via
denna andra statliga metod att föra ut äkta fiat-pengar i samhället, pengar i sin
hand. Dessa många kan därmed i sin tur börja köpa (investera) via ytterligare
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byten av varor och tjänster och betala löner i form av varuslaget äkta fiat-pengar,
om de i sin tur exempelvis anställer folk för att få arbeten utförda. En slags
kedjereaktion uppstår.
Ursprungligen statliga arbetsuppgiftet generar på så sätt nya ”privata”
arbetstillfällen. Totalt sett börjar samhället i allt mer ökad omfattning att
blomstra, som Benjamin Franklin påpekar i sin bok. Den kapitalistiskt
uppfostrade centralbankschefen Hjalmar Schacht340 blev helt på det klara med
att den självlärde amerikanske politikern, diplomaten, boktryckaren,
vetenskapsmannen och uppfinnaren Benjamin Franklin helt enkelt var en stor
samhällsekonomisk begåvning. Franklin behärskade konsten att hantera
samhällsekonomi i enlighet med ett ekonomiskt system som är exceptionellt
kraftfullt i sin förmåga att skapa välstånd - om systemet används på rätt sätt.
Beträffande Franklins ekonomiska system, återkommer jag specifikt till detta, då
det i vissa av sina utmärkande detaljer avvek rejält från Schachts modell av väl
fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar. Något
som är värt att uppmärksamma.

Utförselregel nr 3…
Tredje regeln (metoden) att föra ut äkta fiat-pengar (handelsvaran pengar) på till
samhället sker genom statlig utförsel av ”gåvor” eller direkta bidrag till de
särskilda resurser och åtgärder som krävs för att samhället skall ha rätt att kalla
sig människovänligt. Här handlar det alltså inte om en betalprincip, som i de två
första metoderna, utan om en gåvoprincip. Vikten av denna regel eller metod
kan inte nog understrykas. Regeln innebär nämligen att alla samhällets
människor skall tillförsäkras en så dräglig tillvaro som det går. Det handlar i
korthet om att ta hand om och underlätta livet för alla människor i samhället som
har ett hjälpbehov av ett eller annat slag, där anledningarna kan vara otaliga.
Det skall självklart handla om hjälp till människor som är sjuka och
handikappade, men också till sådana som hamnat i andra nödsituationer,
exempelvis ekonomiska, på grund av att deras hem eller deras ladugård med
djur och allt har brunnit ner, eller att man på annat sätt råkat ut för olycka
och/eller ekonomisk förlust och behöver omedelbar hjälp, exempelvis
ekonomisk, för att starta om livet. Behoven kan som sagt vara hur många som
helst.
Syftet är alltså att också dessa människor skall få i första hand ett drägligt liv
och få det stöd och den hjälp de materiellt och omsorgsmässigt behöver, helst
för att komma tillbaka till arbetsförhet. Men också hjälp för att kunna utveckla
sina olika talanger och förmågor för att deras liv skall få innehåll och bli så
glädjefyllt som möjligt. Det kan också handla om hjälp till människor som
behöver resa sig ur missbruk av olika slag, och för den sakens skull behöver
särskilt stöd och särskilda åtgärder. Till detta kan fogas hela den problematik
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som kriminalitet utgör idag. Att komma tillrätta med kriminalitet i samhället är
en i högsta grad både önskvärd och ”människovänlig” angelägenhet. Hur
mycket människovänligare skulle inte samhället bli om kriminaliteten mer eller
mindre kunde elimineras? Och om avskaffandet av kriminaliteten kan ske på sätt
som befrämjar de kriminella själva, är åtgärderna även människovänliga sedda
ur deras perspektiv. Och, vilket kan vara en överraskning och verka osannolikt
för många: med högkulturkunskaper och med stora ekonomiska resurser från en
humant inställd statsapparat visar det sig vara relativt lätt att komma tillrätta
med kriminalitet.
Om sålunda stora riktade ekonomiska satsningar görs på en rad områden, för
vilket som sagt krävs resurser, kan samhället på förhållandevis kort tid (kanske
på bara några decennier) komma till rätta med kriminalitet. Och de nödvändiga
ekonomiska resurserna för den saken är inget som helst problem att tillskapa
med den typ av ekonomiskt samhällssystem som jag just nu diskuterar – en
människovänlig välfungerande monetärt finansierad ekonomi. Här skall man
nämligen komma ihåg att staten knappt har några kostnader alls för att tillverka
hur stora summor som helst, helt enkelt så mycket som behövs, av de värdefulla
och genialiskt fungerande äkta fiat-pengarna.
Alla behövliga och tänkbara katastrof-, hjälp- och resurskostnader, vilket är
befogat att upprepa, innebär ingen som helst ekonomisk belastning för staten
penningmässigt, eftersom det bara handlar om att trycka upp de pengar som
behövs. Vad som måste finnas på plats är alla de varor och tjänster som äkta
fiat-pengarna skall användas till, och det är här som vi kommer i kontakt med
den urkraft som den samlade summan av alla människors sysslor årets alla dagar
utgör. Och där denna urkraft stimuleras, där skapas alla dessa varor och tjänster i
mängd och per automatik under det att samhällets utveckling befordras. Att
denna samhällsutveckling sedan kan antas bli exceptionellt positiv, är äkta fiatpengarnas förtjänst, som så påtagligt underlättar (stimulerar) varors och tjänsters
utbyten, under förutsättning att pengarna endast används till samhällsproduktiva
investeringar. Med folkets förlängda arm staten som ensam tillverkare och
distributör till samhället av i princip alla de äkta fiat-pengar som behövs, blir en
skattefinansierad statsbudget fullständigt överflödig just av det enkla skälet att
staten hur lätt som helst tillverkar alla äkta fiat-pengar som samhället har behov
av. När allt som behövs, finns, behövs inget mer. När hinken är full, är det
bortkastat att fylla på mer.
Dagens samhällspolitiker talar ständigt om bristen på pengar, något som
bara hör vårt nuvarande, primitivt utvecklade, samhälle till, som bygger på en
förtryckarprincip, ett ekonomiskt förtryck utövat av en dold ekonomisk diktatur,
som också stavas kapitalism. Det var bland annat den saken som Franklin klart
insåg, varför han naturligtvis rekommenderade att skatter (i nämnvärd grad) inte
skulle införas i Pennsylvania. Och så skedde inte heller, åtminstone inte under
de så kallade goda åren ca 1723-1750 (annat än att en mycket blygsam skatt på
någon eller några få procent för Englands räkning togs ut, att jämföra med
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dagens genomsnittlig skattesats på drygt 50 procent i USA, samt att man i
Franklins Pennsylvania tog ut en mindre skatt på vissa importerade varor. Mer
om detta längre fram341).
En med den tidens mått mätt fantastisk i stort skattebefriad
samhällsutveckling blev följden med ett vida omtalat blomstrande harmoniskt
samhälle i åtminstone Pennsylvania, även om livet inte alltid var en dans på
rosor ens där med tanke på alla de svårigheter det innebar att ta hand om och
integrera det stora antalet invandrare som anlände. Franklin berättar i sin bok, att
när det av en eller annan anledning tillfälligtvis behövdes extra pengar, var det
bara att ställa sig vid den till sedelpress omgjorda boktryckarpressen och veva
fram det antal, tiotusen eller miljoner, colonial scripts som behövdes, och så var
det inte mer med den saken. Detta skall jämföras med hur vår tids statschefer
och finansministrar fjäskande tvingas stå med mössan i hand och be om att få
låna pengar av mellanhanden banker alternativt IMF/ECB/Världsbanken i en
eller annan form, som tagit sig själva rätten att utan egen kostnad tillverka
pengar ur tomma intet. Ett scenario som kom till tydligt uttryck under den
svenska finanskrisen i början av 1990-talet.

Utförselregel nr 4…
Fjärde regeln (metoden) att föra ut äkta fiat-pengar till samhället är att
tillhandahålla möjligheter för de samhällsmedborgare och privata företag som
vill göra egna privata större investeringar, därför att de är entreprenörer eller av
purt intresse, att så enkelt som möjligt, utan att blanda in banker som onödiga
mellanhänder (banker som historien visar diskriminerar mellan vilka som skall
få och inte få pengar i sin hand i dylika situationer) för att få sitt önskade
kapitalbehov tillgodosett. Det finns flera lösningar på hur detta tillgodoseende
av kapital i detalj ska ske.
Först lite om den mindre utvecklade lösningen beträffande fjärde metoden
att föra ut äkta fiat-pengar till samhället. Här som så ofta bjuder historien på
förekommande exempel. Där monetärt finansierad ekonomi har tillämpats, och
saken går att undersöka, visar en analys att staten som regel har haft en
benägenhet att i dylika privata investeringssammanhang särskilja sig från folket
genom att anta rollen av överordnad maktinstans (trots att det egentligen är
statens primära uppgift att vara en folkets tjänare, d.v.s. vara folkets förlängda
arm). I det avseendet har alltså dessa tidigare monetärekonomiska experiment
varit ofullständiga eller ofullkomliga.
Genom att stifta lag om statlig överhöghet och om eget initialt ägarskap av
samhällets ur tomma intet tillverkade äkta fiat-pengar, har staten i dessa i viss
mån primitiva monetärfinansierade samhällen särskiljt sig från folket, för att
sedan åtminstone till en del låna ut av dessa pengar till kategorin privata större
investerare med penningbehov. I och med att äkta fiat-pengarna i form av staten
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har haft en definierad laglig ägare, har staten, utan att begå lagbrott, kunnat låna
ut (vederlagsprincipen är uppfylld) sina äkta fiat-pengar i ett dylikt
monetärfinansierat ekonomiskt samhälle. Och som lagligt utlånade pengar, har
de också lagligt kunnat återkrävas i form av amorteringar. Med ett dylikt
utlåningsprincipellt arrangemang (sålunda ett avsteg från betal- respektive
gåvoprincipen i de tre förstnämnda utförselmetoderna av äkta fiat-pengar till
samhället) har staten i dessa ofullkomliga monetärt finansierade ekonomier
sålunda kunnat låna ut delar av sina egentillverkade och eget ägda äkta fiatpengar, och också varit i stånd att återkräva dessa.
Med detta avsteg från den ideala betal- och gåvoprincipen har ett
särskiljande och diskriminerande arrangemang, det som är så kännetecknade för
kapitalismen, smugit sig in i dessa äldre varianter av monetärt finansierad
ekonomi baserade på äkta fiat-pengar. Låneprincipen (om än inte lika uttalad
som i kapitalistisk tappning med mer eller mindre hög ränta inblandad, utan
räntefri eller på sin höjd kopplad till en blygsam ränta) har alltså i dessa tidiga
monetärekonomiska experiment dröjt kvar som en kvarlämnad rest från en
föregående centralbanksekonomisk342 epok (tidigare variant på temat
plutokrativälde/rikemansvälde), parallellt med att betal- och gåvoprincipen
också har tillämpats. Vidare har som sagt diskriminering många gånger varit
uppenbar: vissa investerare har haft lättare att få ta del av dessa lån än andra. Det
är i dessa två hänseenden, dels att låneprincipen hängt kvar, dels att
diskriminering förekommit, som dessa ekonomier har varit ofullständiga eller
ofullkomliga.
Om man ser det hela ur byteshandelssynpunkt, byter staten, när den för ut
pengar i samhället enligt betalprincipen, vilket sålunda sker genom metod 1 och
2, sina pengar i byteshandel mot antingen utfört arbete eller mot varor till lika
värde samt utbyte av ägarskap. Det arbete man utför, ”äger man” till dess man
får betalt. Då övergår ”ägandet” av det utförda arbetet till den som betalar.
Likadant med varor. När det gäller metod 3, som ju sker enligt gåvoprincipen,
handlar det inte om någon byteshandel alls, utan om en enkelriktad gåva.
I den fjärde metoden är det mer komplicerat, åtminstone så länge vi håller
oss till hur det historiskt har gått till i monetärt finansierade ekonomiexperiment.
Vi är överens om att det var låneprincipen som här hängde kvar i den fjärde
penningutförselmetoden. Här lånade alltså staten ut äkta fiat-pengar till olika
slags privata investerare i vad som kan ses som det första bytet i en byteshandel
i utbyte mot ”en annan slags pengar”, nämligen låntagarnas skuldsedlar, som vi i
denna text kallar ”skuldsedelpengar”. Skuldsedelpengar är ju som vi vet vid det
här laget detsamma som av låntagare underskrivna skuldsedlar (skuldbevis) som
bekräftar att dessa har tagit emot i det här fallet statens utlånade äkta fiat-pengar.
Men byteshandeln enligt den fjärde utförselmetoden av statliga pengar till
samhället är speciell i det avseendet att den är behäftad med en tilläggsklausul,
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nämligen att byteshandlen skall upprepas, fast i omvänd riktning. Klausulen om
den saken är införd i låneöverenskommelsen: att respektive ägare efter en viss
tid skall återfå sina ursprungliga bytesobjekt (lånepengar mot skuldsedelpengar).
Låntagaren skall i detta andra byte i byteshandeln amortera sin skuld och då
samtidigt återfå sin skuldsedel. Sålunda en mer komplicerad form av
byteshandel. Det är allt. Skuldsedlarna används därför inte i samhället för byte
av varor och tjänster som äkta fiat-pengar gjorde och gör. Skuldsedelpengarna är
enbart kvitton som överlämnas till staten som skuldbevis att låntagaren förbinder
sig att lämna tillbaks statens äkta fiat-pengar som man lånat enligt den fjärde
regeln (metoden) att föra ut pengar i samhället.
Här vill jag passa på att inflika att det som i moderna köpsammanhang kallas
ångerrätt, fungerar enligt denna sistnämnda dubbelstegade byteshandelsprincip.
En kund som inom en viss tid, vanligen 14 dagar eller en månad, gör valet att
återlämna en köpt vara och/eller tjänst, har enligt konsumentlagen rätt att få
tillbaka sina pengar genom att återlämna varan tillsammans med köpekvittot,
beviset på först genomförda byteshandels-transaktion, till butiken.

Franklin valde den fjärde utförselregeln som konstruktion för att
få på plats en reglerventil mot inflation i samhället…
Arrangemanget med att föra ut äkta fiat-pengar till samhället med hjälp av dessa
fyra metoder, där tre av dem kan ses som byteshandel och en som enkelriktat
gåvogivande, är alltså möjligt så länge staten väljer att, som en självständig part
i nämnda byteshandel respektive gåvoutförsel, särskilja sig från folket. Detta
sker genom att staten tydligt genom lag markerar att den alltid är initial ägare av
skapade äkta fiat-pengar, och att folket kan bli ägare först i andra ledet.
Jag skall längre fram i del III av trilogin visa hur man kom komma förbi
denna särskiljande konstruktion, eftersom den egentligen är onödig. Man kan
nämligen utan statligt särskiljande skapa vad jag kallar en högutvecklad
människovänlig väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta
fiat-pengar. Det mer utvecklade synsättet, att inte särskilja staten från folket, är
grundat på bland annat att en statsledning med en garanterat människovänlig,
empatisk samhällssyn introduceras. Den saken kan åstadkommas genom dels
särskilda psykologiska persontest343, dels genom att introducera superdatorer,
som arbetar med modern högre matematik på ett utvecklat sätt, datorer som i en
samtidighet håller reda på oerhört många mindre delflöden av äkta fiat-pengar i
samhället.
Det finns fler aspekter att då ta hänsyn till, bland annat integritet och respekt
för människors många varierande livsintressen, prissättningsmekanismer med
mera, aspekter som just nu är utanför ramen för denna text, men som jag i någon
mån berör till längre fram i texten. Det viktiga att se här är sålunda att en
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högutvecklad människovänlig väl fungerande monetärt finansierad ekonomi är
fullt genomförbar.
Benjamin Franklin valde i huvudsak eller i stort sett den fjärde regeln
(metoden) att föra ut pengar i samhället, sålunda genom att ”statsledningen” i
den då alltjämt engelska kolonin Pennsylvania, med Franklin som en av
arkitekterna, tog sitt öde i egna händer och införde monetärt finansierad
ekonomi präglad av ett förhållandevis stort mått människovänlighet. Man lånade
inte ut äkta fiat-pengar, men väl en närbesläktad variant - så kallade
låtsasobligationspengar (låtsasskuldsedelpengar) - som i praktiken kom att
hanteras som om de var äkta fiat-pengar. Jag återkommer i kapitel 31 i del II till
en analys av dessa kolonisternas låtsasskuldsedelspengar, som sannerligen var
en högst märklig uppfinning, allt för att blidka England som bestämde över
kolonierna. Här behöver påpekas att i historisk litteratur, ja även Ellen Hodgson
Browns bok i ekonomisk historia, omtalas Franklins sedel-pengar inte korrekt.
Felaktigt kallar man Franklins sedelpengar för skuldsedelpengar när den
korrekta benämningen är låtsasskuldsedelpengar. En illusion spelades således ut
att det var skuldsedelpengar men i verkligheten (i praktiken) var det en variant
på det gamla engelska tallysystemet344 som man använde sig av med äkta fiatpengar. Ett således mycket kraftfullt och välordnat ekonomiskt system när det
sköts rätt och kolonisterna valde att använda vanligt papper som material för
pengarna i stället för som kung Henry I på 1100-talet hade gjort använda trä från
de engelska skogarna. På så vis garanterades alltid riklig tillgång på pengar
eftersom det var lätt att få tag på papper och kunna trycka upp papperspengar ur
tomma intet med en sedelpress. Ovan illusion spelades ut för att inte stöta sig
med England som var överhöghet (ytterst bestämmande makt) i kolonierna. I
England var bankirmakten i full färd med att införa kapitalism genom att göra
sig av med kvarvarande rester av det gamla engelska tallysystemet. Jag
återkommer till den här illusionen som kolonisternas låtsasskuldsedlar utgjorde.
Här vill jag att du skall se att konsekvensen av att kolonisterna använde sig av
denna illusion (typ av ekonomiskt system) blev att när privatpersoner och
företagare lånade av staten enligt den fjärde regeln (metoden) att föra ut pengar i
de 13 kolonierna, i exempelvis Pennsylvania åren 1723-1750, så var det i
praktiken oäkta fiat-pengar på den illusiva formen låtsasskuldsedlar låntagaren
fick i sin hand samtidigt som låntagaren överlämnade till staten vanliga
skuldsedlar (skuldbevis) som kvitton på att man lånat pengar av staten. Det
gäller sålunda att hålla tungan rätt i mun här så begrepp inte blandas ihop. Med
andra ord var det en byteshandel som utfördes där de stora utredningarna
behöver ta reda på om de fyra kriterierna för äkta fiat-pengar var uppfyllda eller
ej. De skuldsedlar som låntagarna överlämnade till staten användes inte ute i
samhället utan lades i ett valv hos provinsstyrelsen i kolonin och så återfick
låntagarna sina skuldsedlar när dessa återlämnade de i praktiken lånade äkta fiatpengarna till staten. Jag berättar det här för att du på djupet skall förstå hur
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genialisk Hjalmar Schachts variant av ekonomiskt system var i Tyskland åren
1934-1936 där han tog tillvara styrkan i såväl Benjamin Franklins345 som
Abraham Lincolns ekonomiska system346 samtidigt som han valde bort
svagheterna som skymtade i dessa båda ekonomiska system och genom att
tillämpa begreppet äkta fiat-pengar. På så vis skapade Schacht en variant på
temat väl fungerande (utan inflation) monetärt finansierad ekonomi som innebar
en väsentlig vidareutveckling av konceptet.
Franklins reglerventil mot inflation...
Men här, än så länge innan vi tar kontakt med Hjalmar Schachts variant igen
och dennes 11 samhällsnycklar till en väl fungerande monetärt finansierad
ekonomi, behöver du först förstå att i Franklins monetärfinansierade ekonomiska
experiment i Pennsylvania hanterades penningutförseln av
låtsasskuldsedelpengar (i praktiken förmodligen oäkta fiat-pengar) enligt
nämnda fyra metoder, där Franklin valde den fjärde metoden som konstruktion
för att få en reglerventil mot inflation på plats i samhället. Om inflationstendens
märktes av, kunde man ”återkalla” utlånade pengar, varvid penningmängden i
samhället skulle minska, och då även inflationen. Nackdelen med Franklins
system (d.v.s. att staten lånar ut en viss mängd av skapade skuldsedelpengar) är
att bara en viss del av samhällets invånare nås, nämligen endast de som lånar
dessa skuldsedelpengar av staten, en av det skälet svagt utvecklad eller svagt
fungerande reglerventil mot inflation. Särskilt om man jämför med vad som vore
möjligt i ett modernt samhälle av idag med tillgång till högutvecklade
superdatorer och med möjlighet att kunna introducera ett garanterat
människovänligt statsstyre, präglat av empatisk förmåga där ”hjärtat får vara
medbestämmande”.

En ännu mer utvecklad reglerventil mot inflation…
Och det är här vi kommer in på den fjärde utförselregelns eller -metodens mer
utvecklade variant att föra ut äkta fiat-pengar, avsedd för framtidens
högutvecklade människovänliga väl fungerande monetära ekonomiska samhälle:
En mer utvecklad lösning än att låna ut pengar (till liten eller helt utan ränta) till
bara en viss del av befolkningen är att med hjälp av superdatorer se till att
istället alla människor i samhället a) direkt blir initiala, d.v.s. allra första ägare
av nyproducerade äkta fiat-pengar utifrån de behov de anser sig ha (de mängder
pengar de anser sig behöva) för välfärdsskapande aktiviteter (inte för
spekulations-aktiviteter) samt b) får rätt att få göra privata investeringar, där
statens roll enbart är att vara distributör.
Samtidigt införs c) en femte regel (metod) som blir den nya reglerventilen
mot inflation. Den innebär att till samhället utförda pengar temporärt skall kunna
”dras tillbaka”, ”återkallas” till staten, för att sedan, när inflationstendensen är
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under kontroll, öronmärkta blir återförda till dem som staten tillfälligt ”har lånat
pengar av”. Med en dylik högutvecklad människovänlig väl fungerande
monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar installerad i samhället,
är människor redan från födelsen ekonomiskt oberoende. De kan av den orsaken
betraktas som miljonärer flera gånger om - under villkor att de pengar som de
tilldelar sig själva via staten går till, som sagt, produktiva samhällsinvesteringar
och inte till spekulation. Som jag påvisat ett flertal gånger i texten leder all
spekulationsverksamhet ofelbart till en matematisk omöjlig situation
(pyramidspel) och till allvarlig underminering av samhället.
De självtilldelade pengarna kan ses som en gåva som var och en ger sig
själv, eftersom alla är en del av staten. Erfarenheten kommer att visa att
människor kommer att ha mycket olika investeringsbehov. En del vill göra stora
investeringar, andra mindre, där det inte är pengarna i sig som bygger samhället,
utan summan av alla människors sysselsättningar. Det vill säga vad var och en
individuellt väljer att syssla med, där pengarna endast är det underlättande
verktyget eller smörjoljan i maskineriet, som gör att verksamheten kommer att
sjuda. Tillgången till och logistiken av varor och tjänster kommer, som sagt, att
också att vara en nyckelfaktor, och för den sakens skull kommer superdatorer
som håller koll på de sakerna att behövas, något som inte utgör något problem i
vår utvecklade tid. Om pengar förs ut utan att några varor eller tjänster finns att
tillgå, ansamlas pengarna och blir liggande på hög, vilket leder till just det vi vill
undvika - dels inaktivitet, dels inflation.
Denna möjlighet, att staten under kortare eller längre tid kan ”återkalla”
delar av pengarna som staten, enligt de fyra första reglerna eller metoderna, för
ut till samhället, är alltså den mycket viktiga lösningen på hur inflation skall
kunna hållas i schack, tyglas, i en högutvecklad människovänlig väl fungerande
monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar. I den mån och i det
ögonblick en efterfrågad vara eller tjänst finns att tillgå i samhället, och
byteshandel med denna kan börja ske eller sättas igång, tillverkas de för den
saken behövda eller nödvändiga äkta fiat-pengarna.
I äldre tider har detta förfarande varit omöjligt av tekniska skäl, därför att det
tidigare inte funnits vare sig superdatorer eller högintelligensutvecklade
logistikalgoritmer (modern högre matematik) som har kunnat hålla koll på
samhällets olika flöden av varor och tjänster i realtid. Idag är detta dock fullt
möjligt, där superdatorerna och de avancerade matematiska algoritmerna också
har förmåga att omedelbart kunna upptäcka om någon försöker manipulera
systemet, en detalj som jag återkommer till i del III. Det finns ingen vinst347 att
göra, och därför ingen mening med att försöka manipulera systemet, eftersom
alla utgångsmässigt kan leva som miljonärer flera gånger om i det beskrivna
högutvecklade samhället baserat på äkta fiat-pengar. Allas individuella
önskningar och behov kan där med råge uppfyllas.
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De som av maktlystnad eller girighetsskäl ändå väljer att försöka manipulera
samhället, måste samhället naturligtvis skydda sig mot, vilket inte blir svårt med
den högutvecklade matematiska logik modern högre matematik redan idag
förfogar över, och som den här texten är en demonstration av. När den här texten
har visat på kapaciteten att kunna avslöja storspindlar och spindlar i världen, är
det en självklarhet att mindre utvecklade kriminella bedrägerier inte kommer att
bli någon match att komma tillrätta med. Poängen i det nya ekonomiska
systemet är således att alla får tillgång till precis så mycket pengar som var och
en vill ha och behöver för de enda ändamål som är tillåtna: egna
levnadsomkostnader och samhällsproduktiva investeringar, allt i syfte att var
och en skall kunna manifestera sina individuella personliga önskningar (behov),
utan att dessa får skada samhället eller andra människor.
Spekulation i alla dess former med dessa äkta fiat-pengar kommer att vara
otillåten. Kontroll av den saken måste införas. Sålunda måste man hela tiden
kunna visa att man verkligen använder pengarna på rätt sätt, d.v.s. inte till spel
och spekulation, och inte heller lägga dem på hög. Vad som skall räknas som
samhällsproduktiva investeringar, återkommer jag till längre fram i texten, då
det är ett mycket viktigt ämne att definiera och därmed avgränsa.
Dessutom har ämnet ”samhällsproduktiva investeringar” betydelse ur
integritetssynpunkt (se analys del III), varför det är viktigt också ur den
synpunkten. Här berör man känsliga frågor som handlar om människors innersta
och deras livsglädje, ibland hemliga sidor, och därmed vår integritet. Det skall
naturligtvis inte vara en liten självgod elit styrande personer i ett samhälle som
skall bestämma riktlinjerna för hur andra skall uppträda personlighetsmässigt. Så
har det alltså i viss mån varit fram till nu, och detta behöver förändras i grunden,
så att människor blir betydligt mer frigjorda integritetsmässigt.
Som jag ser det, bör grundregeln vara att varje människa är född fri och är
tillåten att vara frigjord i tanke och handling så länge vederbörande inte skadar
andra eller samhället. När detta respekteras fullt ut, kommer det som kallas
originalitet och självständighet att börja blomma och inspirera till ett betydligt
rikare och mera nyanserat samhälle, fyllt av livsglädje och spontant
entreprenörskap som egentligen bara är att sysselsätta sig med det man är
intresserad av och samtidigt bestämma över sig själv vilket naturligtvis inte
utsluter samarbete och samarbetsprojektmed andra. Idag handlar mycket om
konstlad korrekthet, konformitet och slätstrukenhet, i extremfall till och med
samhällen där människor är uniformt klädda, alla varandra lika, där ingen tillåts
att avvika, varken till det yttre eller i tanken. De personer som styrt samhällen i
öppna eller dolda ekonomiska diktaturer när alltså en önskan att kontrollera och
forma människor efter egna ideal, och för att människorna skall bli lätta att
hantera och manipulera. Jag vill här med en enkel liknelse visa vad jag menar
med individuell, livsexistentiell frigörelse: En blomsteräng som idag rymmer
bara ett fåtal olika blommor, skall utvecklas till att bli ett hav av sköna blomster,
varandra olika och övertrumfande i skönhet.
299

Låta staten låna av samhällets invånare i stället för tvärtom…
Jag upprepar: Pengar behöver naturligtvis inte skapas annat än när och i den
mån behov av sådana föreligger. Först då skapas den behövda och önskade
mängden pengar med folkets (statens) egna penningtillverkande maskiner.
Vidare skall äkta fiat-pengar hela tiden vara i rörelse, involverade i
handelsutbyten (byten av varor och tjänster). När så sker, utvecklas samhället i
enlighet med summationen av alla samhällsmedborgares individuella
sysselsättningar och utveckling i livet. Alla tillgodoses en riklig tillgång till äkta
fiat-pengar, helt i enlighet med vars och ens individuella behov och
investeringsönskningar, d.v.s. till det var och en önskar realisera. Dock förutsatt
att de önskade och behövda varorna och tjänsterna finns att tillgå. Och att de
individuella önskningarna inte kolliderar med andra människors väl och ve. Och
att man inte orsakar inflation genom att samla pengar på hög.
Den verkligt innovativa reglerventilen för att motverka alla
inflationstendenser blir att låta staten låna av samhällets invånare i stället för
tvärtom, som gällde i Franklins Pennsylvania-ekonomi och i Schachts tyska
ekonomi. Fördelen med att staten blir gäldenär är att staten då endast behöver
begära mikrolån (förhållandevis mycket små lån) från varje medborgare,
eftersom statens behov av lånekapital tillgodoses av och fördelas på väldigt
många (alla samhällets invånare). Det kommer att handla om mikrolån vars
storlek lätt räknas ut med superdatorer, och som är rättvist fördelade, därför att
alla får dela på bördan att låna ut lika mycket, om och när staten tillfälligtvis
behöver ”återkalla” (låna) pengar av samhället för att en inflationstendens måste
stävjas i sin linda. Det skall då observeras att dessa tillfälliga lån till staten
naturligtvis inte handlar om skatter, eftersom pengarna kommer att vara
öronmärkta, och även öronmärkta bli återlämnade till utlånarna. Staten har inget
behov av dessa lånepengar annat än för att tillfälligt laka ur samhället en smula
överskott av äkta fiat-pengar.
Det blir sålunda aldrig tal om några större summor som staten lånar, varken
totalt eller individuellt från var och en, om det överhuvudtaget kommer att
behövas. Allmänhetens och företagares stora investeringsbehov löses inte - som
idag - i det av mig skisserade nya högutvecklade samhället genom att
vederbörande är hänvisade till låntagande (om egna medel saknas), utan med
hjälp av gåvor ”från vederbörande själv till sig själv” som varande en del av
samhället. Man får helt enkelt, i samband med att investeringsplanerna tar form,
ansöka om äkta fiat-pengar, med sekundsnabb behandling av respektive ärende
med hjälp av superdatorer, som håller full överblick av samhällets många och
komplexa behov och resurstilldelningar (den saken sker enkelt med
logistikalgoritmer baserade på variationskalkyler, så att hela tiden en optimerad
problemlösning sker med allas och helhetens allra bästa för ögonen), där
pengarna kontinuerligt förs ut genom den fjärde regeln (metoden) till samhället.
Mer om detta utvecklade sätt i min särskilda analys av högutvecklad
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människovänlig väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta
fiat-pengar i del III av trilogin.
Här är det sålunda nödvändigt att se, att i de fall monetärt finansierad
ekonomi baserad på äkta fiat-pengar historiskt har använts, har denna fjärde
metod karaktäriserats av att det dels har varit staten som har lånat ut till privata
investerare, då att märka att utlåningen inte har skett till alla samhällsinvånare,
ja, inte ens till alla privata investerare med dylika önskemål, utan endast till ett
begränsat fåtal, d.v.s. en form av diskriminering. Av den anledningen har det
handlat om ett förhållandevis primitivt och outvecklat sätt att föra ut de stora
summor äkta fiat-pengar som privata investerare har krav och önskemål om i ett
samhälle.
Här fokuserar jag på att du som läsare skall få klart för dig hur monetärt
finansierad ekonomi har fungerat i de ekonomihistoriska exempel som jag tar
upp i texten: kung Henry I i England under åren 1100-1135, Benjamin Franklin i
den amerikanska kolonin Pennsylvania i sällskap med de övriga 12 amerikanska
kolonierna, som under dessa år också tillämpade varianter på det ekonomiska
tema som var Franklins, president Abraham Lincoln i USA:s nordstatliga del
under det amerikanska inbördeskriget under åren 1862-1865,
kommunpolitikerna på ön Guernsey under åtminstone två perioder mellan åren
1816 och ca 1958, samt inte minst den tyske centralbankschefen Hjalmar
Schacht i Tyskland under åren 1934-1936. Eventuellt behöver de kommande
stora utredningarna komplettera med detaljer.
Syftet är att du skall få förståelse för vad det var för slags omvälvande
information som den kapitalistiskt skolade Schacht hade inhämtat genom sina
självstudier, och som han sedan vidarebefordrade till Hitler och andra personer i
den tyska statsledningen. Samtidigt får du som läsare klart för dig att det går att
vidareutveckla den monetärekonomiska modell som Schacht kom fram till, och
som han rekommenderade och fick gehör för att Tyskland skulle använda sig av
för att resa sig ur sitt dåtida ekonomiska moras. I samtliga fem ovannämnda
exempel från den ekonomiska historien gjordes således en särskiljning mellan
staten och folket, där staten gjordes till initial ägare av nyskapade äkta fiatpengar, samtidigt som de fyra reglerna (metoderna) för utförsel av äkta fiatpengar till samhället tillämpades. Dock att den fjärde metoden avseende
investeringspengar användes genom att äkta fiat-pengar fördes ut till en selektiv
skara ”större privata investerare” i form av dels lån, dels inte till alla, och
framför allt inte till alla människor i samhället.

Vad storspindlarna fruktar allra mest…
Det storspindlarna och spindlarna fruktar mest i sin administration av
centralbanksekonomierna i dagens åtminstone 173 centralbanksnationer, som
det idag nära nog globala kapitalistiska systemet omspänner, är ett
världsomspännande avslöjande av det faktum att det inte finns någon formell
ägare till alla de pengar som deras kolossala antal bulvanföretag - banker,
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finansinstitut, företag med banktillstånd etc. - skapar ur tomma intet, och som
dessa sedan i ett gigantiskt genomfört bedrägeri i form av urkundsförfalskning
(juridiska kontraktsbrott) etcetera, på sätt som jag har gått igenom, fullföljer. Av
den orsaken ligger det i dessa spindlars och storspindlars stora intresse att
människor i gemen inte skall komma till insikt om denna avsaknad av ägarskap,
samt att internationellt bankväsende i själva verket är en fullständigt onödig, ja,
rent av skadlig, mellanhand (grossist348 i pengar) i samhället. Som en
cancersjukdom som långsamt underminerar, skadar och i värsta fall förgör den
organism som cancern breder ut sig i, i detta fall samhället.
Bankbedrägeriet har under många århundraden förlitat sig på sedelpengar
uppbackade av guld, sålunda inte fiat-pengar (vare sig oäkta eller äkta fiatpengar). Därefter, med början i USA i en omställningsperiod om ca sex år
mellan 1965349 och den 15 augusti 1971350, har man gått över till vad man kallar
”oäkta fiat-pengar”, som dock inte är fiat-pengar enligt begreppets korrekta och
fullständiga definition351. Jag upprepar och betonar den saken, då det spelar stor
roll. Jag har anledning att strax återkomma till just dessa detaljer. Men här tar vi
nu först åter kontakt med monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiatpengar.

När man väljer att inte använda ränta i ett samhälle…
I vart och ett av de ovan nämnda fem historiska samhällena med tillämpad
monetärt finansierad ekonomi förde staten sålunda ut betydande summor äkta
fiat-pengar i samhället i form av lånepengar (äkta fiat-pengar med särskilda
villkor om återbetalning, d.v.s. med villkor om ytterligare ”en bytesaffär”), i
enlighet med den 4.e regeln (metoden) gällande pengar till privata investeringar.
Därigenom fick vanligt folk möjlighet (dock utan att alla använde sig av denna)
att genomföra mer kostsamma projekt utan att nödvändigtvis ha egna
ihopsparade pengar. En viktig iakttagelse kommer här i dagen: varje gång
avslöjas hur olika ekonomiskt monetärt finansierade samhällena har valt att
besvara de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III, när egentillverkade
pengar väl har kommit på plats i de aktuella samhällena.
Det historiska facit visar att när Benjamin Franklin lånade ut
provinsstyrelsetillverkade pengar (Pennsylvania var ju ännu ingen delstat i ett
självständigt Amerika), valde att han att lägga på en förhållandevis liten ränta
(ca 5 procent) när han tillämpade den fjärde utförselregeln (metoden). Det
innebar ofrånkomligt att ett pyramidspel i statlig regi initierades (av orsak som
vi vid det här laget är bekanta med) i Pennsylvania under Franklins ledning,
vilket Franklin förmodligen inte var medveten om. Men så talar fakta, därför att
Franklin valde ränteprincipen. Franklins ekonomiska experiment pågick i ca 27
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år fram till och med 1750, för att sedan mattas av fram till 1764, då det definitivt
upphörde i och med att det engelska parlamentet och kung George III, som på
den tiden hade överhöghet över de amerikanska kolonierna, förbjöd de
amerikanska kolonisterna att använda sitt ekonomiska system med
låtsasskuldsedelpengar, som i praktiken hade fungerat som äkta fiat-pengar, som
jag strax skall demonstrera. Förbudet var i praktiken ett förbud mot att använda
egna penningtillverkande maskiner352.
Kung George och det engelska parlamentet införde dessutom i 1764 års lag
en formulering som tvingade kolonisterna att börja betala skatt i guld och
silvermynt. De som inte hade egna guld- och silvermynt tvingades att låna dessa
i privata banker mot hög ränta. 1751 och framför allt 1764 års lag ledde på kort
tid till stor negativ social samhällsförändring med utslagning, hög arbetslöshet
och även utbredd hemlöshet i samtliga 13 kolonier, inklusive de då mycket
självständiga gränstrakerna, som var områdena gränsande mot väst, som ständigt
utvidgades. Här är det viktigt att förstå att Franklin inte hade behövt använda sig
av ränteprincipen. Det hade varit fullt tillräckligt att föra ut i praktiken äkta fiatpengar som lån utan ränta, som han använde som en reglerventil mot inflation.
Såväl i kung Henry I:s England som i den tyska ekonomin under Hjalmar
Schacht demonstrerades den saken, när dessa valde att inte använda sig av
någon ränta alls.
Kung Henry I till och med instiftade en lag som förbjöd353 användande av
ränta (The Ursury Law), där han hänvisade bland annat till vad Bibeln354 och
Koranen355 har att säga om den saken. Ränta är ju något som dessa heliga böcker
bestämt avråder från när man bygger samhällen. Hur det var med ränta eller inte
i i Lincolns och ön Guernseys fall356, överlåter jag till de stora utredningarna att
noggrant ta reda på. Uppenbart är dock att det i båda fallen fanns möjlighet för
hågade att få ut betydande summor äkta fiat-pengar till privata investeringar,
under villkor att dessa gick till produktiva samhällsinvesteringar.
I Lincolns fall, då han dessutom hade att finansiera innebördskriget, ställde
kriget i sig till med stora ekonomiska problem. Orsaken var att när äkta fiatpengar används till att finansiera krig, leder det till ökad samhällsskada till följd
av kriget i sig. Tillgång till stora mängder pengar leder också till att en
myckenhet av destruktiva vapen kan anskaffas. I ett krigshärjat samhälle
påverkas naturligtvis byteshandeln, så att det blir ont om varor och tjänster. När
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det är ont om arbetande människor, varor och tjänster (uttryck för den samhällsförändrande urkraften), spelar det ingen roll om det är gott eller ont om pengar,
eftersom pengar då blott är en bifaktor, medan urkraften (arbetskraftstillgången
och byteshandeln) är helt avgörande.
Det är tillgången på människor sysselsatta i produktion samt varor och
tjänster som bestämmer om det underlättande smörjmedlet pengar skall fungera.
Finns det ingen bensin till att driva motorn, är god tillgång på smörjolja utan
betydelse. Krig är således ett dåligt sätt att stimulera byteshandel mellan
människor (annat än när det gäller vapenhandel). Det finns mycket att säga om
detaljer som dessa. Här är det viktiga att du får de stora huvuddragen klara för
dig. De stora utredningarna får skapa en mer djupgående och omfattande analys
med viktiga analyser av diverse sidosammanhang, bland annat hur så kallad
monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar fungerar när den dels
är väl fungerande, dels inte är väl fungerande, när den är människovänlig och
högutvecklad respektive människofientlig. Man kan också i sammanhanget
”outvecklade monetärt finansierade ekonomier” se, att det som jag kallar
skuldsedelpengar, inte cirkulerade i samhället i Lincolns ekonomi, utan ”låg på
hög” i statens förvar som en bytesvara, som så småningom var tänkt att
återlämnas till låntagare av fiat-pengar (enligt den fjärde utförselmetoden), när
dessa i sinom tid amorterade vad de hade lånat.
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Kapitel 30
Avslutningsanalys av den 1:a nyckeln till en väl fungerande
monetärt finansierad ekonomi är baserad på äkta fiatpengar
Äkta fiat-pengar i en märklig paradox…
Sammantaget har du hittills i kapitel 28 och 29 i del II fått en inblick i hur man i
de ovan nämnda fem historiska exemplen på monetärt finansierad ekonomi
baserad på äkta fiat-pengar valde att besvara de tre samhällsavgörande frågorna
I, II och III. I exemplen med kung Henry I, Benjamin Franklin respektive
kommunpolitikerna på ön Guernsey valde aktörerna att tillämpa en dylik
ekonomi som var välordnad i bemärkelsen att den var utan inflation. I Lincolns
fall blev ekonomin mindre välordnad, vilket innebar att inflation uppstod, som
sedan också övergick i våldsam inflation, bland annat beroende på det förödande
inbördeskriget - men också beroende på att Lincoln blev utsatt för massiv
ekonomisk krigföring baserad på förfalskning av dennes greenback dollars. Det
är viktigt att hålla tungan rätt i mun när dessa tämligen svåra begrepp
(nyansskillnader mellan olika typer av närbesläktade ekonomiska system)
avhandlas, analyseras och jämförs med varandra, då det är många samverkande
faktorer att ta hänsyn till samt att en del varit utsatta för massiv
penningförfalskning.
Det viktigaste är dock att komma till insikt om att en väl fungerande
monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar är en sagolikt mäktig
ekonomisk kraft. Kanske åskådliggjordes detta tydligast något så när i nutid när
Hjalmar Schacht357 vände den tyska ekonomin från djupaste misär till dess
motsats på blott några år358 1934-1936. Några skatter behövdes inte för den
saken. Om denna typ av ekonomi tillämpas på rätt sätt, försvinner arbetslöshet
på endast timmar efter att beslut är taget och äkta fiat-pengar börjar föras ut
bland folket, d.v.s. de får dylika pengar insatta på sina respektive konton. Då
stimuleras människor spontant att börja syssla med det som de är bra på, och det
uppstår mängder med arbetstillfällen bara av den orsaken att människor sätter
igång att göra det de trivs med och är bra på (entreprenörskap med andra ord, till
att börja med ofta på amatörbasis, som hela tiden utvecklas).
Samtidigt har staten otaliga gemensamhetsprojekt för allas bästa som
behöver verkställas, och här går det också åt arbetskraft. Den sociala
utslagningen försvinner, därför att människan till sin grundläggande natur är
357
358

Se analys i del II kapitel 25-46, 48, 59, 62-63, 66-70, 80
Se analys del II kapitel 42
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skapad att för att hålla sig sysselsatt (urkraften359 som jag gång på gång
återkommer till). När människor uppmuntras till och får möjlighet att syssla med
det de mest av allt vill syssla med, stimuleras de, och var och en hittar
automatiskt rätt i tillvaron, därför att var och en är individer med individuella
mänskliga intressen och förutsättningar.
Då finns inte längre något behov av den typ av arbetsgivare och politiker
som idag är ganska vanliga, som mer eller mindre med hot om utebliven lön,
sociala skyddsnätsförmåner eller kanske avsked tvingar arbetstagare att
acceptera tilldelade yrken eller sysselsättningar som dessa egentligen inte är
hågade för, och löner som många gånger är undermåliga. Där dessa
personkategorier ofta despotiskt bestämmer över vad skall produceras, utföras
och tillföras samhället, ofta utifrån deras personliga vinstintresse360. Så
konstrueras arbetsuppgifter i stor utsträckning idag. I framtiden blir det istället
ett intimt växelspel, samarbete, människor emellan, där var och en är sin egen
entreprenör utan dagens betungande byråkrati eller toppstyrning.
Vinnare till följd av denna större människovänlighet blir helheten, samhället
i stort. Eftersom människor är så olika, blir alla skiftande och otaliga
samhällsbehov per automatik tillfredställda. Ett samhälle utan arbetslöshet blir
ett faktum den dag staten (folkets förlängda arm) omdefinierar vad arbete i
grunden innebär (något som jag återkommer till längre fram i del III). Det är då
som arbetslöshet blir möjlig att komma till rätta med till 100 procent, och det på
bara några timmar.
Det är alltså inte ens svårt att komma till rätta med arbetslöshet, när man väl
genomskådar den illusion som så kallad arbetslöshet egentligen innebär (dagens
sätt att definiera arbetsrelaterad inkomst). Även social utslagning och
kriminalitet blir fullt möjligt att komma till rätta med, som jag varit inne på
tidigare. Det ligger således i sakens natur, att i ett människovänligt samhälle
kommer inte människor längre att hunsas av politiker och/eller arbetsgivare att
följa dessa egentligen mindre samhällsgruppers åsikter och värderingar om vad
som skall räknas som inkomstgrundande sysselsättningar (arbete). Långt mera
samhällseffektivt och människovänligt är att människor i stället tillåts ta
egenansvar och följa sin egen inre drivkraft om vad som är stimulerande och
intressant i livet, och utifrån det synsättet tillåts syssla och verka med vad de vill
med betalning, samtidigt som var och en erbjuds obegränsade
investeringsmöjligheter i alla tänkbara projekt, så länge dessa är till individens,
samhällets och andra människors fromma, och det inte handlar om
spekulationsverksamhet. Ja, det är som att vara född miljonär flera gånger om.
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Se analys del II kapitel 19, 27-30, 32, 42 och 84. Definition av begreppet sker i kapitel 27-28
Se analys i del I kapitel 2, 3, 5-6, 8-10, 12, samt i del II kapitel 3, 6, 8-12, 16-17, 19-26, 29-30, 32, 34, 44, 46,
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Viktiga jämförelser...
Aristoteles sade på 300-talet f.Kr: ”Pengar existerar inte av naturen utan genom
lagar. [De fungerar] som ett mått [som] gör varor likvärdiga och som
jämställer dem. […] Det måste då finnas en enhet, och den fastställs genom
överenskommelse361.” För den skarpsynte framskymtar i Aristoteles ord fröet till
det jag kallar äkta fiat-pengar, även om han inte explicit uttrycker det viktiga
kriteriet angående ägarskap i sina ord. Förmodligen var det detta aristoteliska
frö som den vetgirige och intellektuellt utvecklade kung Henry I tog fasta på och
vidareutvecklade, när han utarbetade den typ av väl fungerande monetärt
finansierade ekonomi baserad på äkta fiat-pengar, som ekonomiskt historiskt
kom att kallas det engelska tallysystemet362.
Avslutningsvis i detta kapitel 30 vill jag visa hur den variant av fiat-pengar
kamouflerad som låtsasskuldsedlar såg ut som användes i de amerikanska
kolonierna. Jag väljer att ta upp den saken av två anledningar: a) Min
rekommendation är att en människovänlig väl fungerande monetärt finansierad
ekonomi baserad på äkta fiat-pengar skall bli hörnstenen i framtidens globala
ekonomi, därför att ett sådant system helt enkelt är vida överlägset det
nuvarande kapitalistiska systemet, vilket är kontentan av denna text i sin helhet.
Systemet med äkta fiat-pengar har en verkningsgrad på nära nog 100 procent,
eller rent av hela 100 procent, eftersom systemet enbart befattar sig med
samhällsbefrämjande investeringar, inte spekulativa.
Modern kapitalism har en verkningsgrad på blygsamma ca 2 procent
avseende hur mycket pengar som går till samhällsproduktiva investeringar363,
och är egentligen intelligent konstruerat för spel och dobbel, utifrån att ett fåtal
individer skall kunna leva gott på och utnyttja resten av samhället. Endast i
mycket blygsam omfattning (ca 2 procent364) befrämjar kapitalism välfärd för de
breda folklagren i samhället. b) Schacht fann i sin jämförande analys av
kapitalism och monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar, att
äkta fiat-pengar är ett exceptionellt kraftfullt samhällsbyggande verktyg, om
instrumentet styrs till att vara alla människor till gagn (att det ges en
människovänlig design).
Vad som hade hänt i Sovjetunionen med dess människofientliga variant av
monetärt finansierad ekonomi, fanns således med som en viktig delanalys i
Schachts helhetsanalys, som denne drog nytta av. Schacht lade ner ett
omfattande arbete på att försöka förstå dels Henry I:s på äkta fiat-pengar
baserade ekonomi på 1100-talet, dels på att komma till insikt om hur de
amerikanska kolonierna under ledning av bland annat Benjamin Franklin hade
gått till väga när de använde sig av ”äkta fiat-pengar”, vilket jag strax skall visa.
Dessutom detaljstuderade Schacht hur president Abraham Lincoln använde sig
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Se Hodgson Brown, Ellen (2007) Bankerna och Skuldnätet, sid 54
Se analys del II kapitel 7, 25, 28-32, 35, 39-40, 42, 45, 59, 62-63, 66, 70 och 80
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av äkta fiat-pengar för att finansiera det amerikanska inbördeskriget och hantera
den dåvarande amerikanska statsbudgeten utan att behöva låna365 från privata
banker.
De nämnda tre exemplen blev för Schacht tre tunga vägledande indikationer
på hur ett urstarkt samhälle bör byggas. Alla tre exemplen hade viktig
information att förmedla, kom Schacht fram till. Moderna böcker i
nationalekonomi nämner knappt alls, eller utelämnar helt, de fakta och
analysresultat som Schacht kom fram till, vilket indikerar graden av censur som
det kapitalistiska systemet har infört på moderna universitet och högskolor.
Detta samtidigt som kapitalismens arkitekter upphöjer ämnet nationalekonomi
till ”en vetenskap”, när ämnet sakligt sett endast är en begränsad och kraftlös
ekonomisk metod, som all påstådd vetenskaplighet till trots inte ens vinnlägger
sig om att objektivt jämföra sig med andra ekonomiska system.
Nej, nationalekonomi är inget annat en kapitalistisk produkt beställd av
storspindlar och spindlar. Moderna läroböcker i nationalekonomi är böcker om
hur ett ekonomiskt system med en verkningsgrad på ca 2 procent skall skötas
och hanteras för att vinsten i slutänden skall kunna maximeras med så små
oundvikliga samhällsskador för storspindlarna och spindlarna personligen som
möjligt samtidigt som det brutala syftet är att just åstadkomma omfattande eller
mycket omfattande samhällsskador i cykel (lågkonjunktur) efter cykel för att de
fyra målen med kapitalism hela tiden löpande skall uppnås.
1. Hålla tillbaka ett lands demokratiska utveckling.
2. Skapa pyramidspel genom utlåning av pengar mot ränta.
3. Skapa förutsättningar för enkelriktade stora förmögenhetsskiften av
egendom.
4. Göra den globaliserade världsekonomin till ett jättelikt kasino (där
endast ca 2 procent av alla pengar som förs ut i världsekonomin går till
byggande av välfärd, d.v.s. till samhällsproduktiva investeringar, resten till
spekulation).
All utstuderad och med flit verkställd oförsiktighet (läs: utlösta lågkonjunkturer,
skuldfällor, de fem svärdens illusion, svångremspolitik366 o.s.v.) och alla
avvikelser leder till ännu större samhällsskador med hjälp av det samhällsfarliga
ekonomiska systemet kapitalism.
Vidare avslöjar en objektiv analys, att det nationalekonomiska mantra som
idag ständigt upprepas i media och i ekonomiska facktidskrifter, att enskilda
365

Se analys i del I kapitel 5, samt i del II kapitel 4, 6, 7, 24-25, 26-30, 32-36, 40-42, 45-46, 50, 62-63, 65-70,
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nationer med nödvändighet måste satsa/fokusera på produktionsökningar
(ökningar av sin BNP[det som kallas tillväxt]), bara är munväder. Det är ett
kraftlöst, naturförstörande (skövlar exempelvis regnskog i Amazonas på ett
utstuderat hänsynslöst exploaterande sätt) och dessutom inhumant sätt (skapar
helt onödig stress och utbrändhet) att balansera den brist på pengar som det
kapitalistiska pyramidspelet oundvikligt leder till, som jag visade med tabell 1 i
kapitel 12-17. Jag betonar med upprepning därför att just denna detalj är
utomordentligt viktig i samhällsdebatten nu, att tesen att nationer med
nödvändighet måste satsa/fokusera på produktionsökningar (ökningar av sin
BNP) absolut bara är munväder.
Det är fullt tillräckligt att uppfylla människors behov enligt analogin med
hinken som fylls med vatten och när hinken är full är det meningslöst att fylla på
med ytterligare vatten utan att inflation uppstår. Det är alltså människornas
individuella behov (val av de många sysselsättningarna i var och ens liv) som
avgör samhällets förändring från ögonblick till ögonblick. I den situationen skall
naturligtvis inte en överförmyndande stat (folkets förlängda arm) klåfingrigt
lägga sig i hur människor skall välja så länge människor inte skadar varandra
och samhället. I ett samhälle som tillämpar en högutvecklad människovänlig
monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar behöver man
naturligtvis inte tänka ett ögonblick på att samhället måste producera mer och
mer. Den saken uppstår av sig själv på ett naturligt sätt när människor är
lyckliga, harmoniska och finner arbetsglädje i sina självvalda individuella
livssysselsättningar i naturligt samspel med andra. Ett samhälle träder då fram
format av samtliga människors självvalda många sysselsättningar i stället för att
som idag en liten elit av personer formar samhällsutveckling efter just sina
personliga idéer och ideal.

Benjamin Franklins människovänliga ekonomiska system i
jämförelse med kapitalism...
Åter till 1700-talets Amerika: Som konstitutionell logiker ser jag att de
amerikanska koloniernas monetärekonomiska system inte är något mindre än en
demonstration av en enastående uppfinningsrikedom, som enligt min mening
ligger på samma nivå som modern högre matematik. Så utomordentligt snillrik
och briljant är nämligen den teoretiska konstruktionen av kolonisternas
ekonomiska system. Att utarbeta en dylik konstruktion kräver hög förmåga att
gå utanför en box i tänkandet. Man saknade givetvis datorer, förmodligen högre
matematiskt kunnande och i stor utsträckning högre skolning, och hade på sin
höjd något enstaka universitet, såsom Harvard University i Massachusetts, som
gör anspråk på att vara det första koloniala universitetet, och därmed också
USA:s första, grundat i mitten av 1600-talet. Ändå, och detta är
anmärkningsvärt, ser jag att när politikerna i kolonierna, med de begränsade
medel de hade till sitt förfogande valde att konstruera och implementera ett nytt
ekonomiskt system, skedde detta med stor medvetenhet om att det gällde att
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undvika att stöta sig med överhögheten England.
Där torde i mitten 1700-talet kapitalismen med penningutlånande banker ha
varit ganska väl etablerad, med greppet kopplat både på staten och folket, genom
förekomst av penningutlåning till både stat (statsskuldsgenererande) och privata
låntagare mot givetvis högsta möjliga ränta. Åtskilliga kolonister härstammade
från de brittiska öarna, och torde av den anledningen och även av andra ha varit
väl bekanta med det effektiva och kraftfulla engelska tallysystemet, som
dessutom hade varit mycket längre i bruk i England än kapitalismen. Benjamin
Franklin exempelvis var en av de som genom självstudier med intresse tog del
av detta systems funktion, det ekonomiska system som kung Henry I hade infört
redan på 1100-talet.
Jag vill påstå att Franklin och meningsfränder på ett tidigt stadium
genomskådade kapitalismen som varande ett svagt fungerande ekonomiskt
system. Systemet hade tidigt medfört lätt iakttagbara negativa konsekvenser i
England, bland annat oönskade skuldsättningar och skuldfällor för många
människor 367, vilket var en av många anledningar till att folk tog sin tillflykt till
Nordamerika. Men kolonisterna hade även tidigt egna, mycket negativa,
erfarenheter av kapitalism, som jag nämnde tidigare, till följd av att europeiska
bankirer och det engelska kungahuset med sin penningutlåning gång efter annan
hade orsakade allvarliga skuldsättningssituationer och misär även i det koloniala
samhället i Nordamerika.
Det var ju den saken som tidigt blev en missnöjesanledning och senare till
och med orsak till att revolutionen tog fart på 1770-talet. Den systemlösning (de
fyra reglerna för att föra ut egentillverkade i praktiken äkta fiat-pengar i
samhället) som kolonisterna tidigt, så småningom med Franklin i främsta ledet,
arbetade fram, kom att användas i konkurrens med den engelska överhöghetens
egna banker, vilka givetvis helt tillämpade kapitalism. Där kapitalism i sin kärna
på 1700-talet innebar att banker tillverkade, till ca 80 procent, skenbart
gulduppbackade368. Pengar som i huvudsak fördes ut i samhället endast på ett
sätt (lån mot ränta) med följd att staten inte fick tillverka sedelpengar och då
tvingades ta ut helt onödiga skatter av folket för att finansiera statsbudgeten och
för att betala helt onödiga amorteringar och räntor på en med tiden växande
statsskuld. Stora helt onödiga kostnader lades på folkets axlar att få betala via
skatter i det kapitalistiska systemet och detta syntes tydligt i England redan på
1700-talet. Kolonisternas egenhändiga ekonomiska system var i fullt
framgångsrikt bruk mellan åren 1690-1750. Sedan med en kraftig avmattning
från år 1751 fram till 1764, då det blev definitivt stopp. Under perioden 1764 1773, då var det renodlad kapitalism som gällde i kolonierna, där kolonisterna
och deras provinsstyrelser var helt tvingade att ta lån mot ränta från banker i
kombination med att tvingas ta ut helt onödiga skatter från folket och samtidigt
367

Där det kapitalistiska systemet med penningutlånande banker byggdes upp parallellt med att tallysystemet
fortfarande var i bruk och successivt avvecklades, vilket var en helt avslutad process först ca år 1826.
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acceptera skattepålagor från England, som nu skulle betalas i guld och
silvermynt, och inte som tidigare med kolonisternas egna varor och deras
egentillverkade papperssedelpengar.
Åren 1764-1773 betecknas som en mycket svårt tid, vilket torde ha varit
anledningen till att det var nu som revolutionen samlade kraft. Från slutet av
1773 fram till 1781, den fullskaliga revolutionsperioden fram till två år innan
freden i Paris 1783369, återupptog kolonisterna sitt gamla ekonomiska system
med egentillverkade pappersedelpengar på formen i praktiken äkta fiat-pengar i
sken av att vara skuldsedlar, men från september 1774 i konkurrens med
ytterligare ett mycket snarlikt monetärekonomiskt system
(continentalspengarna) som dock var kapitalistiskt designat och introducerat
märkligt nog av ingen mindre än revolutionsrådet som därmed svek revoltörerna
utan att dessa fick detta klart för sig förrän det var för sent. Det fanns alltså
femtekolonnare med bland revoltörerna. Mutade och korrumperade politiker
som gick kapitalismen till mötes i sken av att man företrädde revolutionen i
revolutionsrådet. Ett råd som också kallades revolutionskongressen eller den 1:a
kontinentalkongressen och som var det allra första späda embryot till den
överstatlighet som skulle växa fram som USA:s kongress 1789 med en president
i spetsen.
Här var alltså under ett antal år om sju år två diametralt olika ekonomiska
system i bruk och som sammanlagt hanterade 14 olika sedelvalutor samtidigt på
scenen, vilket gradvis ökade och, som jag skall visa längre fram, orsakade ett
enormt ekonomiskt kaos. Detta mer och mer utvecklade kaos förvärrades
dessutom gradvis, vilket ledde till ett plötsligt kongressbeslut - utan
samhällsdebatt och utan att kalla in konstitutionell logisk toppkompetens, vare
sig bland Amerikas dåvarande matematiker, och inte heller från Europas då
mycket skickliga matematiker. Det innebar alltså ett beslut över huvudet på det
amerikanska folket - att det kapitalistiska systemet var det ekonomiska system
som skulle ges företräde i det unga Amerika.
Detta skedde dels konstitutionellt (förankrat med fyra kryphål i
konstitutionen den 17 september 1787), dels genom att en nationell bank (1791),
inkluderande privata bankirintressen med förgreningar till Europa, fick
bankoktroj och tog kontrollen, en i princip privatägd bank. Konsekvensen blev
att från och med år 1791 började ett renodlat kapitalistiskt ekonomiskt system
för andra gången gälla i USA, nämligen i princip det ekonomiska system som
hade haft dominans under den förödande perioden 1764-1773, då revolutionen
fick ved på sin eld. Det vill säga det ekonomiska system som den dag som är har
den fulla ekonomiska makten i inte bara Amerika, utan i större delen av världen.

Från 16 dec 1773, med teupproret i Bostons hamn som officiell startpunkt, till 1791, då president George
Washington redan hade installerats och detta år godkände att den första nationella ”statliga” kapitalistiska
banken skapades. Dessförinnan, redan från 1781, hade vissa mer lokala privata kapitalistiska banker skapats
redan från 1781.
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Så länge - sedan år 1791 - har alltså USA varit en utpräglat kapitalistisk
nation, med det viktiga undantaget att landet under tre år, 1862-1865, när
inbördeskriget rasade, under president Abraham Lincolns ledning införde och
tillämpade en på korrekt definierade fiat-pengar baserad monetärt finansierad
ekonomi370. Här vill jag att du skall förstå, att åtminstone åren 1723-1750
beskrivs av Benjamin Franklin som ”de goda åren” i kolonierna. Det var då man
skötte sin ekonomi efter eget huvud, monetärt finansierad med i princip äkta
fiat-pengar (officiellt en typ av obligationer, skuldsedelpengar, skenbart i form
av ”lån” från folket). Det historiska facit berättar om häpnadsväckande många
(särskilt jämfört med hur det var beställt i det dåvarande Europa)
människovänligt inställda politiker under dessa ”goda år”, som verkligen tycks
ha velat kolonisternas samhälle väl (dock med en rad undantag, särskilt i de
södra kolonierna, där det grymma svarta slaveriet var utbrett). Den
människovänliga inställningen demonstrerades genom att dessa politiker
ansträngde sig att se till helhetens allra bästa (hela befolknings väl och ve), inte
bara till en privilegierad liten grupps favör på de övrigas bekostnad, som är så
typiskt för det kapitalistiska politiska systemet371.
Jag upprepar: Kapitalismens politiska system har levererat många vackra
ord och storartade politiska löften, som i praktisk handling inte visat sig hålla
måttet, då systemet aldrig någonsin har åstadkommit annat än en måttlig
samhällsutveckling (jämfört med vad ett människovänligt väl fungerande
monetärt finansierat ekonomiskt system är i stånd att skapa). Sålunda ett dystert
och magert facit för kapitalismens del. ”Mycket prat, lite verkstad” som man
populärt brukar säga. Ett faktum som brukar ackompanjeras av
politikeruttalanden om att ”tyvärr har vi inte råd”, och därför måste det
”kompromissas” i stort sett med allt, ”väljas något billigare”. Löften, som
makthavande partier vann valet på, infrias inte, utan ”måste skjutas på
framtiden”. Känns situationen igen? Gång på gång sviks folket när det gäller
dyrt lovade politiska löften, alternativt att löftenas infriande blir urvattnade
halvmessyrer. Naturligtvis finns undantag, det skall erkännas. Som exempel är
bygget av det svenska folkhemmet och det svenska sociala välfärdssystemet från
slutet av 1930-fram till 1970-talet ett dylikt förhållandevis människovänligt
orienterat undantag. Men annars har det varit tunnsått.

En paradox…
Ytterligare en intressant iakttagelse finns att göra som konstitutionell logiker
beträffande de amerikanska kolonisternas monetärekonomiska system under de
goda åren 1723-1750: Systemet är ett finurligt exempel på en illusion (en
låtsaslek), som man förmodligen medvetet spelade ut gentemot England, där ett
av syftena var, trots Englands motstånd, att skapa ett koloniernas egna
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penningsystem, eftersom kolonierna importerade mer än de exporterade, och
därför ständigt hade mer utgifter än inkomster, ett ständigt handelsunderskott.
Man behövde helt enkelt betydligt mer pengar än handeln genererade för att hela
samhällsmaskineriet, inte bara köpmännen och förmögna människor, skulle vara
väl tillgodosett med pengar.
För den sakens skull behövde man en annan slags ekonomi än den
dittillsvarande låntagarekonomin. Det var i den situationen som de tre
samhällsavgörande frågorna I, II och III plötsligt framstod klart för åtminstone
de människovänligt orienterade politiska krafterna i kolonierna kolonisterna:
Man behövde rätt och slätt ett eget penningsystem som fungerade som det
engelska tallysystemet men gav sken av att vara kapitalism för att lugna
England. Eget ägda pengar som kunde cirkulera i kolonierna och ge kraft åt
bytet av varor och tjänster i dessa. De gängse pengarna på den tiden - guld- och
silvermynt och bankernas banksedlar - hade en uttalad tendens att försvinna till
England i den negativa handelsbalans som rådde. Kolonierna hade inga egna
guld- eller silvergruvor, och hade därför ont om råvaran guld och silver.
En ytterligare anledning för kolonisterna att skapa sitt egna penningsystem
torde ha varit att undanhålla England från att fullt ut förstå att kolonisternas
ambition var att skickligt slingra sig undan den kapitalistiska snara som
samtidigt höll på att dras åt kring Europa, med tendenser också i kolonisternas
samhälle i form av ett bankväsende under uppbyggnad. Den saken
uppmärksammades av framsynta och människovänliga kolonipolitiker, som
förstod att Europas ekonomiska skuldsättningselände var på god väg att
exporteras över Atlanten. Den saken ville man förhindra.
Under närmare 60 år lyckades dessa politiker ”överlista” England och de
kapitalistiska krafterna. Det var först när det började gå upp för England hur
formidabelt överlägset kolonisternas ekonomiska system i själva verket var
jämfört med kapitalismen, och kolonierna höll på att utvecklas till något som
England inte längre kunde kontrollera, som den engelska kronan, först år 1751,
och sedan 1764, införde en rad lagar som skulle återställa ordningen. Dessa
lagar var tänkta att stärka engelska och andra utländska privata bankers
ekonomiska makt och inflytande i kolonierna, vilket skulle ske genom att
kolonierna och dess människor skulle sättas i skuld. Då skulle även Englands
överhöghet över kolonierna befästas.
Den kapitalism eller banklåneekonomi som var under uppbyggnad i England
hade ju fyra överordnade målsättningar (kapitalismens fyra mål 372), och för att
förverkliga dessa, var det viktigt för Englands bankirer, kungahus och parlament
att behålla fotfästet och utveckla sin makt i kolonierna.
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De fyra överordnade målsättningarna igen…
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.
Englands bankirer, kungahus och parlament ville sålunda bygga en plutokrati
(ett rikemansvälde) i Amerika. Resultatet ser vi idag. Idag äger 1 (en)
privilegierad procent av USA:s befolkning mer än 95 procent av det som går att
äga i landet. Det är bland annat den makten, som denna idag välutvecklade
plutokrati besitter, som Ockupera Wall Street rörelsen (eng: Occupy Wall
Street373) höjer sin röst mot. Enligt Wikipedia:
”… Protesten är ursprungligen startad av aktivistgruppen Adbusters. Man tog
inspiration från den arabiska våren. Deltagarna i protesterna är mot den sociala och
ekonomiska ojämlikheten, företagens girighet och företagens ekonomiska påverkan på
lobbyister i regeringen. Adbusters har begärt att ’Presidenten tillsätter en kommission
som ska separera pengar från politiken, för att få bort korruptionen - detta är vår agenda
för det nya Amerika’. Demonstrationernas organisatörer hoppas också att
demonstrantera själva skapar egna specifika krav.”

Det historiska facit visar att de 13 amerikanska kolonierna, med början i
provinsen Massachusetts i dåvarande New England redan år 1690, med
successiv spridning till de övriga provinser och kolonier (inkluderat
gränstrakterna i väster och norr, där en ständig expansion pågick), fram till och
med år 1750 använde sig av ett ekonomiskt system som ytligt kunde uppfattas
och definieras som formellt kapitalistiskt, men som i sin praktiska vardagliga
utformning och tillämpning bland koloniernas människor sågs som en variant av
det engelska tallysystemet från 1100-talet med äkta fiat-pengar. Vilket innebar
att kolonisterna istället för materialet trä (tallysystemets trästavar) som pengar,
använde materialet papper, där papperssedelpengar trycktes med hjälp av till
sedelpressar omgjorda boktryckspressar.
Här påminner jag om att det engelska tallysystemet från Henry I:s tid (åren
1100-1135) var en monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar,
d.v.s. pengar som distribuerades till och hanterades av samhället utan att ha
någon fysisk värdebakgrund (t.ex. guld). Vidare var dessa trästavspengar bärare
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av dels lagligt betalningsvärde, dels ägarskap (kungen eller staten var ägare) i
sin egenskap av att vara en allmängiltig handelsvara, som jag gick igenom
tidigare. Som jag strax skall visa var det som sagt formellt inte äkta fiat-pengar
som kolonisterna använde i sitt uppfunna ekonomiska system. Men praktiskt
kom de att fungera och användas som fiat-pengar. Det handlade alltså om något
paradoxalt.
Jag ger här lösningen på paradoxen, så att du skall förstå logiken. Frågan är
alltså hur det logiskt motsägelsefulla, men under 27 år förunderligt
välfungerande, ekonomiska systemet i kolonierna i praktiken var utformat,
eftersom det formellt inte handlade om äkta fiat-pengar, men ändå i praktiken
var det? Svaret ligger i att förstå hur kapitalism fungerade i England på denna
tid. Kolonierna var ju under engelsk överhöghet, och kolonisterna kunde därför
inte hur som helst välja ett ekonomiskt system som alltför mycket avvek från det
som användes i England. Det hade England inte tillåtit. Man skall också erinra
sig att England vid den här tidpunkten själva var i full färd med att utveckla det
kapitalistiska systemet på hemmaplan på de kvarvarande resterna av kung
Henrys tallysystems bekostnad. Att ett nytt tallysystem skulle uppstå på andra
sidan Atlanten, var inget som England såg positivt på.
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Kapitel 31
Fortsättning de amerikanska koloniernas ekonomiska
system
Kolonisternas stora ekonomiska problem bestod i att man hade förhållandevis
lite att erbjuda moderlandet England (tobak, bomull, pälsverk och en del andra
varor), medan det egna behovet av engelska varor var desto större. Man behövde
kort sagt importera mer än vad man exporterade. I och med underskottet i
handelsbalansen utarmades kolonisterna på det som redan från början var en
bristvara, guld- och silverpengar, som man enbart kunde komma över på ett sätt,
nämligen via lån mot ränta från engelska och europeiska bankirer. Som det alltid
går till i låneekonomier med andra ord. Inget nytt alls.
Då, år 1690, kläcktes den finurliga idén att man i kolonierna skulle skapa sitt
egna ekonomiskt system, som inte skulle grunda sig på guld- och silvermynt,
eftersom det som sagt var ont om guld- och silverfyndigheter i kolonierna. Man
ville frigöra sig från det begränsande guldet och silvret. Lösningen blev att
använda ett material som inte kostade något och som det garanterat fanns god
tillgång på - papper. I och för sig ingen innovation som underlag för pengar,
eftersom det hade funnits papperspengar långt tidigare, ursprungligen i Kina,
sedan i vissa arabiskspråkiga länder, och långt senare i Europa på 1000-talet
(t.ex. gav svenska Stockholm Banco374 ut tryckta papperssedlar mellan åren
1661 och 1664375).
Kolonisterna började sålunda att med till sedelpressar omgjorda
boktryckspressar trycka papperssedlar. Benjamin Franklin var ännu inte född när
Massachusetts började tillverka sina första papperssedelpengar 1690, men han
växte upp med systemet och tog djupt intryck av detta, samtidigt som han av
eget intresse genom självstudier studerade det engelska tallysystemet376 från
1100-talet.

Bankirernas ekonomiska system...
Samtidigt hade Franklin i sin ungdom inte kunnat undgå att se de föga trevliga
konsekvenserna, både i England och i kolonierna, av det parallellt
förekommande engelska banksystemet, d.v.s. det kapitalistiska lånesystemet,
med dess typ av pengar, guld- och silvermynt och banksedlar, som inte var äkta
fiat-pengar, eftersom de påstods till 100 procent vara grundade på en bakgrund
av guld och silver. Människor hamnade i skuld som inte sällan ledde till misär.
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Naturligtvis genomskådade inte Franklin att detta lånesystem var ett stort
bedrägeri, att bankirernas pengar bara till 20 procent var uppbackade av guld
och silver, och då att märka inte av bankirernas eget guld och silver, utan av rika
depositörers (insättares) dito. Bankirerna hade sålunda egentligen ingen egen
uppbackningsbakgrund alls, och heller inga egna377 pengar att låna ut. De
banksedlar de bestod sina lånekunder med var ju istället ”perfekt förfalskade
pengar”, perfekt förfalskade i den meningen att ingen kunde genomskåda att
banksedlarna egentligen var helt ogiltiga som pengar (de var ju inte bankens
eget ägda tillgång).
Bankrusningar (uttagsstormar) förekom, där bankernas lurendrejeri i viss
mån avslöjades, men inte i sin fulla omfattning, och bara med enskilda aktörer
inblandade378. Franklin såg långt ifrån alla bedrägeridetaljerna, men han insåg
klart och tydligt att kapitalism som fenomen (utlåning mot ränta) skapade elände
varhelst det fick fäste. Det handlade om arbetslöshet, social misär och
utslagenhet, skattepålagor till engelska kronan, kort sagt, när allt summerades,
stora påfrestningar för stora grupper människor, kopplat till att en mindre grupp
välbärgade individer ägnade sig åt utlåningsverksamhet av pengar mot ränta.
Franklin var vittne till Amerikas gryende kapitalism, det plutokratiska system
som livnär sig och frodas på helhetens (samhällets) bekostnad, vilket dagens
USA drygt 300 år senare är ett levande vittnesbörd om.

Ett ekonomiskt system som var en kompromiss...
Så vad Massachusetts provinsstyrelse gjorde år 1690 var att uppfinna en
kompromiss som till det yttre gav sken av att följa engelsk kapitalism i
fotspåren, men som i sin praktiska utformning kom att fungera som det engelska
tallysystemet. För den som bevittnade det som hände, måste förvandlingen ha
framstått som ett första klassens cirkusnummer. Kompromissen man utvecklade
innebar kortsiktig klara fördelar, men långsiktiga mycket samhällsfarliga
nackdelar, som jag skall återkomma till längre fram i boken. Här vill jag att du
skall förstå att vad Massachusetts provinsstyrelse valde att införa som steg ett
var ett fiktivt, d.v.s. ett tänkt, påhittat, ickefysiskt uppbackningsvärde i stället för
det verkliga uppbackningsvärde, som de privata bankerna använde sig av (sina
depositörers guld och silver).
Som steg nummer två tryckte man sedan upp, utifrån denna påhittade
uppbackning, med hjälp av papper och trycksvärta, det man kallade provinsens
(som senare blev alla 13 koloniernas) egna sedelpengar. Det var så man gav
sken av att gå England och kapitalismen till mötes. Varje pappersedel som man
tillverkade skulle i stället för som äkta fiat-pengarna i det engelska tallysystemet
(sålunda vid denna tid under avskaffning i England), som var bärare av lagligt
betalningsvärde och ägarskap, utformas som en låtsasobligation (ett ord som på
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svenska betyder låtsasförpliktelse), där provisen lånade ett fiktivt värde av folket
i en byteshandel mot kvitton, d.v.s. låtsasskuldsedlar, av papper som var
utställda i provinsstyrelsens namn, d.v.s. som denna styrelse var ägare av och
överlämnade som en vara i byteshandel.
Det kapitalistiska systemet bygger på att pengar förs ut i ett samhälle genom
att staten och folket lånar mot ränta av den part i det kapitalistiska systemet som
med maskiner tillverkar och har makten över pengarna (bankväsendet i vid
bemärkelse). Här var det plötsligt tvärt om. Massachusetts provinsstyrelse lätt
folket spela rollen av att vara ”banken” som storsint ”lånade ut” ett värde till
Massachusetts provinsstyrelse. I gengäld fick folket provinsstyrelsens skriftliga
erkännande i form av styrelsens ”låtsasskuldsedlar” att denna hade tagit emot
lånet. Då antalet låtsasobligationer (låtsaskvitton, låtsasskuldsedlar) som på detta
sätt tillverkades och fördes ut var ansenligt, kom de att fungera alldeles utmärkt
som ”pengar” i all slags förekommande byteshandel. Varje obligation sades
betinga ett värde motsvarande varje fiktiv värdeenhet som hade lånats av folket.
Själva ”utlåningen” handlade sålunda om en byteshandel, där folkets fiktiva
värden byttes mot provinsstyrelsens papperslappar med trycksvärta, båda
värdena egentligen lika värdelösa, men med påstått låtsasvärde. (Att detta i
verkligheten var noll och intet höll man givetvis tyst om.) Låtsasskuldsedlarna/
låtsasobligationerna kallades för pengar i formen papperssedelpengar (till
skillnad från mynt), där varje låtsasobligation sades betinga ett visst av
provinsstyrelsen bestämt och påtryckt värde. Man förde ut sedlarna i samhället
med hjälp av de fyra metoderna, som jag gick igenom tidigare.
Jag upprepar: Det handlade alltså om en låtsaslek, eller ett ”cirkustrick” om
man så vill. Man skulle nästan kunna säga att man lekte leken ”If you cheat me,
I cheat you” (lurar du mig, så lurar jag dig). Bankirerna försökte lura på
kolonisterna oegentliga lån, och kolonisterna lurades tillbaka - också med
oegentliga lån, men av ett annat slag. Nästa moment i Massachusetts
provinsstyrelses låtsasobligationsutgivning innebar att styrelsen deklarerade att
folket kanske vid en senare tidpunkt skulle få tillbaka sina på låtsasutlånade
”värden” (att låtsasvärdena i det ögonblicket skulle förvandlas till verkliga
värden). Det fiktiva värdet skulle alltså kanske vid en senare tidpunkt betalas
tillbaka till folket i någon form av reellt värde, som man dock inte preciserade
närmare, vilket var en mycket viktig detalj så man inte skapade förväntan på vad
utbetalningen kanske skulle ske i. Rent logiskt var man tvungna att göra en
dylik, som kan tyckas märklig, utfästelse för att upprätthålla skenet av att det var
ett kapitalistiskt system som man tillämpade som ju bygger skuldsättning. Har
någon lånat ut ett värde, har denne enligt låneprincipen också rätt att få tillbaka
detta.

Summering…
Ett minst sagt komplicerat upplägg, men samtidigt beundransvärt listigt och
kallsinnigt genomfört utifrån målsättningen att man ville låtas att man spelade
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med kapitalisterna i egenskap av lydkoloni till England. För dessa kapitalister
tillhörde ett ekonomiskt system byggt på bedrägeri med oegentlig utlåning mot
ränta livets höjdpunkter och de krav man hade rätt att påtvinga undersåtar. Ett
krav som undersåtarna i Massachusetts genom sitt låtsasobligationsupplägg
skickligt lyckades ge sken av att uppfylla. Det är lite grand som att läsa en bok i
modern högre matematik.
Det är nämligen på detta sätt, genom olika varianter av mycket påhittiga
(högintelligenta) ”utanför boxen-resonemang”, som modern högre matematik
sedan 1790-talet har utvecklat så kallad nonsensmatematik (detaljer jag
återkommer till senare i del III). Lägg sedan märke till att det är exakt på det
beskrivna sättet som den högintelligenta kapitalismen har konstruerat sina
moderna finansiella instrument i olika variationer i vår tid i upplägg inom bland
annat investmentbanker och centralbanker. Man har i det moderna samhället
tålmodigt sett till, vilket tål att upprepas för att man fullt ut skall förstå vad
kapitalism innebär, att banker, finansinstitut etc., d.v.s. en mellanhand (en
grossist i pengar) med samlingsnamnet samhällskraften B, dels har blivit
etablerad i samhället, dels har fått makt över samhällets penningtillverkande
maskiner, samt också lagstiftande makt till dess gagn via köpta och därmed
lydiga politiker.
Dessa lagar har på olika sätt underlättat införskaffandet av depositioner379
(av samhällskraften B inlånat kapital av olika slag, exempelvis obligatoriska
försäkringspremier) från såväl förmögna och rika som från folket, och ibland
också från staten själv. Dessa depositioner har samhällskraften B sedan kunnat
förmera genom så kallad fraktionell reserve banking380 upp emot nio gånger
eller till och med mer, för att i ett nästa steg låna ut det förmerade kapitalet (ur
tomma intet tillverkade pengar) mot ränta till såväl staten, företagen som till
befolkningen. Där grundstommen i det kapitalistiska byggnadsverket hela tiden
har byggt och bygger på konceptet - utlåning mot ränta. Kolonisternas beskrivna
låtsasobligationsvariant är sålunda endast en av många möjliga lösningar på hur
utlåning medelst obligationer eller utlåning mera generellt kan skräddarsys.
Slutsatsen man kan dra är att kapitalister är ett läraktigt släkte, ty man har de
facto anammat det som man själva en gång i tiden blev lurade av i
Massachusetts.
Idag finns sålunda långt mer sofistikerade låneupplägg, vilket jag nuddar vid
här och senare i texten. Som nämnts skulle folket kanske få återgäldning i
verkligt värde av sina fiktiva lån till Massachusetts provinsstyrelse, dock inte
när. Vad exakt det verkliga värdet i denna framtid skulle bestå av, sades heller
inget om. Man visste helt enkelt inte. Det lades på en oviss framtid i form av ett
kanske. Och detta var kortsiktigt ett klokt drag, eftersom människor därmed
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förstod att de inte kunde gå till provinsstyrelsen och lösa in
låtsasskuldsedelpengarna (låtsasobligationerna) mot värde, då något reellt värde
ännu inte var definierat, om det ens någonsin skulle komma att definieras.
Summerat kan man konstatera att det var ett märkligt, men samtidigt
intelligent system som kolonisterna uppfann: en fiktiv värdeuppbackning eller
inlåning som ”garanti” för egenhändigt tillverkade papperssedelpengar, som
kom att utgöra det jag kallar i det praktiska vardagliga användandet äkta fiatpengar. Massachusetts papperspengar var endast uppbackade av
provinsstyrelsens ”fulla trovärdighet och kreditvärdighet”, på engelska: ”The
paper money of Massachusetts was backed only by the ’full faith and credit’ of
the government”.381 Med full trovärdighet och kreditvärdighet menas att
provinsstyrelsen handlade likt en medeltida regent som självpåtaget, utan att
fråga folket, ger sig själv rätt att alltid bli uppfattad som tillförlitlig och solvent.
En avancerad lek med ord. Samma lek med ord som dagens samhällskraft B
tillämpar med sin uppsjö av moderna finansiella kapitalitiska instrument
(designade med hjälp av modern högre matematik), som alla i grund och botten
blott handlar om en och samma sak, det egentligen enkla konceptet utlåning av
pengar mot ränta.

Kärt barn har många namn…
Utifrån sitt snillrika ”kapitalistiska ekonomiska system”, som i praktiken var en
variant på det engelska tallysystemet, kom provinsstyrelsen i Massachusett att
efter år 1690 kalla sin uppfinning låtsasskuldsedel- eller låtsasobligationspengar
för åtminstone fyra olika namn, som efter hand började användas synonymt och
samtidigt: a) bills of credit (skuldsedlar), b) treasury notes
(finansdepartementssedlar), c) colonial scripts samt d) pounds. Lägg här märke
till att man sålunda valde att mörklägga sin illusion i orden bills of credit när det
korrekta var bills of pretend credit (låtsasskuldsedlar).
Ordet script betyder på amerikansk engelska närmast ”skriven lapp”, och
kan också betyda ”interimsbevis”. Det var menat att colonial scripts officiellt
skulle uppfattas som koloniernas ”betalningssedlar utan lagligt stöd”, betonat att
de inte skulle uppfattas som äkta fiat-pengar, utan endast som ”scripts”,
interimsbevis i betydelsen tillfälliga pengar. Men, som sagt, i verkligheten var
det just som äkta fiat-pengar dessa colonial scrips kom att användas. Genom
nämnda omständliga och komplicerade tillvägagångssätt lyckades
Massachusetts sålunda blidka England och bankirerna under nästan 60 år och ge
sken av att man var med på tåget och tillämpade ett kapitalistiskt system.
Jag upprepar: Kolonistyrelserna tog gigantiska låtsaslån av folket, och
skenfinansierade på så sätt stora mängder egna tryckta låtasskuldsedelpengar,
vilket innebar att man kringgick bankirernas låneverksamhet. Dessa
låtasskuldsedelpengar använde man sedan framgångsrikt i nästan 60 år som
381
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huvudsakligt betalningsmedel i kolonierna, och även för att betala det underskott
man hade i utrikeshandeln. Det gick även att lösa in colonial scrips i vissa
banker mot guld och silvermynt under ”de goda åren” och på så vis finansiera
behovet av guld och silvermynt för att betala skatter till England. Om man
överblickar alla 13 kolonierna, började på detta sätt 13 olika valutor, med mer
eller mindre olika utseende beroende på hur varje koloni valde att gravera sina
respektive sedelplåtar, att tillverkas. De 13 valutorna hade lokala namn:
Connecticut pound, Delaware pound, Georgia pound, Maryland pound,
Massachusetts pound, New Hampshire pound, New Jersey pound, North
Carolina pound, Pennsylvania pound, Rhode Island pound, South Carolina
pound och Virginia pound. Den gemensamma nämnaren var sålunda att de
kallades colonial scrips (låtsasskuldsedlar, finansdepartementssedlar) och till
formen var sedelpengar tillverkade av papper.
I det praktiska vardagslivet i kolonierna dök det sålunda allteftersom upp
rikligt med låtasskuldsedlar (colonial scrips/pounds) enligt de fyra metoderna att
föra ut äkta fiat-pengar, och folk började använda colonial scrips som pengar precis som provinsstyrelsen önskade. Vanligt folk gick naturligtvis inte så djupt
i sin analys av dessa sedelpengar som jag gör här, utan nöjde sig med att
konstatera att man ”fick gott om pengar i sin hand”. I praktiken hanterades dessa
colonial scrips som om de hade ett lagligt betalningsvärde, även om dessa
papperssedel-pengar som sagt inte kunde lösas in mot något fysiskt värde som
t.ex. guld eller silver.
Med risk för att vara övertydlig: Folk i kolonierna visste således att den
utlovade ”återbetalningen” av folkets fiktiva lån till provinsstyrelserna i verkligt
värde låg i en oviss framtid, och endast som ett kanske. Och om det blev av, om
det då skulle bli i form av guld, silver eller någon annan vara, var också skrivet i
stjärnorna. Det fick till följd, att det som bankerna alltid hade att bekymra sig
över och ta hänsyn till, nämligen att hålla 20 procent av det utlånade kapitalet i
beredskap i form av likviditeter (som de tog från depositionskapitalet) till folk
som önskade lösa in banksedelpengar mot guld, inte var något som
provinsstyrelsen behövde ta med i beräkningen under den här tiden. Folk visste
att det var meningslöst att försöka lösa in colonial scripts (låtsasskuldsedlarna)
mot värde av något slag hos provinsstyrelsen, som man kunde göra i bankerna
med lånade banksedlar, eftersom provinsstyrelsen inte hade något värde att
lämna ut. Provinsstyrelsen ”var värdelös” skulle man en smula vitsigt kunna
säga, även om den officiellt gav sken av ”full trovärdighet och kreditvärdighet”.
På så sätt blir paradoxen fullt synlig.
Detta sken lyckades således provinsstyrelserna upprätthålla under 60 år
(1690-1750). Den praktiska konsekvensen av att folket inte iddes försöka lösa in
papperssedelpengar mot verkligt värde blev att pengarna fortsatte att cirkulera
och hanteras i samhället som om de representerade ett lagligt betalningsvärde
och hade ett ursprungligt ägarskap i form av provinsstyrelsen, d.v.s. kriterier
som utmärker äkta fiat-pengar. Det var ju så kung Henry I hade gått till väga i
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England på 1100-talet. En smått genialisk konstruktion, får man lov att säga. Jag
säger det igen: Som att befinna sig på cirkus och med trollkarlens ögon se hur
denne beter sig i utförandet av sitt illusionsnummer.

Hur inflationstendenser hanterades i kolonierna…
Ett problem som provinsstyrelsen hade att ta hänsyn till var risken för inflation,
när man förde ut sina colonial scripts. En reglerventil behövde av den
anledningen komma på plats så att inte för mycket skuldsedelpengar kom ut i
omlopp i samhället. Även här var man smått genialiska i sitt tänkande. Man
inrättade ett sofistikerat skattesystem: Antingen kunde provinsstyrelsen välja att
ta ut en mindre skatt, eller så ingen skatt alls, men då i stället lägga på en ränta
på de lån, som man, enligt den fjärde utförselmetoden (regeln) av äkta fiatpengar, förde ut till privata investerare av alla slag (entreprenörer) i samhället
(som jag gick igenom i samband med analysen av fiat-pengar och deras
utförsel). Dylika entreprenörer fanns det gott om i kolonierna.
En annan inflationshämmande metod gick ut på att använda sig av en
kombination av skatter och räntepålägg på de nämnda lånen eller enbart skatter.
I görligaste mån försökte dock provinsstyrelserna undvika skatter, eftersom
England också beskattade kolonisterna i viss mån (det var ett förhållandevis
mycket lågt skattetryck i kolonierna jämfört med vad som gäller i dagens USA).
Att betala mindre skatter till England, var något som kolonisterna kunde förlika
sig med, till skillnad från det faktum att man inte tilläts ha egen representation i
det engelska parlamentet. Här behöver påpekas att systemet med att ta ut ränta
på lånen till samhället innebar att man de facto byggde in ett pyramidspel.
Räntorna låg på ca 5 procent, vilket dock skall jämföras med att bankerna vid
den här tiden som lägst tog ut ca 8 procent ränta vid sin utlåning av banksedlar
till samhället eller vid utlåning av guld- och silvermynt. Franklin lyckades sköta
Pennsylvanias variant av i praktiken äkta fiat-pengar så väl att ingen inflation att
tala om uppstod. Det fanns ytterligare kolonier där man relativt väl lyckades
unvika inflation samtidigt som det fanns åtminstone en koloni där besvärlig
inflation uppstod på grund av att för mycket scripts trycktes upp.

Bankirerna blev utkonkurrerade…
Koloniernas smarta drag med colonial scripts fick som konsekvens att de
engelska, holländska och tyska privata bankerna i hög grad blev utkonkurrerade,
därför att deras utlåning av banksedlar, uppbackade av guld, mot en
förhållandevis hög ränta givetvis framstod som ointressant för vanligt folk. Som
jag tidigare har berört, tillämpade bankerna dessutom ett diskriminerande synsätt
när de lånade ut pengar, vilket låg dem i fatet. Dylik diskriminering förekom
inte när det gällde colonial scripts, utan här var det tvärt om en dygd att alla
entreprenörer som ville och behövde, skulle få del av provinsstyrelsens utlåning
enligt utförselmetod fyra. Och sålunda dessutom till lägre ränta än vad bankerna
kunde erbjuda.
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Ytterligare en stor konkurrensfördel som provinsstyrelserna hade gentemot
bankirerna var hur lätt det var för de förra att distribuera colonial scrips till
samhället via de övriga tre utförselmetoderna (reglerna): löneutbetalningar som
provinsstyrelsen (”staten”, folkets förlängda arm) administrerade till arbetare
som deltog i alla koloniala gemensamhetsprojekt, köp av material etc. till
arbetena, samt de omfattande gåvorna till hjälpbehövande/handikappade, gåvor
som utan problem kunde göras generösa. Under de så kallade goda åren, som jag
i min bok definierar till åtminstone till perioden 1723-1750, men som troligen
med fog kan räknas redan från så tidigt som 1690 med början i Massachusetts
och därefter i koloni efter koloni, växte ett samhälle fram som på ett
anmärkningsvärt sätt brydde sig om också de svaga och utsatta. Kort sagt ett
förhållandevis människovänligt samhälle, särskilt med den tidens mått mätt, då
tillvaron var betydligt tuffare än i dag. Människovänligt i betydelsen
omhändertagande, att man brydde sig om varandra och att det fanns pengar till
alla, inte bara ett förhållandevis få på de övrigas bekostnad som inom
kapitalismen.
Idag finns det mängder med uteliggare och medellösa enbart i New York382.
Människor som inte behandlas med någon större respekt och omtanke av
amerikanska staten, utan som är hänvisade till soppkök och att i stort sett klara
sig bäst de kan. I ett utpräglat kapitalistiskt land bryr man sig inte om de svaga,
som istället tillåts gå under enligt djurrikets oskrivna lag, som säger att endast de
starka har rätt att överleva. Därför är det anmärkningsvärt att en human
inställning med omtanke om varandra på detta sätt kom till uttryck i det tidiga
Amerika i kolonierna under nämnda period. Kapitalismens själviska tänkande
och tydliga signum hade vid den här tiden ännu inte avgått med seger i Amerika.
Kolonisterna använde sig således av sitt ekonomiska system med colonial
scripts på ett sätt som såg till helhetens allra bästa efter dåtidens förmåga. Att
jämföra med det privata bankväsendet, som använde sig av sitt renodlade
kapitalistiska ekonomiska system (penningutlåning mot ränta till samhället)
endast i syfte att berika bankirer på gemene mans bekostnad och förverkliga
kapitalismens fyra långsiktiga mål (som jag gått igenom).
Benjamin Franklin skrev år 1750 till regionstyrelsen i New England (som
administrerade fyra av de amerikanska kolonierna):
”Det fanns ett överflöd i kolonierna och fred rådde vid alla gränser. Det var svårt, ja, till
och med omöjligt, att hitta en lyckligare och mer välmående nation på jordens yta.
Välbefinnande rådde i varje hem. Folket, allmänt sett, upprätthöll den högsta moraliska
nivån, och bildning var utbredd.”
På engelska: ”There was abundance in the Colonies, and peace was reigning on every
border. It was difficult, and even impossible, to find a happier and more prosperous
nation on all the surface of the globe. Comfort was prevailing in every home. The
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people, in general, kept the highest moral standards, and education was widely
spread”.383

Dessa ord föll inte i god jord hos de privata bankirerna, vars stora ambition var
att införa kapitalism med sina fyra övergripande mål i det amerikanska
samhället. Jag återkommer till hur spänningen mellan kolonisatörerna och de
privata bankirerna, med tentakler till det engelska parlamentet och in i det
engelska kungahuset, utvecklades.
I något skede insåg de privata bankirerna i kolonierna att deras affärsidé,
som inte bara var onödig, utan även var rent samhällsdestruktiv och dessutom
kriminell (hänvisar i det avseendet till min texts helhetsanalys), allvarligt
hotades i sina grundvalar av det förbluffande människovänliga och effektiva
ekonomiska system som kolonisatörerna hade uppfunnit som en variant av det
gamla engelska tallysystemet från kung Henry I:s dagar. Kapitalismen framstod
i bjärt kontrast som ett synnerligen ineffektivt och människofientligt ekonomiskt
system, med en verkningsgrad som ingalunda befrämjade samhälleliga framsteg.
Det är en omvälvande historia som finns att berätta om dessa händelser, som
jag bara nuddar vid i detta kapitel och återkommer till i en serie kapitel384 direkt
riktade till det amerikanska folket. Mäktiga bankirer insåg i mitten av 1700-talet
sitt ekonomiska tillkortakommande, och började smida planer på revansch,
vilket handlade om att manipulera till sig kontrollen över de koloniala
samhällena. Det skulle ske genom att tvinga på USA kapitalism, d.v.s. det
system som bygger på att samhället erhåller i princip alla sina pengar via lån
mot ränta. Dessa bankpengar var på denna tid mestadels guld- och
silveruppbackade banksedlar, som också, likt colonial scripts, var
papperssedelpengar. Historiens fortsättning in i vår tid i USA handlar om en
kamp mellan de revolutionära grundidealen med folklig medvetenhet om tre
samhällsavgörande frågorna I, II och III och den kapitalistiska samhällsmakten
B, där den senare makten i dag har lyckats tillskansa sig ett överväldigande
övertag.
Det handlar om en kamp som redan tidigt till följd av bankirers
ränksmidande kom att utvecklas till en kris för det unga amerikanska samhället.
En kris som idag tydligare än någonsin gör sig påmind i detta samhälle med
proportioner som gör det relevant att jämföra med hur illa det var ställt
ekonomiskt och socialt i Amerika under de svåra åren i kolonierna, som följde
på de goda, och som föregick den år 1773 uppblossande revolutionen. Min
berättelses djupare avsikt är att människor världen över, som idag befinner sig i
ekonomiska kriser av olika slag, skall kunna känna igen sig i det jag har att
berätta om Amerikas postrevolutionära kris och ekonomiska elände och
samtidigt visa hur lätt det går att lösa de svåra ekonomiska problem vi har idag.
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I och med denna djupgående analys av begreppet äkta fiat-pengar i kapitlen
28-31 hoppas jag att begreppet är klargjort. Äkta fiat-pengar spelar nämligen en
avgörande roll för hur en framtida människotillvänd ekonomi generellt bör
utformas. Därmed tar vi kontakt med den kapitalistiskt utbildade tyske
centralbankschefen Hjalmar Schacht385, som hade en mycket god förståelse för
begreppet äkta fiat-pengar i dess korrekta tappning. Den saken demonstrerade
Schacht med besked när han under åren 1934-1936 på ett närmast osannolikt sätt
med fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar vände den
tyska ekonomiska situationen 180 grader. Förutom av äkta fiat-pengar, använde
sig Schacht av åtminstone 10 ytterligare så kallade nycklar för att nå sin
ekonomiska framgång. Det är dessa 10 nycklar som jag nu skall redovisa en i
taget, varpå du förhoppningsvis skall få en tydlig bild av styrkan som ligger i en
väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar.
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Kapitel 32
Den 2:a nyckeln till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi:
att alltid se till att det finns rikligt med pengar i
samhällsekonomin, samtidigt som ränta förbjuds
För att garantera att det aldrig skulle uppstå brist på pengar i det tyska
samhället, vilket ju är alla centralbanksstyrda nationalekonomiers främsta
signum, valde Hjalmar Schacht386 att använda samma grundläggande
samhällsekonomiska nyckel som kung Henry I i England hade tillämpat på sin
tid, nämligen ”samhällsnyckel nummer 2”: att se till att det alltid finns gott om
pengar i omlopp. Detta gjorde Schacht genom att eliminera de tre faktorer som
den ekonomiska historien klart och tydligt visar skapar brist på pengar - gång på
gång - i samhällen av skilda slag.

Första faktorn som framkallar samhällsbrist på pengar är att
dessa tillverkas i ett ovanligt material...
Materialet som pengar tillverkas av eller i skall vara så pass vanligt
förekommande, att tillgången på material aldrig skall bli det som avgör
tillgången på pengar. Till exempel får pengar inte tillverkas av guld eller annat
sparsamt förekommande material, eftersom det då lätt uppstår just en pengabrist
av den anledningen. Riklig tillgång på pengarna i samhället behövs för att hålla
igång de många kugghjulen som bytet av varor och tjänster innebär.

Det engelska tallysystemet387…
Engelske kungen Henry I (1068-1135) valde att använda vanligt engelskt
trävirke från de engelska skogarna som material för sina ”sedlar”. Han
tillverkade ”pengar”, d.v.s. ”sedlar”, i stor mängd i form av trästavar
(”tallysticks”) av olika längd. Varje trästav räfflades eller fick inskurna olika
antal hack av olika utseende symboliserande en viss värdevalör, så att varje
valör blev unik. Tallystaven delades sedan längs med i två delar. Genom att
behålla den ena längdhalvan i ett centralförråd, och låta den andra - båda med
identiskt mönster- cirkulera i det engelska samhället, hade den engelske kungen
skapat ett förfalskningsskydd. Misstänktes förfalskning, var det bara att plocka
fram originalhalvan från centrallagret och jämföra.
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Det här var på 1100-talet, och tallysystemet måste anses ha varit ett genialt
enkelt penningsystem, som fungerade effektivt. Idag är det fullt möjligt att
tillämpa samma grundläggande princip ifråga om elektroniska pengar genom att
bygga in unika identitetscertifikat. På så vis undanröjs penningförfalskning i det
moderna samhället. Även perfekt penningförfalskning388 är lätt att komma
tillrätta med, med hjälp av modern högre matematik, eftersom man kan skapa
krypteringar som är på över 32 000 bitar och ännu mer, varvid inte ens en
modern superdator har en chans att hänga med, även om den står och arbetar i en
miljon år. Och man kan lätt öka på krypteringsgraden ytterligare om så önskas.
Vad gäller Benjamin Franklin, Abraham Lincoln och kommunpolitikerna på
ön Guernsey, använde de sig av vanligt papper som material för tillverkning av
pengar. Ett material som det ju också finns stor tillgång på.

Andra faktorn som framkallar samhällsbrist på pengar är att
dessa har en värdeuppbackning...
Det värde som pengar representerar skall under inga omständigheter backas upp
av ett annat värde i en bakgrund, t.ex. guld eller något annat förhållandevis
sällsynt material. Istället skall pengar enbart vara baserade på a) förtroende och
b) ett av staten (som folkets representation) genom lag fastställt betalningsvärde
per enhet, exempelvis enheten krona (var god se analysen av den 1:a nyckeln389).
Det vill säga ett förtroende människor emellan att pengarna representerar ett
genom lag bestämt betalningsvärde i bytet av varor och tjänster i samhället,
d.v.s. som en vara i byteshandel, enligt 1:a nyckeln, och att detta
betalningsvärde är förhållandevis stabilt över tid. Det är alltså en distinkt
skillnad mellan att pengar är behäftade med ett värde genom att vara knutna till
ett förhållandevis sällsynt bakomgrundsmaterial, och att pengar genom lag har
ett bestämt värde, kallat lagligt betalningsvärde.
En lång rad exempel i den ekonomiska historien berättar om nationer där
pengarna som sådana har varit tillverkade i det vanligt förekommande materialet
papper (varför brist på pengar av materialorsak knappast torde ha förelegat), där
dessa pengar har haft en värdebakgrund (värdeuppbackning) i form av guld.
Penningmängden, i fixt förhållande till mängden lagrat guld, har då kunnat
manipuleras, exempelvis genom att guld skeppats ut från nationen i fråga,
ibland i lönndom. Mängden guld, som i dessa fall har antagits funnits i lokala
bankers valv som back up-garanti för pengars värde, har då varit en illusion. Det
vill säga, att om folk, alla på en gång, hade kommit på tanken att försöka lösa in
alla utevarande papperssedlarna (banksedlarna) mot guld, skulle detta ha varit en
omöjlighet. Penningutlånare kunde utöva betydande nationalekonomisk makt i
en nation vars pengar på detta sätt var knutna till utlånarens bakomliggande
guldreserv, ett system kallat guldmyntfot.
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Till exempel blev de amerikanska kolonierna mellan åren 1751-1773 gång
efter annan utsatta för dylik maktutövning från engelskt håll, då det engelska
parlamentet genom två lagar, år 1751 respektive 1764, bokstavligen tvingade
kolonisterna att bland annat låna banksedlar uppbackade av guld som sättet för
nybyggarsamhället att tillgodose sitt behov av fysiska pengar. Vilket resulterade
i att det plötsligt kunde uppstå akut brist på pengar, därför att europeiska banker
med filialer i kolonierna kunde säga nej till utlåning. Bankernas ägare kunde
plötsligt få för sig att ”deras” uppbackningsguld behövdes i någon annan del av
världen, varvid lån till de amerikanska kolonierna kom i andra hand, med följd
att det amerikanska samhället lokalt ”förlorade fart” ekonomiskt där detta
inträffade. Eller så kunde bankirerna, bara för att det roade dem, demonstrera sin
makt genom att medvetet och överlagt bromsa in den ekonomiska utvecklingen i
en del av världen, t.ex. i en viss del av Europa eller i de amerikanska kolonierna.
Det skedde i så fall på likartat sätt, genom att bankirerna ”allokerade”, d.v.s.
slussade, ”sitt” guld till något annat ställe i världen, vilket resulterade i
lågkonjunktur, kräftgång, välfärdsnedmontering och många gånger umbäranden
i den lokalitet som drabbades.
I själva verket har hela det kapitalistiska systemet successivt under
århundraden byggts upp på principen att pengar skall vara ålagda ett
bakomliggande värde i form av guld, silver, koppar eller någon legering, inte
bara förtroende, parallellt med att pengars lagliga betalningsvärde, bestämt
genom juridisk lag, har åsidosatts. Det som kallas guldmyntfot, som gällde fram
till ca 1933, med olika slags dispenser för olika länder fram till en bit in på
1970-talet, är egentligen synonymt med hur penningutlåning gick till i gamla
tider, när dylik utlåning en gång i tiden påbörjades. Det vill säga, att bedragarna
i äldre tider, när det stora bankbedrägeriet igångsattes, gav sken av att deras
banksedlar, tillverkade ur tomma intet, backades upp av eget guld (se
djupgående analys längre fram390). Denna illusion, ty en illusion var det, kom
sedan att leva vidare ända fram till dess man valde att ta bort denna så kallade
guldmyntfot genom parlamentariska beslut under 1900-talet.
Det innebär att det kapitalistiska systemet relativt nyligen historiskt sett har
frångått guld som uppbackning av penningvärdet, där det sista steget i USA togs
år 1971. Vidare att den amerikanska kongressen har medverkat till att höja
statusnivån för en liten grupp privatpersoners (ägare till centralbanker,
affärsbanker och finansbolag) egentillverkade pengar, så att dessa numera
officiellt benämns ”fiat-pengar”. Detta kongressbeslut i kombination med The
Coinage Act från 1965392 innebär att de privattillverkade pengarna, som ju utgör
så gott som alla Amerikas pengar, nu, utan att vara gulduppbackade, tillfogats
det rumsrena epitetet ”lagligt betalningsmedel” (legal tender). Vilket officiellt
391
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räcker för att de skall få kallas ”fiat-pengar” - då att märka fiat-pengar, som jag
menar, enligt en ofullständig definition.
Idag förs en debatt i vissa delar av världen om att återinföra guldmyntfoten,
eller en variant av denna princip, vilket vore att återinföra det
manipulationselände och de framskapade bristsituationer som systemet med
gulduppbackningen de facto har inneburit ända sedan åtminstone 950-talet, med
början i Europa. Här vill jag att du skall förstå att manipulativa krafter i värsta
fall kan använda ett pengar bakomliggande guld (back up-guld) som ett
ekonomiskt krigföringsinstrument för att allvarligt lamslå en nation, exempelvis
genom att manipulera fram en brist på reda pengar.
Då en djupgående och förutsättningslös debatt (inkluderande första
spadtaget-information) utifrån en helhetsbild saknas i denna fråga, blir debatten
grund, onyanserad och präglad av inkompetens, eftersom denna ofullständiga
helhetsbild, detta ofullkomliga debattunderlag, är åstadkommet med flit, utan att
debattdeltagarna nödvändigtvis själva är medvetna om den saken just p.g.a. sin
graverande inkompetens. Att det förhåller sig så, blir tydligt när till slut en
verklig, förutsättningslös helhetsanalys (inkluderande första spadtagetinformation) omfattande åtminstone de senaste tusen åren verkställs.
Jag upprepar: Idag är principen fiat-pengar delvis införd även i det
kapitalistiska systemet, genom att numera pengar utan gulduppbackning
används och generellt fått status som ”lagligt betalningsmedel” (tvärtemot
Abraham Lincolns intention år 1862, när denne genom lagen Legal Tender Act
skapade begreppet, som på den tiden strikt bara omfattade statligt tillverkade
pengar.) Men - väl att märka - att denna omsvängning har skett med
bibehållande av centralbanksekonomiska393 ramar - inte inom ramen för en
monetärt finansierad ekonomi - vilket är en enorm skillnad. I USA skedde den
avgörande förändringen i och med att kongressen dels antog The Coinage Act år
1965, dels avskaffade guldmyntfoten år 1971. I Sverige skedde detsamma i och
med 1974 års regeringsform. Andra nationer har sina respektive tidpunkter.

Lincoln råkade ut för guldmanipulation...
år 1861 (guld skeppades ut från Amerika), där det inte går att utesluta att
avsikten var att framkalla brist på gulduppbackade sedelpengar i
nordstatsekonomin. En typ av ekonomisk krigföring som bankirmakten hade sett
till att skaffa sig. Utan tillräckligt med back up-guld, kunde bankerna nämligen
hänvisa till att de av den orsaken inte kunde låna ut pengar, varvid en avsiktlig
brist på pengar uppstod i nordstatssamhället. Det mer övergripande manipulativa
syftet var att genom denna typ av ekonomisk krigföring politiskt slå undan benen
på Lincoln. Genom att se till att denne fick brist på pengar, sattes käppar i hjulet
för Lincolns unionspolitik, där slaveriets upphörande var en av hörnstenarna.
Guldmanipulationen av Lincolns statsbudget bidrog till att denne tog steget att
393

Se analys FAQ-avdelningen (Frequently Asked Questions) på www.nyaekonomiskasystemet.se

329

införa monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar utan
gulduppbackning. Men det helt avgörande för Lincolns beslut394 att gå över till
monetärt finansierad ekonomi var en helt annan omständighet, som hade att göra
med ett möte mellan Lincoln och en uppsättning bankirer i New York 1861, där
Lincoln blev varse att man försökte manipulera honom politiskt. En intressant
händelse som berördes tidigare395 och som jag analyserar på djupet längre fram396.
Även långt före Lincolns tid hade de dåvarande amerikanska kolonierna
under de svåra åren 1751-1773 råkat ut för guldmanipulation enligt samma
princip, d.v.s. att bankirer helt plötsligt beslutade sig för att skeppa ut guld från
Amerika, för att på så vis kraftfullt påverka penningmängden (banksedlar och
även guldmynt) i kolonierna, varpå mer eller mindre allvarlig brist på pengar,
samhällets viktiga ”smörjolja”, uppstod. Revolutionskongressen (år 1774), eller
som den kallades under åren 1774-1781, kontinentalkongressen, tillät de 13
kolonierna, sedermera staterna, att fortsätta använda sig av den typ av monetärt
finansierad ekonomi som dessa hade återinfört år 1773, enligt mönster från de
goda åren 1723-1750.
Samtidigt, vilket är viktigt för att förstå historiens gång när kapitalism
infördes i Amerika, bestämde denna revolutionskongress (som sitt allra första
beslut år 1774) att parallellt ge ut en egen separat valuta, som fick namnet
continentals. Detta är anmärkningsvärt, eftersom denna valuta i praktiken, till
skillnad från de parallellt förekommande 13 koloniala lokalvalutorna, kom att
hanteras efter centralbanksekonomiska principer. Det vill säga föras ut i
samhället grundat på ett fiktivt lån av folket (i likhet med de nämnda
lokalvalutorna), där lånet - det fiktiva till trots - utlovades bli ”återbetalat” till
folket i verkligt värde i framtiden, d.v.s. med riktiga pengar som om det fiktiva
lånet sålunda inte var fiktivt utan äkta. Ett ytterst märkligt upplägg och löfte, kan
man med rätta tycka. Och som alltid: När något ser för bra ut för att vara sant,
finns däri oftast en hund begraven. Så också här vilket jag går senare går igenom
i detalj397.
Häri låg nämligen grunden för återinförandet av kapitalism i Amerika, som
sedan skulle komma att befästas genom ytterligare sex försåtliga steg under
perioden 1774-1793, alla ingående i bankirmaktens hemliga plan för den sakens
skull, som under inga omständigheter fick komma till det amerikanska folkets
kännedom. Särskilt som folket genom revolution ju just höll på att frigöra sig
från överhöghet och kapitalism i form av bankirvälde, som det nyligen hade fått
känna på under de svåra åren 1751-1773. Det är klart att bankirerna i det läget
fick lov att gå varsamt fram, nu när folket med en röst sade nej till fortsatt
kapitalism. Hur revolutionskongressen gick till väga, när den införde
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continentals, återkommer jag till398, men så mycket kan sägas redan här, att
resultatet blev förödande, därför att det öppnade upp för den vinstfokuserade399
kapitalism, som präglar Amerika ännu den dag som är.
När det sedan gäller USA:s första president, George Washington (två
presidentperioder 1789-1797), bidrog denne under, vilket skall understrykas,
stor vånda till att i princip stärka kapitalismens fundament i det då mycket unga
USA under påverkan av sin finansminister Alexander Hamilton, något som jag
också återkommer till400. Förlorare i slutänden av dessa kapitalistiska manövrer
under och efter revolutionen blev det amerikanska folket, som slutligen
avlurades makten över sina penningtillverkande maskiner år 1793 då var och en
av de 13 delstaterna förbjöds att i fortsättningen tillverka egna sedelpengar på
fiat-form. Då talade man om förbud mot tillverkning av ofinansierade sedlar
(sedlar utan guld/depositionsuppbackning401).

Två ekonomiska system parallellt...
George Washingtons båda kongresser kom sålunda från och med år 1791 att
introducera en tydlig form av kapitalism, d.v.s. det centralbanksekonomiska
system som hans finansminister Alexander Hamilton var en ivrig förespråkare
av. Systemet, då ännu inte definierat som kapitalism, kännetecknades av
principen mer eller mindre påtvingad utlåning av pengar mot ränta, inte minst
till staten, där skapandet av en statsskuld var signifikativt. Sekundärt tvingade
detta staten till att beskatta folket för att finansiera statsskuldens amorteringar
och räntor, liksom för att finansiera statsbudgeten. Detta regleras av fyra kryphål
i Article 1, Section 8 i den del av konstitutionen som anger kongressens
maktbefogenheter402. Sedelpengarna som lånades ut av bankväsendet till staten
påstods felaktigt vara uppbackade till 100 procent av guld varvid folket fick
intrycket att man när som helst kunde lösa in sina banksedlar mot guld.
Sanningen var att endast 20 procent av sedlarna i samhället kunde lösas in mot
guld, där guldet som fanns dessutom inte var bankirernas eget guld utan privata
depositörers guld som i åtminstone delar förskingrades utan att dessa depositörer
nödvändigtvis fick reda på att deras depositioner som skulle förvaltas tryggt utan
att förskingras förskingrades403. Genom att dessa privata depositörer plötsligt
kunde begära tillbaks sitt guld uppstod en ytterligare omständighet som innebar
att sedelmängden i samhället plötsligt var tvungen att strypas med hänvisning
till att det saknades tillräckligt med guld för att kunna låna ut sedelpengar till det
amerikanska samhället. På så sätt kunde bankirmakten utöva en ekonomisk
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krigföring mot såväl amerikanska staten, amerikas företag och dess folk i den
mån bankirerna själv valde, över huvudet på folket, att börja flytta omkring guld
genom exempelvis utskeppning av guld till Europa i syfte att manipulera
(framtvinga) brist på pengar i samhället. Tekniskt sade man att dessa av det
privata bankväsendet till staten utlånade pengar (banksedlar) byggde på det vi
kallar guldmyntfot, som sålunda kunde manipuleras av utlånarväsendet.
Organisatoriskt skedde utlåningen ytterst inom ramen för USA:s första
nationella centralbank, The First [National] Bank of the United States, som var
en mycket speciell tidig skapelse i kapitalismens tjänst. Mer om den saken
senare. Kort kan dock sägas att denna bank gavs sken av att vara statlig, trots att
den de facto helt var i händerna på privata bankirer. Officiellt sades banken vara
ägd till 20 procent av staten och till 80 procent av privata intressenter, 80
procent som i verkligheten var 100 procent, då statens ”ägarandelar” byggde på
lån från det privata. Det var denna helt privata centralbank som ganska snabbt
skulle få ansvaret att tillverka alla USA:s sedelpengar. Genom lobbying, mutor
och korruption var först revolutionskongressen (som sedan kom att kallas
kontinentalkongressen, mellantidskongressen, federationskongressen och
slutligen USA:s kongress), sedan president George Washingtons båda
kongresser, helt i händerna på privata bankirer, som med glädje lånade ut pengar
mot ränta till både den amerikanska staten och till särskilda delar
(diskriminerande) av det amerikanska folket, inklusive dess företagare. Något
som var dels fullständigt onödigt, dels innebar mycket stora nackdelar för det
amerikanska samhället. Detta bankirernas försåtliga snärjande in i kapitalismens
garn hade kunnat undvikas genom att använda de fyra dörröppnare som också
finns inskrivna i ovan Article 1, Section 8 i konstitutionen, men dessa fyra
dörröppnare användes inte404. Endast president Lincoln av hittills 44 presidenter
har använt sig av dessa fyra dörröppnare som jag påpekat tidigare vilket tål att
upprepas så utomordentligt viktig som just den händelsen är eftersom den pekar
på att det är i princip hur lätt som helst enligt konstitutionen att avskaffa
kapitalismen i Amerika på blott några timmar om man vill. Allt finns reglerat
tydligt och klart i Article 1, Section 8. Ett fakta som bankirmakten i världen
absolut inte vill skall komma världen till kännedom. För att dessa fyra
dörröppnare nu skall bli kända och debatterade har jag skrivit en särskild
avdelning i del II som jag kallar för ord riktade direkt till det amerikanska
folket405. Orden är emellertid i lika hög grad riktar till andra nationers folk
eftersom kapitalismens påtvingade introduktion i Amerika kan användas som
exempel att förstå hur kapitalismen påtvingats också andra nationer. På så vis
kan andra nationer känna igen sig i hur bankirmakten manipulerat sig till
ekonomiskt styre i också andra nationer. Kunskap skapar medvetenhet som i sin
tur skapar debatt. Ur debatt kan nya val göras som skapar ett människovänligt
samhälle i stället för ett kapitalistiskt ekonomiskt förtryckande samhälle där bara
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några förhållandevis få (en framväxande plutokrati) får det mycket gott ställt på
de övriga samhällets bekostnad. Min trilogi levererar en helhetsbild av
kapitalismen. Kapitalism är ett mycket avancerat ämne då det arbetar med rader
av högintelligenta mörkläggningar i syfte att framstå som något bra för
människor och samhällen. Det är därför det behövs konstitutionell logik för att
rent logiskt intelligensmässigt genomskåda dessa mörkläggningar
(illusioner/samhällslögner).
Benjamin Franklin hade mycket tydligt under de goda åren praktiskt
demonstrerat hur man skickligt undviker den samhällsförstörelse som kapitalism
innebär, och också teoretiskt redogjort för den saken i sin omtalade bok (som
Hjalmar Schacht senare kom att lusläsa). Som jag sagt tidigare kallades inte
kapitalism för kapitalism på 1700-talet. Det var Karl Marx som införde
begreppet på 1800-talet. På 1700-talet talade man om kapitalism i ord av
påtvingad utlåning mot ränta och påtvingade skatteuttag för att finansiera statens
budget (det allmännas väl i samhället).
I och med att de penningtillverkande maskinerna nu successivt ånyo kom att
berövas det amerikanska folket, var situationen att likna vid att de båda lagarna
från åren 1751 och 1764 hade blivit återinförda i Amerika. Det var inte längre
folket via staten som kontrollerade nationens omfattande sedeltillverkning, utan
denna var åter i händerna på en privatkontrollerad bank. Kapitalismen hade
därmed återtagit kontrollen över Amerika.
Under en tid (perioden 1774 fram till ca 1781) tillämpades sålunda i
Amerika två ekonomiska system parallellt. Å ena sidan Benjamin Franklins
ekonomiska system406 med pound-valutor i var och en av de 13 kolonierna/
staterna, å andra sidan revolutionskongressens kapitalistiska med continentals.
Eller annorlunda uttryckt: Under en tid användes Franklins monetärt
finansierade system samtidigt med det återinförda centralekonomiska, där
pengarna i det senare fördes ut till samhället via lån mot ränta, tills detta system
så småningom helt kom att utmanövrera det Franklininspirerade, p.g.a.
bankirernas fortsatta manipulationer med kongressens bistånd. De goda åren
1723 - 1750 under Benjamin Franklins ledarskap var därmed slutligen åter bara
ett minne. Jag vill här understryka att turerna, som jag tar upp här, och dess
detaljer, är komplicerade och därför ingalunda lättbegripliga. Därför följer en
betydligt mer djupgående och förklarande analys av dessa längre fram407.

Enorm makt över så gott som hela det amerikanska samhället …
Så småningom, i och med att den nya privatägda centralbanken kom på plats,
kom också tillverkningen av den nya nationens nya valuta, US dollar, igång
Dessa nya dollarsedlar var, som sagt, uppbackade av guld, och närhelst
bankirerna i bakgrunden önskade, kunde de beskära detta bakgrundsguld
(genom att skeppa bort guld från Amerika), vilket ofrånkomligt skulle leda till
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minskad utförsel av pengar i samhället och ökad pengabrist, om nu den saken
låg i linje med bankirernas intention. På så sätt fick med tiden en liten exklusiv
grupp privatpersoner, helt anonyma för det amerikanska folket, en enorm makt
över så gott som hela det amerikanska samhället. Ja, denna lilla klick människor
(mestadels bankirer) kunde med tiden till och med stimulera fram
högkonjunkturer genom att öppna lånekranarna, och även åstadkomma
motsatsen, lösa ut lågkonjunkturer, genom att stänga samma kranar, allt efter
eget behag. År 1929 gjorde de det senare med besked: de löste ut en förödande
lågkonjunktur som under större delen av 1930-talet kom att lamslå Amerika
under namnet ”den stora depressionen”. Och i vår tid skedde samma sak år
2008, något som vi i hög grad fortfarande påminns om.
Återigen påpekar jag hur komplicerade turerna var när de kapitalistiska
krafterna listigt återerövrade makten över Amerika. Det var sålunda denna
återetablerade privata, åtminstone delvis utländska, bankirmakt som såg till att
det uppstod ideliga bristsituationer på pengar gång på gång i USA. Och som
sagt, även Abraham Lincoln fick senare kännas vid manipulativt framkallad
brist på pengar år 1861, innan denne, påpuffad av kongressen, beslöt att införa
monetärt finansierad ekonomi baserad på verkliga fiat-pengar, d.v.s. korrekt
definierade dylika. När så skedde, förändrades scenbilden i ett slag. Lincoln tog
fasta på hur Benjamin Franklin, och innan denne, Massachusettspolitikerna, mer
än 100 år tidigare hade konstruerat ett på fiat-pengar baserat praktiskt
användbart ekonomiskt system snarlikt Henry I:s tallysystem (även om
Franklins system officiellt utgavs att följa kapitalistiska spelregler, som jag gick
igenom tidigare408). Lincoln tog sålunda tillvara samma mäktiga ekonomiska
kraft som hans amerikanska föregångare i först Massachusetts hade använt från
1690, och som sedan Franklin hade utnyttjat i Pennsylvania under de goda åren
1723-1750, den kraft som är naturligt inneboende i ett väl fungerande monetärt
finansierad ekonomiskt system. Och förebilden för dessa amerikanska
ekonomiska försök var som sagt det engelska tallyssystemet från 1100-talet.
Därmed har du också fått en översikt över det litteraturunderlag som den
kapitalistiska skolade riksbankschefen Hjalmar Schacht siktade in sig på, och
ytterst noggrant och metodiskt plöjde igenom och djupanalyserade (se de delar
av Nürnbergrättegångsarkiven där Schacht noggrant redogör för sina
litteraturkällor). Därmed vänder vi blicken mot Hjalmar Schacht igen.

Hur Schacht gick tillväga när det gäller den 2:a nyckeln...
Schacht var som du förstår grundligt påläst i ekonomisk historia, och hade
ovanstående viktiga detaljer klara för sig. Han rekommenderade Hitler att
Tyskland skulle införa en typ av valuta där pengar skulle tillverkas i papper utan
bindning till något bakomliggande värde. Pengarna skulle endast äga värde
genom att tysk lag - i enlighet med den 1:a nyckeln - stipulerade den saken.
408
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Schacht anslöt sig i denna detalj till den princip som Henry I hade tillämpat, och
som Benjamin Franklin, Abraham Lincoln och kommunpolitikerna på ön
Guernsey också hade följt. Därmed skulle tillgången på den nya tyska valutan
kunna garanteras i det tyska samhället, så att hela tiden i princip hur stora
mängder pengar som helst, när som helst - behovet fick bli avgörande - skulle
kunna föras ut.
D-marken avskaffades omedelbart, och fiat-pengar i form av så kallade
MEFO-växlar (också kallade Feder-pengar) började istället att distribueras.
Sålunda tre namn för en och samma sak. De stora utredningarna behöver
undersöka om det var äkta fiat-pengar som Schacht införde, vilket är det troliga
eftersom Schacht hade så djupgående kunskaper i ämnet och naturligtvis var
medveten om att det krävs en juridisk ägare till pengar för att kunna låna ut dem.
Schachts fiat-pengar gavs ut i enlighet med de fyra utförselreglerna (metoderna)
som jag gick igenom i analysen av den 1:a nyckeln. Här skall särskilt noteras, att
de fiat-pengar som fördes ut enligt den 4:e regeln (metoden), fördes ut i form av
obligationer (så kallad MEFO-växlar), d.v.s. en form av lån - dock utan att
någon ränta fanns med i bilden. Sålunda en distinkt skillnad jämfört med vanliga
obligationer i hägnet av ett centralbanks-ekonomiskt system.
Vanliga obligationer är som affärsidé nämligen helt grundade på avkastning
(ränta), samt att de fungerar som skuldsedlar, där obligationsutfärdaren lånar
pengar av någon, d.v.s. delar av samhället och lämnar ut obligationen som ett
skuldbrev (skuldsedel). Men så var det alltså inte med MEFO-växlarna/obligationerna. De gavs inte ut som skuldsedlar. Här var det istället den tyska
staten som helt utan ränta i form av MEFO-växlar lånade ut mycket stora belopp
direkt som fiat-pengar till delar av tysk industri och privat företagssamhet under
de första fem Hitleråren 1934-1939. Här önskar jag understryka att det initialt
handlade om räntefria lån, där lånen, vilket jag återkommer till, senare kom att
efterskänkas, d.v.s. kom att ombildas till gåvor från staten till dels folket, dels
delar av den tyska industrin (förutom att en mindre del av obligationerna under
en kort period kom att amorteras av åtminstone delar av den tyska industrin utan
räntepåslag). Som vi ser här, är obligationsbegreppet komplicerat. Det gäller att
hålla reda på i vilken riktning förpliktelsen (d.v.s. lånet med eller utan ränta)
gäller, till eller från utfärdaren av obligationen och hur begreppet
skuldsedel/skuldbevis hanteras. Om obligationen är att uppfatta som fiat-pengar
eller som en skuldsedel. Se även analys409 i vilken jag går igenom begreppet
statsobligation/statsskuldsväxel mer på djupet. Begreppet obligation är nämligen
ett komplicerat begrepp byggt på användande av illusioner som inbegriper
modern högre matematik.
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Tredje faktorn som framkallar samhällsbrist på pengar: att
pengarna förs ut som lån mot ränta...
Pengar skall under inga omständigheter föras ut som lån mot ränta i ett
samhälle, då det enbart leder till olägenheter i form av dels brist på pengar, dels
långsiktigt alltid leder till en matematiskt omöjlig situation (ett pyramidspel 410),
som i sin tur är grunden för att högkonjunkturer följs av lågkonjunkturer, d.v.s.
de illa omtyckta konjunktursvängningarna.
Låneverksamhet i sig är inget negativt under förutsättning att den dels
sålunda handlar om utlåningsbara pengar, vilket kräver att det finns en juridisk
ägare till pengarna, dels att verksamheten sker utan räntepåslag. Räntetillägg är
den största boven i det drama som stavas samhällsbrist på pengar. Där är den
ökande samhällsskulden synonym med en bristsituation. I den mån utförseln av
pengar till samhället sker genom utlåning mot ränta, leder detta sålunda ofelbart
till en ökad skuldsättning, d.v.s. brist på pengar, som framgår av min tidigare
analys av kapitalism som varande ett enda stort gigantiska pyramidspel.
Genom att studera hur kung Henry I i England (under perioden1100 - 1135)
hade fört ut fiat-pengar utan ränta, insåg Schacht, att när ut- och inlåning mot
ränta används i ett samhälle, skapas med tiden ofelbart nämnda matematiskt
omöjliga situation, eftersom mera pengar krävs tillbaka av utlånaren än denne
lånar ut, detaljer som jag har gått igenom i analysen av det gigantiska
pyramidspelet, och även i bok I i trilogin. Schacht såg att den engelske kungen
Henry I helt och fullt hade förstått hur man skickligt undviker denna tredje
penningbristframkallande faktor: Kungen hade resolut förbjudit ut- och inlåning
mot ränta. En särskild lag (”Ockerlagen”, The Ursury law) blev införd i England
redan i början av 1100-talet. Lagen förbjöd ut- och inlåning mot ränta, och
förhindrade därmed att ränteorsakade pyramidspel byggdes upp under lång tid i
England (in på 1500-talet då vissa undantag från lagen började tillämpas), så
länge kung Henrys tallysystem var i bruk (fram till ca 1640-talet).
Kung Henry I var naturligtvis inte insatt i den matematik som bevisar att
ränteutlåning är ett pyramidspel, eller den exakta analysen och definitionen av
ett sådant spel, eftersom dylik matematik ännu inte var utvecklad i det öppna,
officiella samhället på 1100-talet. Men Henry I valde som kristen att följa
Bibelns rekommendation i saken, som varnar för lån mot ränta (andra Mosebok
22:25, femte Mosebok 23:19, Lukas 6:34 och Hesekiel 18:13). Kung Henrik I
var ensam bland regenterna i Europa att följa Bibeln föreskrifter angående lån
mot ränta.
Någon analys av Bibelns ställningstagande ges inte i denna bok. Först i
modern tid leder pyramidspelsanalysen fram till varför. Från påvar och
kardinaler i den romersk katolska kyrkan hördes inga eller på sin höjd svaga
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protester mot att låneverksamhet mot ränta infördes och tillämpades i Europa
från ca 950-talet, trots att det var denna kyrkas uppgift att vara väktare av
Bibelns ord. Först efter fredagen den 13 oktober 1307, då det dåvarande
europeiska bankväsendet plötsligt kollapsade, trädde den dåvarande påven,
kardinaler och prästerskap fram och uttalade sig i viss mån i saken. Dock talade
man inte heller nu i klartext om ut- och inlåning mot ränta. Man valde i stället
omskrivningar, som att näst efter högmod, är girighet den största av de sju
dödssynderna. (Koranen å sin sida varnar i sura 2, vers 276 entydigt för att
bygga samhällen på ut- och inlåning mot ränta. I islamiska länder, åtminstone
före år 1450, togs det allvarligt på denna Koranens varning 2:276, och likt
Henrik I, förbjöd man penningutlåning mot ränta. Koranen själv gällde som lag.
Idag finns det bankväsende och centralbanker även i muslimska länder. Man
kallar dock inte räntan vid dess rätta namn, och försöker på det sättet kringgå
religionens varning [förbud]. Oavsett vad man väljer att kalla ”räntan” för i
dagens omfattande låneverksamhet i moderna muslimska länder, så är det ändå i
sak ränta det handlar om - en avgift som skapar en matematisk omöjlig situation
eftersom mindre pengar förs ut i systemet än vad som skall tillbaks till
utlånaren.)
Regenterna efter kung Henry I (sammanlagt 29 stycken till och med år 1649)
hanterade den av Henry I införda monetärt finansierad ekonomin förhållandevis
svagt och oengagerat. Drottning Elisabeth I, som regerade 1558-1603, var en
framstående politiker, som fick arbeta under delvis extremt påfrestande
omständigheter. Hon lyckades skydda England mot flera stora faror. Men inte
ens Elisabeth I med sin stora intelligens, klokhet och välutvecklade integritet
lyckades särskilt väl när det gällde den monetärt finansierade ekonomin, även
om hon försökte. Konsekvensen blev att dessa många Henry I:s efterföljare
undan för undan mer eller mindre ”glömde bort” den monetärt finansierade
ekonomins viktiga grundprinciper, som Henry I hade stött sig på och förstått.
Skatter tog man ut av folket, ofta direkt i natura i form av livsmedel och
förnödenheter till krigsmaktens och statsapparatens försörjning, i mindre grad i
reda pengar.
Flera av de 29 regenterna förde ut pengar i på tok för liten omfattning och
till alltför få människor för att det skulle bli snurr på det engelska samhället. Där
pengar är den viktiga smörjoljan som underlättade bytet av varor och tjänster
människor emellan, helst i det som jag tidigare i texten beskrivit som
samhällsproduktiva investeringar. Här kärvade detta maskineri p.g.a. för lite
smörjolja. Ofta saknade regenten med sin statsapparat tålamod att invänta att
samhället skulle bli moget att beskattas. Den saken skedde för tidigt, man
skördade i förtid. Folket utarmades sålunda genom att det alltför snart tvingades
ge tillbaka till regenten och samhället både varor och tjänster, d.v.s. av allt det
som framskapas genom människors dagliga sysslor gällande tusen och en ting.
Lokalt uppstod nu gång på gång brist på pengar i det engelska samhället, vilket
hade kunnat undvikas om de tidigare kunskaperna och träningen i att hantera
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monetärt finansierad ekonomi hade upprätthållits. Nu tvingade denna ständigt
återkommande brist på pengar (tallysticks) istället fram en primitiv byteshandel
på många håll, som ju ingalunda underlättar bytet av varor och tjänster, något
som jag nuddade vid i beskrivningen av den tyska misären under
hyperinflationsåret412 1923. Något liknande hände sålunda här.
Dessutom verkställde flera av dessa 29 regenter på tok för höga och helt
onödiga skatteuttag, eftersom de som regenter hade makten över tillverkningen
av tallysticks, den tidens engelska penningtillverkning, och därmed hur lätt som
helst hade kunnat tillverka alla de pengar som staten och samhället hade behov
av. Pengar som staten nu i stället ”tog tillbaka” från samhället (folket) i form av
skatter, varvid detta helt i onödan mer eller mindre kom att utarmas på pengar.
Konsekvensen blev att skatterna fungerade kontraproduktivt och decimerade den
redan från början alltför begränsade tillgången på pengar (tallysticks) i det
engelska samhället. Vilket ledde till fattigdom, livsmedelsbrist och social
utslagning, som i sin tur skapade lokala uppror på sina håll.
Ett sådant uppror är berättelsen om Robin Hood på 1200-talet. Robin Hood
sades följa mottot att ta från de rika och ge till de fattiga. Men trots de Henry I
efterkommande regenternas tillkortakommanden, måste man konstatera att
England upplevde en förhållandevis välordnad nationell ekonomisk period med
välståndsskapande under de dryga 500 år som tallysystemet med fiat-pengar var
i bruk, och särskilt under kung Henry I:s regeringstid (1100-1135), jämfört med
hur nationalekonomi sköttes ute i det övriga Europa. Där hade regenterna
mycket svagt utvecklade kunskaper i hur tillverkning av pengar ur tomma intet
och pengars distribution till samhället skulle gå till. Följden blev att man i
kontinentala europeiska länder i princip led ständig brist på pengar, samtidigt
som man beskattade befolkningen alltför hårdhänt (främst i natura, men också i
reda pengar) och i alltför tidigt skede, varför dessa nationer blev ett lätt byte för
den verksamhet som var i stadd i stark utveckling: penningutlåning mot ränta,
d.v.s. bankverksamhet. Gång på gång dök dessa penningutlånare upp och erbjöd
regenter och privatpersoner lån mot ofta hög eller mycket hög ränta. Lån som
dessa regenter naturligtvis inte hade behövt ta om de hade haft lite djupare
kunskaper om hur en på fiat-pengar baserad monetärt finansierad ekonomi
handläggs exempelvis enligt det engelska tallysystemets mönster, och med
Henry I:s kompetens. Jag återkommer till dessa historiska detaljer senare i
texten.

Penningutlånarna började nästla sig in i England...
I detta sammanhang är det viktigt att veta att från 1500-talet och framåt började
bankirväsendet även nästla in sig i England, vilket tog sig uttryck i att vissa
regenter där antog låneerbjudanden mot ränta parallellt med att de tillverkade
egna tallysticks. Dessa räntelån hade man naturligtvis på intet sätt behövt ta,
412
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eftersom - värt att upprepa - regenterna ifråga hade hundraprocentig kontroll
över landets ”penningtillverkande maskiner” (tallysystemet). Sålunda började
penningutlånare som tillämpade ränteprincipen återigen smygande att dyka upp i
England, i början i liten skala. Kung Henry I hade som ung, innan han blev
kung, bevittnat hur penningutlåning i England hade saboterat det engelska
samhället, vilket var en av anledningarna till att han hade infört
ränteförbudslagen, The Ursury Law, som nu 400 år senare alltmer skulle komma
att urholkas.
När sedan Oliver Cromwell, som var finansierad av bland annat tyska
bankirer, kom till makten över England, Skottland och Irland som lordprotector
genom de båda statskupperna åren 1642 och 1648, såg denne till att avskaffa de
sista resterna av kung Henrys lag om förbud mot ränta. Därmed gick det 542 år
långa tillämpandet i England av ett monetärt finansierat ekonomiskt system
(tallysystemet) i graven. Cromwell och hans efterföljare införde under en dryg
45-årsperiod centralbanksekonomi i England i samarbete med bankirkrafter, och
från och med år 1649 började ett allt större pyramidspel att växa fram i landet.
År 1694 grundades den engelska centralbanken Bank of England, och England
var därmed även formellt en centralbanksekonomi, huvudsakligen baserad på att
privatpersoner, som ägde Englands centralbank, men inte nödvändigtvis bosatta
i England, förde ut pengar i det engelska samhället i enlighet med ut- och
inlåning mot ränta, varvid ett gigantiskt pyramidspel var i full blom. Något som
kom att visa sig i form av en ständig brist på pengar i det engelska samhället, en
lång rad svåra, ibland mycket svåra, lågkonjunkturer med hög arbetslöshet,
ökade skattebördor och social utslagning i varierande grad.

Att föra ut pengar i samhället utan räntepåslag...
Bibeln och Koranen levererar således varningar mot ränta som kan tolkas som
visdomsord, essensen av gjorda samhällsläxor. Ignoreras varningarna, ignoreras
samhällsläxorna, varvid samhället ifråga får göra om dessa, för att därmed lära
sig det som ändå måste läras: att det inte går att bygga ett hållbart samhälle på
principen om ut- och inlåning mot ränta. Det är dessa livsläxor som dagens
moderna globala samhälle nu håller på att lära sig genom de enorma obalanser
och destruktiviteter som centralbanksekonomi (läs kapitalism) i ögonblicket
påtagligt demonstrerar, och som leder till att pyramidspelet med de fem svärdens
illusion framstår tydligt och avslöjas.
Den tyske centralbankschefen Hjalmar Schacht rekommenderade att de
tyska pengar som skapades ur tomma intet under Hitlers första år vid makten
skulle föras ut i det tyska samhället på samma sätt som kung Henry I hade gjort,
d.v.s. utan räntepåslag. Hitler var klok nog att i stora drag följa denna
rekommendation under åtminstone de två första uppbyggnadsåren 1934-1936,
då Schacht och Hitler fortfarande var vänner och samarbetade. Fram till år 1936
trodde Schacht att Hitler hade för avsikt att bygga ett välmående och urstarkt
Tyskland i fredens tecken. Schacht ville med sina stora ekonomiska kunskaper,
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både vad gällde nationalekonomi (centralbanksekonomi) och monetärt
finansierad ekonomi, visa omvärlden genom praktisk demonstration vad som
kan åstadkommas i en nation, om monetärt finansierad ekonomi av det slag som
Henry I, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, och ön Guernsey hade använt,
får fritt spelrum. Han ville visa den tillväxtpotential och styrka vad en dylik
monetärt finansierad ekonomi innebär i sitt fundament. Det var denna urstyrka
som artikeln i London Times 1865 hade varnat för.
Sammantaget är det alltså tre mycket viktiga penningbristskapande faktorer
att ta hänsyn till och skickligt undvika för den/dem som skall ansvara för den
dagliga skötseln av en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi i ett land.
Nürnbergrättegångarnas noggrant förda förhörsprotokoll, som de stora
utredningarna nu behöver detaljgranska i de passager som rör Hjalmar Schacht,
avslöjar att Tyskland ända in i det sista var en nation som fungerade
förvånansvärt väl i en rad samhällsfunktioner, även om påfrestningar på det
tyska samhället accelererade och till slut blev landet övermäktiga, särskilt de två
sista krigsmånaderna. Människor fortsatte således att gå till sina arbeten i hög
utsträckning. Varor och tjänster fortsatte att produceras in i det sista i varierande
grad. Statliga myndigheter fortsatte att fungera, även fast det blev allt mindre att
administrera över. Till slut återstod bara Berlinområdet, och det började bli
patetiskt att bjuda ytterligare motstånd.
Samtidigt övergick andra områden i Tyskland i en ny administration, ofta till
att börja med med samma personer i ledande ställning, trots att dessa inte sällan
egentligen var inbitna nazister. Men det fick till följd att det tyska samhället på
många platser ändå fortsatte att fungera hyfsat, i början sålunda utan stora
omorganisationer. Att få fram pengar till människors löner, och till betalningar
för varor och tjänster, var än så länge, innan omorganisationer till slut ändå
skedde, inget stort problem, eftersom samhällsekonomin fortfarande verkställdes
monetärt finansierad med fiat-pengar. Människorna och samhället i stort hade i
detta skede fungerande pengar utan att allvarlig inflation uppstod.
Den tyska nationen som i detta läge började bryta ihop i den ena
samhällsfunktionen efter den andra behövde i detta ögonblick ännu inte låna
pengar mot ränta, vilket är ett intressant faktum (se
Nürnbergrättegångsredogörelser i dessa detaljer) utan det räckte gott med de
egna penningtillverkande maskinerna, som tryckte upp de pengar som behövdes
för olika ändamål. I krigsslutet gällde därför att Tyskland hade gott om pengar,
men gott om pengar har inget värde i sig, när samhället i övrigt som helhet är
sönderslaget och kaotiskt. När inga varor finns att köpa, och inget kan
produceras därför att alla fabriker och arbetsplatser lagts i ruiner samtidigt som
samhällets urkraft413 går i princip på sparlåga. Så småningom tog de allierade
greppet om all administration, och då kom den väldiga inneboende kraften i en
välskött monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar att åsidosättas. En
413

Se analys del II kapitel 19, 27-30, 32, 42 och 84. Definition av begreppet sker i kapitel 27-28

340

dylik reamotor blev i det läget bara något teoretiskt, som på sin höjd stod
småputtrande vid sidan om på tomgång, innan den slocknade definitivt. Allt
mindre av det tyska samhället fanns kvar att applicera den väldiga kraften i detta
ekonomiska system på.

Kapitalismen återinfördes utan stora rubriker i Tyskland…
En av de första åtgärderna som krafter inom de allierades makt verkställde
dagarna efter fredsdagen den 7 maj 1945 var att i all tysthet - utan att det
uppmärksammades i media - avskaffa den tyska monetärt finansierade
ekonomin och återinföra centralbanksekonomi med penningutlåning mot ränta.
Därmed var Tyskland åter i händerna på världens bankirmakt. Kapitalism
började ånyo att byggas upp i Tyskland, som återigen började skuldsätta sig och
ta ut helt höga skatter av folket för att finansiera den tyska statsbudgeten. Det
tyska folket fick inte veta att dessa skatter egentligen var helt onödiga, Tvärtom
omnämndes dessa skatter som något samhällsnödvändigt som alla lojalt behövde
dra sitt strå till stacken med. Samma mönster av samhällslögn hade tillämpats av
federalisterna i USA:s kongress 1789 då man menade att det var nödvändigt att
amerikanska staten skulle ta ut skatter av det amerikanska folket för att
finansiera den amerikanska statsbudgeten. Skatter som också i det amerikanska
fallet sålunda var helt onödiga att ta ut av det amerikanska folket414.
I det tyska fallet, från sommaren 1945 och framåt följde gradvisa allt större,
egentligen helt onödiga, skattuttag från det tyska folket för att betala räntor och
amorteringar på en i onödan skapad statsskuld. Omvärlden fick alltså ingen
ingående analys av detta exceptionella ekonomiska systemskifte, som nu skedde
i Tyskland på kort tid. Det tyska folket blev påminna om att kapitalismen hade
återinförts i Tyskland genom att man i den praktiska vardagen började känna
igen det som är typiskt för kapitalism: lågkonjunkturer, arbetslöshet och social
utslagning. Problem som Tyskland därefter i över 75 år fått brottas med och där
moderna tyska politiker säger att brist på pengar i ett samhälle är något naturligt
och något man måste leva med. Samtidigt berättar inte dessa moderna tyska
politiker att bristen på pengar i ett kapitalistiskt samhälle är en medveten cynisk
strategi att bland annat skapa arbetslöshet så löner, välstånd och
demokratiutveckling kan hållas tillbaks i sin utveckling.
Från sommaren 1945 slog Tyskland åter in på pyramidspelsvägen med dess
typiska cykler av hög- och lågkonjunkturer, inklusive samhälleliga påfrestningar
i kombination med en gradvis ökande statsskuld och en sålunda ständig
samhällsbrist på pengar. Moderna tyska historieböcker förmedlar inget om dessa
omvälvande ekonomiska händelser, åtminstone inte så ingående med
konsekvenser och allt, som jag redovisar här i min text.
Anledningen är att det finns en dold avsikt, att folk i gemen i Tyskland inte
skall förstå att man ånyo är manipulerade. Man skall inte förstå att den
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”demokrati” som man har återfått är en stor skendemokrati, att man återigen har
blivit lurade och kuvade in i den gamla vanliga fållan, välbeprövad sedan ett
årtusende. Det vill säga den fålla som i den moderna högutvecklade varianten
stavas centralbanksekonomi, och som hålls under armarna av politiker som
hycklande ler och ger sken av att vilja väl, men i verkligheten verkställer ett dolt
diktatoriskt ekonomiskt förtryck och ledarskap. Vilket konkret visar sig som
olika sociala, arbetsmarknadsmässiga, välfärdsorienterade och demokratiska
nedmonteringar varhelst denna ekonomi tillämpas. Min trilogi är sida upp och
sida ner en mycket omfattande redogörelse för detta förtryck.
Bilden i stort pekar på att centralbanksekonomi är grunden för en idag nära
nog världsomspännande dold diktatur. En bjässe som redan före åren 1934-1945
var fullt i färd med att bygga sitt världsimperium, där också Weimarrepublikens
vacklande demokrati då ingick som en del. I den stora världsplanen ingick att
skapa en allomfattande avsky för det mest utmanande hotet mot bjässens
fundament och fortlevnad, d.v.s. det alternativa ekonomiska tänkande som
monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar innebär. Det skulle
åstadkommas genom två drastiska exempel, dels med det ur den dolda
plutokratimaktens synvinkel lyckade sovjetiska exemplet, dels med den
vidöppet fruktansvärda nazistiska diktaturen, som dock kom att bli ett tillfälligt
misslyckande för samma makt, som vi skall se. Nåväl, det hemliga dolda
ledarskapet (storspindlar och spindlar) i bakgrunden har inte tappat sugen för
den sakens skull, utan har sålunda med nya friska tag fortsatt att bygga och
förstärka sitt imperium också efter den 7 maj 1945. Idag omfattar detta nära nog
världstäckande välde åtminstone 173 centralbanksnationer formade som ett
jättelikt spindelnät, en gigantisk kartell. På universitet och högskolor i dessa
åtminstone 173 nationer är verkställandet av förutsättningslösa (med första
spadtaget-information) helhetsanalyser av det slag som min egen text
representerar strängeligen förbjudna
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Kapitel 33
Den 3:e nyckeln till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi:
att alla skall ha gott om pengar i sin privata plånbok
Om den 2:a nyckeln till en välfungerande monetärt finansierad samhällsekonomi
innebär att ”såningsmannen av den finansiella åkern” skall ha riklig tillgång till
”frön” eller ”utsäde” (d.v.s. att man ser till att maskinerna tillverkar generöst
med pengar för samhällsbruk), så innebär den 3:e nyckeln att ”den som sår”
(fördelar pengarna till samhället) skall se till ”att fröna sås generöst och jämt
fördelade över åkern”, d.v.s. utan snåltänkande - men heller inte för mycket
(vilket orsakar inflation), utan ”lagom”, så att alla människor får riklig tillgång
till pengar, d.v.s. att ”gott om frön når åkerns alla ställen”. Inte bara en selektiv
grupp människor, som i vårt nuvarande diskriminerande samhälle.
För att förstå tanken bakom den saken, vilket är en upprepning, då den är av
stor vikt, gäller det att inse att pengar i sig inte skapar någon välståndsökning i
ett samhälle. Ett berg av pengar som bara ligger där utan att användas, gör ingen
som nytta. Vad som bygger ett samhälle är, vilket jag gick igenom i samband
med analysen av 1:a nyckeln, summan av människors tusen och en idéer och
verksamheter i växelverkan med naturen, och så har det alltid varit. Naturen
tillhandahåller materialet, människan skapar idéerna varmed samhällena byggs.
Innan pengar hade uppfunnits, byggde samhällsekonomin på självhushåll och
byteshandel, och människor var tvingade att kånka och bära med sig sina
bytesobjekt på ryggen i princip. Pengar som uppfinning och idé innebär således
att handelsutbytena underlättas - under förutsättning att ett allmänt förtroende
finns för att pengarna representerar ett betalningsvärde, som under ideala
omständigheter bestäms genom lag. Varan eller tjänsten behöver inte längre
nödvändigtvis ”ligga på bordet” eller bäras på ryggen. Det räcker med att en av
parterna har med sig varan eller står för tjänsten vid köp-/säljtillfället. Fiatpengar blir en universell handelsvara. Allt blir smidigare.
Pengar är en relativt ny uppfinning i människans evolution, och sålunda blott
ett smörjmedel som underlättar bytet av varor och tjänster människor emellan.
Inte bara de tjänster och arbetsuppgifter som ett traditionellt avlönat arbete
innebär, utan allt, precis allt som vi är engagerade i från det vi stiger upp till dess
vi går och lägger oss. Det är summeringen av flera miljarder människors vakna
aktiviteter som bygger samhällena på jorden.
Det historiska facit visar att internationellt bankväsende i hög grad tillämpat
diskriminering (favorisering) när det gäller vilka människor som skall beviljas
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lån (få pengar i sin hand), och vilka som i motsvarande grad blivit mer eller
mindre utan. ”Åkern” (samhället) blir då i motsvarande grad bara ”besådd” till
en bråkdel i en centralbanksekonomisk415 (kapitalistisk) gemenskap. När olika så
kallade hjälppaket (påstådda stimulansåtgärder) förs ut i en modern
centralbanksekonomi, sker detta genom att pengarna distribueras via en
mellanhand, en grossist i pengar - banksystemet - som har som en specialitet av
många att diskriminera, med följd att pengarna ingalunda når alla samhällets
invånare, däribland kanske inte dem som behöver pengarna mest. Och nås
händelsevis dessa mest behövande, sker det ofta med olika fördröjningar och till
priset av höga eller mycket höga räntor.
Det heter att affärsbanker beviljas stora lån av centralbanker och av
varandra. Bankerna är tvingade (med möjlighet till undantag i vissa länder, t.ex.
i Sverige) att ta dessa lån av någon (av varandra och/eller från centralbanker),
därför att Basel I, II- och III-banklagarna stipulerar att det är utifrån en
deposition416 (de inlånade medlen) som en förmering av pengar är tillåten. För
att kunna förmera pengarna medelst egen penningtillverkning måste det således
finnas en deposition (en inlåning) med i bilden. Så ser regeln i bilden i stort ut.
Det handlar då om inlåning som denna mellanhand i sin tur således förmerar ca
9 gånger genom fraktionell reserve banking417, för att i nästa steg själv
bestämma dels till vilken ränta dessa förmerade pengar skall lånas ut, dels till
vem eller vilka. Det är med andra ord bankerna själva som har makten att avgöra
om pengarna som de tillförs och förmerar via fraktionell reserve banking skall
vidaredistribueras till samhällets många behövande skrymslen och vrår.
Om bankerna då av någon anledning skulle göra valet att ligga och hålla på
sina utlåningspengar (som jag tidigare visat egentligen inte är utlåningsbara,
men detta till trots används till utlåning), säger det sig självt att detta samhälle
inte har någon som helst nytta av dylika pengar, som då endast förvandlas till
den där högen av pengar som vi nyss diskuterade ”som bara ligger där”. Detta är
ett fenomen som uppträder gång på gång i lågkonjunkturer: att banker har
pengar att låna ut till behövande företagare och privatpersoner, men att
utlåningen som sker är begränsad eller mycket begränsad, vilket i motsvarande
grad tvingar fram konkurser i enlighet med 1:a och 2:a svärden i de fem
svärdens illusion. Om bankerna å andra sidan väljer att följa fattade beslut och
låna ut sina tillgängliga utlåningspengar, men bara till vissa personer och
institutioner (en form av diskriminering), följer att andra delar av samhället med
nödvändighet blir utan pengar. Och i så fall ”sås åkern snålt på vissa ställen”.
Det vill säga en såningsman som inte vet hur man på bästa sätt sköter en
åkerjord för att denna skall ge en så god skörd som möjligt.
415
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Alla skulle ha pengar i sin plånbok...
Lösningen till att kraftfullt få fart på Tysklands samhällsmaskineri över hela
linjen låg i att se till att alla människor - inte bara ett utvalt fåtal - i ett enda slag
fick god tillgång till pengar. Schachts mål418 blev sålunda att se till att folk
överlag i Tyskland snabbt fick en god ekonomi. Då skulle nämligen flödet och
utbytet av varor och tjänster komma igång av sig självt, därför att människor
skulle få råd att köpa och göra saker, och därmed byta varor och tjänster med
varandra.
Det var genom att studera speciellt hur kung Henry I, Benjamin Franklin,
Abraham Lincoln och kanske även kommunpolitikerna på ön Guernsey i
Engelska kanalen hade agera som Schacht fick klart för sig hur viktigt det är att
samhälles alla medborgare skulle ha ”gott om pengar i plånboken”419.
När jag skriver alla, menar jag den etniskt tyska befolkningen i gemen. Icke
etniska tyskar och så kallade icke-ariska folkgrupper blev alltjämt i stor
utsträckning, som vi vet, diskriminerade, ja, ofta brutalt förföljda. Det är i det
sammanhanget viktigt att inte glömma bort att ett grunddrag i Hitlers politik var
främlingsfientlighet, och då framför allt antisemitism och antislavism. Redan
tidigt under Hitleråren infördes diskriminering mot vissa människogrupperingar
i det tyska samhället, som jag nämnde tidigare.

Schacht ville undvika den typiska diskriminering som
kännetecknar en centralbanksekonomi…
Schacht visade på rader av exempel i den ekonomiska historien, där
nationalekonomiska system baserade på utlåning mot ränta som metod att föra
ut pengar i ett samhälle ofelbart leder till att vissa personer alltid blir
privilegierade, medan andra människor, vanligtvis flertalet, diskrimineras. Det är
den saken som jag påvisade i min analys av kapitalismens två hörnstenar420 och
det stora pyramidspelet tidigare i texten. Denna diskriminering (favorisering)
sker därför att penningutlånare, exempelvis enskilda bankirer och bankdirektörer
på lokalnivå, eller idag deras motsvarigheter på kreditkortsföretag inom
finansinstitutsbranschen, ger sig själva en maktposition att på egen hand, utan
hänsyn till samhällets bästa, selektera och avgöra vilka samhällspersoner eller
institutioner som skall få och inte få tillgång till pengar. Dessutom blir det i ett
dylikt primitivt centralbanksekonomiskt samhällssystem ”många kockar som
står för soppan”, d.v.s. som avgör hur utlåningspengarna skall distribueras till
dem som kommer ifråga, istället för ett generellt beslut - ”pengar till alla” - som
är det monetärekonomiska ledordet. Situationer uppstår ständigt i samhället där
enskilda människor snabbt behöver mer pengar än de för ögonblicket har
418
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tillgång till. Inte sällan förvägras de dock den möjligheten av en eller annan
diskriminerande orsak. Den önskade investeringen, eller vad det nu kan röra sig
om, omintetgörs därmed. Det är ett av sätten som den typiska bristen på pengar i
en centralbanksekonomi tar sig uttryck på. Och det finns fler, som jag redan gått
igenom.

Företagare som har svårt att få lån...
Ekonomisk historia visar att diskrimineringsscenariet också är vanligt när det
gäller bankers bemötande av små, medelstora och även större företagare, när
dessa behöver göra större investeringar, och då framför allt i tider av
lågkonjunktur, som jag var inne på tidigare, men också förekommande i
högkonjunkturer. Som företagare står man i en dylik situation inför faktumet att
inte kunna expandera i enlighet med sina planer och önskningar, därför att man
inte får tag på pengarna som behövs (”smörjolja” saknas, bristen på pengar blir
ett faktum). Man blir nekad lån av banken, som det heter. I just dessa
sofistikerade detaljer träder ett kraftfullt nationalekonomiskt instrument fram,
som inverkar på samhällets totala cirkulerande mängd pengar. Det handlar om
en maktutövning som går vid sidan av den folkvalda demokratin. Dessa
penningutlånare som tillämpar nämnda diskriminering - bankirer, bankdirektörer
eller andra - är egentligen en liten grupp privatpersoner i samhället som i makt
av sin ekonomiska nyckelställning i betydande grad kan påverka ett samhälles
välfärdsutveckling, vilket framgår när man gör sig en bild i stort genom att
summera de många enskilda mikrohändelserna i den totala
utlåningsverksamheten.
Schacht blev från en dag till en annan chef över Tysklands
penningtillverkande maskiner, och det rådde plötsligt diktatur i Tyskland.
Schacht rekommenderade nu sålunda att så mycket pengar skulle föras ut i den
tyska nationen, att hans plan att i princip alla människor, inte endast ett
selekterat fåtal, skulle få det gott ställt, skulle bli verklighet. Hitler valde i stora
drag att följa Schachts rekommendation, åtminstone under de första två åren
1934-1936, med undantag för de förföljda ”icke ariska” minoritetsgrupperna.
Dessa minoritetsgrupper gavs inget ekonomiskt stöd, utan fick tvärtom uppleva
helvetet på jorden.
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Kapitel 34
Den 4:e nyckeln till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar:
att pengarna enbart skall användas till att bygga ett
urstarkt samhälle, inte till spekulation
Ovanstående princip eller nämnda välfärdsnyckel innebär att man i början av en
omfattande ekonomisk samhällsomvandling från centralbanksekonomi 421 till
monetärt finansierad ekonomi skall koncentrera sig på att skapa urstyrka i
samhällsekonomin, och ingenting annat. I det tyska fallet handlade det om en
återhämtning från dels den allmänna djupa 30-talsdepressionen, dels från de
skador som nationen fortfarande led av efter den förödande ekonomiska
krigföring som hade riktats mot Tyskland under åren 1919-1923. Schacht422
rekommenderade samhällsbyggnadsprincipen först urstyrka, sedan guldkant,
varpå man inte skulle frestas att som första steg, bara för att man plötsligt hade
extremt gott om pengar, skulle börja satsa på diverse onödigheter och flärd,
exempelvis bygga stora palats och liknande bara för att imponera på
omgivningen, däribland andra nationers statsledare. Och kanske genast sätta
igång och skapa en väldig lyx för sig själv personligen som makthavare i en eller
annan form, medan folkets massor fick komma i andra hand. Och utan att
nationens industri först fick den stabila bas den behövde. Schacht resonerade så,
att en nation inte är starkare än dess svagaste länk.
Om en nations folk och basindustri eftersätts ekonomiskt, samtidigt som
toppskiktet bland de styrande och vissa elitgrupper i samhället ger sig själv stora
förmåner, exempelvis på det sätt som den svenska plutokratin har sett om sitt
hus med sin överdrivna välfärd med bonusar, fallskärmsavtal, extravaganta
personalfester och andra iögonenfallande förmåner sedan början av 1990-talet,
parallellt med att allmänheten har fått vidkännas samhällsnedmonteringar,
kommer folket i gemen och basindustrin att bli den svaga länken i nationen.
Ekonomisk och allmän historia är sprängfylld av exempel på i detta avseende
okunniga och tillika fåfänga statsledare, som redan i inledningsskedet av en
ekonomisk återhämtning har fokuserat stora statsutgifter på egen personlig lyx
och diverse skrytbyggen, exempelvis imponerande parlaments- och
regeringsbyggnader, slott och andra palats, innan folket ens har fått sig en
dräglig standard tillgodosedd, om nu en sådan någonsin tillskapades.
421
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Schacht visste att Hitler hade arkitektoniska projekt i kolossalformat, som
han ville förverkliga. Men Schacht hade Hitlers öra i tillräcklig grad för att till
stor del kunna tygla honom. Han övertygade Hitler om att Tyskland som nation
först och främst måste komma på fötter, för att sedan också demonstrera
ekonomisk urstyrka, innan det kunde bli tal om extravaganser. I dessa detaljer
hade Schacht studerat speciellt Benjamin Franklins åtgärder423 i den
amerikanska kolonin Pennsylvania under åren 1723-1750, men också
förmodligen (detta får de stora utredningarna kontrollera) hur framgångsrikt
kommunpolitikerna på ön Guernsey hade skött sina kommunala förehavanden i
då över 100 år. I stort sett, med vissa undantag, följdes Schacht det han förstod
var det enda riktiga: Först bygga urstyrka i nationens basala välfärd, först
därefter tänka på tillvarons guldkant. Principen kom i stort att gälla under de
första två Hitleråren, 1934-1936, då Tyskland under omvärldens häpnad
återhämtade sig från 30-talsdepressionen och de tidigare nationalekonomiska
skadorna från 1919-1923.

Hur ”rådgivningen” till de tre nationerna Estland, Lettland och
Litauen gick till…
Här väljer jag att infoga en kort närtidsparentes, för att du skall se hur det går
när en nation väljer bort Schachts princip: först urstyrka, sedan guldkant. I
modern tid är den ”hjälp” som gavs till de tre nyfödda demokratierna Estland,
Lettland och Litauen under 1990-talet och början av 2000-talet sakligt sett
skräckexempel på nationalekonomisk ”rådgivning”, om syftet är att hjälpa en
nation att komma på fötter och bygga nationens urstarka förmåga att stå på
egna ben med stark demokrati och allmän välfärd.
I de tre nämnda länderna dök det efter deras frigörelse från Sovjetblocket upp
bland annat svenska rådgivare med kopplingar till, vilket nogsamt skall noteras,
svenska staten och svenska banker. Där sålunda den svenska regeringen och
riksdagen fanns med på ett hörn. Dessa svenska rådgivare tillsammans med
ekonomiska rådgivare från en rad andra nationer såg till att enorma summor
lånepengar fördes ut i de tre unga demokratierna, på det att dessa sålunda
skuldsatte sig massivt. Intet ont anande människor i Estland, Lettland och
Litauen uppmuntrades424 att ta räntelån med lockvillkor till alla möjliga projekt,
som bäst gemensamt beskrivs som tillhörande kategorin tillvarons guldkant,
långt innan länderna hade fått ordning på sina ens elementära samhällsfunktioner, d.v.s. infrastrukturer som väg- och järnvägsnät, kanaler, broar,
vattenrening, energi. Innan de hade tillgodosett renoverings- och
nyproduktionsbehov av basal tillverkningsindustri och bostäder, och innan viss
önskad högteknologisk industri samt skolutbildning på alla nivåer etcetera hade
introducerats.
Tagande av lån uppmuntrades av rådgivarna för ändamål som måste sägas
423
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ha varit rena lyx- eller gulkantsprojekt, som att exempelvis genast börja ombilda
hyresrätter till bostadsrätter. Och det skedde i stor samhällsskala. Rådgivarna
var ofta bankanställda som talade i egen sak, som ville få på plats investeringar
som gynnade bankerna. Det handlade ju om lånepengar, och då kom det som var
mest gynnsamt för folken i Estland, Lettland och Litauen i andra hand. På detta
sätt blev dessa tre nationer under den här perioden brutalt bondfångade, där
bland annat en rad svenska banker i praktiken blev fastighetssägare i Baltikum,
medan folket egentligen bara blev ”hyresgäster”, därför att det ”ägarskap” som
inbillades intet ont anande letter, litauer och estländare handlade om en illusion.
När ursprungliga hyresbostäder ombildades till bostadsrätter, blev dessa
människor en ny slags ”hyresgäster”, nämligen bankernas, nu dock med
försvagat boendeskydd jämfört med under kommunisttiden, eftersom bankernas
finstilta paragraf i skuldbreven kom in i bilden och reglerade de nya
”hyresavtalen” eller besittningsrätten till bostäderna. Det var upp till låntagarna
själva, i bästa fall kanske med assistans från långivarnas partiska rådgivare (i
vilken utsträckning dylik assistans utgick, är önskvärt att de kommande stora
utredningarna tar reda på), att ta del av den finstilta texten i skuldbrevet, och
logiskt lägga ihop ett plus ett för att komma till förståelse av att de nu hade
försatt sig i en situation med försvagat boendeskydd.
Där den nya ”lägenhetshyran” handlade om en 30-årig banklåneamortering
av dels ett kapitalbelopp, dels en ränta motsvarande ytterligare en eller två
kapitaldelar. Först efter denna 30-åriga klavbindning var låntagaren formell
ägare av lägenheten. Utan att låntagarna förstod det, hade de nu sålunda
inlemmats i den kapitalistiska gemenskapen, med sålunda både rejält höjd
bostadshyra (sett över en 30-årig låneavbetalningstid) och försvagat
boendeskydd. Så såg bondfångeriet ut i de baltiska staterna, när jag som
konstitutionell logiker analyserar de dåtida allmänt förekommande
”rådgivningarna”.
Under 30 års tid skulle dessa låntagare, som bankernas ”hyresgäster”, hela
tiden löpa risken att när som helst kunna vräkas, om banken bestämde sig för att
lösa ut den finstilta paragrafen. Om en krissituation skulle uppstå, exempelvis
genom att en bostadsbubbla skapades, som skedde på kort tid i samband med
Lehman Brothers-kraschen i USA 15 september 2008, skulle ofelbart den
finstilta paragrafen lösas ut för ett stort antal låntagare. Nu skedde just den saken
även i Baltikum, med konsekvensen att mängder med människor blev vräkta och
i princip hemlösa, såvida den inte kunde flytta in hos vänner och bekanta i den
uppstådda nödsituationen. Dessa i kapitalismens regelverk ovana ”hyresgäster”
informerades aldrig i förväg om vad som skulle kunna hända om en finansiell
härdsmälta i världsekonomin inträffade, något få människor överhuvudtaget
hade förstånd att räkna med. ”Rådgivarna” undanhöll med flit information som
inte gynnade den egna banken. Och naturligtvis nämndes heller inget om den
hemliga plan som indikeras ha funnits hos den dessa rådgivare och banker
bakomstående makten, att kraftigt försvaga demokratibygget i dessa tre länder
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(något som nu blir de stora utredningarnas sak att utreda på djupet).
Så kom då kraschen år 2008, och det blev ett elände utan like i Baltikum,
som vi här i Sverige vet mycket lite om, därför att de tre folken i Estland,
Lettland och Litauen är vana vid lida i det tysta och att bli förödmjukade in på
bara huden sedan de var lydriken i den fullt öppna diktaturstaten Sovjetunionen.
Idag pekar vissa svenska politiker på balternas ”heroiska” sätt att hantera sin
rent ut sagt urjävliga och förödmjukande lurendrejerisituation med svenska
förtecken som ett berömvärt exempel på hur Greklands folk borde hantera sin
idag i många stycken likartade ekonomiska belägenhet. Detta istället för att med
medkänsla lära Greklands folk hur de med lätthet kan ta sig ur sin knipa genom
att aktivera sina egna penningtillverkande maskiner genom att skapa en väl
fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar.
När jag som konstitutionell logiker analyserar de tre nationerna Estlands,
Lettlands och Litauens situation från tidigt 90-tal fram till kraschen år 2008, ser
jag att man även i många fall ”övertalades” av sina ”rådgivare” att ta lån till
dyrbara renoveringar av ”friköpta” bostadsrätter, inte sällan med lyx och status
som bara människor med mycket god ekonomi kan kosta på sig. Här rörde det
sig om människor med i de flesta fall svag ekonomi, ofta balanserande på
marginalen, där allt hängde på att vederbörande inte förlorade sitt arbete och
blev arbetslös. Dessa människor, ovana vid att leva i en låneekonomi,
övertalades att låna sig till denna lyx, där lånens slutkostnad, räntorna inräknade,
landade på åtminstone två till tre gånger lånens kapitaldelar sett över en 30årsperiod. Sålunda skulle kranarna till badrummet och spisen till köket bli
oerhört dyra för låntagarna i slutändan. I klartext handlade det om ett renodlat
bondfångeri av lättlurade konsumenter där ansvariga banker med svenska staten
med Sveriges riksdag i bakgrunden, som nämligen gav sina tysta medgivanden
utan att protestera i vad som pågick, såg till att investeringsvärdet på dessa
bostadsrättslägenheter höjdes väsentligt från låg standard till i många fall
lyxnivå. Det skulle gynna bankerna när dessa så småningom, som sker i
exempelvis Spanien idag, brutalt, genom att lösa ut den finstilta paragrafen vid
expropriationer/utmätningar skulle börja ta över i stor samhällsskala när väl
bostadsbubblan så småningom skulle komma att brista, vilket var lätt att förutse
för den som sätter sig in i ekonomisk historia på djupet och ser hur kapitalismen
arbetar i sin grundläggande strategi. En väldig bostadsbubbla byggdes med
berått mod och med svenskt bistånd upp i de baltiska länderna, trots att det
sålunda finns goda kunskaper om att dylika bubblor orsakar många människor
stora ekonomiska förluster och fattigdom om och när de brister. Att de baltiska
länderna var extra känsliga för bubblor, indikerades, och jag betonar dessa
känsliga fakta, redan på förhand, eftersom länderna saknade egen större och
stabil exportindustrin. Det är så det är lätt att kunna förutse den djupa och
mycket svåra lågkonjunktur med svångremspolitik425 som kommer att ske i en
nation när den utsätts för ovan kapitalistiskt strategi av hänsynslös extremt
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överdriven och manipulativt påtvingad överutlåning till intet ont ananande
människor, företag och även staten själv och där dessa låntagare räknat i
förmodligen sammanlagt miljoner saknade de viktiga grundläggande
kunskaperna i ekonomisk historia. Rådgivarna med svenska staten involverad
berättade nämligen inte vad den ekonomiska historien har att berätta om den typ
av rådgivning som gavs och till det tragiska, ja rent ut sagt helvete, den här
typen av manipulativ rådgivning leder till för dem som drabbas. Idag är
problemen i princip desamma för miljontals människor och företagare och delar
av statsledningar i exempelvis Grekland, Spanien, Portugal och i viss mån
Italien. Också i dessa fall handlar det om en utstuderad manipulation av
miljontals låntagare. I mina ord riktade till det amerikanska folket426 visar jag
hur denna utomordentligt hänsynslösa kapitalistiska strategi introducerades i
Amerika på 1700-talet och vad den lett till i det amerikanska fallet.

Att helt utan medkänsla lura skjortan av människor…
Som sagt så kom kraschen den 15 september 2008, då Lehman Brothers
tvingades att kasta in handuken, vilket som bekant fick återverkningar världen
över, bestående än idag. I ganska stor omfattning utlöste banker över hela
världen delar av sina skuldbrevs finstilta paragrafer (det andra svärdet i de fem
svärdens illusion). Plötsligt, från den ena stunden till den andra, krävdes
låntagare, även balterna, på omedelbar inbetalning av sina låns hela
kapitalbelopp, något som få mäktade med. Istället övergick, åtminstone i
Baltikum, massor med dyrbart renoverade lägenheter i bankernas ägo.
Lägenheter som bankerna många gånger inte var sena att försöka sälja vidare,
ibland framgångsrikt med vinst427, ibland utan vinst, i vissa fall med förlust, eller
utan att de lyckades avyttra alls.
Här skall man notera att svenska banker, involverade i dessa förehavanden,
antingen genom ofrivilliga konkurser, där de löste ut den finstilta paragrafen (det
andra ”svärdet”), eller via ”frivilliga” konkurser (det första ”svärdet”), många
gånger fick arbetskostnaderna för lägenheternas renovering i princip betalda
eller delbetalda, därför att människor hade lagt ner mycket egen tid och eget
arbete på dessa renoveringar i tron att de bergsäkert ”ägde” dessa
bostadsrättslägenheter, bara de uppfyllde de grovstilta villkoren tydligt
formulerade i skuldbreven, d.v.s. skötte sina amorteringar och
ränteinbetalningar. Den lågkonjunktur som löstes ut i samband med Lehman
Brother-kraschen gick således att förutse, eftersom det finns 400 års historiska
erfarenheter av hög- och lågkonjunkturförlopp enbart i Sverige. Insatta men
cyniska människor visste att lånekarusellen var tillfällig, och ändå gav man
människor i de tre baltiska länderna rådet att överbelåna sig, varför dessa var
enormt skuldsatta när sedan kraschen kom. Det handlade om forna
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Sovjetmedborgare utan vana vid kapitalistiska konjunkturväxlingar, särskilt inte
av 2008 års dignitet. Dessa människor, med sålunda i de flesta fall skral
grundekonomi, skulle nu högbelånade klara av en samhällelig lågkonjunktur av
sällan skådat slag med omfattande arbetslöshet och andra svårigheter. Det är värt
att upprepa, att trots att balternas grundförutsättningar ingalunda var obekanta
för de dåvarande svenska regeringarna och riksdagarna, och naturligvis inte
heller för de ansvariga svenska bankerna, valde hela detta etablissemang
ansvariga politiker och bankirer att helt utan medkänsla lura skjortan av
människor i de tre länderna genom att massivt och beräknande skuldsätta dem
under mer än 15 års tid... Det är inget som vi svenskar har anledning att vara
stolta över.
Samtidigt som de många hyresombildningarna till bostadsrätter verkställdes,
beviljades lån till byggandet av lyxgallerior i dessa tre nationalekonomiskt svaga
länder. Stora summor lånades också ut till sådana sekundära behovsting som
bilar av främsta lyxmärkena. Så småningom kunde man därför se ganska gott
om extravaganta lyxbilar i de tre ekonomiskt rangliga länderna. Alltså en
tämligen bisarr situation: tre fattiga länder med gott om lyxbilar köpta på krita.
Av bilarna att döma skulle man ha kunnat tro att det handlade om tre nationer
med ett överskott av förmögna människor. Men sanningen var alltså att folk i de
tre länderna hade skuldsatt sig på ett synnerligen oklokt sätt, mycket p.g.a.
okunskap. Och de mer kunniga och erfarna långivarna hade inte gjort något för
hejda dem, utan tvärtom uppmuntrat dem.

Småsmulor…
Estlands, Lettlands och Litauens infrastruktur - vägar, järnvägar, broar, jord- och
skogsbruk, hamnar, basindustri samt tillverkningsindustri - fick i princip endast
småsmulor av ”de mycket stora investeringar”, som man sade att man ämnade
göra. Det handlade om sammanlagt flera hundra miljarder svenska kronor.
Satsningarna på högre utbildning, forskning och utveckling i spjutspetsteknologi
samt på basal tillverkningsindustri och på skolsystemet var förhållandevis
mycket blygsamma, som jag tidigare nämnde, även om det i sanningens namn
skall nämnas att satsningar, i vissa fall till och med imponerande satsningar,
gjordes på att bygga upp en väl fungerande IT-struktur, särskilt i Estland. Den
sålunda sammanlagda konsekvensen blev att de tre länderna i princip hamnade
helt i händerna på sina ekonomiska ”rådgivare”, upp över öronen försatta i
skuld. Det var som att bevittna att svenska hästskojare hade tagit sig över
Östersjön och etablerat sig i de tre länderna i syfte att systematiskt lura skjortan
av aningslösa ester, letter och litauer.
Den som är satt i skuld är inte fri, som en svensk f.d. socialdemokratisk428
statsminister har uttryckt saken. Just denna statsminister var cyniskt nog en av
de personer i hög svensk samhällsställning som medverkade till nämnda svenska
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ekonomiska ”rådgivning” i Estland, Lettland och Litauen, varför denne
demonstrerade ett hyckleri av sällan skådat slag. Å ena sidan försökte han ge
sken av att vara en klok och omdömesgill ”landsfader” genom att docera om
faran med skuldsättning. Å andra sidan medverkade han till att våra tre
östersjögrannar Estland, Lettland och Litauen hamnade just i den ofrihet som
han själv varnade för. Det ädla syftet med den svenska ”rådgivningen” sades
nämligen officiellt vara att de tre nationerna skulle få hjälp att stabilisera sin
nyss vunna självständighet för att på sikt bli välmående demokratier. Sett i
backspegeln var det precis motsatsen som verkställdes. Det var ren och skär
cynisk manipulation av de tre unga nationerna som utövades, där det mer
övergripande syftet var att underminera den lilla bräckliga demokrati som de tre
länderna hade lyckats uppnå. Detta samtidigt som de ansvariga bankerna såg till
höja värdet på sina investeringar (verkställda utlåningar mot ränta) så mycket
som möjligt då lyxgallerior, bostadsrättslägenhet, lyxbilar o.s.v. skulle börja
säljas i den efterföljande djupa lågkonjunkturen till köpare som kapitalistiskt
skickligt men hänsynslöst stod och väntade på rätt läge att börja göra sina
omfattande uppköp (se kapitalismens fyra mål429). Därmed är det sakligt att
påstå att en effektiv nedmontering av en från första början bräcklig demokrati
skedde i de tre baltiska länderna samtidigt som stora materiella värden i dessa
länder övergick i nya ägares händer och i princip fråntogs dessa tre nationers
folk. På så sätt började ett antal bland annat utländska ägare att i princip, mer
eller mindre, kontrollera dessa tre länder genom sitt “plötsliga” ägande (den
makt som ägande ger). De tre baltiska länderna hamnade ur askan i elden i ett
nytt förtryck efter Sovjetunionens, nämligen i kapitalismens förtryck. Svenskt
och också utländskt media samt Sveriges regeringar och riksdagar har sedan
2008 på sin höjd viskat om eller varit helt tysta om dessa utomordentligt
känsliga fakta trots att fakta är lätta att härleda sig fram till logiskt när man väl
börjar analysera de brutala kapitalistiska händelseförlopp som de tre Baltiska
länderna utsattes för.
Det historiska facit visar således att den nyvunna kortvariga demokratiska
friheten i själva verket togs ifrån dessa tre länder ännu en gång samtidigt som
ägandet av stora materiella värden togs ifrån dem. Vad som nu infördes var en
dold ekonomisk diktatur. Bara på ytan finns den demokrati kvar som infördes i
de tre baltiska länderna efter Sovjetunionens kollaps. Jag upprepar: Tre nationer,
som med yster nyfödd demokrati och entusiasm, med unga i demokratiskt och
kapitalistiskt system oprövade ledare, var lätta att lura, eftersom dessa länders
unga politiker i de flesta fall saknade erfarenheter i just konsten att bygga en
urstark demokrati och ett ekonomiskt urstarkt samhälle. Sverige, som i mångt
och mycket har dylika erfarenheter sedan tiden för folkhemsbygget i mitten av
1900-talet, valde, trots sin erfarenhet, att sända rådgivare som gav råd som var
på tvärs med Sveriges eget vetande om hur välfärd skall byggas. Sveriges
dåvarande riksdagar och regeringar har ansvar gentemot balterna i det som
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skedde. Ingen inom dessa svenska riksdagar och regeringar har ställts till ansvar
för den ”rådgivning” som man verkställde...
Om man jämför med Schachts ovan nämnda rekommendation, att en nation i
uppbyggnadsfas först skall bygga grundläggande infrastrukturell urstyrka innan
extravaganser och guldkanter kommer i fråga, ser jag att Estland, Lettland och
Litauen hade bibringats ingen styrka alls, när de enormt skuldsatta ställdes inför
finanskrisen år 2008, som svepte som en storm över världen. De tre länderna
kastades in i ett ekonomiskt helvete, där både IMF och EU - återigen med en del
av den svenska statsapparaten (nu efter nyval med en ny regering och delvis ny
riksdag) med på ett hörn - började ställa krav på stora besparingsprogram
(ekonomisk svångremspolitik) för att de tre länderna skulle få - ytterligare lån
mot ränta. En ”hjälp” som måste liknas vid att erbjuda bensin i stället för vatten
för att släcka en pågående brand. Eller som en rekommendation att gå över ån
för att hämta vatten, när vederbörande i stället hur lätt som helst kan böja sig ner
efter vatten direkt på plats.
Det behövs inga omvägar, mellanled, i detta fall grossister i pengar
(bankväsendet), som erbjuder ytterligare ”brandfarliga” lån mot ränta för att
släcka den pågående branden, d.v.s. för att rädda situationen. En erfaren och
kunnig rådgivare med hjärtat på rätta stället hade rått och lärt sina baltiska
bröder - att bygga en egen penningtillverkande maskin och med den se till att
skapa egna430 pengar ur tomma intet i behövliga mängder, i enlighet med
strukturen för en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på fiatpengar. Då hade inte ett endaste lån behövt tas och inga räntor över huvud taget
hade behövt betalas. En kunnig och ekonomihistoriskt påläst rådgivare hade inte
haft svårt att referera till välskötta monetärt finansierade ekonomier baserade på
fiat-pengar med tydliga inslag av människovänlighet i det förgångna. Denna
hade kunnat berätta att verklig hjälp är detsamma som att starta stora utredningar
som blottlägger centralbankernas, bankernas och finansinstitutens
kryphålsillusion (illusionen om bankernas egna pengar), de politiska partiernas
partiillusion (demokratiillusionen431), illusionen med utlåning av pengar mot
ränta (pyramidspelsillusionen), de fem svärdens illusion etcetera.
Verklig hjälp innebär sålunda att fattiga och kanske underkuvade nationer
inte behöver ta ett enda lån mot ränta överhuvudtaget, därför att dessa nationer
istället kan börja tillverka egna pengar ur tomma intet hur lätt som helst och näst
intill gratis, helt öppet. Precis som Benjamin Franklin gjorde, och som president
Abraham Lincoln och även kommunpolitikerna på ön Guernsey gjorde432, och
före dem allihop, kung Henry I på sin tid hade gjort. Då undviker dessa länder
att komma i klorna på första klassens bondfångare som inställsamt och
hästskojarleende med välsmort munläder talar varmt för sin sak: låna, låna, låna
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till allt. Eller acceptera tacksamt våra stödpaket (som också är lån, men
vackrare paketerade). Oss kan du lita på, ty vi vill hjälpa dig. Vi är hjälpare i
nöden. Bondfångarna som jag här talar om i omskriven form har namn som
EU:s EFSF- och EMS-fond, FN-medlemsländernas organisation IMF samt
Världsbanken (den senare en fristående överstatlig organisation som samverkar
inom ramen för FN:s ekonomiska och sociala råd).

Schacht ville bygga ett från första början urstarkt tyskt
samhälle...
Det var detta slag av saboterande händelseutveckling som Schacht ville undvika.
Schacht ville istället bygga ett från början urstarkt samhälle, eftersom han
genom sina metodiska och grundliga studier i ekonomisk historia hade klart för
sig, att om lyx och fåfänga får högsta prioritet, och samhällets pengar dessutom
lånas mot ränta, går det ofelbart käpprätt åt skogen. Då måste samhället införa
skatter för att kunna amortera statens lån och betala dess räntor - helt onödiga
utgifter i en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på fiatpengar. Den som är satt i skuld är inte fri...
Till barn som kanske med föräldrars hjälp orkar läsa delar av min text vill jag
ge följande lilla berättelse som beskriver principen om utlåning mot ränta
baserad på urkundsförfalskning.

Vargen och den flitiga lilla fen…
Vargen säger till lilla Fe: Du skall få låna vatten av mig från min å. Idag skall
jag lära dig hur du bäst hämtar vattnet som du och ditt samhälle får låna. Man
går över bron för att hämta vattnet på andra sidan ån. Det är bara dumt att böja
sig ner efter vatten direkt där man står invid ån. Så gör bara dumma människor
som inte tar omvägen över (använder mellanledet) bron för att hämta sitt vatten.
Inte vill du väl vara en dummis, lilla Fe? Det är klart att du måste använda bron,
som är nödvändig för samhället för vi skall kunna hämta vårt vatten på andra
sidan ån. Därför, ta omvägen!
Så gör kloka människor. Mig kan du lita på lilla Fe. Varpå vargen klappar flitiga
lilla Fe på kinden och ler sitt varggrin med huggtänkder och allt (de fem
svärden).

Grundregeln för hur manipulation av hela befolkningar går till…
Till er som vill veta mer om psykologisk krigföring på djupet, och hur
manipulation av hela befolkningar går till, kan jag nämna att utstuderat skickliga
och hänsynslösa manipulatörer har lärt sig följande grundregel för att deras
manipulation inte skall genomskådas: spänn aldrig bågen hårdare än att offret
själv klarar av att dra ut pilen av egen kraft. Då, trots sitt sårade tillstånd, lämnar
offret nämligen tillbaka pilen till skytten till och med med ett tack. Ja, utan att
ens begripa att han eller hon blivit utsatt för en manipulation. Den stora konsten
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är att få den som manipuleras att känna sig som en vinnare, när vederbörande i
själva verket är en förlorare. När en manipulatör följer denna grundregel kan han
eller hon vara övertygad om att villebrådet kommer tillbaka, först en gång, sedan
en gång till… och ber om hjälp i övertygelse om att den som skadar är en
hjälpare. Det är så vargen gör när den flitiga lilla Fe övertalas att använda bron
för att gå över ån efter vatten. För varje droppe vatten som lilla Fe bär över bron
till samhället, måste samhället återgälda vargen med två droppar. Inte konstigt
att samhället till slut blir dränerat på vatten. Så ser den matematiskt omöjliga
situationen ut i kapitalismens gigantiska pyramidspel.

Josef K i Kafkas Processen…
Franz Kafka ger i sin världsberömda roman Processen, postumt utgiven år 1925,
ett utmärkt exempel på detta när makten manipulerar ett samhälles individer. Jag
kan varmt rekommendera boken. I Kafkas roman får man som läsare en
demonstration av det bisarra när detta börjar gränsa till det sinnessjuka, hur ett
sjukt samhälle med sitt statssystem och rättssystem kan se ut. Kafka berättar om
hur illusioner (låtsaslekar) och förnekelser ser ut, när ett samhälle har valt att
göra det till en konstart att manipulera sina medborgare med solida
samhällslögner. Josef K. är berättarjaget som meddelar sin omvärld om
samhället han lever i.
I Adolf Hitlers nazityskland existerade i verkligheten ett statssystem och
rättssystem där människor manipulerades i stor samhällsskala på ett utstuderat
cyniskt sätt (se bland annat i slutet av del III), som många vet. Adolf Hitler
inrättade till och med ett särskilt propagandaministerium med manipulation som
sin huvuduppgift. Chef var propagandaminister Joseph Goebbels, en durkdriven
nazistisk fanatiker och manipulatör. I Nazityskland fostrades i många fall barn
från det de var små till att bli lojala fanatiker och för att frivilligt gå i döden för
sin Führer, om så krävdes. Barn som i krigets slutskede, när det var extremt ont
om reguljära tyska soldater, sattes bakom kulsprutor riktade mot de allierade de
sista veckorna av kriget. Barn, som när de kanske blev allvarligt sårade,
naturligtvis började gråta, kanske för att de för första gången plötsligt började
förstå att något var djupt fel med den tillvaro de hade uppfostrats i. Ja, att de
som fortfarande var barn hade blivit tvingade att delta i vuxnas krigshandlingar,
där det var förräderi att ge upp, trots att striden redan på förhand var förlorad.
Unga tyska pojkar offrades till ingen som helst nytta. En avskyvärd cynism som
skrivit in sig i historien demonstrerades.
Adolf Hitler gick själv och klappade en del av dessa barn (12- till 14åringar) på kinden i Berlin de allra sista krigsdagarna, innan barnen fullkomligt
hänsynslöst skickades i döden bakom ett vapen mot ryska arméns elitförband i
slutstriden om Berlin. Och mitt i allt detta fanatiska vansinne, helvetesvrål och
ragnarök fanns resterna av ett tyskt samhälle som byggde på ett säreget
ekonomiskt system - en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad
på fiat-pengar.
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Kapitel 35
Den 5:e nyckeln till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar:
att omsorgsfullt se till att de utslussade pengarna stannar
kvar i samhällsekonomin
Det var Henry I, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln och möjligen ön
Guernseys kommunpolitiker433 som inspirerade Schacht434 med sina respektive
kunskaper och exempel på hur man löser problemet med att ”hålla
samhällsmaskineriet hela tiden välsmort”435, d.v.s. ser till att det hela tiden finns
tillräckligt mycket pengarna ute i samhället. Det är ju uppenbart att människor
många gånger samlar på sig pengar, ”i byrålådan eller under madrassen”, d.v.s.
samlar pengar på hög, där de i så fall undandras samhällsmaskineriet, där
pengarna är tänkta att göra nytta genom att cirkulera som bytesvara.
Undanstoppade pengar på hög gör ingen nytta. Nyckeln till att ”smörjoljan
flödar” är att hela tiden fylla på med mer pengar. D.v.s. successivt tillföra så
mycket pengar som samhället kan svälja, hela tiden med fokus på att skapa
produktivitet, inte spekulation, i byggandet av ett urstyrkt samhälle436. Vill man
bygga sig ett urstarkt och välmående samhälle, skall tillgången på pengar ute i
samhället hela tiden vara mycket god. Smörjoljan (pengars funktion) skall som
sagt flöda.
För att återvända till liknelsen med den odlade åkern, som jag använde
beträffande de första två monetärt finansiella samhällsnycklarna, innebär den 4:e
monetärt finansiella nyckeln att sådden skall vara riklig, och att ”bonden”
(staten) emellanåt måste stödså med ytterligare utsäde när frön fattas. Åkern
skall hela tiden hållas välsådd. Utsädet behöver sedan få ligga i jorden i lugn och
ro sin avsedda tid och gro. I sin egen naturliga takt behöver de processer få
verka och växa för att plantorna skall bli starka och livskraftiga. När det sedan
så småningom är skördetid, skall denna vara exakt den rätta. Då är skördens
kvalitet som mest utvecklad och bäst. Det var just på denna punkt som flera av
kung Henry I:s 29 efterföljare misslyckades i sitt respektive handhavande av det
engelska tallysystemet437, d.v.s. i det av kung Henry I introducerade monetärt
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finansierade ekonomiska systemet baserat på fiat-pengar. Dessa efterföljande
regenter hade ”för bråttom att skörda sådden”, när de förde ut sina tallysticks
(pengar) till det engelska samhället, exempelvis genom att införa betungande
och kontraproduktiva skattepålagor.
Om vi riktar blicken mot modern centralbanksekonomi438, innebär de
ständigt återkommande kraven på samhället om låneamorteringar,
räntebetalningar och skatter ett återflöde av pengar till utlånaren från låntagarna.
Pengarna får inte nog med tid att verka ute i samhället. Sådden får inte tid att
mogna. Pengarna återvänder till sitt ursprung efter blott en kort tids verkan ute i
samhället, i bästa fall för produktiva investeringar, men påfallande ofta för
spekulationer, d.v.s. som ”Monte Carlo”-pengar. Brist på pengar i samhället
uppstår i en centralbanksekonomi439. Den 4:e nyckeln till en väl fungerande
monetärt finansierad ekonomi kan därför formuleras som konsten att handla
optimalt, att inte ha för bråttom att skörda, men heller inte vänta för länge.

En finansministers uppgift är att vara maskinisten...
som går omkring med en smörjkanna och smörjer de samhällets kugghjul som
behöver mer olja (pengar). Bytet av varor och tjänster skall hela tiden fungera
smidigt och friktionsfritt, där alla, inte bara några få, skall ha gott om pengar i
sin plånbok, så att de kan verkställa sina köp och försäljningar utan att brist på
pengar blir ett hinder. Men, som alltid, lagom är bäst. Det får heller inte tillföras
för mycket smörjolja (pengar) till maskinen (samhället). För mycket smörjolja i
en motor motverkar sitt syfte. Oljan spränger då systemet genom att trycket blir
för stort, och motorn går då går sönder av den orsaken. Om för mycket pengar
förs ut i samhället, skapas ett ”övertryck”, som märks i form av inflation.
Inflation är detsamma som att förtroendet för pengarna sjunker, och därmed
deras värde.
Samtidigt måste - vilket också är viktigt att ta hänsyn till - de pengar som
förs ut i samhället styras till att bygga samhällelig styrka, och inte till
spekulation, vilket försvagar och underminerar samhället på olika sätt. De som
har ansvar för hur pengar förs ut i samhället måste med andra ord se till att
pengarna går till rätt saker, d.v.s. till, enligt Bernard Lietaers ord
”… produktiva investeringar som avser den ”verkliga” ekonomin och som
avspeglar rörelser av verkliga varor och tjänster och på så vis undvika att
pengar går till spekulativa (min anmärkning: underminerade)
investeringar…”.

Pengar som förs ut i samhället skall alltså ej gå till den typ av
samhällsaktiviteter, där pengar enbart skapar pengar för pengars egen skull,
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Se analys FAQ-avdelningen (Frequently Asked Questions) på www.nyaekonomiskasystemet.se
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vilket är ett mycket tydligt och utmärkande drag i moderna
centralbanksekonomier, eller återigen med Bernard Lietaers ord:
“Dina pengars värde bestäms av ett globalt kasino av aldrig tidigare skådad
omfattning: 2 biljoner dollar (2 000 miljarder dollar) omsätts varje dag på
valutamarknaderna, 100 gånger mer än handelsvolymen på alla världens
aktiemarknader sammantaget. Bara 2 procent av dessa valutatransaktioner
avser den ”verkliga” ekonomin som avspeglar rörelser av verkliga varor
och tjänster i världen, medan 98 procent är rent spekulativt. Detta globala
kasino satte igång valutakriserna som skakade Mexiko 1994-95, Asien
1997 och Ryssland 1998.”

Människor behöver underhållning och avkoppling...
Men, och detta är också viktigt att förstå: Vi människor är som vi är. I ett väl
fungerande samhälle måste det finnas utrymme för låtsaslekar, inklusive olika
spel som leker med pengar. Jag tänker då på cybervärldar, där de som
nödvändigtvis vill leka med pengar på ett ”farligt”, destruktivt sätt, skall kunna
få utlopp för sina lustar. Om inte denna reglerventil finns, uppstår illegala
svartklubbar och hemliga kasinon och liknande, som i sin förlängning blir till
det verkligt stora kasino, som en exploderande centralbanksekonomi är. Som
samhällsbyggare måste man alltså kunna erbjuda människor en möjlighet att
leka alla möjliga lekar som de vill leka, men att det får bli på låtsas där ingen
kommer till skada. Precis som barn gör, men nu i de vuxnas värld, där man får
sitta med avancerade datorer i cybervärldar och ägna sig åt olika sofistikerade
finanskraschupplägg och liknande, som man älskar att iscensätta. Jag
återkommer till denna reglerventil av psykologisk natur längre fram i texten i
samband med redogörelsen för en rad hörnstenar som måste införas för att en
monetärt finansierad ekonomi inte bara skall bli väl fungerande, utan också
garanterat människovänlig.
Att använda pengar till att bygga upp en krigsmakt, som är designad för att
genom anfallskrig, ockupation och dödande erövra andra länder, är också ett
samhällsunderminerande och spekulativt sätt att använda pengar på.
Spekulationen går då ut på att genom krig, ragnarök, död och förstörelse skapa
förtryck (diktatur) och tvinga andra nationer till underkastelse, att erövra makt
och egendom på andras bekostnad. Pengar kan med andra ord användas på olika
sätt. En klar och tydlig grundplan måste finnas för vad pengar skall tillåtas
användas till, när man som samhällsbyggare har ansvar för samhällsbilden i
stort, d.v.s. för syftet med samhället. Vilka regler skall gälla avseende de
penningtillverkande maskinerna? Vem skall äga pengarna som skapas ur tomma
inte? Enligt vilka regler skall pengarna som skapas ur tomma intet föras ut i
samhället?
Schacht verkade under åren 1934-1936 för att ett urstarkt och välmående
tyskt samhälle skulle byggas genom att han hela tiden såg till att fylla på
samhället med pengar, i själva verket så mycket som det tyska samhället kunde
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svälja utan att inflation och spekulativa (underminerande) investeringar
skapades. Sedan är det en annan sak att Hitler hade andra planer som så
småningom blev alltmer tydliga. Jag påstår att spekulation i sig egentligen inte
är fel. Men spekulationen måste hela tiden hållas efter, styras och hållas inom så
höga etiska moraliska gränser att samhällets människor inte på något vis
kommer till skada, och att inte heller andra samhällen (nationer) saboteras
(undermineras). Att disponera över i princip hur mycket pengar som helst
(skapade ur tomma intet med hjälp av penningtillverkande maskiner), innebär att
ha ett ansvar för hur dessa pengar används. Det var kring den här typen av etiskmoraliska resonemang som Schacht kom på kollisionskurs med Hitler år 1936
när den första etappen av det tyska samhällsbyggandet var klar (återhämtningen
efter 30-talsdepressionen och de djupgående skadorna av hyperinflationen440
1923).
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se analys del II kapitel 24-26, 32, 35, 38, 40-42, 62, 68
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Kapitel 36
Den 6:e nyckeln till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomibaserad på äkta fiat-pengar:
att alltid ha en reglerventil mot inflation på plats
För att garantera att utförda pengar stannar kvar ute i samhället, d.v.s. inte
försvinner bort från detsamma, måste parallellt med pengarnas utförsel en 6:e
ekonomisk nyckel tillskapas: en reglerventil som kan öppnas respektive strypas i
lagom grad, så att det inte uppstår inflation i samhällsekonomin. Sålunda
återigen resonemanget, där samhället jämförs med en motor som behöver lagom
mycket smörjolja hela tiden, varken för mycket eller för litet.
Den lösning som Schacht441 och de andra tyska nationalekonomerna som
Schacht samarbetade med rekommenderade gick principiellt ut på att tyska
staten villkorat skulle kunna aktivera amorteringen i vissa av de formellt sett
amorteringsfria lån (MEFO-växlarna eller Feder-pengarna) som fördes ut i det
tyska samhället. Det handlade i så fall om en förhållandevis mindre mängd lån
(summa pengar) som i så fall skulle aktiveras i sin amortering varför det tyska
samhället i stort inte skulle märka av en sådan aktivering särskilt mycket eller
inte alls. Denna möjlighet till aktivering av amortering vid behov av vissa av de
till samhället utförda lånen var metoden att få den viktiga reglerventilen mot
inflation på plats. Reglerventilen mot inflation var alltså att amorteringsfriheten
var villkorad. Sålunda principiellt amorteringsfria lån, med möjlighet till
aktivering av amortering i undantagsfall i fall av hotande inflation: Om det av
någon anledning kom ut för mycket pengar lokalt i någon del av Tyskland med
inflation som följd, skulle amorteringstvång genast kunna införas i dessa delar
av landet, varvid inflationstendensen skulle kunna stävjas. Eftersom lånen var
räntefria, undvek Schacht därmed den annars ofrånkomliga pyramidspelsuppbyggnaden med sin matematiskt omöjliga situation. MEFO-växlarna var
ursprungligen konstruerade så att de kunde förnyas på obestämd tid. Därigenom
undvek man att behöva låna från internationella långivare och i förlängningen
behöva amortera internationella skulder.
Hitler ville helt hoppa över lånekonstruktionen och istället direkt föra ut
pengarna i det tyska samhället som tyska statens investeringar och som löner
utan något mellanled. Tyska industriledare, som fortfarande hade en hel del
inflytande i augusti 1934, menade dock att pengarna borde föras ut som lån.
Hitler bestämde då att lånen skulle vara helt amorteringsfria (med ovan nämnda
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villkor för reglerventil mot inflation inbyggt) under de första fem åren, och
samtidigt vara räntefria. Av den orsaken fördes pengar ut i den tyska
nationalekonomin som amorterings- och räntefria lån fram till år 1939 med
undantag för de förhållandevis få lån som möjligen aktiverades om lokala
inflationstendenser uppstod i Tyskland under den aktuella perioden, då de första
amorteringarna var tänkta att börja verkställas.
Privatpersoner och små, medelstora och stora tyska företag fick tillgång till
investeringskapital utan att någon diskriminerades, men att för alla som tagit lån
i det tyska samhället gällde, och jag upprepar, att en amortering av deras lån
eventuellt kunde aktiveras om reglerventilen mot inflation mot förmodan skulle
behöva aktiveras. I praktiken var det endast förhållandevis få utvalda lån som
verkligen aktiverades i sin amortering ty Tyskland uppvisade ingen inflation att
tala om med det ekonomiska system man hade valt med Benjamin Franklin,
Abraham Lincoln och Henry I som förebild442.
Som jämförelse vill jag att du skall se att diskriminering är ett tydligt
framträdande drag i en centralbanksekonomi443, som jag gått igenom tidigare i
del I och del II och ytterligare kommer att belysa i vissa kapitel längre fram444 i
del II. Bilden i stort var att det var lätt att få tag på pengar i det tyska samhället,
samtidigt som villkoret att pengarna endast skulle användas till sådant som
byggde samhällelig styrka, och inte till spekulation, som försvagade och
underminerade det samhället. Det respekterades i stort sett under de två första
åren 1934-1936, med de undantag (upprustningsindustrin) som jag har berört
ovan. Schacht, som var chef över Tysklands penningtillverkande maskiner, hade
hur lätt som helst att skapa hur mycket pengar som helst ur tomma intet helt
gratis närhelst det behövdes, och föra ut dessa i det tyska samhället i form av
investeringar (amorterings- och räntefria lån) och förhållandevis goda löner till
de många som utförde arbetsuppgifter i det nu ekonomiskt pånyttfödda
Tyskland, varpå folk i gemen fick pengar i sin plånbok. Någon brist på pengar
uppstod aldrig i det tyska samhället. Inte heller uppstod någon inflation att tala
om som jag påpekade ovan. Därför kan det med rätta fastslås att den monetärt
finansierade ekonomi baserad på fiat-pengar, som Schacht introducerade, var väl
fungerande i och med att den inte skapade någon allvarlig inflation och skapade
gott om pengar i samhället (centralbanksekonomin inbyggda brist på pengar
undveks). Jag upprepar: I och med detta konstaterande, träder en ytterligare
uppenbar motsägelse fram till det som EU:s Lissabonfördrag påstår, att
användande av monetärt finansierad ekonomi (baserad på fiat-pengar) med
nödvändighet leder till inflation445. Vilket är anledningen till att
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Lissabonfördraget strängeligen förbjuder denna typ av ekonomi i EU:s 27
medlemsländer.

Stora lån efterskänktes...
När de första fem åren hade gått, och de stora lånen som industrin,
privatpersoner, små, medelstora och stora företag hade tagit skulle börja
amorteras, uppstod en intensiv diskussion inom den tyska statsledningen, där
industriledare, tyska nationalekonomer och alla möjliga personer hade
synpunkter. Efter fem år med den väl fungerande monetärt finansierade
ekonomin baserad på fiat-pengar konstaterade man att det knappast fanns någon
anledning att kräva tillbaka pengar som staten ändå inte hade någon användning
av. Eftersom MEFO-växlarna var en typ av obligationer (värden, förpliktelser)
som, som nämnt, hade lånats ut av staten till folket och företagen, i kontrast till
hur obligationer definieras och hanteras i ett kapitalistiskt system, där det är
tvärtom, d.v.s. delar av samhället som lånar ut pengar till obligationsutställaren,
som jag gick igenom tidigare446, stod sålunda inte staten i någon skuld till folket.
Staten hade i den situationen två valmöjligheter: den kunde återkräva
obligationsvärdena (lånen) helt eller delvis från folket, eller den kunde
efterskänka lånen utan att någon blev lidande. Så såg den situationen ut. Då som
sagt ingen inflation att tala om uppstod, och folk hade gott om pengar (det rådde
ej brist på pengar i det tyska samhället), och det dessutom var hur lätt som helst
för den tyska staten att tillverka nya pengar, i själva verket så mycket nya pengar
som den hade behov av, valde man det andra valalternativet. Staten omvandlade
lånen till i princip gåvor, varpå man slapp hela den omständliga byråkratin med
att återkräva något som staten ändå inte hade något behov av att få tillbaka,
samtidigt som man undvek att dränera samhället på utförda pengar.
Jag påminner här om att samhället i en centralbanksekonomi hela tiden
dräneras på pengar p.g.a. de omfattande amorteringar och ränteinbetalningarna
som gång på gång måste verkställas till olika slags utlånare. En centralbanksekonomi, d.v.s. ett kapitalistiskt konstruerat samhälle, är förmodligen i så hög
grad som 95 fall av 100 baserade på att ränta tas ut på lån i olika former (resten
är de mer eller mindre hemliga gåvorna som jag omtalade tidigare447). Detta, att
tyska staten själv egenhändigt kontrollerade de penningtillverkande maskinerna,
liksom utförseln av samhällets pengar, var statens stora kärnvinst. Tankegången
i och generalfacit av det som man hade kommit fram till, var så häpnadväckande
för många som inte hade Schachts kunskapsdjup beträffande både
nationalekonomi och monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar, och
som inte kände till hur kung Henry I i England (1100-1135), Benjamin Franklin
i Pennsylvania (1723-1750) och president Abraham Lincoln (1862-1865) i de
amerikanska Nordstaterna hade agerat med pengar, att det innebar en rejäl
utmaning för folk i gemen att begripa och acceptera att man överhuvudtaget
446
447

Se analys del II kapitel 32
Se analys i del II kapitel 7-17
363

kunde gå tillväga på detta generösa sätt. Hur kommunpolitikerna på den lilla ön
Guernsey i engelska kanalen hade agerat med sina pengar från 1816 var
förmodligen ännu mer okänt för de flesta och det är alltså frågan om ens Schacht
kände till Guernsey-varianten. Men idag kan dessa detaljer från den ekonomiska
historien göras allmänt kända i stället för att försökas sopas under mattan eller
förringas som som skett hittills. Idag kan en djupgående analys av monetärt
finansierad ekonomi från de senaste åtminstone 3000 åren i mänsklighetens
civilisations utvecklingshistoria göras involverande samtliga världsdelar varmed
ett mycket omfattande faktaunderlag kan börja presenteras av de stora
utredningarna.
För den tyska staten betydde användandet av väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi att deras mycket stora utestående lån omvandlades till
gåvor från det ena klockslaget till det andra, och så var det inte mer med den
saken. Allt som behövdes var ett pennstreck i en bokföringsbok, och så var det
gjort. För den vanliga människan och den tyska industrin var det dock helt klart
en gåva, ty man var vana vid att leva i skuld. Så hade man gjort i Weimarrepubliken, och så gör man idag, 67 år efter krigsslutet år 1945. Men under
Hitleråren gjorde man det inte (vilket naturligtvis på intet sätt rättfärdigar Hitlers
politik i övrigt). Alla obligationslånen omvandlades inte till gåvor, utan en del
av de amorteringsfria lånen upprätthölls av staten på obestämd tid, för att staten
vid behov skulle kunna aktivera dem och återkräva mindre delar av
obligationslånen som ett sätt att reglera eventuell uppkommen inflationstendens.
Det var omvälvande händelser av det här slaget som gjorde att Hitler i början
av diktaturen fick stora delar av Tysklands folk med sig, trots att han just hade
gjort sig själv till självhärskare, vilket med rätta oroade många. Hitler dämpade i
början det tyska folkets delvis kända oro inför den införda diktaturen på en rad
manipulativa sätt, framför allt genom de ekonomiska framstegen och genom
suggestiva tal. Han visade sig vara en demagog av högsta rang, som kunde rycka
med sig jättelika människomassor i massmöten omgärdade av vajande
hakkorsprydda fanor och emblem på rad. Inte med ett ord avslöjade Hitler att
han samtidigt i hemlighet hade börjat bygga och använda koncentrationsläger,
och från och med en bit in på år 1936 skulle bruka Tysklands
penningtillverkande maskiner för att bygga upp anfallsarméer.

Ni som kommer att delta i de stora utredningarna
rekommenderas…
att gå igenom Nürnbergrättegångarnas omfattande utredningsmaterial och
förhörsprotokoll. Där finns bland annat Schachts och andra tyska
nationalekonomers redogörelser för många intressanta detaljer när det gäller hur
den tyska väl fungerande monetärt finansierade ekonomin baserad på fiat-pengar
byggdes upp och verkställdes. Bland annat behöver ni gå igenom Albert Speers
(den dåvarande tyske rustningsministern) i Nürnbergrättegångarna lämnade
redovisningar. Vad som är anmärkningsvärt är, att de fakta som jag redovisar
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här, de facto har blivit sopade under mattan av dem som fått till uppgift att skapa
efterkrigstidens historiska bild av dessa betydelsefulla skeenden. Man frågar sig
av vilken anledning? Varför låter man inte allmänheten få veta dessa detaljer?
Vi vet alla att Adolf Hitler var en mycket farlig diktator, och att denne valde
att skapa ett helvete för hundratals miljoner människor. Samtidigt ur
objektivitetssynpunkt, för en korrekt historieåtergivnings skull, är det viktigt att
vara saklig och varken försköna eller överdriva händelseförloppen, för att
eftervärlden skall kunna dra korrekta lärdomar av både de ekonomiska
framgångarna och de enorma misstagen och illdåden, som blev Hitlertidens
facit. Om information censureras och mörkläggs, så att endast de bestialiska och
fruktansvärda detaljerna återstår, innebär ju detta en manipulation av det
verkliga skeendet. Och de som manipuleras, är de som skall ta del av och lära av
denna historia. Om mörkläggning och censur tillåts ske, finns det ju ingen
möjlighet för eftervärlden att förstå den typ av ekonomi som kom till
användning i Tyskland under 1930-talet, och som dessförinnan i princip
historiskt sett hade använts av kung Henry I, Benjamin Franklin, president
Abraham Lincoln och av kommunpolitikerna på ön Guernsey i Engelska
kanalen. De som skriver våra historieböcker och de som ger dessa författare
direktiv har ett stort ansvar.
Jag upprepar: I analysen av den 1:a nyckeln448 angav jag ett förslag till hur
reglerventilen för att hålla inflation borta kan utformas i ett samhälle baserad på
en högutvecklad människovänlig monetärt finansierad ekonomi med fiat-pengar.
Jag återkommer till just det förslaget (den analysen) längre fram i texten. I det
här kapitlet har min avsikt varit att visa hur Hjalmar Schacht valde att lösa
problemet.
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Kapitel 37
Den 7:e nyckeln till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar:
att människor själva ges frihet och förtroendet att själva
avgöra hur arbetsuppgifter skall utföras på bästa sätt
Återigen var det Benjamin Franklin som stod för inspirationen, när Schacht
funderade449 över en viktig samhällsekonomisk frågeställning. Franklin hade
nämligen klurat ut hur man smidigast och bäst får saker och ting utförda i en
nation som har intentionen att bygga ett urstarkt, välmående samhälle, samtidigt
som de inte oviktiga faktorerna trivsel och kvalité tillgodoses. Benjamin
Franklin och de andra politikerna i Pennsylvania (fenomenet förekom i
varierande grad i alla 13 kolonierna) ställdes nämligen under perioden 17231750 inför problemet med massinvandring av människor, som kom från olika
delar av Europa (särskilt från Tyskland och de brittiska öarna). Förenta staterna
är ju rent faktiskt en nation som byggts upp av invandrare, där
ursprungsbefolkningen (indianerna) idag är en ytterst liten del av den totala
folkmängden. Så ser fakta ut. Människorna som utvandrade till Amerika var
människor som sökte frihet från tvång och ok av olika slag i livet. Man var trötta
på att vara diskriminerade av banker och samtidigt toppstyrda av en byråkratisk
statsapparat i hemlandet, trötta på fattigdom utan hopp, trötta på religiös
intolerans.

I Sverige hölls under framförallt 1700- och 1800-talet så kallade
katekesförhör…
kanske vid tidpunkter när människor som mest behövde lugn och ro för att ta
igen sig, lappa strumpor och kläder och göra sådant som man annars inte hade
hunnit med. Många människor var innerligt trötta på svenska statens byråkrati
och på att dessutom behöva ha prästen på besök i stugorna, där allt skulle vara så
märkvärdigt. Till den statliga förvaltningen hörde dessutom ständigt höga skatter
och vågor av arbetslöshet sammanhängande med samhällets skuldsättningar, lån
mot ränta (den matematiskt omöjliga situationen med sitt pyramidspel). Den
sociala utslagningen i delar av Europa, Sverige inräknat, var på sina håll
omfattande, och direkt fattigdom var vanligt, ibland med direkta svältepidemier.
Det var kärva tider för många, som ofta såg utvandring till Amerika som
lösningen.
449
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Här vill jag tillfälligtvis fästa uppmärksamhet på att det i vår tid av liknande
orsaker sker utvandring från framförallt Grekland och Spanien till bland annat
Sverige, Brasilien och Peru för att klara liv och uppehälle och för att kunna leva
ett anständigt liv. I hemländerna, ledda av inkompetenta politiker, som inte
sällan är invigda, eller på annat sätt marionetter till storspindlarna och
spindlarna, är utkomstmöjligheterna små.

Immigranterna i Pennsylvania…
I Pennsylvania, åtminstone under åren 1723-1750, möttes invandrarna av en helt
annan attityd, bland annat från Benjamin Franklin och andra lokala makthavare,
att den som var invandrare och behövde ekonomisk hjälp att komma igång efter
den stora resan över Atlanten, utan prut skulle få allt stöd vederbörande
behövde, även ekonomiskt. Det kostade nämligen inget för Benjamin Franklin
och de övriga politikerna i Pennsylvania att trycka upp pengar ur tomma intet
med Franklins omgjorda boktryckarpress. I den situationen, med så många
invandrare ständigt anländande, såg de styrande att lösningen låg i att vara till
hjälp, skapa trivsel, kvalité och se till att saker och ting effektivt blev utförda i
samhället. Då, understött av Franklins nya ekonomiska system, insåg man att
samhället skulle utvecklas att bli urstarkt. Man såg att det var nödvändigt att
skapa en statsapparat som så lite som möjligt detaljstyrde, men samtidigt såg till
att folk hade gott om pengar, så att flödet av varor och tjänster fungerade väl.
Samtidigt som människor gavs rätten och friheten att själva bestämma över sina
respektive liv så länge de inte skadade samhället eller andra. Benjamin Franklin
och de andra Pennsylvaniapolitikerna resonerade sig fram till att staten endast
skulle ge direktiv i stort (se referens till Franklins berömda bok längre fram i
detta kapitel450), och sedan hjälptes man åt lokalt att efter eget huvud och
förmåga se till att det som behövdes göras, blev gjort och kom på plats. Pengar
till löner var inget som helst problem, eftersom man hade den egna
penningtillverkande maskinen i full gång. Det var bara att trycka upp exakt så
mycket pengar (colonial scripts) som behövdes för att samhället skulle fungera
väl. Inte heller var det några problem att av samma anledning få fram pengar till
investeringar.
Människor skulle själva avgöra vad de ville syssla med, och även välja hur
saker och ting skulle utföras, var det generalfacit som politikerna i
statsledningen i samråd med sina uppdragsgivare, nybyggarna (invandrarna)
själva, kom fram till. Den som ville öppna en smedja, fick det investeringsstöd
som behövdes för den sakens skull, antingen i form av en gåva eller en gåva i
kombination med ett lån mot en förhållandevis låg ränta. Det var så Franklin och
de andra i stadsledningen för Pennsylvania valde att lösa problemet. Då fick
man med en nödvändig reglerventil mot inflation.
450
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Nyckeln var således att i görligaste mån överlåta till människorna själva att
avgöra hur de ville utforma livet. Detta drag av stort individuellt frihetstänkande
går fortfarande igen i det amerikanska samhället, även om det praktiskt numera
endast är en skugga av hur det var i Benjamin Franklins Pennsylvania451. Att
resultatet kunde se olika ut, var inte det viktiga, utan det var att saker och ting
blev utförda, och att människor trivdes och hade anledning att känna stolthet
över vad de uträttade. När människor trivs, minskar också spänningarna dem
emellan, vilket var viktigt i dessa sammanhang, när stora människoskaror hela
tiden nyanlände och skulle samarbeta. Det här var konkreta problem som
Franklin och medarbetare ställdes inför, och som historiska facit visar att de
löste på ett anmärkningsvärt framgångsrikt sätt, just därför att nyanlända
immigranter upplevde trivsel, livsglädje och ett gott bemötande, kanske för
första gången i livet.
Det som i modern tid kallas medinflytande och arbetsglädje kom på ett
anmärkningsvärt sätt till uttryck i Pennsylvania under de förlovade åren 17231750, då man ännu hade den egna penningtillverkande maskinen i full gång.
Invandrarna upplevde att man var ”sin egen” i motsats till hur det hade varit i
hemlandet, där man var ”någon annans”. Att man nu var egenföretagare och ”sin
egen lyckas smed”, när man byggde sin egen farm, bröt ny mark för sitt eget
lilla jordbruk, eller gav sig ut i vildmarken som jägare, eller öppnade affär inne i
staden etc. En entreprenörsanda växte fram, som utvecklade människor till att se
helheten i vad man höll på med, samtidigt som man förstod betydelsen av
samarbete och omtanke om varandra. Hela samhällets allra bästa, och inte bara
den egna lilla mikrovärlden på kanske andras bekostnad. Yrkesstolthet växte
fram. Man stressade inte mer än att det fanns tid att prata med och lära känna
varandra. Kvalité skapades i det man företog sig, därför att man var mån om att
göra ett bra arbete och hjälpa varandra. Märkvärdigare än så är det inte. Att jag
så ingående tar upp detta samhällsklimat, beror på att det i många stycken kan
ses som en förebild för framtidens samhällsmöjlighet.
I det här sammanhanget vill jag återigen påpeka vad jag sade i kapitel 19 i
del II, att i ett människovänligt samhälle, där alla garanteras gott om pengar,
behöver samhället naturligtvis inte uppvisa en ständig produktivitetsökning
(ökad BNP). Alla lever ju här redan som miljonärer flera gånger om utan att
inflation uppstår452, och då är produktivitetsökning i syfte att uppnå ytterligare
ökad levnadsstandard fullständigt ointressant. I ett dylikt samhälle räcker det
med att njuta av livet och istället gå in för att skapa kvalité i det man ägnar sig
åt. Kvalité som sedan övergår i skapande av utomordentlig kvalité. Den typ av
kvalité som idag är förbehållen rika människor som lever i ekonomiskt
oberoende i en centralbanksekonomi. Produkt- och samhällsutveckling följer
fullständigt naturligt i ett människovänligt samhälle. Produktivitetsökning visar
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sig sålunda de facto vara en av de många illusioner som spelas ut i olika grad i
ett människofientligt kapitalistiskt samhälle, där brist på pengar är det mest
signifikanta, där bara ett fåtal människor blir ekonomiskt oberoende, ofta på
andras bekostnad. Talet om nödvändigheten av ständig produktivitetsökning är
därför en av de värsta illusionerna (samhällslögnerna) som det kapitalistiska
systemet ständigt matar sina offer med. Kapitalisterna påstår att produktionen
hela tiden måste öka, annars hotar de med att samhället inte kommer att klara
sina åtaganden, att välfärden och framåtskridandet kommer att gå i stå, eller
ännu värre, regrediera.
Det kapitalistiska samhällets två värsta illusioner, ivrigt underblåsta av
spindlarnas och storspindlarnas politikermarionetter, vare sig de senare är
medvetna om sin roll eller inte, som trumpetas fram är: 1) Företag måste gå med
vinst, annars kan inte företag överleva. 2) Produktivitetsökning (ökad BNP) är
nödvändig för att ett land skall kunna utvecklas och behålla sin konkurrenskraft
gentemot andra nationer. Detta krav på ständig, stressframkallande
produktivitetsökning (motsatsen förekommer ofrivilligt i länder som är i
allvarlig ekonomisk kris) är den piska med vilken det kapitalistiska samhällets
ledargarnityr (storspindlar och spindlar) tvingar sina undersåtar att i någon mån
kompensera för den hela tiden uppkommande bristen på pengar, som uppstår i
ett kapitalistiskt samhälle p.g.a. den inbyggda matematisk omöjliga situationen
(ty det handlar om enorma dolda underskott som jag visar i kapitel 9-17). Då att
veta att bristen framförallt beror på de sammanlagt gigantiska räntor som den
dolda bankirmakten oblygt kammar hem, som visat i tabell 1 i kapitel 12-17.
Nämnda brist på pengar förvärras/mildras i cykliska förlopp (växlingarna
mellan högkonjunktur, d.v.s. pyramidspelsuppbyggnad, och lågkonjunktur, som
innebär kontrollerad pyramidspelskollaps) och genom nämnda kompensation,
som politikerna frammanar, i vissa fall frampiskar, d.v.s. produktivitetsökningarna. Där det senare som sagt leder till en obehaglig kniven-på-strupenstämning i samhället, med stress, otrivsel och otrygghet i vardagen. Det är inte
människorna själva som bestämmer arbetstempot, utan kravet på ständiga
produktionsökningar utgående från en liten elit politiker i gott samförstånd med
arbetsgivarorganisationerna, och i inte så liten utsträckning i samförstånd även
med arbetarnas egna förtroendevalda, fackföreningarna.
Jag skulle vilja påstå att man är offer för en illusion, om man tror att
svenska fackföreningar idag i första hand ser till sina medlemmars bästa, trots
att det är för den saken som medlemsavgifterna betalas. Det beror på att
fackföreningarna själva är offer för den politikerunderblåsta ännu större
illusionen, att det är produktivitetsökningar som bär samhället. De tror att hela
samhällets välfärd hänger på detta enda. Så till den grad är även
fackföreningsrörelsen förd bakom ljuset. Jag ser tydligt att idag samarbetar
många gånger (dock inte alltid) facken med arbetsgivarna i en gemensam
strävan att höja produktiviteten/vinsten. Kosta vad det kosta vill. Det kallas
realpolitik. Det sker på bekostnad av trivseln och arbetstempot på
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arbetsplatserna. Just den här illusionen i hägnet av kapitalismen är därför extra
brutal och öppet kännbar för samhället. Och onödig, eftersom det så lätt går att
visa att ekonomiskt oberoende och utomordentlig trivsel utan vidare kan skapas
för alla och envar, om man stöper om samhället till att bli det jag kallar genuint
människovänligt, grundat på ett nytt samhällsekonomiskt tänkande. För att den
saken skall bli verklighet, krävs dock att garanterat människovänliga politiker
får makten. Det är därför en debatt om de psykologiska testens
samhällsnödvändighet behöver börja diskuteras nu. Min text visar att vissa (ej
alla) av våra politiker med fog kan klassificeras som invigda/mutade och
korrumperade. I denna trilogis tredje del går jag igenom grundvalarna (baserade
på sammanlagt 22 hörnstenar) för det människovänliga samhälle som jag här
antyder. Det finns mycket att säga om ett sådant visionärt, men ingalunda
utopiskt, samhälle.

Att bry sig om varandra...
Åter till Benjamin Franklins Pennsylvania: Det är viktigt att se att samhället här
utvecklades så väl, därför att man tycks ha haft en osedvanlig känsla av
gemenskap och för att stödja varandra i vått och i torrt. Majoriteten människor
kom själva från, eller hade föräldrar som kom från, svåra förhållanden i
hemländerna. Starkt bidragande torde ha varit att man inte behövde konkurrera
om pengarna på det sätt som är fallet i centralbanksekonomiska453 samhällen.
Pengar fanns till alla. Man hade råd att vara frikostig och bry sig om varandra
(analys av den saken följer längre fram i denna del II).
Man skall här notera att allt detta skedde långt innan Karl Marx framträdde i
Europa runt mitten av 1800-talet, där Marx myntade och utredde socialism som
motsatsbegrepp till kapitalism. Karl Marx talade om klasskamp på ett sätt som
förutsatte strid, där samhällsgrupper ställdes antagonistiskt mot varandra, i
stället för att genomskåda att alla utan svårighet kan få det bra i frid, samarbete
och solidaritet med varandra, om det materiella, varorna, tjänsterna och
pengarna, finns i lagom överflöd. Karls Marx dialektik kom praktiskt att leda till
en sakligt sett andefattig materialistisk socialism, som sedan tog sig många
uttryck, bland annat i den svenska varianten av förhållandevis människovänligt
stöpt socialdemokrati454, men också i den variant som återspeglades i
Sovjetunionens hårda, brutala kommunism455.
Jag ser att den svenska typen av socialism, efter dess introduktion på 1880talet, gärna låter sig beskrivas med fagra ord om solidaritet och jämlikhet, som i
praktisk politik dock många gånger sedan visat sig handla om samma gamla
vanliga egoism som alltid, bara med nya aktörer, där samhällets svaga alltjämt
kom i kläm. Att jämföra svenska förhållanden med hur ”socialism” utvecklades i
de amerikanska kolonierna långt innan begreppet formellt var myntat och
453
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definierat, låter sig inte göras. Med ett historiskt facit nu omfattande 130 år,
framgår det tydligt att det svenska socialdemokratiska partiet i själva verket
stödjer en politik och typ av affärsverksamhet som gynnar ”den starke på den
svages bekostnad”, d.v.s. centralbanksekonomi synonym med kapitalism456.
I rättvisans namn måste dock erkännas att svensk socialdemokrati periodvis i
praktisk handling har visat att den inte bara står för tomt prat. Till exempel kom
ett stort mått av människovänlighet till uttryck under den del av svensk
socialdemokratis långa hegemoni, när ”folkhemstanken” i mångt och mycket
konkretiserades under första hälften och i mitten av 1900-talet under ledning av
framför allt filantropen Per Albin Hansson. Men än vilar inte
”människovänlighet” på någon fast politisk grund, vilket den svenska
utvecklingen efter 1960-talet tydligt visar. Dagens socialdemokratiska parti har
utvecklats till ett kapitalistiskt stödparti, med en rad högt uppsatta
socialdemokrater, både tillhörande den äldre generationen och påläggskalvarna,
djupt involverade i ett enastående hyckleri i intimt samarbete med
bankväsendet, som jag visar i min trilogi. Detta återspeglas bland annat i att
många höga befattningar inom den genuint kapitalistiska sfären idag är besatta
av före detta högt uppsatta socialdemokrater, till och med i själva navet, den
svenska centralbanken, och i Svenska Bankföreningen. Idag år 2013 är det
socialdemokratiska partiets utveckling till ett kapitalistiskt stödparti så tydligt
framträdande att till och med Sveriges utrikesminister som är moderat
kapitalistvänlig ut i fingerspetsarna säger: ”S ska inte bedriva borgerlig politik,
det gör vi bättre själva457”.
När sålunda till och med en moderat av utrikesministerns distinkt borgerliga
karaktär säger något dylikt förstår många människor att det socialdemokratiska
partiet genomgår en allvarlig degenerering. När många människor nu dessutom
förstår att socialdemokratin redan från början på 1880-talet samarbetade med
det kapitalistiska bankväsendet, blir det enastående hyckleriet på folkets och
nationens bekostnad dessutom fullt synligt. Generalfacit blir att socialdemokratin endast i förhållandevis marginella detaljer som jag gått igenom tidigare458,
jämfört med vad som varit och är möjlig att förbättra genom reformer av olika
slag och som lätt finansieras genom användande av ett människovänligt väl
fungerande monetärt finansierat ekonomiskt system i nationen. Någon sådan
vilja har inte funnits eftersom samarbetet med centralbanksekonomins bankirer
(storspindlar/spindlar) redan från början (1880-talet) förbjudit ett dylikt
ekonomiskt system i Sverige samtidigt som svenska folket undanhållits
information att på djupet få klart för sig hur socialdemokratin samarbetat med en
bankirmakt som ägnat sig åt mycket allvarliga lagbrott (perfekt penning-
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Dagens Nyheter, Stockholm, 29 maj 2013, s. 12
Se analys i del I kapitel 4, 8 och 11, samt i del II kapitel 4, 7, 8, 18, 20, 34, 37, 62-66
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förfalskning, urkundsförfalskning samt stöld i stor samhällsskala genom olagliga
expropriationer/utmätningar baserade på urkundsförfalskning)459.

Schachts rekommendation följdes i stort sett…
Schacht studerade grundligt sida upp och sida ner i böckerna om ekonomisk
historia, och inte minst Franklins egen bok om hur denne byggde en praktisk
människovänlig socialism i de amerikanska 1700-talskolonierna: ”En Blygsam
Undersökning av beskaffenheten hos och nödvändigheten av en
Pappersvaluta” Utifrån sina nyvunna kunskaper, rekommenderade Schacht
Hitler att skapa en tysk statsapparat som i så liten utsträckning som möjligt
styrde människor i gemen beträffande vad som behövde uträttas i samhället. En
statsapparat som endast angav målen i stort som direktiv. Direktiv som gjorde
klart att det var upp till var och en själv att efter eget huvud, egen talang, och i
samarbetet, lösa vad som skulle göras när arbete utfördes.
Schachts rekommendation följdes i stort sett, samtidigt som terrorn och
förtrycket mot minoritetsgrupper pågick i Tyskland, som jag omnämnt tidigare.
460
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Starkt motsägelsefulla sociala tendenser gjorde sig sålunda gällande i det dåtida
tyska samhället. Vanligt folk upplevde den konkreta arbetsvardagen som att de i
hög grad fick bestämma själva. Så såg den praktiska vardagsverkligheten ut när
denna, den 7:e nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi
baserad på fiat-pengar, tillämpades i Tyskland: Människors frihet och
självständighet att själva avgöra hur arbetsuppgifter skall lösas. Trots att det
tyska folket levde i en diktatur, innebar detta nytänkande hur arbeten skulle
utföras, att det (under ett par års tid) blev en friare arbetsmarknad och inställning
till arbete, där man i hög grad fick bestämma förvånansvärt mycket själv. En
paradoxal situation var på så sätt skapad i Tyskland i mitten av 30-talet, där
många människor kände stor arbetsglädje, samtidigt som det rådde diktatur med
enpartivälde och diskriminering, eller många gånger förföljelse av minoriteter.
Inte heller denna dualism berättar vår tids historieböcker och läroböcker i
nationalekonomi något om.

Det moderna Sverige jämfört med Benjamin Franklins
Pennsylvania...
Om vi i detta sammanhang hastigt byter fokus igen till det moderna Sverige, kan
vi konstatera att vi i vårt land, vad gäller praktiskt förd arbetsmarknadspolitik
under 1900-talet och hittills under 2000-talet, inte ens är i närheten av Benjamin
Franklins och Hjalmar Schachts samhälleliga framgångar eller synsätt. Svenska
regeringar och riksdagar har i stället valt att demonstrera en hög grad av
toppstyrning i form av mängder med införda regler som människor har att följa
på svensk arbetsmarknad. Inte minst gäller det egenföretagare som är
entreprenörer, som har fått vidkännas detta överdrivna regelverk, som inkluderar
en tungrodd byråkratisk pappersexercis som tar mängder med tid och kraft i
anspråk av dessa.
Svenska riksdagar och regeringar har haft för vana att införa en mängd
onödigt byråkratiskt krångel i stället för att ge utrymme åt vars och ens
individuella frihet och initiativförmåga, att efter eget huvud lösa uppgifter, d.v.s.
det som präglade Franklins och Schachts samhällssyn. Samtidigt kan konstateras
att svenska politiker och media, åtminstone mig veterligt, inte har fört någon
allmän diskussion om hur arbete och trivsel bäst kan stimuleras i samhället, där
Franklins och Schachts viktiga syn på dessa ting har fått komma till tals. För
mig indikeras att den svenska varianten av socialism (svensk socialdemokrati) är
byggd på Karl Marx teorier, där ett arbetarproletariat formas och kontrolleras
inom ramen för en centralbanksekonomi, som genom ekonomisk diktatur håller
samhället i strama tyglar, enligt sitt egna regelverk. Här hålls den stora
arbetarklassen, liksom också största delen av den omfattande medelklassen, i
princip som lydiga tjänare/arbetare/anställda åt en elitistisk klick arbetsgivare,
som utifrån i första hand sitt eget vinstintresse, dikterar vad som skall utföras på
landets många arbetsplatser. Den individuella frihet och respekt för människans
inneboende förmåga att efter eget huvud bäst lösa uppgifter och själv välja
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sysselsättningar och arbetstider, som var grundtonen i flera amerikanska
kolonier under de goda åren, har den svenska socialdemokratin helt missat, eller
med flit hållit tillbaka under de centralbanksekonomiska villkor som man har
valt att verka i samarbete med.
Här indikeras således att svensk socialdemokrati i sin praktiska utformning
är en del av en cynisk plan utformad av centralbanksekonomins arkitekter i syfte
att kontrollera stora befolkningsgrupper i Sverige med hjälp av ständig
återkommande bristargument. Detta sker i sken av att socialdemokratins sägs
verka för en bred, folkligt förankrad, demokrati som vill alla människor väl.
Tomt prat, som en i bakgrunden styrande dold ekonomisk diktatur
folkförledande lagt i den handgångna socialdemokratins mun. Huruvida nämnda
indikationer är riktiga, blir en viktig uppgift för de kommande stora
utredningarna att ta reda på.
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Kapitel 38
Den 8:e nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad
ekonomi baserad på äkta fiat-pengar:
att endast ”en kock ska stå för soppan”
Det är viktigt att en överordnad folklig instans med nationellt helhetsansvar
tillskapas och ges hundraprocentig kontroll (makt) över samhällets samtliga
penningtillverkande maskiner. Instansen måste ha fullständig kontroll och
överblick över och bilden i stort klar för sig när det gäller den totala mängden
pengar som i varje givet ögonblick förs ut till samhället, och till vilka delar av
samhället detta sker, samt om vissa samhällssektorer händelsevis har behov av
mer pengar, eller är överstimulerade i det avseendet, vilket i så fall innebär att
den överordnade instansen tillfälligt gör ett visst återtag av pengar från
denna/dessa sektor/-er.
Denna centrala och nationellt viktiga instans med helhetsansvar skall vid
varje given tidpunkt med superdatorers hjälp ha koll på samhällets förmåga att
suga upp mer pengar, på det att samhället hela tiden skall förses med nära nog
exakt så mycket pengar som samhället efterfrågar och kan ta emot utan att
övermättnad (inflation) uppstår. Schacht461 studerade särskilt hur Benjamin
Franklin hade haft en god överblick över penningutströmningen till samhällets
olika delar i Pennsylvania under perioden 1723-1750. De stora utredningarna får
ta reda på om han dessutom hade insyn i hur kommunpolitikerna på ön
Guernsey framgångsrikt hade hanterat samma princip under åren 1816-1958, att
”en kock skall stå för soppan”.
Schacht hade lagt märke till att blir det ”många kockar om soppan” (många
instanser som får äga penningskapande maskiner och ägna sig åt
penningutgivning), blir följden just ”en soppa”, d.v.s. en centralbanksekonomi462
med sina många affärsbanker och finansinstitut med certifikat att ur tomma intet
skapa pengar, samtidigt som ett svagt utvecklat eller obefintligt nationellt
helhetsansvar verkställs. Det blir i så fall ingen ordning och reda alls, utan
många aktörer börjar bestämma lite hur som helst i det som är av helt vital
ekonomisk betydelse för nationen. Då uppstår nationella finansiella situationer,
där det är svårt för en statsledning att få överblick över exempelvis
mättnadsgraden av pengar i olika samhällssektorer (förmågan att suga upp
pengar).
Det var bland annat på denna punkt som det hakade upp sig fullständigt
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under det finansiella kaoset under hyperinflationen463 år 1923 i Tysklands
Weimarrepublik. Målet är, som Schacht såg det, att hela tiden föra ut den
maximala mängden pengar som samhällets olika sektorer har förmåga att suga
upp, varvid välfärdsskapandet stimuleras optimalt. Centralbanksekonomins
penningpolitik, med reporränta eller motsvarande (guldreserver som
uppbackning av sedlar och pengar i andra betalformer på Schachts tid) som
reglerventil, är ett klumpigt eller alltför grovt instrument för att komma åt lokala
sektorer av samhället, där penningmängden behöver regleras i detalj. Med hjälp
av superdatorer i vår egen moderna tid ser jag att det är en enkel uppgift att ha
god överblick över tusentals samhällsområden samtidigt.
Modern högre matematik har hunnit långt när det gäller logistikforskning,
som i hög grad bygger på variationskalkyl i flera variabler464. Jag återkommer i
slutet av texten till hur det går till mera i detalj, ty här är det av stor vikt att
grundläggande integritets- och medmänsklighetsfrågor tas med i beräkningen
och får en god lösning. Ty om staten som skall ges makt att utöva den viktiga
ekonomiska överblicken, får detta under inga omständigheter ske på bekostnad
av människors integritet, frihet och livsglädje, varken helt eller delvis, som fallet
är idag med det kränkande övervakningssamhälle som har vuxit fram i
centralbanksekonomins kölvatten. I övervakningssamhället är politiker (invigda
såväl som omedvetet manipulerade) i princip marionetter till den dolda
ekonomiska makten, att på dessas uppdrag medvetet eller omedvetet förtrycka
hela folk ekonomiskt och socialt genom att underhålla och utveckla
bristsamhället. Det är ju så de fyra kapitalistiska målsättningarna undan för
undan förverkligas med storspindlarna och spindlarna vid rodret, d.v.s. i toppen
av världens ekonomiska maktpyramid. Det är därför det nu gäller att skapa en ny
form av statsapparat, bland annat med hjälp av de särskilda psykologiska
persontesten 465, så att en garanti kan uppnås för att det blir människovänliga
politiker, administratörer, tekniker etcetera som får ansvaret att sköta framtidens
statsfunktioner.
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Kapitel 39
Den 9:e nyckeln till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar:
att bygga in ett systemskydd mot aggressiv
valutaspekulation
Vid sin genomgång av de insynsskyddade arkiven i den tyska centralbanken
kom Schacht466 fram till att den tyska centralbanken under åren 1919-1923 hade
haft ett hemligt samarbete med dels institutionella investerare, dels med det
tyska affärsbanksväsendet. Utvalda institutionella investerare, som var
avancerade valutaspekulanter, hade fått centralbankens hjälp genom att de hade
beviljats stora lån av D-mark mot ränta, och sedan använt dem till extremt
aggressiv och välorganiserad valutaspekulation mot Weimarrepublikens D-mark
under dessa fyra år. Detta medan affärbanksväsendet hade fått stöd att sätta upp
egna sedelpressar och skapa perfekt förfalskade tyska D-mark i hägnet av den
tyska Weimarrepubliken, vilket jag redan varit inne på.
Schacht hade sett ett mycket allvarligt samhällssabotage utkristallisera sig,
som hade inneburit att allvarliga skador hade åsamkats det tyska folket och
nationen under perioden 1919-1923. Schacht kom i sina analyser fram till att det
inte gick att utesluta att vissa brutalt hänsynslösa riskkapitalister (institutionella
investerare) med extremt god tillgång på pengar ännu en gång hade för avsikt att
försöka krossa Tysklands nationalekonomi med hjälp av aggressiv
valutaspekulation i sken av att dessa subversiva krafter bara ”gjorde affärer”, att
de betalade skatt som alla andra, och att de som marknadsaktörer hjälpte till att
korrigera en nations förda ekonomiska politik, och att det inte var något
märkvärdigt med den saken.
Eftersom Schacht hade god insyn både i den tyska centralbankens sätt att
arbeta och i det underliggande tyska affärsbanksväsendet, visste han att det
fanns stora upplag av redan färdigtryckta D-mark, som när som helst skulle
kunna tas i bruk och lånas ut till den riskkapitalist (den institutionella
investerare) som hade för avsikt att blanka på den internationella
valutamarknaden. På bara några veckor eller ännu kortare tid skulle en aggressiv
valutaspekulation riktad mot Tyskland kunna vara ett faktum med kanske ännu
en gång katastrofala följder. Detta fick inte ske, resonerade Schacht.
Schacht löste problemet på samma sätt som en tränad matematiker i
matematisk spelteori närmar sig problemet. Att arbeta med matematisk spelteori,
466
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innebär, som jag redan varit inne på, att i princip arbeta som Nicolaus
Copernicus gjorde, när denne löste systemfelet med den julianska kalendern på
1500-talet, eller som Albert Einstein arbetade, när han löste systemfelet i den
klassiska Newtonfysiken med det så kallade Galilei-transformationsaxiomets
invarians (som är ett begrepp om konstans eller ”grundläggande oberoende”
inom klassisk Newtonfysik), vilket ledde fram till Einsteins allmänna
relativitetsteori. Eller som 1800-talets främsta inom matematik arbetade, när de
introducerade den ena efter den andra av alternativa och komplementära
aritmetiker, algebror467, geometrier och andra logiska strukturer inom denna
disciplin: Man går så djupt det över huvud taget går, d.v.s. ända ner på
axiomnivå (till det jag kallar första spadtaget information) i ett logiskt system,
och ersätter där ett eller flera av systemets existerande axiom med ett nytt eller
nya alternativa och komplementära axiom.
Fram träder då ett väsentligt nytt, nydanande, logiskt system, varvid man har
kunnat lösa systemfelet genom att tänka utifrån nya villkor (gå utanför den
invanda tankeboxen). Schachts elva nycklar till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar är därför i grunden ett exempel
på en alternativ och komplementär ekonomi. Han har byggt ett alternativt och
komplementärt logiskt system, precis som Einstein och andra hade gjort på
andra områden, vilket visar vilken utvecklad kompetens Schacht besatt. Därför
är det anmärkningsvärt att åtskilliga av dagens kompetenspersoner inom modern
nationalekonomi på världens över 8 300 universitet i princip behandlar Schacht
som vore denne luft.
De av er läsare som känner sig träffade rekommenderas att ärligt
självrannsaka motiven för att ni behandlar en av de verkligt stora inom ert eget
fackområde - samhällsekonomiska system - på detta styvmoderliga sätt. Är det
inte vetenskapens uppgift att objektivt och förutsättningslöst samla in all
tänkbar information och jämföra denna insamlade information, för att sedan dra
slutsatser? Varför är ni så tysta när det handlar om Hjalmar Schacht och dennes
forskning? Vad är det för mening med att kalla ekonomisk historia,
nationalekonomi, internationell ekonomi och statskunskap för ”vetenskaper”,
om ni inte vinnlägger sig er om att behandla och redovisa dessa ämnen eller
discipliner vetenskapligt rättvisande?

Att träna politiker i kritiska samhällssituationer...
I matematisk spelteori468 löser man systemfel genom att gå utanför en given
tankebox och vända upp och ner på spelreglerna, varpå oddsen förändras i det
pågående spelet. Märkvärdigare än så är det inte. Moderna avancerade dataspel,
som spelas online i stora komplexa system, där ungdomar från hela världen
spelar mot varandra timvis i sträck och i realtid, arbetar på detta sätt, där
spelarna som första steg kommer överens om vilka grundvillkor, regler, för en
467
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spelöppning eller seans som skall gälla. I dylika online-dataspel bygger man
olika statssystem, politiska scenarier, olika slags nationalekonomier (kanske till
och med olika slags ekonomiska system utöver nationalekonomier, inklusive
olika varianter av monetärt finansierad ekonomier?), olika händelseutvecklingar
etc. (De stora utredningarna rekommenderas analysera dessa ungdomarnas ofta
mycket avancerade datorspel, då datorspelen sannolikt kan appliceras som stöd
för framtidens politiker). Olika spelsituationer prövas, genom att man byter
förutsättningar, regler.
Dylika spelupplägg vore en utmärkt träning för en nations ledare att då och
då ägna en eftermiddag åt, för att de därmed skall få en känsla för hur mycket
komplexa sammanhang plötsligt kan förändras, även i samhället, utifrån att
ingångsvärdena, exempelvis för världsutvecklingen, växlar. Den typen av
spel/spelupplägg, där samhällsavgörande förutsättningar plötsligt skiftar
momentant, har funnits länge inom högre militär utbildning som så kallade
krigsspelsvarianter, något som jag återkommer till. Därför är man på hög militär
nivå väl förtrogen med att åtminstone principiellt hantera alternativa och
komplementära synsätt (komplementärteori), särskilt praktiskt och logistiskt,
även om man inte använder samma terminologi som konstitutionella logiker
inom modern högre matematik.
Här önskar jag att du som läsare skall förstå, att modern högre matematik har
en sedan länge väl utvecklad kompetens att tänka briljant utanför boxen i olika
sammanhang. En egenskap som krävs när man som ledare eller medlem i
ledningsgrupp med stort samhällsansvar har att möta och parera alla tänkbara
faror, inklusive finansiella, som på kort tid kan bli verklighet och riktas mot ett
samhälle, särskilt i krig. Och har man inte kompetensen själv/själva, gäller det
att bjuda in någon som besitter den, till sin tjänst.
Det var denna typ av enastående förmågekompetens, att kunna tänka
alternativt och komplementärt, som historiskt namnkunniga härförare469 som
Sun Tzu, Attila, Alexander den Store, Hannibal, Spartacus, Julius Caesar,
Vilhelm Erövraren (som för övrigt var far till kung Henry I, som införde det
människovänliga, i bemärkelsen räntefria, engelska tallysystemet470 baserat på
monetärt finansierad ekonomi), Djingis Khan, Saladin, Napoleon Bonaparte,
George S. Patton, Georgij Zjukov, Vo Nguyen Giap med fler gång på gång
demonstrerade, och som är orsaken till att de har skrivit in sig i världshistorien
genom att överlista sina motståndare. Genom att lära sig och öva på att använda
alternativa strategier, blir man skicklig i konsten att byta villkor. Där A och O
för en skicklig härförare är att kunna sätta sig in i sin motståndares tänkbara val
av strategier.
Min trilogi är i sig en demonstration av mer eller mindre avancerade
strategibyten i olika samhällssammanhang, där jag går utanför en box i
469

Rovsing, Jesper (2011) Tio-i-topp: De bästa härförarna, Världens historia http://varldenshistoria.se/personer/militaerer/tio-i-topp-de-baesta-haerfoerarna
470
Se analys del II kapitel 7, 25, 28-32, 35, 39-40, 42, 45, 59, 62-63, 66, 70 och 80
379

tänkandet. Det jag skriver i bokstäver, skulle mycket väl kunna skrivas direkt i
digital programkodsform för samhällsledare, som dessa skulle kunna använda
för att träna sig i avancerat strategispel. Där man med hjälp av superdatorer
skulle spela och träna sig i att i realtid lösa viktiga plötsligt uppdykande
samhällsfrågor/samhällsproblem/samhällskriser. Dagens samhällspolitiker är
underutvecklade och otränade i förmågan att utöva strategispel jämfört med den
militära sektorn, där avancerade militärmakter har utvecklat speciella
spellaboratorier. Min egen kompetens är principiellt efterfrågad inom det
militära, även om jag personligen har valt att inte engagera mig i specifikt
militära projekt (spelteoretiska upplägg).
Vilket inte hindrar att jag i slutet av trilogins del III, utifrån mina kunskaper
och insikter, väljer att rikta allvarsord direkt till samhällets ledande funktionärer,
inklusive den militära ledningen, beträffande den djupgående kris som nu står
för dörren, med förslag till hur den skall hanteras. Jag vill inte i onödan ”måla
fan på väggen”, men den förvärrade kris som jag ser som oundviklig, och som i
hög grad även kommer att engagera Sverige, är en följd av de graverande
avslöjanden som jag och många författare med mig nu levererar i dessa tider.
Många av mina allvarsord handlar om det idag eftersatta svenska försvaret, som
omedelbart kräver omfattande upprustningsåtgärder inför den svåra, eller till och
med mycket svåra, omvälvning som indikeras.
Kompetenspersoner inom modern högre matematik och fysik, och inom ett
antal ytterligare vetenskapliga områden, som lärt sig att arbeta med briljans,
kommer att behöva aktiveras som stöd och hjälp för den svenska
samhällsledningen. Den kris jag talar om, indikeras bli global, varför det som
gäller Sverige, också gäller många andra länder. Men man skall också veta att
här i högsta grad även finns positiva nyheter. Allt handlar om att majoriteten
människor måste komma till förståelse av nödvändigheten av förändring. Därför
indikeras lysande framtidsutsikter när väl den stora krisen har hanterats, och den
nödvändiga storstädningen är genomförd. Den senare omfattar de stora
utredningar, som jag omnämner att de nu måste till för att identifiera och
omplacera invigda, humant underutvecklade, personer i samhället, samtidigt
som de särskilda psykologiska persontesten471, som skall garantera en hållbar
förändring, kommer på plats.

En grund för stora erövrare, men också för stora försvarare…
har alltid varit att lära känna sin fiende. Först då vet man var man skall sätta in
sitt anfall eller stärka sitt försvar.
”Om du känner din fiende och känner dig själv, behöver du inte frukta resultatet av
hundra slag. Om du känner dig själv, men inte fienden, för varje vunnen seger kommer
du också att lida en förlust. Om du varken känner fienden eller dig själv, besegras du i
varje slag”
471
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är ett citat av Sun Tzu, kinesisk härförare på 500 -talet f.Kr. Det visar sig att
många ryktbara militära taktiker och strateger, några namn nämnda ovan, har,
vilket jag upprepar, besuttit förmågan att gå utanför en tankebox som angripare
i krig. Jag rekommenderar att de kommande stora utredningarna, när tid ges, gör
en grundlig och djupgående genomgång av världens samlade militärhistoria i det
avseendet. Dock finns också många exempel på försvarare i krig som har
besuttit samma förmåga, ”att tänka utanför boxen”. General George Washington
i amerikanska frihetskriget, fältmarskalk Gustaf Mannerheim i finska
vinterkriget och Englands premiärminister Winston Churchill under blitzen över
London är några dylika. Det gamla Persien, Kina, Japan och andra kulturer i
mänsklighetens civilisationsutveckling har alla sina briljanta taktiker och
strateger i historien.
En ytterligare gemensam nämnare för personer tillhörande den här
briljanstänkande kategorin är förmågan att kunna agera på ”tillfället som bjuds”,
där utgången just beror på att tillfället grips i flykten, allt för att vinna fördelar.

Den konsten kunde den fyrstjärnige amerikanske pansargeneralen George S. Patton…
som gång på gång visade denna briljanta flexibilitet. En överdrivet försiktig
strateg eller taktiker måste göra sina analyser ännu en gång för att försäkra sig
om tillförlitligheten, och vill helst att någon högre upp i hierarkin skall ta det
avgörande beslutet, för att själv stå ansvarslös om något går fel. Varvid tillfället
hinner gå den försiktige ur händerna. Förmågan att agera när tillfället gavs var
det som särskilt utmärkte general George S. Patton. Vid ett tillfälle under andra
världskrigets slutskede höll Pattons stridskrafter på att fastna i ”en rävsax”, när
man just utnyttjade ett dylikt ”tillfälle”. En ensam stressad amerikansk soldat i
lägre ställning höll på att lägga hinder för att en stor del av Pattons armé skulle
kunna göra en nödvändig snabb förflyttning under Lorraine-offensiven.
Stridsvagnar, koktrossar, lastbilar, trupptransporter etc. blockerades effektivt i
en vägkorsning, därför att den stressade soldaten inte hade kompetens att
fokuserat kunna dirigera kontingenterna med fast hand.
Patton informerades, och körde i ilfart med jeep fram till den kritiska
vägkorsningen, där Patton sedan personligen tog över soldatens egentligen enkla
men vitala uppgift. Som den äkta general Patton var, började denne sedan
dirigera sina trupper genom vägkorsningen. Både förvåning och skratt mötte
generalen när mannarna såg att det var deras högste chef som stod där
gravallvarligt fokuserad och viftade med trafikspaden med det handlag som
behövdes för att undvika förseningar och diskussioner. Kommer man rullande i
en tanks och ser att det är en general i de egna styrkorna som pekar ut
körriktningen, argumenterar man inte. General George S. Patton förstod
ögonblickets och handlingens avgörande betydelse, vilket var en del av hans
storhet. I en situation som den beskrivna är argumentation bara sinkande. År
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2005 framröstades general Patton till USA:s främste general genom tiderna.

I Sverige skulle en dylik insats som Pattons med trafikspaden i
hand kallas för klåfingrigt ministerstyre…
Jag berättar dessa detaljer om spelteori och flexibilitet, därför att jag har
allvarliga saker att säga i slutet av min text om kommande nödvändighet av
flexibelt tänkande och personlig initiativförmåga. Det kommer nämligen att
behövas starkt utvecklade sådana förmågor hos alla er som nu kommer att
genomföra de stora utredningarna och ha omsorg om Sverige i den kris som
stundar. Orsaken är att det är synnerligen mäktiga ekonomiska manipulerande
krafter som, i och med min egen text och andra författares, filmmakares etcetera
aktuella avslöjande redovisningar, nu avslöjas i sina grundvalar beträffande sitt
stora världsbedrägeri, och som därmed utmanas.
En dold jättemakt beträffande utbredning, som inte i första taget kommer att
vilja släppa taget om sin tusenåriga hegemoniuppbyggnad stavad kapitalism,
grundad på utlåning av pengar mot ränta. I den samhällssituationen kommer det
att krävas förmåga att agera snabbt och resolut, och gå utanför vanliga rutiner
grundade på vana, stelbenta regler och konventioner. Det gäller att vara
uppfinningsrik i ögonblicket och fokuserat lösa uppgiften som behöver lösas. Ni
kommer att upptäcka att ni inte har tid till långa diskussioner hit och dit, utan att
det i första hand gäller att få saker snabbt och effektivt utförda. Inför detta vill
jag att ni skall förstå att det funnits personer före er som har haft just den
förmågan, att i ett krisläge mobilisera det bästa inom sig. Att inte göra sak av att
man råkar vara hög chef, och nu kanske plötsligt befinner sig mitt på
”fabriksgolvet” och hjälper till med en till synes rutinuppgift.

Den tidigare centralbankschefen och senare ekonomiministern
Hjalmar Schacht…
förstod år 1934 att Tyskland inte skulle klara en massiv aggressiv
valutaspekulationsattack, om en sådan skulle riktas mot landet. Kanske fanns
stora mängder D-mark redan färdigtryckta, lagrade och förberedda att kunna
användas som ett effektivt vapen i ekonomisk krigföring mot Tyskland, utifall
Hitler händelsevis skulle få för sig att inte följa bankirernas hemliga
överenskommelse med honom? Femtekolonnare verksamma i Tyskland skulle i
så fall kunna skrida till verket och börja sabotera den tyska ekonomin, genom att
på alla möjliga platser börja distribuera falska D-mark i samhället. Schacht
kunde inte utesluta den saken.
Bankirernas plan var ju att Hitler var mannen som skulle förvandla Tyskland
till en diktatur (en dystopi) med ett förtryck likartat det som redan framgångsrikt
var etablerat i Sovjetunionen, bara i stort sett med den skillnaden att förtrycket i
Tyskland kallades nationalsocialism, medan det i Sovjet benämndes
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kommunism472. Båda diktaturerna var tänkta att med besked visa världen i övrigt
att monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar är något som är
samhälleligt förkastligt och värdelöst. Inför nämnda potentiella möjlighet av
valutaspekulation/valutakrig, rekommenderade Schacht Hitler, att denne
omedelbart, redan under de allra första timmarna efter maktövertagandet,
inklusive Tysklands penningtillverkande maskiner, när Hitler hade utropat sig
till diktator, skulle införa en ny valuta i Tyskland. Konsekvensen blev att
Schacht på bara några timmar, helt i enlighet med matematisk spelteori - när
man spelar skickligt - ”avväpnade” alla eventuella aggressiva riskkapitalister
(institutionella investerare), d.v.s. valutaspekulanter, genom att bokstavligen
göra deras ”ammunition” (D-mark) värdelös. Som om en taktiker hade lyckats ta
sig över på fiendesidan och listigt i exakt rätt ögonblick hade lyckats byta ut
fiendens ”ammunition” mot ny ickefungerande dylik.
Med detta enkla schackdrag, att införa en ny valuta (MEFO-växlarna som
också kallades Feder-pengar), räddade Schacht Tyskland från att åter behöva gå
igenom det helvete som hade utspelats under de fyra åren 1919-1923. Det blev
aldrig någon aggressiv valutaspekulation riktad mot Tyskland efter Hitlers totala
maktövertagande, därför att de internationella valutaspekulanterna
(riskkapitalisterna, de institutionella investerarna), styrda av världens
storspindlar och spindlar, hade desarmerats. De kunde inte få tag på den nya
valutan, och kunde därför inte blanka. En tysk före detta centralbankschef hade
avvärjt ett gigantiskt nationalekonomiskt katastrofscenario, som på kort tid hade
kunnat lösas ut mot, och ruinera, Tyskland. Det nämnda är också ett exempel på
det jag menar med ”flexibelt tänkande”. Schacht gav sitt räddande råd den 2
augusti 1934, och genom åtgärden gjorde sig Schacht rejält till ovän med det
tyska bankväsendet och de dolda krafter i världen som den dåvarande
jättekartellen av centralbanker och banker i världen var ett uttryck för.
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Kapitel 40
Den 10:e nyckeln till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar:
ett säkert skydd mot vanlig och perfekt
penningförfalskning
Schacht473 var, som redan beskrivits, väl införstådd med de fruktansvärda
effekterna av så kallad perfekt penningförfalskning474, både som tysk
medborgare i början av 20-talet och som chef för den tyska centralbanken med
insyn i de hemliga dokumenten. Han visste hur förödande effektiv en perfekt
penningförfalskning kan vara som ”vapen”, om avsikten är att skada en nation
nationalekonomiskt. Såvida inte nationen ser till att skydda sig mot just den
saken. Också här är lösningen teoretiskt enkel med hjälp av matematisk
spelteori: Man får den på köpet när man - för att skydda sig mot
valutaspekulation - bestämmer sig för att byta till en ny valuta, parallellt med att
det stora grundläggande bytet från centralbanksekonomi475 till monetärt
finansierad ekonomi verkställs. Sålunda slås två flugor i en smäll, när man
bestämt sig för att verkställa den 9:e nyckeln till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi (skyddet mot massiv aggressiv valutaspekulation):
valutabytet.
Schacht visste att om ett valutabyte verkställs, spelar det ingen roll om
femtekolonnare har planlagt i förväg och lagt upp hemliga depåer inom eller
utom nationen av på förhand upptryckta, perfekt förfalskade, sedlar i nationens
valuta. Depåer som i så fall skulle vara ämnade att aktiveras av bankirmakten,
åtminstone i händelse av att landet ifråga skulle få för sig att införa monetärt
finansierad ekonomi, som skulle omkullkasta denna makts hemliga plan. Dessa
eventuellt redan färdigställda hemliga depåer av på förhand färdigtryckta,
perfekt förfalskade, sedlar (Schacht kunde inte utesluta det scenariot) skulle
naturligtvis bli värdelösa, och bankirernas vapen verkningslöst, i samma
ögonblick som en ny valuta infördes i nationen. Återigen en variant av att göra
”ammunition” obrukbar.
Med denna relativt enkla åtgärd skyddade sig Tyskland i början av augusti
1934 mot det utdragna kaos som man hade så bitter erfarenhet av i början av 20talet, där först ingen begriper varför priserna bara går upp och upp, och staten
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själv står lika oförstående, då staten och det offentliga banksystemet inte för ut
mer pengar än vanligt, och polisen står maktlös, därför att depåpengarna som
svämmar ut i samhället är ”perfekt” förfalskade utifrån kopior av originalplåtar,
ja, det handlar om ”äkta sedlar”.
Att den långsamma och plågsamma vägen att ställas inför först galopperande
inflation, sedan våldsam inflation, som till sist övergår i en exploderande
hyperinflation476, är en mardröm. Det var den mardrömmen både de revolterande
13 amerikanska kolonierna 1773-1781, och Abraham Lincoln i början av
inbördeskriget 1861-1865, som president, hade ställts inför, när monetärt
finansierad ekonomi hade återinförts477 i deras respektive samhälle, med
continental-valutan illa ansatt under frihetskriget, och greenback dollarn under
Lincolns sista presidentår. Båda valutorna bemöttes med först en flod, sedan en
störtflod, av förfalskade sedlar, vilket orsakade en kolossal inflation vid båda
tillfällena. Och ingen av de två männen förmådde att hantera situationen med de
åtgärder som omedelbart måste vidtas när något dylikt händer: att - upprepade
gånger om nödvändigt - byta till en ny valuta, samtidigt som folket borde ha
informerats om vad som var på gång, så att alla kunde hjälpas åt att få fast
förfalskarna.
Vidare att synnerligen omfattande polisutredningar, involverande kanske flera
tusen personer, snabbt borde ha igångsatts för att kunna utreda många parallella
spår samtidigt och samordna och dra slutsatser av vad som kom fram (var god se
slutet av min text, där jag definierar begreppet kompetens och föreslår direktiv
inför de kommande stora utredningarna). Det är bland annat till att de
revolterande koloniernas och Lincolns här grovt utmålade inflationsscenarier
som Lissabonfördraget indirekt hänvisar - dock utan att ge någon ingående
analys478 - när fördraget frankt påstår att ett införande av monetärt finansierad
ekonomi leder till inflation punkt slut, fördragets sålunda ounderbyggda
argument för att strängeligen förbjuda denna typ av ekonomi bland
medlemsländerna. Här är det alltså inte tal om att försöka se problemet objektivt,
genom att exempelvis redovisa att monetärt finansierad ekonomi med stor
framgång användes utan i varje fall några större inflationsproblem i Benjamin
Franklins Pennsylvania479 de goda åren ca 1723-1750, i det engelska
tallysystemet480 under Henry I, och i den tyska ekonomin under drygt ett
decennium 1934-1945. Här skall jag parentetiskt kort berätta vad som hände
med de 13 revolterande koloniernas respektive Lincolns inflationsproblem.
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I de 13 revolterande koloniernas fall…
initierades penningförfalskningen sålunda redan under den amerikanska
revolutionen strax efter år 1773481. Engelska parlamentet hade i hemlighet gett
order om att det skulle tillverkas förfalskade continentals i England, som sedan i
båtlast efter båtlast fördes över till kolonierna, där sedlarna prånglades ut i
samhället via kollaboratörer, varpå inflationen så sakteliga blev ett faktum. Dock
räckte inte mängden falska pengar till för att knäcka koloniernas ekonomi.
Förfalskarna var alltför dåligt organiserade och förde ut för liten mängd
förfalskade pengar, vilket fick till följd att inflationen till att börja med stegrades
relativt långsamt. Till slut exploderade den dock, som jag kommer närmare in på
i mina ord riktade till det amerikanska folket482, som handlar om detaljanalyser
av hur det kapitalistiska systemet återinfördes i Amerika.
Det är där det åskådliggörs att det amerikanska folket faktiskt grundlurades
på sin revolution, som på sätt och vis kom att bli helt misslyckad, åtminstone
beträffande intentionen att folket skulle ha makten över koloniernas känsliga
sedeltillverkning. Den koloniala ledningen klarade inte av att hantera
situationen, som plötsligt gick över styr, vilket var helt i linje med tidens
engelskvänliga populistiska propagandaapparat, som idogt samtidigt försökte
övertyga allmänheten om koloniledningens (”statens”) inkompetens när det
gällde tillverkning av sedelpengar. Man strävade också efter att framkalla en
folklig pessimism och uppgivenhet beträffande den inhemska valutans
(continentals) värde, där inflationen p.g.a. sedelförfalskningen givetvis hjälpte
till, i syfte att särskilda valutaspekulanter skulle ges chansen att göra uppköp av
continentals till dumpade priser och där continentals var en av denna tids
sammanlagt 14 koloniala sedelvalutor.
Det skall sägas att min forskning som konstitutionell logiker kring dessa
många gånger komplicerade händelser, starkt indikerar att det fanns en hemlig
överordnad plan i 7 steg bakom hela skeendet. En plan orkestrerad av en dold
bankirmakt med säte Europa, främst England, som gick ut på att redan i detta
tidiga folkliga frigörelseskede som motdrag återinföra kapitalism i Amerika,
trots att revolutionen ville tvärt om. Planen gick ut på att med hjälp av den 14:e
valutan, continentals, som ett första steg smygvägen återinföra ett
centralbanksekonomiskt system parallellt med det fortfarande i bruk varande
monetärekonomiska systemet i kolonierna (de 13 lokala kolonivalutorna
”pounds”, som också var sedelpengar).
Med Alexander Hamilton, som sedermera skulle bli USA:s första
finansminister, som kapitalismens främsta inhemska förespråkare och
organisatör, lyckades man med den saken i och med att först continentals (som
var en kapitalistiskt definierad valuta, vilket jag kommer att visa längre fram)
infördes år 1774 och sedan, 17 år senare, USA:s första centralbank - The First
[National] Bank of the United States - blev ett faktum 1791. Därmed tynade
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revolutionstanken och idealismen långsamt bort. Objektivt måste konstateras att
det var en mycket skickligt genomförd hemlig plan som bankirerna kom att
fullfölja, som i sin förlängning i många avseenden har varit skoningslös mot
stora delar av USA:s befolkning sett över tid. Landet har sedan sin tillkomst för
mer av 200 år sedan upplevt en lång rad lågkonjunkturer med stora
återverkningar även in vår egen tid.
I inledningsskedet, åren 1774-1781, stod i själva verket privata
bankirintressen för både äkta och perfekt förfalskade continentals, där dessa
intressens högsta nivå - storspindlarna och spindlarna - hade det gemensamt att
de ville skapa ekonomiskt kaos i det nyfödda USA, bland annat för att redan
från start underminera ”världens första demokratis” första stapplande steg. Om
en reglerventil mot inflation överhuvudtaget fanns, var denna helt i händerna på
bankirmakten. Bankirernas stora syfte var sålunda att befästa kapitalismen
(centralbanksekonomin) i USA, och utmanövrera Benjamin Franklins
kortlivade, men framgångsrika, och ur bankirsynpunkt ytterst farliga,
Pennsylvania-ekonomi (som sålunda under åren 1773-1781 fick en relativt
kortvarig renässans i de 13 kolonierna, var och en således med sin specifika
pound-valuta). Och det fulla resultatet återspeglas i dagen USA: Sett ur det
perspektivet måste bankirerna tillerkännas ha varit häpnadsväckande
framgångsrika i sin metodiska hänsynslöshet.
Historiskt sett är det genom att skapa kris och kaos som spindlarna
genomdrivit mycket stora, och många gånger ur folklig synpunkt känsliga,
samhällsförändringar. Det har varit deras metod per preferens. Man har initierat
en kris av något slag, där förändring till deras egen fördel, ofta på hela
samhällens och hela folks bekostnad, har varit deras målsättning. Sådant har
mönstret varit i århundraden, och vi ser det tydligt den dag som är. Genom att
skapa kris kan djupgående förändringar börja ske i en nation som inte skulle haft
en chans att kunna genomföras om det hade rått harmoni, gott välmående i högt
utvecklad välfärd och en stark demokrati. I allvarliga kriser monteras
demokratin ner samtidigt som umbärandena blir så svåra för hela folk att också
impopulära eller mycket impopulära reformer som exempelvis brutal
svångremspolitik483 börjar accepteras av folket. Det är därför som storspindlarna
använder sig av krisen som instrument. I den samhällsnedmontering som sker
uppnås som en bieffekt ett eller flera av storspindlarnas fyra mål med
kapitalismen.

Särskilda psykologiska persontest484...
Är det inte en jättekris vi upplever just nu 2012? Storspindlarna, som ytterst styr
världen ekonomiskt med sitt nätformiga utlåningssystem mot ränta, är och har
varit absolut hänsynslösa och cyniska i sitt verk, helt i avsaknad av empati eller
ens vilja att försöka tänka med hjärtat. Den saken kan en lång rad nationer
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intyga, som historiskt och i nutid har drabbats av denna lilla grupps framfart och
lek med den globala ekonomin, som om det handlade om ett avancerat dataspel,
fast med verklighetens pengar. Intressant men också skrämmande är att så
många politiker med svagt utvecklad empatisk och altruistisk förmåga inte har
högre integritet och resning än att de tillåter sig bli den lilla styrande gruppens
instrument och invigda marionetter, ett bevis för att mycket kan köpas för
pengar, även lojalitet. Något som kommer att skrivas in i historien som något
mindre smickrande typiskt för vår tid.
Just den saken fokuserar på varför det nu är så angeläget att en omfattande
samhällsdebatt tar vid angående nödvändigheten att införa de särskilda
psykologiska persontesten, som jag gör en stor sak av i min trilogi. Här handlar
det om att skickligt skapa ett tillförlitligt instrument för att sålla bort olämpliga,
likaväl som att vaska fram lämpliga, kandidater till samhälleliga
nyckelpositioner.
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Kapitel 41
Den 11:e nyckeln till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar:
att bygga in ett skydd mot internationell bankblockad av
nationens vitala utrikeshandel
När en nation utsätts för internationell bankblockad, kan landets export- och
importindustri varken längre betala sina fakturor (räkningar) till utlandet eller ta
emot betalningar från detsamma på det sätt som är vanligast, nämligen via
banktransfereringar. Det blir tvärstopp i viktiga utrikestransfereringar. Också här
tillämpade den tyske förre centralbankschefen Hjalmar Schacht485 matematisk
spelteori, när Tyskland hamnade i den situationen, som inleddes under våren
1934.
Schacht resonerade på följande sätt: Forna tiders primitiva byteshandel
innebar principiellt att varje byte av en vara eller tjänst krävde en jämförande
värdeförhandling mellan de personer som var inblandade. Alltså samma
grundmässiga resonemang som jag genomförde när jag påvisade det egentliga
värdet av centralbankernas, bankernas och finansinstitutens skuldbrev, när dessa
avslöjas vara juridiska kontraktsbrott. Det vill säga att ett skuldbrevs värde i det
ögonblicket förvandlas till endast en bit papper med skrivna ord på (varvid detta
papper kan betraktas som ett stycke vara), som exempelvis kan benämnas:
Bekräftelse på genomförd och avslutad affärstransaktion i form av byteshandel,
eller någon annan benämning som uttrycker vad som skett vid
affärstransaktionen, en genomförd och avslutad byteshandel av varor och dessas
ägarskap mellan två parter.
I äldre tider pratade man sig samman om hur många pälsar från t.ex. bäver
och mink som skulle motsvara en viss mängd fisk, spannmål eller andra
förnödenheter. Svårigheter uppstod att avgöra värdet på det som skulle bytas.
Det ständiga värderandet tog mycket tid. Pengar infördes som idé med syftet att
underlätta byten av värden mellan människor. Med hjälp av pengar gick all
byteshandel väsentligt mycket snabbare. På så sätt kan man konstatera själva
principen eller idén med pengar, som något som i hög grad underlättar
byteshandel, d.v.s. som blir en smörjolja i sammanhanget och i vid bemärkelse i
samhällsekonomin. Genom att börja sätta en prislapp i en överenskommen enhet
(valutan man valde), betalade man med pengar en viss mängd av den
överenskomna enheten, och fick på så sätt varan eller tjänsten utan att
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nödvändigtvis behöva bära med sig ett eget förråd av varor (eller tjänster), t.ex.
fisk, spannmål, pälsar och andra förnödenheter, på ryggen ständigt och jämt.
Flödet av varor och tjänster underlättades med hjälp av ett förtroendebevis, som
är ett mellanled i byteshandeln, som fått namnet pengar. Ungefär så skulle man
kunna definiera och beskriva begreppet pengar om man vill.
Om ett samhälle, som använder hjälpmedlet pengar, av någon anledning tar
bort dessa som betalningsmedel, hamnar människor först i ett tillstånd av stark
upprördhet, som sedan övergår i förtvivlan, vrede, och så småningom i håglöshet
och i värsta fall paralyserande handlingsförlamning, där delar av den totala
befolkningen i detta extremt utsatta läge börjar stjäla för att klara sin basala
existens, d.v.s. för att få tag på mat och förnödenheter. Samtidigt sker en gradvis
spontan återgång till primitiv byteshandel. Bytet av varor och tjänster kommer
igång i samhället igen, men nu enligt principen primitiv byteshandel, där sålunda
pengar (smörjoljan) inte längre finns med i bilden. Det är som att köra en bil
som har för lite olja i motorn. Den hackar och låter som en skördetröska när man
kör. Bilen gnisslar och låter förskräckligt, men den fungerar förhoppningsvis
hjälpligt. Du rullar trots allt fram, bara du kör försiktigt och inte skall köra för
långt. Bilden är givetvis bara en liknelse, för att du skall förstå vad jag menar.
Inget jag rekommenderar dig att pröva. Istället skall du vara rädd om din bil och
alltid fylla på ordentligt (lagom) med motorolja innan du kör den. Hjalmar
Schacht var nationalekonomiskt, d.v.s. kapitalistiskt, skolad, men samtidigt
genom omfattande självstudier utomordentligt, ja, anmärkningsvärt, kompetent
även i hur en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi fungerar. Så talar det
historiska facit. Schacht tänkte ut en nödlösning för att kunna klara tysk
utrikeshandel utan pengar, då han visste vad som skulle kunna inträffa.
Lösningen bygger på matematisk spelteori.

I äldre tider, innan pengar var uppfunna…
satt naturligtvis människor inte och rullade tummarna i väntan på att pengar som
idé skulle uppfinnas. Nej, vardagen krävde sitt även utan pengar. Relativ välfärd
kan skapas även utan pengar som hjälpmedel. På samma sätt är det med hjulet
som idé. Transporter kan fås att fungera hjälpligt även utan hjulet. Men hjulet
underlättar definitivt. Generalfacit är att samhällen fungerar även utan pengar,
även om det gnisslar och går trögt. Och den saken förstod Schacht.
Schacht insåg sålunda att tysk utrikeshandel skulle gå betydligt trögare, bli
ineffektivare och besvärligare att verkställa, men likväl fungera även utan
pengar, bara man var målmedvetet och beslutsamt gick in för att klara det hela,
d.v.s. att man resolut och abrupt utan förseningar återgick till primitiv
byteshandel, om man händelsevis skulle utsättas för internationell bankblockad,
vilket i dåvarande politisk-ekonomiska situation inte var långsökt. Schacht
menade att man skulle vara förberedd på ett dylikt scenario, om möjligheten
bankblockad skulle besannas. Därför informerade Schacht Hitler och de andra
tyska statsledarna om just denna tänkbara, smått uppseendeväckande, men fullt
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möjliga samhällsåtgärd - återgång till primitiv samhällelig byteshandel i den
nödvändiga utrikeshandeln - i händelse av att Tyskland skulle utsättas för
internationell bankblockad, som är den tredje ekonomiska krigföringsvarianten
(av idag åtminstone fem möjliga, som jag kommit fram till i min forskning inom
området matematisk spelteori med fokus på ämnet ekonomisk krigföring). Och
ordern gavs: att Tyskland med omedelbar verkan skulle övergå till primitiv
byteshandel, om landet plötsligt skulle utsättas för internationell bankblockad
den dag som Tyskland utan förvarning bytte till ny tysk valuta - båda åtgärderna
sålunda uttänkta av Schacht.

Då det har stor betydelse i textens helhetssammanhang, här plats
för upprepning…
Genom att omedelbart gå över till organiserad primitiv byteshandel på
myndigheternas order, parallellt med att en nyinförd valuta fungerar utmärkt till
fromma för bytet av varor och tjänster i den inhemska ekonomin, kan en nation
förhållandevis lätt klara sin viktiga utrikeshandel utan att pengar behöver
användas för denna, och utan banksystem. Istället byter landet varor och tjänster
med utlandet vid gränserna, flygplatserna, hamnarna etc. på det sätt som gamla
tiders byteshandel fungerade. På så sätt förblir det inrikespolitiskt stabilt, med
fungerande pengar i nationens interna ekonomi, samtidigt som export- och
importindustrin får massivt stöd och uppbackning där så behövs, för att varuoch tjänsteutbytena med internationella handelspartners, nu genom primitiv
byteshandel, skall kunna upprätthållas och fungera hyfsat friktionsfritt.
När bankirerna såg hur Tyskland försvarade sig mot först den första
ekonomiska krigföringsattacken (devalveringskrigföringen), genom att redan
runt augusti år 1934 gå över till en helt ny valuta, sedan den andra attacken (den
massiva penningförfalskningen/perfekta penningförfalskningen), och sedan även
mot den tredje ekonomiska krigföringsattacken (bankblockaden), insåg
bankirerna att de hade att göra med en före detta centralbankschef som var
osedvanligt intelligent och kunnig, långt mer på den vägen än man hade
förmodat. Det var nu som Schacht på allvar gjorde sig till ovän med det
internationella bankväsendet, eftersom denne med hjälp av matematisk spelteori
hade överlistat de tre existerande ekonomiska krigföringsvarianterna, som
bankirväsendet på den tiden hade till sitt förfogande.
(Längre fram i texten skall jag gå igenom hur modern ekonomisk krigföring
ser ut, med också en fjärde variant, så kallad revalveringskrigföring, och även en
femte, där den senare innebär krigföring med hjälp av extremt avancerad
variationskalkyl på högre modern matematisk nivå. Den senare är i korthet en
metod, där utövaren cyniskt, brutalt och totalt utan empati för drabbade länders
befolkningar, spekulerar i nationella statskonkurser med hjälp av speciella
derivat, som är speciella finansiella instrument med inbyggda illusioner.
Åtminstone delar av svenska media rapporterade om denna cyniska ekonomiska
krigföring under senvintern/våren 2012.)
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Här skall man förstå, att precis som Schacht hade befarat, infördes nära nog
omedelbart en massiv internationell bankblockad mot all tysk utrikeshandel.
Den ena nationen efter den andra över hela världen vidtog den åtgärden
(storspindlarna hade och har makt över ett stort antal nationer, och gav helt
enkelt order om en internationellt verkande bankblockad), när Tyskland år 1934
ändrade ekonomisk kurs och bytte till monetärt finansierat ekonomiskt system
med MEFO-växlar istället för D-mark, trots att Tyskland inte befann sig i krig.
Inte heller om dessa detaljer berättar moderna tiders historieböcker tydligt och
klart, varken i den övergripande allmänhistorien eller i den mer detaljerade
ekonomiska historien. Istället är historieböckerna så ytligt skrivna och
kortfattade att man omöjligt förstår det egentliga skeendet, och därmed inte
heller hela orsaks- och verkankedjan, d.v.s. bilden i stort. Det som omtalas är till
viss del ounderbyggda påståenden, som inte ger någon som helst logisk
djupförståelse av sammanhangen.
Praktiskt innebar detta att det internationella bankväsendet förklarade
ekonomiskt krig mot Tyskland, därför att man ogillade Tysklands självsvåld att
börja använda monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar, enligt
Schachts avancerade design, som gick långt utanför de ramar som bankirväldet
hade tänkt sig. Tyskland hade haft fräckheten att rent av sätta igång ”en
Abraham Lincoln-ekonomi”486 i avsikt att bygga ett långt starkare Tyskland än
bankirerna ville, i stället för att följa Sovjetunionens exempel med ett
ekonomiskt svagt monetärekonomiskt system baserat på fiat-pengar i inskränkt
bemärkelse. Den högintelligente Schacht hade genom att vara påläst, och genom
att byta valuta, sett till att bankväsendet hade vingklippts, genom att eliminera
dess möjligheter att applicera devalveringskrigföring och massiv perfekt
penningförfalskning487. Nu hade detta väsende istället plötsligt att göra med en
både farlig och ekonomiskt stark diktatur, och man hade förlorat sitt främsta
vapen, kontrollen över originaltryckplåtarna för penningtillverkning i och med
Hitlers valutabyte i samråd med Schacht.
Dessutom gällde att det inte alls var lätt att smuggla in och föra ut falska,
mer eller mindre välgjorda kopior av MEFO-växlar (Feder-pengar) i Tyskland,
eftersom den tyska hemliga polisen Gestapo, organiserad redan år 1933, under
sina verksamhetsår fram till 1945 var något helt annat att hantera för
femtekolonnare än Abraham Lincolns outvecklade och demokratiskt
orienterade, och förmodligen lättmutade, polisväsende på 1860-talet. Gestapo
var ingen lättmutad organisation, eftersom Gestapo befolkades av nazistiska
fanatiker. Någon massiv penningförfalskning kom aldrig till uttryck mot
Tyskland, även om åtminstone England under det senare världskriget var
involverat i försök att förfalska och föra ut tyska MEFO-växlar i avsikt att skapa
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inflation i den tyska statsekonomin, på samma sätt som England hade gjort
under amerikanska revolutionen 1773-1781488.
Här skall påpekas att även Nazityskland ägnade sig åt mycket avancerad
penningförfalskning, av det engelska pundet. I det sammanhanget vill jag
rekommendera filmen Falskmyntarna regisserad av Moritz Nachtstern, som
ingående beskriver hur det gick till på ett otäckt avslöjande sätt, där tyska
koncentrationslägerfångar med specialkunskaper var inblandade. I och med
Schachts valutabyte till MEFO-växlar, hade bankirerna endast ett ekonomiskt
krigföringsvapen kvar i sin arsenal av dylika (sålunda tre till antalet på den
tiden) - bankblockadvapnet.
Den första krigsförklaringen inför det stundande egentliga andra världskriget
kom alltså redan på sensommaren 1934, och var riktad mot Tyskland, i och med
att det internationella bankväsendet då bankblockerade landet och igångsatte ett
elva år långt ekonomiskt krig, som varade ända fram till maj 1945. Här träder
således en historiskt ganska väsentlig detalj fram i dagsljuset, som inte får något
större, om ens något, utrymme i moderna ekonomi- och allmänhistoriska böcker.
Nämnda bankblockad mot Tyskland infördes på internationellt bankirväsendes
eget bevåg. Ett beslut som detta togs utan demokratiska hänsyn, t.ex. genom att
fråga befolkningar i Europa eller världen om lov. Naturligtvis tillfrågades inte
heller det tyska folket. Bankblockaden infördes i stället genom ett ensidigt,
egentligen privat, beslut, utan vare sig parlamentarisk debatt, beslutsfattande
eller några större rubriker, vilket är värt att notera.
Just den saken, ett privat fattat beslut med omfattande allmänpolitiska
konsekvenser, ger en ögonblicksinsikt i - precis som svenska
riksbanksfullmäktiges Novemberrevolutionsbeslut den 21 november 1985 - att
det existerar en dold diktatorisk makt i bakgrunden i världen med omfattande
självpåtagna befogenheter. Att det finns en dold diktatorisk makt som är så
mäktig att den när som helst, beroende på vad som behagar denna makt, kan
välja att åsidosätta demokratiska regelverk. Och att rubrikerna blir små, eftersom
nämnda dolda makt i hög grad kontrollerar media. Ett ytterligare exempel på hur
denna makt i kulisserna av den globala världsekonomin ibland plötsligt ger sig
tillkänna, och för ett kort ögonblick blev synlig för den som hade ögon att se
med, var när denna strax efter Lehman Brothers-kollapsen den 15 september
2008 som på en given signal, utan omständlig parlamentarisk debatt i varje
enskilt berört land, fick åtminstone 150 centralbanksnationer i världen att
unisont och med kort varsel deklarera att man plötsligt hade höjt den så kallade
insättningsgarantin avseende människors sparande i banker världen över. Skälet
var att den lilla gruppen på storspindelnivå under inga omständigheter ville se en
global bankrusning, Om en sådan hade inträffat 2008, hade världsekonomin, och
därmed den stora pyramidspelskollapsen, riskerat att gå fullständigt över styr,
d.v.s. bli okontrollerad och inte längre storspindlarna till nytta. Med denna
parentes, åter till Hjalmar Schacht.
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Effekten av den internationella bankblockaden visade sig bli en rejäl
utmaning för Tyskland under åren 1934-1936, då man var på väg att bygga upp
det tyska samhället efter 30-talsdepressionen och sviterna efter
hyperinflationen489 i början av 20-talet.

Den känsliga svenska järnmalmsexporten till Tyskland under
kriget490…
”Under 2a värdskriget exporterade Sverige enorma mängder järnmalm till
Tyskland, i själva verket slogs rekord av järnmalmsexport under kriget, i juli
1940 skeppades 1.1 miljoner ton malm till det krigförande Tyskland, det är ett
rekord som inte slogs förrän år 1969. Alla krigförande parter var överens om att
denna export spelade en smycket stor roll för Tysklands möjligheter att föra
krig”491.
Med Sverige som handelspartner började Tyskland exempelvis i ”primitiv
byteshandel” byta hela set av tyska lok och nybyggda tyska järnvägsvagnar mot
svensk järnmalm från LKAB. Mycket skedde på en höft, därför att pengar inte
längre fanns med i bilden. Tidigare hade en motsvarande affär kunnat avgöras
på kronan när. Nu fick det bli på ett ungefär. Tyskland gjorde mängder med
”dåliga affärer”, därför att man inte hade tid att försöka göra ”bra affärer”, att till
lägsta möjliga pris genom utdragna förhandlingar försöka få tag på varor och
tjänster som man behövde. Men det spelade ingen roll, därför att tyskarna hade
100-procentig kontroll över sina penningtillverkande maskiner. Ett Tyskland
som vid det laget i princip var stormrikt med ”hur mycket pengar som helst”,
med förmåga att få fram allt i den vägen som man i varje ögonblick behövde.
Vad spelade det då för roll om man fick betala kanske 20 eller 50, eller rent av
100 procent ”för mycket” för en vara? Det hade ingen som helst betydelse så
länge som det väsentliga uppnåddes, att Tyskland fick tillgång till de råvaror och
tjänster som landet behövde.
Det kritiska för Tyskland var således inte att få tag på pengar, utan att få tag
på de bytesvaror/råvaror man behövde för egen industriell produktion. Den
primitiva byteshandeln med utlandet fungerande förvånansvärt väl, trots att den
var mycket komplicerad. Den sköttes med sedvanlig väl utvecklad tysk
organisationsförmåga och grundlighet. Något som ju är ett tyskt nationaldrag,
och som inte har något som helst med nazismen att göra. Här gäller det att förstå
att MEFO-pengarna i den inhemska tyska ekonomin bara var smörjoljan som
gjorde att allt flöt så smidigt i den enastående produktion som utvecklades under
de här åren, och som också var målsättningen.
Jag talar här särskilt om de första två Hitleråren 1934-1936, en period värd
att lägga märke till. Man kan därför säga att prisbildning blir ett ointressant
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begrepp, när man talar om en välskött monetärt finansierad ekonomi baserad på
fiat-pengar, av den anledningen att det är hur lätt som helst för den som
bestämmer över de penningproducerande maskinerna att framställa i princip alla
pengar vederbörande behöver. I det tyska fallet för inhemsk produktion av varor
och tjänster, som sedan genom primitiv byteshandel med utlandet, byttes mot
t.ex. råvaror utan att pengar var med i bilden. Detta faktum återkommer jag till
längre fram i texten, då det handlar om en fundamental princip (en hörnsten, en
samhällsnyckel) i prissättningen av varor och tjänster i en fullvärdigt
människovänlig väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på fiatpengar, enligt fiat-pengars korrekta, d.v.s. fullständiga, definition. Här fokuserar
jag än så länge analysen på Schachts selektivt och måttligt människovänliga,
men väl fungerande monetärt finansierade ekonomiska system baserat på fiatpengar.
Tyskland gjorde byteshandelsaffärer med en lång rad nationer, därför att
dessa var i behov av tyska varor och tjänster, och av den anledningen struntade i
bankblockaden. Det är det som kallas realpolitik. Ett utbrett hyckleri blev på så
sätt synligt, eftersom man på regeringsnivå i många länder officiellt
sanktionerade den internationella bankblockaden parallellt med att man
inofficiellt tillät en omfattande smuggeltrafik till och från Tyskland inom ramen
för mestadels primitiv byteshandel. Officiellt fjäskade länderna för
bankväsendet, men i praktiken levde de som äldre tiders smugglare, där man
bakom ryggen på bankobservatörerna genomförde mängder med ”hemliga”
affärer med Tyskland. Detta pågick även under själva världskriget, då
bankblockaden fortsatte fram till år 1945. Jag är här inne på något extremt
känsligt, som jag överlåter till de kommande stora utredningarna att analysera
närmare. Ty det var en hel del affärer som direkt bidrog till att Tyskland var i
stånd till att tillverka både kulsprutor och tanks, som sedan användes för att göra
livet till ett helvete för många folk i de anfallskrig som diktatorn Adolf Hitler
valde att sätta igång år 1939. Som vi vet, var även Sverige involverat i dylika
dubiösa affärer.
Man bör även förstå att vissa bankirintressen själva tjänade pengar på dylik
”smuggelverksamhet”, tvärt emot sin egen officiella linje om internationell
bankblockad. Även här fanns sålunda ett hyckleri. Det var därför som många
högst ”märkliga” och inkonsekventa affärer verkställdes under den här tiden,
vilket historieböckerna i stor utsträckning sticker under stol med. De kommande
stora utredningarna behöver gå igenom dessa skeenden på djupet, för att belysa
dem mera nyanserat och fullständigt än jag gör med de indikationer, som jag
måste inskränka mig till. Det ligger i Sveriges och andra länders intresse att få
mer vetskap om vad som egentligen skedde. Att definitivt lämna något bakom
sig, handlar om att först få möjlighet att bearbeta detsamma, så att man kan
försona sig med det ibland solkiga som faktiskt skedde. Att försona sig med
sanningen, är att bearbeta denna utan att den förskönas, varpå man sedan kan gå
vidare.
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Eftersom tyskarna, utöver god organisationsförmåga och grundlighet, sedan
århundraden är kända för sin goda industri- och hantverkskvalité, stod kunderna
som vanlig på kö för att köpa deras produkter. Svenska regeringen var
medorganisatör av känsliga, så långt det gick hemliga, järnmalmstransporter
med malmtågen mellan Kiruna och Narvik för utskeppning till Tyskland. Som
använde det bearbetade järnet för att bygga upp den tyska infrastrukturen under
åren 1934- ca 1936: armeringsjärn till bostäder, broar etcetera, till bilar med
mera, allt enligt Schachts direktiv för att bygga ett i grunden urstarkt tyskt
samhälle. Schacht var under dessa två år fortfarande med på tåget som
Tysklands främste både nationalekonom och monetärekonomiska expert. Efter
dessa, när Hitler hade blivit varm i kläderna och sedan visade sitt rätta jag,
började den svenska järnmalmen till Tyskland istället att användas till att bygga
tyska stridsvagnar, kulsprutor, stålhjälmar, bajonetter och annat i den väldiga
krigsförberedelse som Hitler gav order om ungefär 1936. Detta blev
anledningen till att Schacht kom på kollisionskurs med Hitler. Schacht insåg att
Hitler nu hade svängt om till att använda Tysklands obegränsade tillgång på
pengar till spekulativa krigsinvesteringar, vilket var stick i stäv med Schachts
vilja. Hitlers egentliga ambition - att starta krig - framstod allt klarare. Schacht
arbetade inom ramen för en nazistisk diktatur, som utvecklades i alltmer
hänsynslös riktning med regelrätta territorieockupationer och senare folkmord
på agendan.
Det är viktigt att hålla isär i vilka sammanhang som monetärt finansierad
ekonomi baserad på fiat-pengar har kommit till användning historiskt sett. Man
bör förstå, att åtminstone Henry I, Benjamin Franklin (och innan honom
politikerna i Massachusetts), Abraham Lincoln, kommunpolitikerna på ön
Guernsey, och Hjalmar Schacht är de främsta namnen på ekonomiskt framsynta
historiska personer som har tillämpat en dylik ekonomi. Det är med dessa namn
som historiska milstolpar som man får en nyanserad och objektiv överblick över
vad som har hänt i den ekonomiska historien, en bild i stort. Men det finns
mycket mer. Jag ger er dig bara toppen av ett isberg. Därför är det så viktigt att
de kommande stora utredningarna nu på djupet går igenom den ekonomiska
historien, så att den här gången en så långt det går objektiv och djupgående
ekonomisk kartläggning sker inte bara av västvärldens ekonomiska utveckling,
utan globalt flera tusen år tillbaka. Att inga invigda politiker denna gång får
möjlighet att sätta käppar i hjulet för en sådan kartläggning. Det har nämligen
legat i den dolda maktens intresse att mörklägga all historia som har handlat om
monetärt finansierad ekonomi.

Ytterligare samhällsnycklar…
I en äkta demokrati, där folket genom tätt förekommande (internetbaserade)
nationella folkomröstningar väljer att väsentligt stärka demokratifunktionerna,
krävs dessutom ytterligare ett antal samhällsnycklar. Jag lägger längre fram i
texten förslag på 11 ytterligare sådana ”demokratinycklar”. Det kan för den
396

oinitierade läsaren låta märkligt, men faktum är att Sverige idag har en ganska
svagt utvecklad demokrati, som dessutom sedan bank- och finanskrisen år 19851995 fortlöpande, som jag redan berört i texten, håller på att urholkas ännu mer.
Jag upprepar: Vi har i själva verket en typ av ”demokrati”, där en dold
ekonomisk makt styr Sverige ekonomiskt, vilket också i hög grad spiller över på
det politiska planet till följd av att det gigantiska pyramidspelet skapar ständiga
bristsituationer på pengar, som för alla kategorier politiker (invigda som
oinvigda) blir till argument i den politiska debatten för att göra ideliga
välfärdsnedmonteringar i riktning mot ett alltmer välfärdsdecimerat och
”människofrånvänt”, ja, cyniskt, samhälle. Som ett exempel kan nämnas att
vissa politiska grupperingar inte tvekar att införa reformer (lagar) som ensidigt
gynnar en framväxande plutokrati (i form av skatteavdrag). Ett litet med tydligt
exempel i Sverige är det nyligen införda ”rutavdraget”, som gäller sådana
tjänster som bartenders, städhjälpsfirmor etcetera bistår med, tjänster som
gemene man sällan har råd att unna sig. Här bör noteras att jag inte gör detta
påpekande p.g.a. avundsjuka på något sätt. Tvärtom unnar jag alla människor all
glädje och dito välstånd i livet de kan få och som inte skadar andra och
samhället. Det är först när en liten elit (den nu framväxande plutokratin i land
efter land) gör det till en slags livsuppgift att sko sig på bekostnad av folket i
övrigt, som tvingas betala skatt fullt ut, och sålunda bekosta relativt sett mer av
den lilla välfärd som samhället erbjuder, som det blir fråga om manipulation och
orättvisa. I exempelfallet dessvärre sanktionerat av invigda politiker på hög
regerings- och parlamentsnivå. I del III av trilogin går jag i detalj igenom hur
lätt det är att bygga ett samhälle där alla människor, redan rika, liksom idag
fattiga, blir ekonomiskt oberoende och för möjlighet, i mån av lust till den
saken, att leva som miljonärer flera gånger om.
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Kapitel 42
Den tyska ekonomiska återhämtningen jämfört med den
amerikanska avseende 1930-talsdepressionen
Den tyska återhämtningen under åren 1934-1936...
Schachts492 i grunden nya väl fungerande monetärt finansierade ekonomiska
system baserat på fiat-pengar, byggt på dennes 11 grundläggande
rekommendationer, sattes sålunda i funktion redan i augusti år 1934.
Bankväsendets motdrag, internationell bankblockad, initierades utan dröjsmål,
med primitiv byteshandel mellan Tyskland och omvärlden som konsekvens,
vilket inte var vad Tyskland önskade i detta känsliga skede, när landet mest av
allt ville resa sig från depressionen och sviterna efter den ekonomiska
krigföringen 1919-1923. Tyskland hade i utgångsläget år 1934 drygt 40 procent
arbetslöshet, beroende på hur man räknar. En siffra som då var vanlig i en lång
rad nationer, bland annat i USA, som hade sin variant av mycket svår 30talsdepression, dock utan att USA den här gången utsattes för ekonomisk
krigföring, lik den som drabbade Tyskland. USA hade påbörjat sitt omtalade
återhämtningsprogram New Deal493 året innan, år 1933, med president Franklin
D. Roosevelts som initiativtagare och ledare.
I den fortsatta analysen av Tyskland under åren 1934-1936 bortser jag från
den diskriminering och förföljelse, och därmed utestängning från den officiella
arbetsmarknaden, som oliktänkande, judar, homosexuella och vissa
folkminoriteter utsattes för redan på den här tiden i landet, och som det är viktigt
att ha i åtanke. En bild i stort avseende den tyska befolkningen visar emellertid
att arbetslösheten i stort sett försvann helt i och med att Schachts väl fungerande
monetärt finansierade ekonomi baserad på fiat-pengar infördes. Likaså den
sociala utslagningen. I princip alla fick jobb. Det fanns långa listor med
arbetstillfällen av det mest skiftande slag beträffande vad som behövde repareras
och byggas om i grunden i samhället, och det fanns i princip hur mycket pengar
som helst, utan att den tyska staten behövde ta ett enda lån, därför att man
skapade sina egna494 pengar ur tomma intet - precis som Benjamin Franklin
respektive Abraham Lincoln dessförinnan495 hade gjort i Amerika.
Pengarna som fördes ut i det tyska samhället stannade kvar ute i
samhällsekonomin, därför att inga amorteringar förekom under de första fem
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åren. Räntor förekom inte heller, som jag redan nämnt. Huvuduppgiften, när
ingen brist på pengar längre fanns, blev istället att skaffa fram allt det material
och all den arbetskraft och kompetens som behövdes, för att med hjälp av alla
dessa pengar se till att varor och tjänster så optimalt som möjligt bytte ägare,
varpå målet, ett i grunden urstarkt och välmående tyskt samhälle, skulle kunna
nås. Målet var inte att bara renovera, utan att bygga nytt i grunden, där så
behövdes, utan att snåla, eftersom man disponerade alla pengar som behövdes,
varpå styrka och åter styrka i tysk infrastruktur skapades. Enorma arbetsprojekt
kom igång: Man började bygga och renovera vägar, järnvägar, motortrafikleder,
motorvägar, vattenleder, hamnar, kanalsystem, vattenförsörjning, reningsverk,
avloppssystem, el- och telekommunikationstunnlar, förbifarter till stora städer,
stark och väl fungerande kollektivtrafik, tunnlar, gjorde omfattande satsningar
på jord- och skogsbruk, investerade stort i grundläggande basal tysk
tillverkningsindustri. Stora summor pengar gick dessutom till forskning och
utveckling och till investeringar i den tidens högteknologiska industri. Massiva
satsningar gjordes för att bygga upp en väl fungerande sjuk- och hälsovård.
Dock inte bara för samhällets fredsbehov, utan Hitler planerade från första
början för det kommande kriget, med stora överkapaciteter när det gällde
sjukvården. Detta var en allvarlig signal om att Hitler ljög när han påstod sig
vara fokuserad på fred.
Bostäder i jättelika nybyggnadsprogram började byggas, där syftet var att ge
människor en god fungerande standard, så att de fick ordentlig vila och kunde
koppla av utan att bli störda alltför mycket av ljud och oväsen från grannar.
Därför satsade man från början på att någorlunda tysta, bekväma och
funktionella hus skulle byggas, utan att ta hänsyn till kostnaden, därför den inte
spelade någon roll längre. Man hade ju, vilket jag upprepar, hur mycket pengar
som helst att ta av från de egna penningtillverkande maskinerna. Det gällde bara
att hela tiden se till att pengarna som fördes ut, ”svaldes” i byggande av
samhällelig urstyrka, och inte gick till spekulation, som är det som underminerar
samhällekonomin. Den saken hade Schacht klar för sig. Samtidigt behövde man
som nämnts se till att det fanns material att bygga med, och människor nog att
utföra alla arbetsuppgifterna, eftersom pengar i sig inte ersätter dessa ting. Så
såg det stora behovet ut, som man tvingades lösa i hägnet av en primitivt
verkställd utrikeshandel p.g.a. bankblockaden. Människor erbjöds förhållandevis
god lön, som var möjlig att inte bara klara sig på, utan också att få ett mindre
överskott av, varpå man kunde öka sin privata välfärd. Många började köpa bil,
vilket i sin tur underlättade flödet och bytet av varor och tjänster i samhället.
Bland annat introducerades496 en tysk folkbil - Volkswagen.
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Det var inte frågan om att införa ekonomiskt oberoende i stor
skala i Tyskland…
Jag betonar, att det var inte var fråga om att introducera allmänt så kallat
ekonomiskt oberoende och en väsentligt stärkt demokrati, utan det var ren och
skär diktatur som kom att råda i Tyskland från och med att Hitlers gjorde sig till
diktator år 1934. Punkt slut. ”Människovänligheten”, om man nu kan tala om en
sådan, var sålunda mycket relativ. Istället utvecklades med tiden en alltmer
hårdför och integritetsinkräktande diktatur, där människor bara tilläts en viss
standardökning och en viss begränsad individuell frihet att förverkliga sig själva.
Jag understryker att jag här talar om Hitlertidens två första år, 1934-1936. Dock
är det sakligt att påstå, att jämfört med misären och det nationalekonomiska
kaoset under hyperinflationen497 år 1923, liksom i den efterföljande demokratiskt
vacklande Weimarrepubliken ända fram till augusti år 1934, med extrem
långtidsarbetslöshet under dessa 10 år, särskilt under de första fyra åren på 30talet, var förändringarna till det bättre 1934-1936 häpnadsväckande. Gemene
man i Tyskland fick det väsentligt mycket bättre och mer välordnat materiellt
sett. Återigen hade man ett arbete att gå till, och man tjänade pengar och
uppmuntrades att lösa arbetsuppgifter efter eget huvud. Man hade viss grad av
medinflytande på arbetsplatserna. Detta hade så stor betydelse att det för många
vanliga tyskar innebar att de på nytt fick uppleva arbetsglädje och en hel del
livsglädje igen, något som för de flesta hade varit okänt under hela 20-talet. Men
den saken skulle förändras när Gestapos helvetesregim från och med år 1936
började breda ut sig, och när senare kriget blev ett faktum. Men så här relativt
glättigt såg det alltså ut under de första två åren av Hitlers diktatur, med
Schachts ekonomimodell som bas.
Samtidigt kunde var och en i Tyskland se, och omvärlden konstatera, att
minoritetsgrupper förföljdes i ökad grad och utan pardon, och att det på det hela
taget var något otäckt med den nya diktaturen. Media utanför Tyskland hade,
som jag sagt tidigare, börjat köpas upp från och med år 1919 och framåt av ett
konglomerat av insynsskyddade penningstarka ägare. Ett ägarkonglomerat som
nu började styra anställda journalister, tidningsredaktioner och redaktionschefer
i en riktning att inte skriva om och belysa monetärt finansierad ekonomi baserad
på fiat-pengar (inte ens fiat-pengar i inskränkt bemärkelse, d.v.s. som de är
definierade idag) på ett så begripligt och utredande sätt, att människor i gemen
på djupet skulle förstå den förvandling, som faktiskt nu var på gång i Tyskland.
Media fick heller inte forska i att historiska erfarenheter redan fanns beträffande
tillämpad monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar: i det medeltida
England med tallysystemet498, i Amerika under först Massachusetspolitikerna
från år 1690, som övergick i Benjamin Franklins ekonomiska experiment499 i
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Pennsylvania, sedan Abraham Lincolns krigsekonomi, och att erfarenheter också
hade gjorts på den lilla kanalön Guernsey. I stället skulle kapitalismens synsätt:
utlåning mot ränta, framstå som det enda saliggörande, som skulle indoktrineras
i människors medvetande.
Ovanstående påstående blir möjligt att göra eftersom det historiska facit talar
på detta vis genom att man går igenom över 100 nationers stora
dagstidningsarkiv sedan 1919. Det är tydligt att en nyanserad rapportering
grundat på ingående studier av ekonomisk historia mer och mer har uteblivit.
Idag förekommer i exempelvis Europa en rapportering om monetärt finansierad
ekonomi i termer av en ytlig och faktaundanhållande redovisning som i princip
påstår att det med nödvändighet uppstår inflation eller till och med allvarlig
inflation i ett land om monetärt finansierad ekonomi används som ekonomiskt
system. Jag rekommenderar media att börja studera ekonomisk historia på
djupet denna gång och inom ramen för en förutsättningslös helhetsbaserad
analys liknande den jag själv och andra författare presenterar så människor
räknat i hundratals miljoner och flera miljarder denna gång får en mer nyanserad
beskrivning av begreppet monetärt finansierad ekonomi. I min trilogi visar jag
att det är fullt möjligt att skickligt undvika inflation om monetärt finansierad
ekonomi används som ekonomiskt system i en nation. Här i del II pekar jag på
Schachts 11 nycklar. I del III av trilogin pekar jag på sammanlagt 22 nycklar
som behöver beaktas för att en garanterat människovänlig väl fungerande (ej
inflationsskapande) monetärt finansierad ekonomi skall fungera i skapande av
ett fantastiskt välstånd i ett samhälle som väljer denna typ av ekonomiskt
system.
Idag är spindlarnas och storspindlarnas kontroll av media ännu större, liksom
indoktrineringen. Därför, om vi ånyo tar kontakt med perioden 1934-1936, var
det många i Tysklands omvärld som undrade vad det var som egentligen pågick
i detta land med dess nya valuta, och man förundrade sig över hur Tyskland,
som hade haft det så eländigt med sin hyperinflation och instabila
Weimarrepublik, plötsligt hade kunnat bli så rikt, få tag på så mycket pengar,
när omvärlden nödgades kämpa på med sina dyra lån mot ränta. Där den
ekonomiska återhämtningen efter 30-talsdepressionen fortskred betydligt
långsammare än i Tyskland. Alltså, vad var det Tyskland hade, som omvärlden
saknade? Alla utomstående förbluffades över kraften i den tyska ekonomiska
och välfärdsmässiga återhämtningen.
Och mest av allt var de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III - vem i
nationen som skall kontrollera de penningtillverkande maskinerna, vem som
initialt skall äga pengarna som skapas ut tomma intet, samt hur pengar skall
föras ut i en nation - tabu i internationella media. Också de politiska partiernas
tankesmedjor i omvärlden, styrda av sin sedan länge cementerade
demokratiillusion, sin osaliga blandning av så kallade invigda och oinvigda
politiker, undanhölls effektivt från att tränga ned på djupet i ekonomisk historia
och tillgodogöra sig ämnet, annat än på ett ytligt och historieförvrängt sätt. Den
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saken hade den dolda makten noga sett till att ombesörja genom sin stora
inverkan på alla de områden inom universitets-, högskole- och
forskningsvärlden, som de hade intresse av. Rapporteringen om vad som skedde
i den tyska återuppbyggnaden blev därför förvrängd och censurerad, där viktig
information för förståelse bokstavligen kom att mörkläggas. Exempelvis
Schachts 11 samhällsnycklar till en välfungerande samhällsekonomi, som jag
redovisar en efter en i kapitel efter kapitel, omtalades endast sparsamt i media,
eller omtalades i sådana ordalag att man som läsare inte förstod innebörden.
I Tyskland skedde massiva investeringar i skolväsendet, men - och detta är
viktigt att förstå - att eftersom det handlade om en diktatur, började även
propaganda byggas in i undervisningen. Syftet var att manipulera unga tyska
människor till att i princip bli Hitlers villiga lydfolk, som uppfostrades och
suggererades till att offra livet för Hitlers sak och för denne personligen i de
anfallskrig som denne planerade. I början var detta stora manipulationsprojekt
ganska vagt, men man lärde sig raskt, och manipulationen blev snart mera
kraftfull och tydlig allteftersom nya årskullar Hitlerjugend trädde fram. Det är
sakligt att här tala om massiv folkindoktrinering, d.v.s. hjärntvätt, där
självständigt tänkande sågs som oönskat, såvida det inte handlade om att utföra
arbetsuppgifter, där i stället det motsatta uppmuntrades (den paradoxala
situationen). På detta sätt byggdes en märklig spänning upp inom många
människor, att det var både tillåtet och otillåtet att tänka individuellt och
självständig.

Många vetenskapspersoner anade vad som komma skulle, och
började utvandra från Tyskland och Österrike…
Stora satsningar skedde på utbyggnad av universitet och högskolor, inte minst
för att få fram skickliga ingenjörer till den kommande vapenindustrin. Men
öppet eller misstänkt regimkritiska, oliktänkande, professorer, docenter, lektorer
etcetera, trakasserades på olika sätt, för att så småningom ofta avskedas, eller till
och med fängslas och sättas i koncentrationsläger. Två av världens främsta
konstitutionella logiker, Albert Einstein500 och Leo Szilard501, emigrerade redan
tidigt (år 1933) till USA respektive England. Einstein fick omedelbart vid sin
ankomst till Amerika en forskarbefattning på det prestigefyllda Princeton
University, där man hade satt igång institutet för avancerade studier (Institute for
Advanced Studies) i New Jersey i syfte att detta skulle bli ett elitcenter för stora
begåvningar inom framför allt matematik och fysik. Szilard, som också var en
högintelligent person, förföljdes av nazisterna i Berlin och tvingades fly till
England, där han fortsatte att forska, för att slutligen, år 1938, emigrera till USA.
Det österrikiska konstitutionella logiska geniet, matematikern Kurt Gödel502,
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emigrerade år 1939 till USA. Den briljanta italienska begåvningen i teoretisk
fysik, Enrico Fermi503, emigrerade också han samma år till Amerika.
Det finns mycket att säga om allt det som hände i Tyskland och annorstädes
under den här tidsperioden, och som ni som kommer att delta i de stora
utredningarna behöver arbeta fram detaljer kring, som gör helhetsbilden mera
omfattande och nyanserad. Jag pekar enbart på vissa stolpar här och var, där
utredningarna måste vidga kunskaperna.

Plötsligt ställdes Schacht inför ett obehagligt faktum…
Hitler hade utnyttjat Schachts begåvning till att initialt bygga upp Tyskland i
grunden till ett samhälle som skulle klara påfrestningar av olika slag. Men år
1936 gav Hitler504 plötsligt order om att det väldiga ”ångloket” - väl fungerande
monetär finansierad ekonomi - skulle växla in på ett helt nytt spår. Det skulle nu
användas för att bygga upp en militär anfallsmakt av så enorma proportioner
med den tidens moderna vapensystem, att Tyskland skulle komma att bli en
mycket farlig makt för sin omvärld. Sålunda en krigs- och ockupationsorienterad
militärmaskin, som blev dåtidens mest utvecklade i världen. Med detta vill jag
ha sagt att det inte handlade om att bygga en militär försvarsmakt, utan
inställningen var redan från första början inriktad på anfallskrig och inget annat.
Det är nämligen en kolossal skillnad mellan att bygga upp en militärmakt för
försvar i avskräckande syfte, och att bygga en krigsmaskin ämnad för
ockupation av andra nationer.
Schacht insåg att ett dylikt användande av ”ångloket”, en väl fungerade
monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar, med hög sannolikhet
ännu en gång skulle leda Tyskland till katastrofens brant. Anfallskrig slutar
aldrig väl. Schacht talade om den saken för Hitler, och det var i det ögonblicket
som Schacht insåg att Hitler var en person som strävade efter krig, och som
smidde stora planer på världsherravälde och ett Stortyskland. En mycket farlig
människa med extrema maktambitioner trädde fram inför Schacht. Insikten om
ödet som väntade Tyskland och det tyska folket gjorde Schacht så betryckt att
han i princip tappade lusten att längre vara med som rådgivande ekonom i den
högsta ledningen. Han ville inte längre ställa sin tveklöst omfattande kompetens
både vad gällde nationalekonomi och monetärt finansierad ekonomi till
förfogande, när avsikten var att bygga något som skulle leda till ännu en
katastrof för Tyskland. Det var undvikandet av ett dylikt scenario som Schacht
hade haft för ögonen, när han under hundratals timmars djupgående självstudier
i ekonomisk historia i den tyska centralbankens arkiv hade listat ut hur Henry I,
Elisabeth I, Massachusettspolitikerna, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln och
möjligen också kommunpolitikerna på ön Guernsey hade resonerat i sin
respektive hantering av det väldiga ”ångloket” monetärt finansierad ekonomi
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baserad på fiat-pengar. Nu skulle denna urkraft505 börja användas på exakt det
sätt som han ville undvika. Då tappade han lusten.
Schacht blev i princip Hitlers antagonist, därför att han hade civilkurage att
våga säga ifrån och visa integritet. Detta var farligt, ty Hitler var en nyckfull
människa, som snabbt kunde bli en farlig fiende. Hitler lät emellertid Schacht
vara i fred, trots att han lätt hade kunnat kasta Schacht i koncentrationsläger.
Hitler visste att Schacht var en begåvning när det gällde både nationalekonomi
och monetärt finansierad ekonomi, och han behövde ha kvar Schacht i
bakgrunden, även om Schacht från och med nu fick begränsade befogenheter
och privilegier. Han fick fortsätta verka som ekonom i kulisserna. Det var denna
schism mellan Schacht och Hitler, och det faktum att Schacht valde att aldrig gå
med i det nazistiska partiet, som senare i Nürnbergrättegångarna506 räddade
Schacht från galgen. En rad vittnen bekräftade den beskrivna bilden av Schacht,
och det faktum att Schacht hade haft integritet att gå emot Hitler, som gjorde
intryck på domarna i Nürnbergrättegångarna.

USA:s motsvarande ekonomiska återhämtning från den djupa 30talsdepressionen…
drygt 6 år (1933-1939), alltså drygt tre gånger så lång tid som den tyska. Här
ber jag om din speciella uppmärksamhet som läsare, i det att jag här har en
möjlighet att påvisa en distinkt skillnad mellan centralbanksekonomi 507 och
monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar. Och då talar jag inte om
en teoretiskt eller hypotetiskt skillnad, utan om att verkligheten själv för
ovanlighetens skull bistår med ett strålande exempel, där två omfattande och
samtidiga ekonomiska experiment kan jämföras. Båda experimenten tar sin
utgångspunkt i ungefär en likartad extrem situation: den ovanligt djupa
lågkonjunktur som kallas 30-talsdepressionen. Längre fram i texten, i del III av
trilogin, kommer du att möta vissa resonemang om hur man utför vetenskapliga
experiment som bygger på just jämförelser.
Även i USA började man med arbetslöshetssiffror på ca 40 procent. Här
använde man sig av det så kallade New Deal-programmet inom ramen för
kapitalistisk centralbanksekonomi. I detta fördes enorma summor pengar ut till
olika amerikanska samhällsprojekt. Kolossalt mycket gjordes, men många stora
renoverings- och nybyggnationsprogram ”tvingades” också stå tillbaka, därför
att det hela tiden upprepades som ett mantra att man inte hade råd, att det var
brist på pengar. Bristtänkandet gjorde sig hela tiden gällande. New Deal-lånen
(observera att det handlade om lån) räckte inte på långa vägar till alla de
kolossala behov som fanns. Detta blir det viktigaste generalfacit, när den
amerikanska New Deal-offensiven på 30-talet granskas. I min analys av den
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amerikanska återhämtningen ser jag att mängder med detaljer och projekt inte
ens fick pengar till upprustning eller renovering, trots de jättelån som ändå
beviljades sett i stort. Ett mönster som går igen i vår tid när pengar anslås till
projekt i det amerikanska samhället. På många samhällsområden med
upprustningsbehov under den svåra depressionen fortsatte istället förfallet, trots
att man även i USA utförde mycket omfattande arbeten, både med vägar,
järnvägar, motortrafikleder, motorvägar, vattenleder, hamnar, kanalsystem,
vattenförsörjning, reningsverk, avloppssystem, el- och telekommunikationstunnlar, bostäder, förbifarter till stora städer, kollektivtrafik och tunnlar. Man
byggde Hoover-dammen, gjorde omfattande satsningar på jord- och skogsbruk,
investeringar i grundläggande basal tillverkningsindustri etcetera.
Pengar gick förvisso till forskning och utveckling och till viss investering i
högteknologisk industri. Universitet och högskolor byggdes. Satsningar gjordes
på att bygga upp sjuk- och hälsovård. Men bakomliggande fanns hela tiden det
ständiga bristtänkandet med i bilden. Samma tänkande som influerar dagens
amerikanska kongress och USA:s 44:e president Barack Obamas handlande.
Ambitionerna är det inget fel på, men pengarna påstås inte räcka. Min gissning
är att de amerikanska politiker som är justa, d.v.s. inte är mutade eller
korrumperade, så till den grad under tidens gång har indoktrinerats av
kapitalismen, att de helt enkelt inte ens överväger det som en möjlighet att ställa
USA på fötter igen till utomordentligt välstånd med ett alternativt ekonomiskt
system. Förmodligen gäller detta också väldigt många politiker även utanför
USA. Långt fler än de som är invigda/korrumperade. Därför har en rad filmare,
författare etcetera, inklusive jag själv, en viktig uppgift i att öppna ögonen på
den nämnda politikergruppen, särskilt på dem som har förmåga att tänka med
hjärtat. Att få denna grupp att förstå att nyckeln till nationens välstånd ligger i
att ånyo ge folket, genom dess förlängning staten, makten över tillverkningen av
nationens alla pengar. Mer om den saken längre fram i textens del II. Nu åter till
USA under depressionsåren på 30-talet.
Massor med människor i USA fick under The New Deal mer pengar att röra
sig med, men ändå långt ifrån alla, ty det fanns inte betalda arbeten till alla
(trots att det fanns hur mycket som helst som behövde göras). Pengarna sades
inte räcka. Skatterna kunde påverkas till viss del, men det var inte tal om att
djupgående ändra på skattesystemet eller att till och med helt sonika slopa hela
systemet. Mängder med punktskatter fortsatte att finnas kvar i det amerikanska
samhället, och på sina håll höjde man skatterna. Gång på gång ställdes president
Franklin D. Roosevelt inför det faktum att New Deal-lånen bara räckte till
förhållandevis lite av allt det som behövde göras.
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Diskriminering – det vill säga vem eller vilka som skulle få ta del
av New Deal-pengar eller inte - fortsatte i det amerikanska
samhället…
Så sent som år 1938 och i början av 1939 hade bankerna fortfarande inte börjat
låna ut pengar till allmänheten och företagare i USA i någon större utsträckning.
Det var en stor debatt om just den saken, vilket jag önskar understryka. Hela
tiden skedde denna ständiga diskriminering, som är så typisk för banker när de
lånar ut pengar: bara en utvald del av det amerikanska samhället fick lån.
Egentligen fanns det hur mycket pengar som helst, eftersom det i bakgrunden
fanns långa rader med penningtillverkande maskiner i USA, som hade kunnat
användas för att näst intill gratis skapa pengar ur tomma intet i just hur stora
mängder som helst - men ”någon” i bakgrunden bestämde att så inte skulle ske.
Amerikanska kongressen beviljade sig själv gång på gång nya kolossala lån i
New Deal-programmet, som banksystemet tillmötesgick mot ränta. Hela New
Deal-programmet blev berömt och omskrivet i världspressen och hyllades.
Samtidigt som bristtänkandet inom ramarna för programmet var uppenbart.
Vad media inte berättade, varken för det amerikanska folket eller för världen
i stort, var att även New Deal-lånen, likt all låneverksamhet mot ränta, handlade
om pyramidspel, i detta fall av gigantiska proportioner. Stora delar av New
Deal-lånepengarna som slussades ut i samhället gick, som vanligt när det gäller
lån mot ränta, nära nog omedelbart till att betala tidigare tagna låns amorteringar
och räntor, därför att New Deal-lånen bara var en del i en sedan länge pågående
lånekarusell byggd på en matematiskt omöjlig situation, där mindre pengar förs
ut till samhället än vad detta tvingas betala tillbaka till utlånaren. Svårare än så
är inte den saken att förklara. Gång efter annan uppstår ofrånkomligt av den
anledningen samhälleliga bristsituationer på pengar, samhällets smörjolja. Sådan
är situationen för närvarande i Grekland, Portugal, Irland, Spanien, Island, ja,
mer eller mindre i egentligen alla länder som tillämpar centralbanksekonomi.
Inte heller berättade media om den massiva urkundsförfalskning som bankers
skuldbrev de facto innebär, där bankerna, även när det gällde New Deal-lånen,
oblygt som vanligt, ljög indirekt i stor skala att det var egna pengar som lånades
ut. Pengar som inte kunde lånas ut, då de saknade ägare. Och inte heller
berättade media om den perfekta penningförfalskning som de 12 amerikanska
privatägda centralbanksfilialerna ägnade sig åt, något som jag återkommer med
en analys kring508.

Den ständiga ”smörjoljedräneringen” i den amerikanska
samhällsekonomin under New Deal-programmet…
fick till följd att det till och med uppstod en allvarlig lågkonjunktur drygt
halvvägs in i återhämtningen. Lågkonjunkturen löstes ut när de amerikanska
508
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nationalekonomerna trodde att de hade börjat få någorlunda ordning på eländet.
Helt plötsligt tonade två gigantiska berg av obetalda amorteringar och räntor upp
sig i centralbankens och i vissa Wall Street-bankers bokföringsböcker år 1937.
Situationen var så allvarlig att en lång rad återhämtningsprojekt, som var i
full gång, fullständigt torkade in och fick lov att avbrytas. Lyftkranar i
byggnadsprojekt stannade plötsligt. Projekt frös inne halvfärdiga. Detta
samtidigt som företagskonkurserna, arbetslösheten och den sociala utslagningen
ännu en gång ökade dramatiskt i delar av USA. Det var ett allvarligt bakslag
som nu trädde fram i den amerikanska nationalekonomin.
Situationen löstes på principiellt samma sätt som EU, IMF och europakten
idag med sitt femte ”svärd” (stödpaketen) ”löser” t.ex. Irlands, Portugals,
Greklands, Spaniens, Estland, Lettlands, Islands med fler skuldländers problem.
Metoden är den ”hjälp” som vargen erbjuder den flitiga lilla fen, när den i min
saga säger till henne att gå över ån för att hämta sitt vatten, utan att tala om för
lilla Fe att det enkla och mest rationella är att böja sig ner på plats efter vattnet,
d.v.s. utan att gå ”omvägen via bron” (d.v.s. banken) för att hämta sitt vatten.
Nämnda överstatliga instanser ”hjälper” sålunda strandsatta nationer med
ytterligare lån, vilket får till följd att redan upp över öronen skuldtyngda länder
förvärrar sin situation med nämnda instansers goda minne. När de skuldsatta
nationerna i själva verket inte behöver ta en enda euro eller motsvarande i lån
överhuvudtaget, eftersom de istället kan sparka igång sin alldeles egna
penningtillverkning när helst det behagar dem, såsom president Lincoln gjorde
under åren 1862-1865. Vargen får lilla Fe att känna sig korkad och dum genom
att tala om för henne att det är bara dummisar som böjer sig ner på plats efter
vatten. Vargen säger: ”Böjer du dig ner efter vatten i ån på plats, får du på tok
för mycket vatten i spannen” (då skapas samhällsinflation, säger
Lissabonfördraget509) - utan att vargen sanningsenligt berättar om hur kung
Henry I i England framgångsrikt med sitt tallysystem undvek inflation, eller om
Benjamin Franklins framgångsrika experiment i Pennsylvania under åren 1723 1750. Inte heller berättar vargen om hur ön Guernseys kommunpolitiker510 under
perioden 1816-ca 1958 skickligt höll inflation borta.
Sålunda ger dagens EU, IMF, ECB och europakten (sagans ”varg511”) med
sitt femte ”svärd” sken av, vilket tål att upprepas, att skuldtyngda nationer bäst
”räddas” med de ”hjälplån” (icke desto mindre lån mot ränta) som man ger
inom ramen för så kallade hjälppaket. Det är som att bevittna att en bondfångare
lurar någon med direkt vilseledande, och därmed stjälpande istället för
hjälpande, argument. Eller för att använda ännu en liknelse: Sanningen är att
dessa nationer ”hjälps” på samma sätt som en upp över öronen skuldtyngd
spelmissbrukare blir ”hjälpt”, när vederbörande vid kasinobordet erbjuds ett
handlån för att kunna spela ännu en omgång vid rouletthjulet (pyramidspelet)
509
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med förhoppning att därmed kunna reda upp sin skuldtyngda situation.
Ingen bör ha undgått att EU, IMF, ECB och europakten idag med sitt femte
”svärd” ställer brutala ekonomiska villkor för att deras ”hjälp” skall ges.
Villkoren är att hårt åtskruvade besparingsprogram (”åtdragna svångremmar 512”)
genomförs inhemskt av respektive ”hjälpt” regering. Löner och pensioner sänks,
tryggheten på arbetsmarknaden monteras ner genom att fackliga möjligheter att
säga ifrån beskärs, arbetstagare törs och kan inte längre höja rösten och ställa
krav. Risken är i så fall att man avskedas, därför att man protesterar. Skatter
höjs, pensionsåldern höjs, sociala program i form av stödhjälp på olika sätt i
samhället decimeras, och plötsligt har vi ett mindre utvecklat samhälle än
tidigare, en tillbakagång i utvecklingen. Väl att notera att alla dessa negativa
”åtgärder” är helt onödiga med tanke på hur lätt det är att skapa pengar ur
tomma intet. Allt som krävs är en allmän folklig vilja att ta steget och byta till
ett bättre ekonomiskt system än dagens, d.v.s. ett system där människovänlighet
och funktionsduglighet med monetärt finansiella förtecken sitter i högsätet.
I USA 1937 kom alltså ”hjälpen” i form av ytterligare lån som beviljades av
stora banker huserande på bland annat Wall Street. Där större delen av dessa lån
omedelbart gick till att amortera redan tidigare tagna låns kapitaldelar och till att
betala förfallna räntor, samtidigt som olika åtstramande besparingsprogram
aktiverades. Bara en mindre del av dessa stora summor amerikanska extra
”stödpaketspengar” kom det vanliga samhället, den vanliga människan, till del
som produktiva samhällsinvesteringar. Men, och detta är också viktigt att
påpeka, kongressen med president Franklin D. Roosevelt fick i alla fall ut så
pass mycket ny smörjolja i den amerikanska samhällsekonomin att maskineriet
någorlunda hölls igång under ytterligare två år fram tills slutet av år 1939, då
den nationella ekonomiska återhämtningsfasen kunde definieras vara slutförd i
nationalekonomiska termer. Summering av den stora jämförelsen mellan de två
stora samhällsekonomiska systemen: Kraften och kvalitén i den amerikanska
återhämtningen, styrd av centralbanksekonomi, var inte ens i närheten av den
ekonomiska urkraft och kvalité beträffande nybyggnationer och renoveringar
som kunde gottskrivas den tyska väl fungerande monetärt finansierade
ekonomin baserad på fiat-pengar. Den senare är ett fullständigt utklassande
överlägset ekonomiskt system. Böcker i allmänhistoria, ekonomisk historia och
nationalekonomi berättar idag i mycket liten text, eller inte alls, om den
synnerligen viktiga jämförelse som jag tar upp här. Viktig i den bemärkelsen att
det inte är teori som talar, utan fakta. Min fråga till er, som författar ovan
nämnda nationalekonomiska läroböcker ämnade för dagens vetgiriga och
sanningskrävande studenter, är varför ni som lärare, ja, många gånger
professorer med stora kunskaper, väljer att undanhålla viktig information om
dessa två separata, men jämförbara, i stort sett samtidiga samhällsekonomiska
skeenden? Är det inte er uppgift som vetenskapens representanter och väktare
att även redovisa det som är obekvämt, som är till er egen och era
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uppdragsgivares nackdel? Eller väljer ni att definiera begreppet vetenskap med
skygglapparna på? Jag har viktiga saker att säga om vad vetenskap de facto
innebär, men hänskjuter den saken till del III i min trilogi. Nu återvänder vi
istället till år 1941.

Den 7 december 1941…
anföll, som vi vet, Japan Pearl Harbor513, med konsekvensen att USA aktivt gick
in i andra världskriget. Först från och med detta datum, då krigsekonomin
rullade igång på allvar i Amerika, upphörde arbetslösheten helt och hållet. Då
blev det ordentlig fart i den amerikanska nationalekonomin. Arbetslösheten
försvann nästan omedelbart, därför att den amerikanska statsmakten började
bygga arméer, fartyg och flygplan, samtidigt som kvinnorna i stora delar av
USA fick ta männens arbeten i fabrikerna och annorstädes, när de senare
kallades in. Då att veta att också denna enorma upprustning bekostades med lån
mot ränta, så kallade krigslån.
När jag tittar på de ekonomiska siffror som dessa stora krigslån, och den
amerikanska statsskulden, då representerade (lånen omräknade till dagens
penningvärde), när USA rustade för fullt under andra världskriget, är det lite
häpnadsväckande att det, trots att samhället gick på högvarv, handlar om
förhållandevis blygsamma belopp jämfört med dagens amerikanska låne- och
därmed skuldnivå. Det pekar på i vilken grad Amerikas skuldsättning har ökat
till följd av det pyramidspel, som nutida amerikansk nationalekonomi de facto
är. Idag står det amerikanska folket inför utsikten att tvingas betala tillbaka en
statsskuld, som enbart den är så gigantisk, att det är sakligt att tala om en absurd
situation, på gränsen till en skuldfälla. En situation som mycket snart kommer
att utvecklas till en verklig skuldfälla, om inte radikala förändringar införs i den
amerikanska nationalekonomin. Där den mest radikala förändringen också är
den bästa: att helt sonika helt och hållet byta ekonomiskt system. Mitt förslag till
hur denna lösning bör utformas i detalj följer senare texten.

Generalslutsatsen som jag önskar åskådliggöra…
med detta jämförande exempel mellan amerikansk (1933-1939) och tysk
återhämtning (1934-1936) efter ”den stora depressionen”, är sålunda att
återhämtningskraften i bästa fall blir halvdan och måttlig, när man använder sig
av en pyramidspelsmetod, som den centralbanksekonomiska, grundad på
principen ut- och inlåning mot ränta. Om samhället istället struntar i den
utlånande och räntebegärande mellanhanden (bankväsendet), och istället direkt
för ut egentillverkade pengar till samhället, i enlighet med principerna för en
monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar, sker istället ”ett under”.
Till denna jämförelse kan fogas det häpnadsväckande att den tyska
ekonomin återhämtade sig på ett överlägset sätt, trots att USA, till skillnad
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Tyskland, undslapp bankblockad under sin sex år långa återhämtningsperiod.
USA behövde aldrig kämpa med och anpassa sig till en utrikeshandel präglad av
primitiv byteshandel. Vidare bör man veta att USA inte hade varit utsatt för
någon föregående förödande inflation, som hade övergått i hyperinflation, likt
den Tyskland hade genomlidit under åren 1923-1934. Den tyska ekonomisegern
är i detta ljus än mer anmärkningsvärd. Så ser det historiska facit ut utifrån de
fakta som står till förfogande.
Om man använder sig av en pyramidspelsmetod514 som samhällsbyggande
fundament, riskerar man att den ekonomiska återhämtningen förr eller senare
kommer av sig, p.g.a. ett ständigt nettodränage av pengar (smörjolja) från
samhällsekonomin. Samhällsbyggnationen börjar då till slut att krackelera,
därför att det underliggande pyramidspelet och pengabristen genererar en
lågkonjunktur (när obetalda skulder och räntor i bankernas bokföring blir så stor,
att de beslutar att strypa utlåningen). En lågkonjunktur som då i sin tur spär på
bristen på pengar. En ond cirkel och nedåtgående spiral är därmed skapad, som
till sist i värsta fall slutar i kollaps. Det initiala penningdränaget uppstår genom
att samhället ständigt påtvingas amorteringar och räntebetalningar till utlånaren
(bankerna), samtidigt som samhället kontinuerligt behöver mer pengar för att
kunna växa och underhålla tusen och en detaljer, och för att hålla mängden
nödvändig smörjolja (pengarna i cirkulation) optimal.
En centralbanksekonomi i sin renodlade form är sålunda ett system, där
pengar förs ut till samhället i huvudsak genom lån mot ränta, vilket jag i detalj
gick igenom i analysen av kapitalismens gigantiska pyramidspel. En
förhållandevis liten del, som förmodligen i reda pengar är en kolossalt stor
summa, förs ut som gåvor (så kallade kvantitativa lättnader av olika slag, hemlig
finansiering av militär forskning och underrättelsetjänster, mutor och korruption
etcetera). Fram träder ett så kallat nationalekonomiskt system som rent
faktamässigt, just p.g.a. pyramidspelskonstruktionen, objektivt måste betraktas
som ett mycket kraftlöst ekonomiskt system, särskilt i jämförelse med ett väl
fungerande monetärt finansierat ekonomisystem baserat på fiat-pengar, där
”man böjer sig ner på plats” (utan mellanhand) efter ”det vatten” samhället
behöver. Det var detta faktum som USA:s 16:e president, Abraham Lincoln, var
fullt införstådd med. USA:s 32:a president, Franklin D. Roosevelt, skrev 1933:
”… ett finansiellt element i de stora centren har ägt regeringen ända sedan Andrew
Jacksons dagar.[…] Landet går igenom en upprepning av Jacksons kamp med Bank of
the United States (amerikanska centralbanken; min anmärkning) - bara på en vida större
och bredare grundval.”
Citatet på engelska: ”…a financial element in the large centers has owned the
government since the days of Andrew Jackson.[…] The country is going through a
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repetition of Jackson´s fight with the Bank of the United States - only on a far bigger
and broader basis.”515

Ur detta kan man underförstått utläsa att Franklin D. Roosevelt hela tiden hade
att anpassa sig till den dolda diktatoriska makten i politikens kulisser, och att
han som politiker väl kände till vilka spelregler som gällde. Att Andrew
Jackson, USA:s 7:e president, här kommer in i bilden (se citatet ovan), är därför
att Jackson mer än någon annan amerikansk president öppet och på högsta
politiska nivå bekämpade bankirmakten516. Roosevelt ville med sina ord
förmedla till eftervärlden sin medvetenhet om den saken, och att kampen
fortfarande var högst aktuell, om än i långt större skala än när Jackson stred. Det
vill säga kampen mot den bankirmakt, som jag i min trilogi visar är inget annat
en simpel kriminell organisation i högintelligent tappning, som ägnar sig åt så
kallad högnivåkriminalitet (se bland annat del III i trilogin).
Om bankirerna blir fråntagna makten över de penningtillverkande
maskinerna, som de sedan århundraden genom serier av lögner och bedrägerier
och förmodligen också hot och i vissa fall mord (något de stora utredningarna
får undersöka närmare) har manipulerat sig till, reduceras de från en stund till en
annan till en ganska ömklig skara personer jämfört med hittills, med mycket
begränsad makt. Ett för bankirerna mycket känsligt faktum, som de är ytterst
medvetna om, och kommer att göra allt för att förhindra att det förverkligas.
Deras avsikt är att behålla makten (det gäller här att förstå att det handlar om en
kategori utpräglade maktmänniskor, som inte i första taget frivilligt kommer att
lämna ifrån sig denna makt), varför det hela kan utvecklas till en ganska så
våldsam kamp, om nu den allmänna folkviljan står fast vid att genomdriva
förändring, vilket bland annat jag vill bidra till. Ty alternativet är det som annars
snart är ett faktum: att en ytterst liten kombinerad klepto517- och plutokrati518 styr
världen efter eget gottfinnande, medan resten av mänskligheten har rollen som
denna elits slavväsen...
Och när det gått så långt, är det betydligt svårare att göra uppror, än medan
man ännu äger viss grad av frihet att organisera sig. Man kan till och med
förutspå hur kampen kommer att gå till, åtminstone i första instans, i rätten:
Bankirmakten kommer här att skicka fram sina absolut främsta, högintelligenta,
jurister, vars uppgift blir att juridiskt vrida och vända på varje framförd
anklagelse och dito argument som misskrediterar deras uppdragsgivare. Dessa,
världens högst avlönade jurister, hämtade från världens mest ansedda
juristfirmor, specialskolade i retorisk färdighet, övertalningsförmåga, osaklig
demagogi, juridisk kryphålstaktik och dito skyttegravskrigföring, kommer göra
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allt, jag säger allt, för att vrida varje argument till ett motargument, deras
arbetsgivare till gagn. Det vill säga hävda att bankirerna är allt annat än
kriminella, som otacksamma så kallade avslöjare, eller ”whistleblowers”, som
jag själv, påstår, utan i själva verket är att uppfatta som samhällets och
världssamhällets verkliga stöttepelare. Och ”bevisen” för den saken kommer inte
att saknas, utan staplas på rad, vackert paketerade. Men utgången i denna första
instans kommer att avgöras inte bara av sedvanlig juridisk kompetens (sådan
kommer kärandesidan givetvis också att behöva), utan man kommer även att
ställas inför konstitutionell logisk kompetens på modern högre matematisk nivå.
Matematiker på den nivå jag talar om här är vetenskapsmän i dess sanna mening.
Och är då konstitutionell logik ämnet för dagen, är det garanterat bara en sak
som gäller: Sanningen. Som varken vid det tillfället eller annars heller för den
delen i konstitutionellt logiska sammanhang är öppen för köpslående.
Vet då att dylika konfrontationer mellan juridiken och konstitutionell logik i
så fall på intet sätt är något nytt. Det var dylika spektakulära
sammandrabbningar som gång efter annan spelades ut när det matematiska
geniet Gottfried Wilhelm (von) Leibnitz519 under perioder av sin levnad valde att
biträda i tyska rättegångar med sin konstitutionella logiska kompetens på 1600och 1700-talet, något som då väckte uppmärksamhet. Leibnitz var så briljant i
sin argumentation att han blev ett fruktat namn bland sina juridiska motståndare,
som här mötte en överman. Leibnitz strukturerade nämligen upp
argumentationen i rättegångssalen. Om motståndarsidan i rättegångarna använde
sig av olika knep i syfte att vinna poäng, exempelvis genom att försköna,
förvränga eller undanhålla fakta, inte sällan med känslomässiga, demagogiska,
inslag, använde sig Leibnitz av motsatsen: kall, rationell, logisk saklighet.
Leibnitz tryckte sålunda på att det rationella och sakliga skulle sitta i
högsätet i rättegångsförhandlingen. Känsloargument och indirekt logisk
bevisföring var inget som skulle få avgöra juridiska mål, menade Leibnitz.
(Typiskt vid indirekt logisk bevisföring är att påståenden framförs, där
avgörande information utelämnas, mörkläggs, med följd att påståendet ytligt
betraktat ger sken av att vara ett logiskt ”bevis”, fast så egentligen inte är fallet.
Ett exempel är den i trilogins del I återgivna Zenon-paradoxen, där Akilles
”bevisas” aldrig hinna ikapp sköldpaddan - därför att divisionsaxiomet samt
teoremet om lösningen till linjära ekvationer har utelämnats. Ett i grunden falskt
påstående kan, om man är skicklig, fås att framstå som skenbart sant, vilket
Leibnitz var en mästare på att avslöja. Detta med mörkläggningar av egentliga
fakta och döljande av sann information är så vanligt i dagens samhälle, att det är
den egentliga orsaken till att jag i trilogin gång på gång rekommenderar att stora
utredningar nu sätts igång, så att så mycket hittills mörklagd, undanstoppad,
information, nu dras fram i det klara dagsljuset. Det kan handla om att
synliggöra både smått och stort, allt från simpla lögner ända till mord,
exempelvis på höga politiker eller andra, som den internationella bankirmakten
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har verkställt och dolt sedan ca 950-talet. Det är självklart att det då är en fördel
att i detta sammanhang ha expertis till sin tjänst av Leibnitz slag, d.v.s. erfarna
konstitutionella logiker, som har en extraordinär förmåga att genomskåda
illusionsmakeri och manipulativt beteende.)
Det jag just har anfört, om vad svarandesidan (bankirmakten) har att vänta när
konstitutionell logik kommer in i rättegångsbilden, handlar inte på något sätt om
personliga åsikter, utan om krassa konstateranden. Därför finns det - vilket jag
vill att människor skall veta - goda chanser att de rättegångar som nu stundar,
kommer att bli historiska, där bankirmakten och deras handgångna inte kommer
att tillhöra det vinnande laget. Ty att denna gång klara sig genom att ljuga,
förvränga, försköna och demagogiskt suggerera, om än på ett högintelligent sätt,
på bekostnad av det objektiva och sakliga, kommer inte att hålla.

De stora utredningarna…
Min rekommendation till er som kommer att delta i de kommande stora
utredningarna är att organisera genomsökning av, eller själva ambitiöst söka
igenom, tusentals, kanske tiotusentals, referenser från hela världen, som också
involverar de gamla persiska, egyptiska, arabiska, kinesiska och asiatiska
mångtusenåriga kulturernas skiftande berättelser i det vi benämner ekonomisk
historia, i den mån sådana är tillgängliga. För att sedan genom att avancerat
sammanställa kanske miljontals detaljfakta, skapa en så korrekt historisk
generalsammanfattning som möjligt i form av en bild i stort av människans
ekonomiska historia, där alla hennes använda ekonomiska system sammanställs:
1. Alla de grundmässigt nationalekonomiska system, där pengar förs ut
som lån mot ränta, med inslag av gåvor, mutor, hemlig finansiering till
forskning och underrättelsetjänster, kvantitativa lättnader etcetera
2. Monetärt finansiella ekonomiska system baserade på fiat-pengar, där
pengar enbart förs ut som gåvor, alternativt till viss del genom räntefria lån,
samtidigt som låneamorteringarna kan skjutas upp i princip på obestämd
tid.
3. Där monetärt finansiella ekonomiska system baserade på fiat-pengar har
använts med ett inslag av både gåvor och lån, det senare mot en
förhållandevis låg ränta, likt det system som Benjamin Franklin använde på
sin tid i Pennsylvania.
Det viktiga är att det verkställs en redovisning, där samhällsekonomiska
samhällsbyggare och föregångsmän som kung Henry I, drottning Elisabeth I,
Massachusettspolitikerna, Benjamin Franklin, ön Guernseys kommunpolitiker,
Abraham Lincoln, Hjalmar Schacht och många fler framsynta samhällsbyggare
bereds plats, och där både likheter och skillnader mellan dessa likar diskuteras.
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Och där en ingående jämförelse görs mellan centralbanksekonomis och monetärt
finansierad ekonomis sätt att arbeta och distribuera pengar till samhällen, vare
sig den senare är väl fungerande eller inte, vare sig den är vad jag kallar
människovänlig eller inte.
I del III av trilogin visar jag hur de stora utredningarnas utförare med hjälp
av superdatorer kan applicera speciella sökalgoritmer (det heter så, men det är
inget ord att lägga på minnet) på framarbetade fakta. Sökalgoritmer som redan
existerar inom modern högre matematik, där syftet är att skapa en associativ
korskopplingsanalys, som kommer att visa sig mycket värdefull när man skall
jämföra och koppla samman fakta från till att börja med hundratals, senare
kanske tiotusentals, olika sakkällor. Målet skall vara att skapa en solid
kärndatabas av sammankopplade fakta av utomordentlig kvalitet, som kan
användas som bevis och stöd i ovan nämnda juridiska sammanhang. Inget skall
här lämnas åt slumpen, utan vetenskaplig noggrannhet och bevisföring är det
som bör vara vägledande. Den saken i sig kommer att redan på förhand
sannolikt delvis ta loven av försvaret. Ty inget kommer då att vara sig likt från
gamla tider för svarandesidan, då man kom långt på vältrimmat munläder och
välfylld plånbok, ofta längre än med sakargument och god bevisföring.
Begreppet juridik kommer genom en rättegång genomförd på ovan skisserat
sätt att i själva verket genomgå en behövlig utveckling. Ty den här gången
kommer det etisk-moraliska tänkandet att spela huvudrollen. Så har det alltså
inte alltid varit tidigare. Inte alltid, men heller inte sällan, har juridik varit en
dunkel och dubiös verksamhet, fylld av manipulationer, mörkläggningar, inslag
av mutor och korruption, och ibland kanske till och med på förhand uppgjorda
rättegångar, där domare/åklagare/advokater/nämndemän suttit på två stolar
samtidigt och varit jäviga, och därför inte opartiska. Ja, det som jag här skisserar
är en forsknings- och redovisningsuppgift som heter duga! - Som sålunda bådar
gott för framtiden.
Syftet skall den här gången dessutom vara att ge såväl den globala
allmänheten som världens nationalekonomer ett genomarbetat ekonomihistoriskt
underlag, för att dessa skall kunna ta ställning till vad som faktiskt har hänt
ekonomiskt under olika tidsskeden i den mänskliga civilisationens
utvecklingshistoria, utan att invigda politiker och andra invigda personer får
möjlighet att mörklägga. Det övergripande syftet med en sådan utredning skall
vara att skapa ett hållbart ekonomiskt system i världen, byggt på det bästa, som
leder till en human och välfungerande värld. Endast med ett fullgott underlag
kan ett dylikt system, utifrån olika valmöjligheter, skapas, eftersom ekonomiska
system är avancerade och komplexa till sin natur. Jag betonar: Kapitalism samt
monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar är inte svart och vitt, yin
och yang vid jämförelse. Båda begreppen eller systemen innehåller både
historiskt och systemmässigt mängder med nyanser, varför det gäller att hålla
tungan rätt i mun när man gör en högintelligent jämförelse och utvärdering i
syfte att skapa ett verkligt hållbart, ickemanipulativt, ickediskriminerande
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framtida ekonomiskt system i världen. Ett ekonomiskt system som denna gång
är både människovänligt, i det att det ser till alla människors lika behov, och
utomordentligt välfungerande - denna gång sålunda för allas bästa, inte bara till
gagn för några få.
Till exempel ser jag att den detalj som Tyskland mellan åren 1934-1936
representerar i ekonomisk historia, idag redovisas i modern ekonomisk
historielitteratur mycket knapphändigt, vinklat och sakligt sett mörklagt,
censurerat, helt utan att jämförelser dras till den parallell som Abraham Lincolns
ekonomi de facto utgör. Det är näst intill en omöjlighet för allmänheten, och
även för studenter i nationalekonomi (centralbanksekonomi), att få en
rättvisande bild av vad Hjalmar Schacht med kolleger uträttade med hjälp av
monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar i Tyskland under de
nämnda åren.
Jag rekommenderar att ni gör omfattande intervjuer med eventuellt ännu
levande personer från denna tid både i och utanför Tyskland, så att ni också via
den muntliga hågkomsten kan få fram information om hur den tyska monetärt
finansierade ekonomin baserad på fiat-pengar fungerade i praktiken.
Nürnbergrättegångarnas protokoll innehåller som sagt ett omfattande material,
därför att ingående förhör hölls under flera månader med de som ställdes inför
rätta.

Vad man måste förstå…
att Tyskland under mellankrigsåren och fram till andra världskrigets slut inte
ensidigt handlade om den farliga politikern Adolf Hitler och dennes nazism och
avskyvärda brott mot folkrätten och mänskligheten. Tidsperioden handlade
också om en lång rad andra betydelsefulla personer och händelser, ja, egentligen
om hela det tyska folket, dess industriledare med den tyska industrin, människor
räknade i tiotals miljoner, som all bidrog med en omfattande arbetsinsats och
verkställde den stora tyska ekonomiska omsvängningen. Som kan indelas i 6
distinkta underperioder med delvis mycket olika innehåll och händelseförlopp:
1. 1919 - 1923
2. 1923 - 1933
3. 1933 - 1934
4. 1934 - 1936
5. 1936 - 1939
6. 1939 - 1945
Det fanns också krafter inom den dåvarande tyska krigsmakten som insåg att
Hitler allvarligt skadade Tyskland. För att nämna några: överste Claus Schenk
von Stauffenberg, generalfältmarskalk Ervin Rommel, fältmarskalk Erwin von
Witzleben, brigadgeneral-general Hans Oster och general Ludwig Beck. När så
höga officerare med så mycket samlad kunskap och hög intelligens, alla väljer
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att trotsa sin överbefälhavare, är det givet att det är ett tecken på att dessa
officerare inte längre har något förtroende för sin överbefälhavare och det
politiska system de är en del av.520
Jag önskar att du skall förstå, att det är först när en nyanserad, objektiv och
saklig bild, grundad på en synnerligen omfattande databas, framarbetad av
kanske tusentals personer, finns tillgänglig, som vi, världens många människor,
förhoppningsvis kan få ett generalfacit, en bild i stort, av den ekonomiska
historien i dess helhet. Idag finns det över 8 300 universitet och förmodligen lika
många högskolor i världssamhället. Lägg till detta de många prestigefyllda
forskningsinstituten med sina forskare, som jag bara nämnt en bråkdel av, och
hela den del av den totala intelligentian i världen som författare, regissörer,
skådespelare, fria ”outsider”-forskare etc. utgör. Alla dessa instanser utgör
tillsammans en enorm potential för att kunna arbeta fram den gedigna analys
som jag efterlyser. När många kommer samman kring olika samarbetsprojekt, är
de relativt enkla att genomföra, särskilt med dagens internet och kraftfulla
datorer som arbetsredskap.

520 Jag vill rekommendera filmerna Stauffenberg (Operation Valkyrie) regisserad av Sebastian K, och Valkyire
regisserad av Bryan Singer. Filmerna visar på de krafter som fanns inom den dåvarande tyska krigsmakten och
som insåg att Hitler allvarligt skadade Tyskland.
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Kapitel 43
Åter till de 25 godsvagnarna vid slottet Altan i
Niederschlesien
Detta är ett långt kapitel (ca 28 sidor). Information har tillkommit i sista stund
och infogats när övrig kapitelindelning redan varit klar med fotnoter och
korsindexreferenser lagda.
Här återkommer jag till den kanske avgörande frågan: Vilka är då
storspindlarna och spindlarna? Mästerhjärnorna (!) bakom det gigantiska
kapitalistiska pyramidspelet i världen521, som kan ses som ett omfattande
nätverk, en övergripande organiserad enhet. Vilken är deras organisation?
Kapitalismens uppbyggnad och genomförande minut för minut bygger, enligt
mina uträkningar och min summering, på att en liten grupp personer i världen
har världens ekonomiska bild i stort tydlig för sina ögon i varje ögonblick i
princip. Man kan se det som ett spel som administreras från ”ett hemligt
manöverrum”522 med hjälp av pyramidspelets verkliga tabell 1 (som i
verkligheten är många simultana likartade tabeller att hålla reda på). Där denna
innersta grupp, utifrån denna helhetsbild, kan ge direktiv via det jag kallar
pyramidspelets shuntventil och andra reglerfunktioner.
Till exempel när det är dags att avbryta ett lokalt nationellt pågående
pyramidspel någonstans i världen (p.g.a. överhettningen i högkonjunkturfasen),
eller när det är dags att bygga upp ett nytt pyramidspel med dess
högkonjunkturfas och frikostiga penningutlåning i en annan del av världen, efter
att de fem svärden under den förelöpande lågkonjunkturen har fått göra sitt. Allt
hela tiden verkställt med de mångfaldiga och spridda pyramidspelens långsiktiga
fyra målsättningar som ett gemensamt övergripande mål. Fyra målsättningar
som årtionde efter årtionde, århundrade efter århundrade, genomförts med
precision vad gäller brutalitet och graverande brist på empati och
människokärlek i vad som med dagens facit i hand kan beskrivas som byggandet
av ett kapitalistiskt tusenårsrike, om vi sätter början till ungefär 950-talet i
Europa. Där grunden för detta tusenårsimperium hela tiden har stavats utlåning
av pengar mot ränta.
Nå, finns det objektivt betraktat, vilket jag anser att det gör, en hemlig,
urskiljbar organisation i bakgrunden av detta gigantiska pyramidspel? En
maktorganisation som i så fall verkar vid sidan om alla öppna institutioner i de
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Se Lina, Jüri (200/) Världsbyggarnas Bedrägeri i sin helhet då det är en lång rad referenser som
redovisas. Det Lina avslöjar är komplext (extremt omfattande) och kräver ett mycket inträngande
litteraturstudium i de många referenser han lämnar. Lina har skrivit ytterligare böcker som tar upp
frimurarmanipulationen i samhället samt producerat filmer som med hjälp av arkivmaterial belyser frimurarna.
Vissa avsnitt i filmerna visar en ondska som är närmast ofattbar, varför en varning ges till känsliga personer.
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åtminstone ytligt sett demokratiska samhällena på jorden, men ändå samtidigt
verkar mitt i dem? En odemokratisk, hierarkisk, toppstyrd, konservativ
organisation, med synligt skal, men med sitt djupare innehåll och syfte
hemlighållet, d.v.s. med sitt sanna jag dolt under en täckmantel. Existerar en
dylik organisation i det moderna samhället? En sammanslutning där samhällets
högsta toppar informellt, utan att på något sätt väcka uppmärksamhet, kan
träffas regelbundet, lära känna varandra, skapa kontaktnät och lojalitetsband,
och göra karriär inom organisationen, parallellt med att de i olika grad invigs i
organisationens hemligheter. Detta samtidigt som man som enskild medlem, till
organisationens och eget gagn, på olika nivåer tar emot och (lydigt) verkställer
order av skilda slag från högre ort, ytterst från den innersta eller högst uppsatta
gruppen av storspindlar/spindlar, den lilla utvalda gruppen som har den ultimata
helhetsöverblicken.
Jag talar här om order som har stor inverkan på samhället, men som saknar
all demokratisk förankring. Organisationens invalda medlemmar kan vara
generaler och andra höga officerspersoner inom det militära, domare, åklagare,
professorer inom den juridiska sfären, höga chefer inom polisen, bland annat
med makt att exempelvis kunna avbryta eller se till att känsliga utredningar,
inklusive brottsutredningar, ”inte fungerar”, alternativt lågprioriteras. Detta trots
att det finns noga definierade rutiner för hur dylika utredningar optimalt skall
handläggas. Den polisiära handläggningen av mordet på statsminister Olof
Palme är ett tydligt exempel på vad jag menar523, där särskilt de första
timmarnas ostrukturerade, kaosartade polisinsats (inklusive de prioriteringar,
delegeringar och rapporteringar som gjordes) är svårslagen när det gäller
schabbel, och där även den efterföljande utredningen ger mycket övrigt att
önska. Även högt uppsatta personer inom säkerhetstjänsterna kan med fog antas
vara medlemmar i den organisation jag avser, som till sin tjänst har en liten
grupp samvetslösa personer, som helt saknar empati och medkänsla för sina
medmänniskor, och därför är användbara av organisationen för de riktigt
”smutsiga jobben”, som ibland måste utföras, därför att det gagnar
organisationens syften.
Jag tänker på verkställandet av hot, utpressning och i undantagsfall
mordförsök och mord. ”Smutsiga jobb” kan handla om att på ett eller annat sätt
”eliminera” eller oskadliggöra opponenter eller människor som vägrar att
anpassa sig till organisationens spelregler: politiker, presidenter, men också
forskare som inte håller sig inom ramarna, undersökande journalister etcetera.
Om vi tittar på hur morden kan gå till, är ett scenario att dessa exempelvis
offentligt framställs som utförda av ”en ensam mentalsjuk person”, där slumpen
spelat roll - trots att verkligheten kan vara en helt annan. Där mordutredningarna
som görs, medvetet styrs till att bli ytligt och slarvigt verkställda, ibland så att
utredningarna framstår som själva motsatsen till hur polisarbete i syfte att
skydda ett samhälle är tänkt att fungera. Här skall man observera att det i stället
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är de personer som allvarligt skadar samhället som skyddas av inget mindre än
högt uppsatta inom både den öppna och hemliga polis- och militärmakten (i det
senare fallet både civil och militär säkerhetstjänst).
Inom den industriella sektorn kan det handla om att vissa företagsledare är
invigda organisationsmedlemmar, som ytterst på uppdrag av organisationens
storspindlar och spindlar, exempelvis bygger in olika former av högteknologi i
industriprodukter avsedda för masskonsumtion (exempelvis TV-apparater,
mobiltelefoner och datorer, skrivare etcetera ämnade för hemma- och
kontorsbruk). Högteknologi, som kan vara extremt utvecklad i syfte att övervaka
och registrera människor vad gäller deras integritet och åsikter (se analys del
III). Genom att de nämnda apparaterna är så billiga och vanliga, kommer
organisationen här bokstavligen gemene man ända in på livet, ända in i deras
vardagsrum, sängkammare etcetera. Ja, ungefär som Adolf Hitler på sin tid
övervakade människor med kameror dolda bakom speglar i särskilda lägenheter,
men numera utvecklat till global omfattning och betydligt mera sofistikerat och
mörklagt, något som jag analyserar mera djupgående i del III i trilogin.
Till den industriella sektorn hör också en del organisationsmedlemmar som
är ledare för och/eller ägare till de multinationella affärskonglomeraten i världen
(globala bjässar inom läkemedelsbranschen, energisektorn, elektronik- och
livsmedelsbranschen). Dessa personer är helt införstådda med att det pågår en
utstuderad gigantisk samhällsmanipulation, och är själva deltagare i spelet för
den kittlande maktens och förtjänstens skull. Att de allvarligt medverkar till
jordens förstörelse och till allvarligt sabotage mot mänskligheten väger helt
enkelt lättare än deras egna fördelar. Till de invigda som regelbundet träffas
inom organisationen, som jag målar ut ovan, hör också regeringsmedlemmar,
d.v.s. åtminstone vissa ministrar, liksom också utvalda personer på höga
positioner inom departement och verk, liksom tjänstepersoner i nyckelposition
som övervakar känsliga statliga och kommunala utredningar, vars utfall har
betydelse för den dolda makten i organisationens bakgrund. Dessa utredningar
kan på så sätt ”skräddarsys” efter nämnda makts behov.
Invigda organisationsmedlemmar finns också strategiskt utplacerade inom
hela den offentliga kommunala sektorn i alla berörda länder, där deras folkliga
företrädande bara är ett spel för galleriet. I stället tjänar de helt andra herrar,
ytterst organisationens hemlighetsfulla toppskikt. De invigda politiker, som jag
talar om här, sviker inte sällan sina väljare genom att rättfärdiga sina många
gånger ur folklig synpunkt kontroversiella beslut med att politik handlar om att
”kompromissa”, trots att detta är en påhittad anledning. Ytterst har
storspindlarna och spindlarna på så sätt medvetet konstruerat ett politiskt system
som omöjliggör för starka men oinvigda politiker att komma till tals, därför att
dessa inte ”kompromissar”, varpå de marginaliseras, och politiken blir i
motsvarande grad kraftlös.
Men ibland händer det att kraftfulla oinvigda politiker tack vare sin
målmedvetenhet och starka ideologiska övertygelse ändå lyckas bryta igenom
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”kompromissandet”, och får gehör för sina ståndpunkter. I sådana sällsynta
ögonblick är dessa i politiskt hänseende lika mäktiga som storspindlarna och
spindlarna. Vilket dock i förlängningen många gånger kommer att stå dem dyrt,
visar det historiska facit: Inte sällan slutar deras tillfälliga framgångssaga i mord
eller mordförsök. Det politiska systemet är sålunda ytterst designat att i första
hand gå den dolda makten och dess gigantiska bankbluff till mötes, inte folket.
De jag kallar organisationens invigda indikeras också finnas representerade
på högsta verkställande nivå inom de politiska partierna, liksom i partiernas
tankesmedjor och oerhört viktiga pressansvarighetsfunktioner (som är deras
image mot omvärlden). Inom media indikeras invigda personer finnas på i första
hand ägar- och ansvarig utgivarnivå, i andra hand redaktionschefer i
nyckelposition. Inom universitets- och högskolevärlden, med hithörande
forskningsinstitut (både privata och statliga), är det oerhört betydelsefullt för den
dolda makten att ha invigda personer på strategisk plats, som kontrollerar och
ser till att verksamheterna håller sig inom förutbestämda ramar, och att ingen får
för sig att börja arbeta förutsättningslöst, med risk att i så fall komma i kontakt
med det jag kallar första spadtaget-information och helhetsseende, vilket skulle
kunna vara mycket avslöjande. Vanligtvis handlar det om utvalda politiker som
sitter i universitetens och högskolornas styrelser. Jag talar här om personer som
är graverande inkompetenta när det gäller vetenskap, men ändå på ett
samhällsmanipulativt sätt är givna makt att styra över forskarsamhället.
Invigda inom den akademiska världen indikeras också finnas på olika
individnivåer: rektor, dekanus, prefekter, ned till vissa professorer, docenter och
lektorer, samt befattningshavare inom forskningsråd och de organ som förser
forskarsamhället med forskningsbidrag. Den här sfären av enskilda invigda
befattningshavare omhuldar påfallande ofta en speciell attityd till avslöjande
information, som var vanlig i Hitlertyskland på 1930-talet, innan det blev
uppenbart för alla och envar vilka Hitlers egentliga ambitioner var: Man säger
med inslag av arrogans och högdragenhet att den avslöjande informationen
handlar om konspirationsteorier och intet annat. Det vill säga förespråkar man
att det inte finns någon anledning att fästa någon som helst avsikt vid
”avslöjandena”, eller ens utreda om det ligger någon sanning i vad de påstår,
t.ex. det jag och andra för till torgs. Ja, sådana var som sagt tongångarna på 30talet också. Och när man sedan så småningom kom till insikt om att olika
observatörers förfärande indikationer om Hitler faktiskt stämde, hade värdefull
tid för motåtgärder gått förlorad.
Vi är många avslöjare idag som kommer att bemötas av liknande kraftfulla,
för att inte säga hånfulla, motreaktioner av högt uppsatta, lärda, och inte sällan
invigda, akademiker. Så kommer min egen trilogi att bemötas.
Idag träder en lång rad personer fram och vågar påpeka allvarliga obalanser
samhället. Obalanser som ofta kräver mod utöver det vanliga för att påtalas och
också kräver kunskaper på djupet. Filmer som Novemberrevolutionen 1985 och
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Vem vill bli pensionär av Dan Josefsson524, Thrive av Foster Gamble525, Inside
Job av Charles Ferguson,526 Money as Debt I & II av Paul Grignon527 och
Capitalism: A love story av Michael Moore528, liksom böcker som Bankerna och
Skuldnätet av den amerikanska advokaten Ellen Hodgson Brown529, Vad är
pengar? av Andreas Cervenka,530 Pengar – på planetens villkor av Åsa
Brandberg531 och andra verk av intellektuella författare som Brian Freemantle532,
Ralf Sundberg533, Erik Enby534, Johan Thyberg,535 Jüri Lina536, Peter Rawet537,
Johan Ehrenberg538, Mats Sederholm539, Börje Lindström540, Hjalmar Schacht541,
Joel Dahlberg542, Jonas Elvander 543, Helen Garlick544, Eva Joly545, de ryska
forskarna i materialet från de 25 godsvagnarna546 etcetera. Advokaten Henning
Wittes avslöjande verksamhet547 samt Facebook- eller andra webbnätverk som
exempelvis Nätverket mot bankernas mot bankernas skapande av pengar ur
luft548 samt Ekonomisk Reform549 drar sitt strå till stacken. Detta är bara några få
exempel på högaktuella avslöjare och/eller personer som engagerar sig i frågor
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som leder till att djupgående hyckleri och/eller oegentligheter, mörkläggningar i
samhället påpekas.
Exempel på internationellt uppmärksammade whistleblowers under 1900talet och här på 2000-talet…
Daniel Ellsberg…”krigsanalytikern som 1971 offentliggjorde det som kom
att kallas the Pentagon Papers, dokument som bidrog till att vända den
amerikanska opinionen mot Vietnamkriget.”550…”Dokumenten avslöjade att den
amerikanska regimen tidigt förstått att kriget troligen inte kunde vinnas och att
det skulle komma att kräva många fler dödsfall än vad de offentliggjorda
analyserna spådde.”551… Vidare visade Pentagonpappren att president Lyndon B
Johnsons administration systematiskt ljög för det amerikanska folket och
kongressen inom ett sakområde som var av stor vikt för det amerikanska
folket552…”
1971 läckte Ellsberg the Pentagon Papers till New York Times som den 13
juni publicerade den första delen av den 7 000 sidor långa dokumentsamlingen.
Under 15 dagar hindrades sedan tidningen från ytterligare publicering på order
av Nixon-administrationen. Högsta domstolen fördömde dock förbudet, och
publiceringen kunde återupptas.”553…” Ellsberg, som förstod att FBI trots
tidningarnas källskydd snart skulle få tag i honom, gick under jorden tills han
den 28 juni offentligt överlämnade sig till åklagarmyndigheten i Boston. Han
åtalades för stöld, konspiration och spionage och räknade med att få tillbringa
återstoden av sitt liv i fängelse. Nixon-regimen hade dock genom ett flertal
kriminella handlingar, såsom inbrott hos Ellsbergs psykolog och planerat mord
på Ellsberg själv, försökt att misskreditera honom och därmed undkomma den
politiska katastrof som hotade genom the Pentagon Papers. Dessa försök
avslöjades och ledde till att domstolen underkände åtalet mot Ellsberg. Inbrottet
hos psykologen kom vidare att ingå i Watergateaffären som fällde Nixonadministrationen.”554
Mark Felt… Deep Throat eller ”Källan bakom 1970-talets Watergateavslöjanden i USA. Felt var biträdande FBI-chef på 1970-talet och den som
läckte de uppgifter till Washington Post som ledde till att president Richard
Nixon tvingades avgå 1974”555…
”I en intervju i tidningen Vanity Fair den 31 maj 2005 berättade Felt att han var
Watergate-källan ”Deep Throat”, vilket också samma dag bekräftades av Bob
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Woodward.”556… De undersökande journalisterna Bob Woodward och Carl Bernstein
fick 1973 Pulitzerpriset för sin insats att avslöja Watergateskandalen557.

Håkan Isacson…”Var anställd vid den hemliga svenska underrättelsetjänsten
IB, som bland annat bedrev olagligt spionage mot svenska medborgare och
avslöjade det som kom att kallas IB-affären (min anm: år 1973) för
journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou.”558 IB dök senar upp i affären med
Sjukhusspionen där det avslöjades att man inom Svenska LO hade ett antal
informatörer (1974 – 1975) som spionerade på de anställda inom sjukvården i
Göteborg med hjälp av IB. ”Landsorganisationen i Sverige (LO) är en
sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer i Sverige, bildad
1898.”559… Sjukhusaffären har granskats av fyra utredningar och varit uppe i
riksdagens konstitutionsutskott och i riksdagsdebatter utan att det tydligt
framkommit vem som egentligen var uppdragsgivaren560. De stora
utredningarna rekommenderas gå på djupet i denna affär så svenska folket får
klart för sig vad delar av svenska staten egentligen höll på med i tydliga lagbrott
som svenska staten än idag inte har ställts till ansvar för.
Coleen Rowley…”FBI-medarbetare som 2002 utnämndes av Time Magazine till
en av årets tre viktigaste personer för att hon avslöjat att man på FBI:s
huvudkontor blockerat förhandskännedom om 11 september-attackerna.”561, 562
Bradley Manning…”Soldaten som i dagarna ställts inför rätta för att till
Wikileaks ha överlämnat tiotusentals hemliga handlingar han kom över i sitt
arbete”563
Edward Snowden… före detta anställd inom både CIA och NSA som avslöjade
att NSA har tillgång till sociala nätverksinformation som lagras på nio av de
stora sociala nätverksföretagen i världen: Apple, Facebook, Google, Microsoft,
Yahoo, AOL, Paltalk, Skype och Youtube. Chefredaktören för dagstidningen
Dagens Nyheter Peter Wolodarski skriver564: ”Det känsliga är omfattningen av
avlyssningen och bristen på demokratisk insyn. Bilden växer fram av en stat
som tar sig friheten att se allt som den bedömer relevant utan att balanseras av
någon nämnvärd kontrollmakt. Samtliga medborgare förvandlas till potentiella
brottsmisstänkta. Eller som Snowden uttryckte saken efter att ha arbetat för
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NSA-systemet och själv sett resultatet av övervakningen:.. När du plötsligt kan
se allt, och dessutom ganska ofta, inser du att det faktiskt handlar om
övergrepp… Det här är frågor som borde avgöras av folket och inte av någon
som bara är anställd av staten.”
En privatperson skriver i DN565 följande under rubriken: Vi kan inte offra
samhället för att rädda det: ”…Det går inte att skydda sig mot all terrorism. För
att närma sig ett totalt skydd krävs ett totalitärt samhälle (min anmärkning: en
fullt synlig diktatur med enpartistat som har total kontroll över sina
medborgare). Det är frestande att lägga lagförslag om mer avlyssning, mer
övervakning, fler inskränkningar i yttrandefriheten. Men risken är att man börjar
i fel ände. Det viktigaste är att beskriva vilket slags samhälle vi vill ha – ett
öppet samhälle, byggt på tillit. Det ligger en märklig trygghet i att tillåta en viss
osäkerhet.”
Jag vill med ovan som grund fråga dig som läser detta: Är det inte så att
samhällets invånare har en grundläggande rätt till ett privatliv? Jag själv anser
att denna grundläggande rätt behöver skrivas in grundlagen. Vad är din
uppfattning om rätten till ett privatliv? Har du ett sådant behov eller vill du att
allt om dig skall kunna vara känt av staten som ständigt insamlar information
om dig? En stat som ägnar sig åt en rad allvarliga lagbrott som systematisk
urkundsförfalskning, stöld och pyramidspel. En stat som i delar av sig själv är
högnivåkriminell.
Adolf Hitler, som skapade en tysk totalitär stat mellan åren 1934-1945 lät
bygga särskilda bostadslägenheter som erbjöds till uthyrning till intet ont anande
unga tyska par. Lockbetet var att man skulle få någonstans att bo där hyran var
billig och standarden god. Paren användes, utan att de tillfrågades eller
informerades som ”vetenskapliga” studieobjekt. Man smygfilmade dessa intet
ont anande människor med kamera bakom speglar i ett bakomliggande
insynsskyddat hemligt rum i anslutning till lägenheten. Adolf Hitlers diktatur
ville veta vad människorna pratade om, sysslade med på sin fritid, hade för sig
när de var fullständigt privata och hade djupt förtroliga och intima samtal med
varandra, vad man sade om Tyskland. I den östtyska diktaturen efter krigsslutet
1945 upprepades detta integritetskränkande tema med olika typer av hemlig
kontroll566 och övervakning, telefonavlyssning av människor i deras privatliv på
olika på den tidens sofistikerade sätt. Ett sakligt sett mycket omfattande
välorganiserat arkiv (Stasiarkivet) byggdes upp i Östtyskland och avslöjades när
Östtyskland föll och den tyska säkerhetspolisens personal inte mer än hann
påbörja brännande av dokument ur arkivet. Det visade sig att mängder med
människor hade anställts av den östtyska statsledningen att fungera som
angivare, spioner och infiltratörer på sina grannar och vänner och i sammanhang
man verkade i sitt yrke.
565
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Dagens Nyeter, 11 juni 2013, Kolumnen, s.5
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I en tv-intervju år 2006 sade USA:s nuvarande vicepresident Joe Biden följande:
”Jag behöver inte lyssna på dina telefonsamtal för att veta vad du gör. Om jag
känner till alla samtal du gjort kan jag slå fast vilka personer du talat med, och
jag får fram ett mönster om ditt liv som är mycket, mycket påträngande.”567
Biden var senator i USA:s kongress vid intervjutillfället och blev år 2009
vicepresident under president Barack Obama.
Här vill jag att du skall se att svenska staten å ena sidan vill veta mer och
mer om varje svensk samhällsinvånare för att kunna kontrollera denna vare sig
man är brottsmisstänkt eller ej, samtidigt som svenska staten ägnar sig åt
systematisk och välorganiserat hemlighetsmakeri om de känsliga grundvalar
som bygger vårt svenska samhälle. Nämligen de grundvalar som berör landets
penningtillverkande maskiner och svenska statens samarbete med bankväsendets
storspindlar och spindlar. På så sätt avslöjas en dold svensk diktatur som ger
sken av att vara demokrati och som ägnar stor kraft åt att dels mer och mer
kontrollera Sveriges befolkning samtidigt som man hemlighåller de ekonomiska
och politiska grundvalarna för det svenska samhället. Den dolda diktaturen finns
således i Sverige och den finns i ett stort antal ytterligare länder i världen,
nämligen de så kallade demokratiska centralbanksnationerna som alla har
”vetenskaperna” nationalekonomi och statsvetenskap som vetenskapsgrenar. Ni
i andra länder har era stora utredningar att göra.
I USA har kontrollen av samhällsinvånarna gått ännu längre än vad som just
nu sker i Sverige samtidigt som det helt öppet numera är privata kapitalistiska
krafter som driver en rad av de amerikanska universiteten, exempelvis
Rockefelleruniversitetet i New York. I USA har den akademiska kapitalismen
sålunda hunnit förhållandevis längre både vad avser kontroll av USA:s
befolkning som kontrollen av det amerikanska forskarsamhället. Ansvariga
svenska politiker har valt att ta efter vad som introducerats som akademisk
kapitalism i USA. Se analys i del I och längre fram i del II568. Lägg till detta att
varken i Sverige eller USA har den politiska makten gjorts uppmärksam på att
man samarbetar med ett bankväsende som ägnar sig åt urkundsförfalskning och
stöld i stor samhällsskala. I stället sker en systematisk statlig mörkläggning av
en rad explosivt känsliga samhällsfrågor som berör det vetenskapliga
sanningssökandet i båda dessa samhällen avseende åtminstone
nationalekonomin och statsvetenskapen samtidigt som statsapparaten och
bankväsendet väljer att i högre och högre grad kontrollera invånarna och
samtidigt ställer sig över flera av de lagar (lagarna om förbud mot
urkundsförfalskning, stöld och pyramidspel) man kräver att medborgarna i dessa
båda samhällen till punkt och pricka skall följa. Som du själv märker är det
känsliga indikationer som träder fram när information från olika
samhällsområden kopplas samman som jag gör i min trilogi. En bild i stort
träder fram som pekar på att kapitalismen är inget mindre än ett extremt
567 Dagens Nyheter, 16 juni 2013, Söndagskrönikan, s. 5
568 Se analys del I kapitel 10-11 samt del II kapitel 45 extra
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välfinansierat och välorganiserat högnivåkriminellt monster som är farligt för
invånarna, naturen och också många djur (ekosystemet) därför att kapitalismen
inte ser till helhetens väl utan endast till en liten elits väl på helhetens
bekostnad. Därför rekommenderar jag er i de stora utredningarna att nu göra
omfattande korskopplingsanalyser. Jag visar i del III mer på djupet hur en
korskopplingsanalys går till med hjälp av superdatorer och speciella algoritmer
som redan finns utarbetade inom modern högre matematik och som bland annat
den amerikanska säkerhetstjänsten NSA i USA redan använder sig av när de
kartlägger utlänningar med hjälp av bland annat telefonbolaget Verizon (ett av
världens största telekommunikationsbolag) samt de nio stora
internetserverbolagen jag nämnde om ovan. Också FBI i USA använder sig av
dessa algoritmer. Joe Biden ovan berörde mönster som arbetas fram med hjälp
av algoritmerna. Information eller mönster erhålles som sedan överlämnas i
hemlighet som utbytesinformation mellan säkerhetstjänster och där Sverige är
ett av de länder man utbyter information med och där Sveriges regering och
möjligen delar av riksdagen på så sätt får information om svenska medborgare
framforskat av åtminstone NSA i USA och som svenska säkerhetstjänster än så
länge inte får forska fram i Sverige men alltså redan går bakvägen via USA för
att få fram och så har man rundat den svenska lagen om integritetsskydd av
svenska medborgare. Ännu ett dolt lagbrott med andra ord. Återigen pekar jag
på behovet av en samhällsdebatt om de särskilda psykologiska persontesten569så
vi en gång för alla i det svenska samhället kommer tillrätta med dessa ständigt
uppdykande personer med svagt utvecklad etik och moral på känsliga svenska
nyckelpositioner inom svensk statsförvaltning, riksdag och regering. Personer
som idag i rader av fall inte tänker med hjärtat samtidigt som de inte verkar ha
några betänkligheter med att ställa sig över svensk lag och samtidigt hycklar
med att lagarna gäller för alla i samhället.
Därmed vänder vi blicken mot vetenskapen och åtminstone svenska statens
indikerade inblandning i att kontrollera vetenskapens sanningssökande inom
nationalekonomi och statsvetenskap i Sverige. Vad som träder fram är en bild
som för tankarna till en framväxande dold svensk totalitär stat i sken av att
Sverige är en demokrati där svenska staten ger sken av att värna om såväl den
vetenskapliga sanning som den svenska demokratin. Vad som framskymtar är
att det existerar en hemlig organisation i bakgrunden av det svenska samhället
utanför demokratins regler och kontroll. En hemlig organisation som styr delar
av svensk statsförvaltning, riksdag och regering och en rad andra
nyckelfunktioner i det svenska samhället.

Exempel på två pseudovetenskaper...
Faktum är att den samhällsmanipulativa makten inom universitets- och
högskolevärden, med indikerade politiska förgreningar högt upp på riksdags och
569
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regeringsnivå här i Sverige, har varit så förslagen att den har skapat egna
speciella ämnesområden, som denna makt på eget beslut har tilldelat
”vetenskapligt status”, d.v.s. kallar ”vetenskaper” i rent kunskapsmanipulativt
syfte. Den dolda avsikten har varit att ge samhällelig legitimitet åt det stora,
sedan drygt tusen år pågående, samhällsbedrägeriet i samverkan med en sedan
länge pågående historieförfalskning. De två pseudovetenskaper som jag i första
hand tänker på benämns nationalekonomi och statsvetenskap. Ty om dessa
akademiska ämnen verkligen hade en seriös vetenskaplig målsättning, skulle de
tre samhällsavgörande frågorna I, II och III, som utgör en grund för hela min
trilogi och för all seriös samhällsekonomi, tillmätas en huvudroll i dessa
påstådda ”vetenskaper”. Men, som vem som helst kan konstatera, berörs
samhällsfrågorna I, II och III över huvud taget inte av de två skenvetenskaperna.
Istället är dessa rätt och slätt att betrakta som ”informationsområden” som
istället kännetecknas av försköningar av verkligheten, förvrängningar och
direkta historieförfalskningar i så måtto att ämnena inte vinnlägger sig om
objektivitet och nyanserad analys av de tre samhällsavgörande frågorna I, II och
III. Nationalekonomin bryr sig heller inte om att objektivt nyanserat beskriva
den matematisk omöjlig situationen i det svenska samhället. Dessutom
vinnlägger ingen av dessa vetenskapsgrenar sig om att objektivt och nyanserat
analysera att det existerar ekonomiska system i vilka inflation ej uppstått trots att
mycket stora summor pengar trycktes upp inom dessa ekonomier och då enligt
nationalekonomin borde ha gett upphov till inte bara inflation utan våldsam
inflation570. Jag tänker dessutom på Lissabonfördragets stränga förbud mot
monetärt finansierad ekonomi571, där bara påståenden, inga detaljerade
förklaringar som vinnlägger sig om objektivitet och nyansering, motiverar
förbudet och att varken nationalekonomi eller statsvetenskap tar upp detta
känsliga faktum i Lissabonfördraget. Kapitalism förskönas därmed ensidigt som
något både nödvändigt och gagneligt för samhället och för mänskligheten. Inga,
eller förhållandevis få, nackdelar i sikte. Att utifrån den inställningen tala om
vetenskaper, är både naivt och hycklande, ty hur skall den vanliga människan
och ärliga företagaren kunna förstå hur samhället som man lever i fungerar
grundläggande ekonomiskt och politiskt när de tre samhällsavgörande frågorna
I, II och III och den matematisk omöjliga situationen (det gigantiska
pyramidspelet) inte redovisas tydligt och klart och med ingående förklarande
analys när vetenskapens uppgift just är att ingående beskriva och förklara, och
man samtidigt inte får klart för sig hur EU:s Lissabonfördrag sopar vitalt viktig
information som handlar om alternativa ekonomiska system under mattan utan
att vare sig nationalekonomi och statsvetenskap protesterar. Det blir ett
enastående hyckleri som spelas ut eftersom det som verkligen är grundläggande
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och väsentligt avseende det svenska samhällets grundvalar negligeras som om
denna känsliga information inte existerar. Fram träder två läror som själva
menar att de skall uppfattas äga vetenskaplig status när verkligheten är att de
ägnar sig åt leken Kejsarens nya kläder samtidigt som deras egentliga uppgift är
att vara det lilla barnet som ger uttryck för sanningen.
Här gäller det sålunda att ha klart för sig att den hemliga organisationen, som
jag tidigare berört572 och återkommer till i senare573 kapitel, och som håller det
stora samhällsbedrägeriet under armarna är ytterst hierarkiskt uppbyggt. Överst i
hierarkin tronar sålunda storspindlarna och spindlarna, som under sig har
centralbanksnivån och motsvarande, varefter ordergången fortsätter i
nedåtgående riktning inom organisationen genom riksdag och regering, statliga
verk och myndigheter, det militära, polisen, de juridiska ämbetena, vetenskapen,
media, rader av storföretag och mellanstora företag o.s.v. Inte alla delar av var
och en av dessa enheter, och inte nödvändigtvis varje större eller mellanstort
företag, det behöver noga påpekas, men vad jag påstår indikeras gälla
åtminstone delar av den enhet (samhälleliga nyckelfunktion) jag pekar på. Det är
nämligen så här samhället ytterst kontrolleras hierarkiskt från storspindel och
spindelnivå som befinner sig i sitt hemliga kontrollrum574 och det har tagit flera
hundra år att bygga upp denna mycket omfattande, djupgående och
välfinansierade hierarki i exempelvis det svenska samhället. Ett arbete som för
Sveriges del påbörjades på 1600-talet. Andra nationer har sin berättelse att
berätta.
Typiskt för invigda medlemmar är att man träffas och lär känna varandra på
informella insynsskyddade möten, som passerar obemärkt förbi för omvärlden.
Då har man trevligt tillsammans med middagar, olika hemliga ceremonier
kamrater emellan, där man säger sig ha ambitionen att hjälpa varandra med
personlighetsutveckling och att idka välgörenhet.
Här vill jag att du skall förstå, att för att kapitalismen skall fungera i världen,
utan att dess instabila ekonomiska system skall kollapsa, behövs en mycket
omfattande och ständigt pågående ordergivning, som håller tillbaka, alternativt
stimulerar, olika händelseförlopp när och fjärran i världen. Storspindlarna och
spindlarna är således medvetna om att man arbetar inom ramen för ett mycket
känsligt, instabilt och primitivt utvecklat ekonomiskt system (kapitalismen) som
när som helst kan kollapsa om de inte ständigt ger order i olika riktningar. En
ordergivning som bygger på dubbelriktad information om, och insikter i,
väsentliga samhällsskeenden, vad som är på gång helt enkelt. Storspindlarnas
behov är sålunda att hela tiden löpande ha en bild i stort klart för sig vad som
händer i de åtminstone 173 centralbanksnationerna inom en rad
samhällsfunktioner som de kontrollerar nära globalt idag. Order behöver utgå till
många invigda personer på lägre nivåer i den totala maktstrukturen, varpå dessa
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Se analys del II kapitel 25-26, 44, 46-55, 57-66, 73, 75, 78-80
Se analys del II kapitel 25-26, 44, 46-55, 57-66, 73, 75, 78-80
Se analys del II kapitel 12, 14, 16-17 och 52
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inom ramen för allianser, mutor och korruption verkställer att det långsiktigt och
knappt märkbart i det korta perspektivet bäddas för att organisationens fyra
långsiktiga mål förverkligas. Där ingår nedmontering av skola och högre
utbildning, välfärd, och i förlängningen även den grad av demokrati som har
uppnåtts i den ena nationen efter den andra, där denna plutokrati successivt
kopplar ett allt fastare grepp om det som handlar om global makt. Du ser nu
själv vilken enormt utvecklad organisationsstruktur det behövs för att all denna
ordergivning i olika riktningar och på olika nivåer från dag till dag skall fungera
i land efter land.
Kanske kan ordergivningen exempelvis handla om att lokalt eller regionalt
någonstans i världen organisera eller underblåsa sociala oroligheter, t.ex. genom
att staten agerar olagligt och brutalt mot fredliga demonstrationer, vilket triggar
igång revolutioner eller krig. Historien är full av dylika händelser, där
omstörtande regionala händelser kan misstänkas ha varit orkestrerade av dem
jag kallar mästarhjärnorna (t.ex. införandet av kommunismen och nazismen).
Där allt detta utomordentligt cyniska och hänsynslösa, som sagt, verkställs för
att långsiktigt förverkliga hela det gigantiska pyramidspelets fyra övergripande
målsättningar. Det handlar om ett gigantiskt spel som mycket väl kan liknas vid
ett stort dataspel, baserat på verklighetens ekonomi, där flera miljarder
människors vardag och liv berörs. Eller ur en annan synvinkel: en
spelhusverksamhet av historiska proportioner. Nå, åter till frågorna vilka dels de
personer är, som leder och sammankallar till mötena i denna hemliga
organisation? Dels konkret vilken den hemliga organisationen är, som är
inbäddad i det till synes demokratiska samhället?
De återfunna dokumenten i de 25 godsvagnarna leder till åtminstone tre
indikationer:

Den första indikationen…
Den förre tyske centralbankschefen Hjalmar Schachts ovan relaterade
redogörelser i bland annat dennes bok Magic of Money, tillsammans med de
återfunna 25 godsvagnarnas dokument, indikerar entydigt att det faktiskt
existerar dels en organisation, dels en världskonspiration (hemlig maktstruktur)
av nämnt slag i världssamhället. Denna organisation har orsakat och orsakar
alltjämt allvarliga skador på både enskilda nationer och på stora delar av
världssamhället genom att vara den hemliga ordercentralen för den gigantiska,
ja, globala, bankbluffen med dess enastående politiska och ekonomiska
bedrägeri. I hägnet av denna organisation planeras och utgår order om rader av
allvarliga samhällsbrott, vars brottsrubricering motiverar ord som landsförräderi,
juridiska kontraktsbrott (centralbankernas, bankernas och finansinstitutens
urkundsförfalskning), penningförfalskning/perfekt penningförfalskning575,
byggandet av pyramidspel, stöld genom olagliga expropriationer baserade på
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Se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 24-25, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50, 55,
57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
429

urkundsförfalskning, allt i jättelik samhällsskala576. (Urkundsförfalskning,
eftersom människor luras att amortera och betala räntor och panter på lånade
pengar, som oriktigt påstås vara ägda av det organisationen underliggande
globala bankväsendet.) Vidare underhåller organisationen en exceptionellt
omfattande mut- och korruptionskultur. Och som sagt, förekommer också
ordergivning om verkställande av hot och undantagsvis mord. Till detta kan
fogas allt samhälleligt elände som organisationen orsakar genom det stora
grundläggande brottet: utlåning av pengar mot ränta, d.v.s. pyramidspelet, där i
förlängningen samtliga de fem svärdens illusionsnummer också bör räknas in.

Den andra indikationen…
Vidare indikerar kombinationen av den förre tyske centralbankschefen Hjalmar
Schachts redogörelser och de 25 godsvagnarnas dokument att läroböcker i
ekonomisk historia medvetet är förvrängda och censurerade på så sätt att en
osann eller ofullständig bild förmedlas av nämnda historia. Det innebär att vital
ekonomisk information undanhålls både politiker, nationalekonomer, jurister
och allmänheten. Detta i syfte att människor inte skall upptäcka och förstå att
centralbanksekonomi577 baserad på ut- och inlåning mot ränta rent faktiskt är ett
ytterst kraftlöst ekonomiskt system jämfört med alternativet: ett väl fungerande
monetärt finansierat ekonomiskt system. Krafter existerar i världen som vill att
människor räknade i miljarder skall undanhållas insikt om den saken, d.v.s.
förstå det egentligen självklara, att det är enklare och smidigare ”att böja sig ner
på plats efter vatten från ån, än att gå över bron efter vatten” (att via en
mellanhand skaffa fram pengar till samhällsbyggande).
Jag misstänker att det existerar välorganiserade och välfinansierade, mutade
och korrumperade, krafter i världen, som styr läroboksförfattandet både i
ekonomisk och i allmän historia, som utgår från universiteten, de många
högskolorna, de politiska partiers tankesmedjor och från olika statliga
forskningsinstitut runt om i världen. Härigenom har de politiska partiernas
partiillusion (demokratiillusionen578) kunnat beredas plats, och sedan effektivt
hållas kvar inom ramen för världens 173 centralbanksnationer.
Det säger sig självt att politiker i ledande regerings-, riksdags-, parlamentseller kongresställning, som varken är mutade eller korrumperade - och som inte
informeras via läroböckerna om att det för en nation är både enkelt och fullt
möjligt att avskaffa samtliga skatter, hela arbetslösheten och den sociala
utslagningen genom att tillämpa ett alternativt ekonomiskt system - kommer att
arbeta under högst begränsade förutsättningar.
Annorlunda uttryckt: Det är lätt att lura stora grupper politiker och andra
beslutsfattare och påverkare i en demokrati genom att skriva läroböcker i bland
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Fractional reserve banking - Se analys i del II kapitel 9-10, 31, 33, 50-51, 54-57, 59.
Se även fotnot 459, kapitel 37.
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Se analys FAQ-avdelningen (Frequently Asked Questions) på http://www.nyaekonomiskasystemet.se/
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Se analys i del II kapitel 7, 22, 24, 26, 34, 43, 54, 61-63
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annat ekonomisk historia på ett sätt som ger sken av att skatter, arbetslöshet och
social utslagning är nödvändigheter, även om dessa fenomen inte direkt
uppskattas av människor i gemen. Då undanröjs i stor omfattning all
systemkritisk debatt, om exempelvis alternativa ekonomiska system, därför att
läroböckerna redan har enkelriktat dessa många beslutsfattare, när de studerade
och skaffade sig sina formella utbildningar och ståndpunkter: att det är
grundläggande omöjligt att avskaffa samtliga skatter, omöjligt att avskaffa all
arbetslöshet, omöjligt att avskaffa all social utslagning. Utifrån den
utgångspunkten måste man som beslutsfattare ta skeden i vacker hand och göra
det bästa möjliga av situationen. Sådan är det allmänna inställningen. Många
politiker gör därför så gott de kan, i enlighet med de förutsättningar som de i sin
oförmåga att genomskåda de pågående illusionerna har att arbeta utifrån.
Kraften av propagandapåverkan eller indoktrinering åskådliggörs här tydligt,
d.v.s. vad som är möjligt att uppnå genom att programmera hela folks åsikter
och uppfattningar utifrån medvetet förvanskade läroböcker, i det här fallet i
ekonomisk historia och allmän historia. Om man då som manipulatör dessutom
har tillgång till psykologisk kunskap, som inte ens universiteten, högskolorna
och vetenskapen känner till, kunskap som i hög grad möjliggör och underlättar
en dylik kraftfull manipulation, säger det sig självt att det blir en lätt match att
föra gemene man, inklusive oinvigda politiker, bakom ljuset. De kommer att tro
på vad de blir itutade, att den dolda diktatur de lever i, är en demokrati. Folk
kommer inte ens att ana att det pågår en de politiska partiernas partiillusion (det
jag kallar demokratiillusionen). Man rynkar i det läget på näsan åt att det skulle
kunna förekomma en stor konspiration, därför att konspirationsteorier redan på
förhand är utmålade som flummiga och oseriösa, i det att de handlar om ren och
skär spekulation. Det är min intention att den här texten skall få dig att förstå att
det finns människor i världen som har en tillräckligt utvecklad kompetens att
kunna genomskåda det som faktiskt pågår i skymundan i en lång rad samhällen.

Den tredje indikationen…
Den förre tyske centralbankschefen Hjalmar Schachts redogörelser i
kombination med de 25 godsvagnarnas dokument indikerar entydligt att det är
frimurarorden som är den organisation i världssamhället som står för de ca 12
gigantiska övergripande samhällsmanipulationerna (som redovisas listade i
slutet av del III av trilogin) - med den nationalekonomiska manipulationen som
finansieringsbas. En klar indikation, ett rakt besked. Så ser det otvetydiga
generalfacit ut, när jag sammanställer mina många analyser och summerar min
forskning till en helhetsbild. Löpande i texten kommer du att delges ytterligare
information om, och analyser av, dessa sammanlagt 12 gigantiska övergripande
samhällsmanipulationer. Jag ser att det är inom frimurarorden som dessa ca 12
samhällsmanipulationer planläggs, organiseras och fortlöpande resultatmässigt
analyseras. Det är från frimurarordens toppskikt som samhällsmanipulationerna
orkestreras, genom att informella order utgår till de många mutade,
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korrumperade och invigda politikerna och andra invigda, som omsätter denna
dolda samhällsmakts viskningar i konkreta handlingar.
Författaren och filmmakaren Jüri Lina från Estland har skrivit bland annat
boken Världsbyggarnas Bedrägeri - Frimurarnas dolda historia och producerat
DVD-filmerna I Skuggan av Hermes och The Lightbringers - The Emissaries of
Jahbulon. Linas omfattande material, som behöver faktakontrolleras av de
kommande stora utredningarna, redovisar ett stort antal referenser till det
vetenskapliga dokumentationsarbete som ryska forskare har gjort utifrån de
hemliga dokumenten i de 25 godsvagnarna. Lina gör en genomgång av vad
internationellt frimureri står för, har ägnat sig åt i århundraden, och ägnar sig åt
idag. Det handlar om en välfinansierad och välorganiserad
samhällsmanipulation av gigantiska mått. Frimureriet tycks, åtminstone till stor
del, vara något helt annat än vad det på ytan vill framställa sig som. Linas styrka
som undersökande, grävande författare är att han behärskar många språk, bland
annat ryska och kan därmed ta del av källor som många västerländska författare
inte kan.

Världskonspiratörernas hemliga lära…
Ovanstående tre indikationer utpekande en världskonspiration har fått mig att
analysera internationellt frimureri vid sidan om min forskning i logiska
strukturer som konstitutionell logiker. Jag har funnit att frimureri disponerar
över och ägnar sig åt studier av en hemlig lära579, som innehåller minst sagt
uppseendeväckande kunskaper (information). Dessa kunskaper (denna
information) är i sig neutrala, d.v.s. är varken ”onda eller goda”. Det är hur de
personer, som har tillgång till kunskaperna (frimurarordens hemliga lära), väljer
att hantera dessa som avgör hur verkan blir, när kunskaperna praktiskt appliceras
på ett samhälle. Den etisk-moraliska utvecklingsnivån hos de frimurarpersoner
som hanterar kunskaperna praktiskt blir utslagsgivande för samhällsresultaten,
inte minst hur de berörda samhällena utvecklas. Rent faktiskt är det, som sagt,
en överrepresentation av vad vi brukar kalla inflytelserika samhällsbyggare
(människor med makt) som är invalda medlemmar i frimurarorden. Den saken är
ingen hemlighet. Antagningsreglerna är selektiva och restriktiva. En person som
aspirerar på medlemskap måste uppfylla vissa hårt stipulerade kriterier.
Åter till begreppet etik och moral: Begreppet kunskap är starkt kopplat till
etik och moral. En kökskniv är ett utmärkt nyttoföremål för den kunnige kocken
i ett kök. Men kniven kan ju, som vi vet, också användas på ett helt annat sätt,
som ett dödsbringande vapen, om innehavaren har den avsikten - vilket hänger
samman med just etik och moral. Kunskapen om sprängmedel kan användas till
att bygga ett urstarkt samhälle, där stora bergsmassiv behöver tas bort,
exempelvis i samband med tunnelbyggen. Samma kunskap om sprängmedel kan
också användas för att skapa exploderande och dödsbringande projektiler, som
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Storspindlarnas hemliga lära, se analys del II kapitel 47-67
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kan användas för att ockupera en nation, i syfte att där införa diktatur. Beroende
på hur kunskapen används, vilket har med etik och moral att göra, kommer
verkan av kunskapen att bli olika.
Jag har i min analys av detaljer i frimurarnas hemliga lära, där bland annat
mina matematiska kunskaper kommit väl till pass, funnit att frimurarorden har
gjort valet att använda sina extremt kraftfulla kunskaper till att under
högintelligenta former bygga ett avancerat samhällsbedrägeri i så omfattande
samhällsskala, att det är sakligt att tala om att åtminstone 173 av världens idag
över 200 nationer är involverade. (Vilka nationer som skall medräknas beror på
hur begreppet nation definieras och på hur det enskilda landets bankstruktur är
organiserad.) Bedrägeriet kan liknas vid ett insynsskyddat världsherravälde i
form av en dold (inofficiell) makthavande världsregering. Som sagt, är
bedrägeriet så utvecklat, välfinansierat och välorganiserat att det är motiverat att
använda det starka ordet högintelligens i sammanhanget.
Jag ser att frimurarnas (storspindlarnas) hemliga lära innehåller psykologisk
kunskap, som frimurarna använder för att bokstavligen psykologisk indoktrinera
(”hjärntvätta”) hela folk, exempelvis beträffande den allmänt förekommande
demokratiillusionen580. Kunskapen används även för att mörklägga den perfekta
penningförfalskningen, de omfattande stölderna (expropriationerna581, d.v.s.
utövandet av ”det 2:a svärdet” i de fem svärdens sammanlagda
illusionsnummer) i både statens och banksystemets regi, pyramidspelet och de
djupare nivåerna av en människovänlig väl fungerande monetärt finansierad
ekonomi. I den hemliga lärans arsenal finns också psykologiska instrument, som
är så utvecklade, att de inte ens är kända inom den moderna universitets- och
högskolevärlden. Tillämpningen av all denna hemliga psykologiska kunskap har
hela tiden först och främst gått ut på att hemlighålla det stora bedrägeriet för
massorna, att bedrägeriet under inga omständigheter skall kunna genomskådas
av oinitierade människor. Så har skolbarn som exempel avsiktligt undanhållits
kunskaper om hur man genomskådar illusioner och löser paradoxer, genom att
skolundervisningen medvetet designas till att i princip fördumma människor i
stället för att utveckla dem till stora genier, som jag tidigare i texten gick igenom
i min korta översikt över svenskt skolväsende.
Det jag kallar briljansbegåvning uppmuntras inte ens inom plutokratins egna
elitskolor, som i allt övrigt bereder marken för deras barn, också omnämnt
tidigare. Men när man nått frimureriets allra högsta grader, den 32:a eller 33:e
graden och grader däröver (förmodligen ungefär 13 ytterligare topphemliga
invigningsgrader på ”spindel- och storspindelnivå”), bibringas man kunskaper
om briljansinstrumentet. Ty det är kunskaper om detta instrument, och hur det
används, som gör kunskapsinnehavaren i stånd att agera högintelligent genom
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Illusionen med de politiska partierna (Demokratiillusionen; Den 2:a samhällslögnen; Den 2:a
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att skapa samhällsillusioner (samhällslögner). Vilket sker parallellt med att
organisationen enträget bearbetar den vanliga människan att ta avstånd från alla
former av ”konspirationsteorier”, som indikerar att samhället skulle vara
uppbyggt av samhällslögner (illusioner). Man för fram personer i
samhällsdebatten, ofta i professors ställning för att skapa till synes seriös tyngd i
de uttalanden som görs, personer som således med tyngd av sin akademisk titel
och ibland också i värsta fall med ett anslag av raljerande lätt överlägsen ton av
arrogans avfärdar ”konspirationsteorierna” som blott lösa påståenden från, ja
man kan använda nedvärderande uttryck som amatörer, stollar och kverulanter
när man nedsättande pekar på dem som för fram en indikation om pågående
konspiration i samhället. Debattörerna (nämnda personer med ofta höga
akademiska titlar) som uttalar sig på detta vis menar att det inte finns någon
saklig grund att ta pratet om konspiration på allvar. Jag vill här återigen därför
påminna om att det var den typen av avfärdande debattinlägg (ibland arrogant
raljerande med en dryg och tydlig ton av nedsättande), som tvärsäkert menade
att det inte fanns någon anledning att ta ryktena om Adolf Hitlers hemskheter
1934 i Tyskland på allvar som jag nämnde om i kapitel 1 i del I av trilogin.
Experter som menade att dessa rykten om vad som försiggick i Tyskland bara
var struntprat och därför inget att bry sig om. Hitler skulle i stället uppfattas som
en fredens man. Det var så stämningen var i det svenska samhället vid denna tid
och man förundrades över den ekonomiska återhämtning som gick så snabbt i
Tyskland men förhållandevis långsamt i övriga delar av världen som hade sin
variant av extremt djup 30-talsdepression. Idag förs det nu fram indikationer om
en pågående mycket allvarlig konspiration inom modernt bankväsende och som
involverar höga eller mycket höga nivåer av den svenska staten, den svenska
statsledningen med förgreningar inom riskdag och regering.
Min trilogi visar att en lång rad officiella expertinstanser i Sverige, se den
långa uppräkningen i kapitel 4 i del II582, inte klarat av en avslöjande analys av
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… bland annat Utrikespolitiska institutet, Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS), Organet för
Europapolitisk analys, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP), Uppsala Conflict Data Program
(UCDP), Institutet för framtidsstudier, Föreningen för framtidsstudier, Finanspolitiska rådet, Studieförbundet
Svenskt Näringsliv (SNS), SNS demokratiråd, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, Exportrådet,
Globaliseringsrådet, Institutet för näringslivsforskning, Research Institutes of Sweden (RISE), World Values
Servey-Sweden, Centrum för Innovation och eHälsa (EIC), Forskning och kompetens i den lärande ekonomin,
Institutet för Internationell Ekonomi (IIES), ESPRI-entreprenörsskap- och småföretagarforskning, Research
Institute, MEDEA Collaborative Media Initiative, Timbro (fri marknads tankesmedja), Svenska
arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO), Scandinavian Institutes for Administrative
Research (SIAR), Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm Institute for Scandinavian Law,
Stockholm Resilience Centre, Svenska kollegiet för avancerade studier i samhällsvetenskap (SCASSS), Svenska
totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Säkerhetspolitiska fredsforskningsinstitutet Sipri, Amnesty, Greenpeace,
Jordens vänner, Olof Palme International Center, Global Portalen, Svenska Institutet för Livsmedel och
Bioteknik, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Svenska Institutet för Datavetenskap (SICS),
Viktoriainstitutet, Kungliga vetenskapsakademien, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier vid Kungliga
tekniska högskolan, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, Långtidsutredningen vid Finansdepartementet,
Pufendorfinstitutet, Magnora AB (Kunskapsskolan Education), Stiftelsen för Strategisk Forskning - samt
ytterligare institutioner vid sammanlagt 14 statliga universitet, 2 privata universitet, 22 statliga högskolor, 15
privata högskolor samt 2 lärosäten av högskolekaraktär med mellanstatlig huvudman med sammanlagt långt över
30 000 tusen dokumenterade doktorsavhandlingar samt uppsatser på C- och D-nivå avseende universitets- och
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de graverande allvarliga bedrägerier och lagbrott som jag pekar på. I enbart
Sverige handlar det om sammanlagt tusentals personer med ofta omfattande eller
mycket omfattande och djupgående akademisk utbildning som inte klarat av att
genomskåda vad som egentligen pågår i vårt svenska samhälle avseende en rad
mycket allvarliga lagbrott som delar av svenska staten och bankväsendet ägnar
sig åt i sitt intima samarbete med varandra. Genom att begreppet illusionslära är
så känsligt för samhällsbedragarna sker i stort sett ingen undervisning eller
ingen undervisning alls i ämnet i vanlig skolundervisning och inte heller inom
högre universitets och högskoleutbildning (om vi bortser från vissa områden
inom modern högre matematik) trots att begreppet är synnerligen fundamentalt
hur det används i bedrägerisammanhang. Inte ens inom den svenska polisen och
studerande i ämnet juridik får lära sig på djupet om hur man löser paradoxer så
att man lär sig tänka som de bedragare man som blivande utredare inom polisen
och åklagare har i uppgift att genomskåda och ställa till svars. Skulle en sådan
illusionsgenomskådande undervisning ske skulle människor ganska snabbt börja
genomskåda det stora samhällsbedrägeriet vilket invigda personer i samhället
absolut inte vill skall ske. Därför har kontroll av såväl lägre som högre
skolutbildning och även forskning varit mycket viktig för den typ av durkdrivna
samhällsmanipulatörer som de invigda personerna är.
Frimurarna, som bedriver ingående undervisning i illusionslära på
åtminstone högre grader inom frimureriet använder sin egentligen neutrala
briljanskunskap i syfte att förse sig själva med makt och rikedom på andra
människors och samhällets bekostnad. Samhällsmanipulationerna är sålunda
legio. Ett exempel är den redan nämnda förfalskningen av allmän och
ekonomisk historia. Andra för mig uppenbara exempel är hur television, media
och olika forsknings- och analysinstitut i samhället medvetet är designade att
endast verkställa ganska ytliga (i hög grad detaljfokuserade) och fragmenterade
reportage och analyser. Djupgående helhetsanalyser lyser nästan helt eller helt
med sin frånvaro. Här finns i de nämnda systemen inbyggda begränsningar för
hur långt samhällsanalyser får sträcka sig, hur djupgående undersökarna får
vara. På så sätt kan oerhört många människor skickligt manipuleras (föras
bakom ljuset), utan att dessa, oftast helt vanliga människor, ens begriper att de
blir manipulerade, eller på sin höjd anar den saken. De många manipulerande
människorna kommer att befinna sig i en situation där de till slut börjar tro på
den lögn som säger att Akilles inte kan springa om sköldpaddan därför att man
hela tiden matas med den typ av samhällslögn (logiskt förvrängda
resonemangssätt som Zenon använder sig av för att logiskt bevisa att sunt
förnuft inte gäller längre i samhället = helt enkelt mörklägga känslig första
spadtaget-information583, och som i moderna ekonomiska sammanhang handlar
högskoleväsendet i sin helhet med många docent- och professorsarbeten i juridik, nationalekonomi,
statsvetenskap, politik och ekonomisk historia. Till detta kan fogas medias ofta briljanta undersökande
journalistik utspridd på radio- och tv-kanaler, tidningar och tidskrifter och webbaserade media, Sveriges
författare och intellektuella.
583
Se analys del I kapitel 1 och del II kapitel 19
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om att genom propaganda av olika slag [exempelvis Lissabonfördragets sätt att
formulera sig584i inflationsdetaljen] mörklägger människovänlig väl fungerande
monetärt finansierad ekonomi som ju ej ger upphov till inflation men väl och
med lätthet och utan några kostnader gör alla människor ekonomiskt oberoende,
avskaffar all arbetslöshet och alla skatter etc.]). Man löser bara en simpel
paradox. Det är allt när du väl kan det hela.
Lägg här noga märke till att jag inte talar om alla frimurare i min trilogi
avseende just detta känsliga faktum att lära sig använda briljansverktyget i
skapande av effektiva samhällsillusioner (samhällslögner), utan jag talar endast
om de speciella frimurare, som blivit testade585 och godkända av speciella
personer med mycket höga grader inom frimureriet, och där testerna utfallit som
att de testade funnits lojala och pålitliga att föra högnivåkriminalitet vidare i en
ny generation i den/de nationer det handlar om. På så vis blir dessa särskilt
godkända frimurare, de så kallade invigda personerna i samhället, de speciellt
och mycket noga utvalda personer, som för det stora bedrägeriet vidare i en ny
generation av storskaligt samhällsbedrägeri. Alla frimurare är sålunda ej invigda
personer. Jag betonar detta. Ett mycket viktigt fakta att ha klart för sig.
Benjamin Franklin exempelvis var frimurare men ej en invigd person utan
tvärtom en person som ville att människor skulle förstå kärnan i människovänlig
väl fungerande monetärt finansierad ekonomi. President George Washington var
också frimurare men höll i det längsta emot sin finansminister som försökte
manipulera honom586. Det gäller alltså att noga få klart för sig vilka av
frimurarna som är de så kallade invigda i det stora bedrägeriet eftersom långt
ifrån alla frimurare är det.
Mitt exempel med filosofen Zenons enkla paradox587 från 400-talet f. Kr. i
kapitel 1 i del I av trilogin pekar sålunda på vilken kraft det ligger i illusioner.
Det är lätt att bli lurad, särskilt om man är ovan vid att ha illusioner i åtanke, och
inte har fått lära sig i skolan och högre utbildning hur man går utanför en box i
tänkandet för att tänka briljant. Därför är det i stort sett bara konstitutionella
logiker (en speciell gren inom modern högre matematik), som dagligdags
(utöver de invigda bland frimurarna) hanterar briljansverktyget i världen idag,
som har kapacitet att genomskåda den gigantiska bankbluffen med sitt
enastående inbyggda politiska och ekonomiska bedrägeri. Men som sagt, många
människor i världen anar i större eller mindre grad att det är något som inte
stämmer. Men de saknar modern högre matematiks logiskt konstitutionella
kompetens när det gäller illusionsgenomskådande, och kan sålunda sällan exakt
sätta fingret på hur det stora samhällsbedrägeriet är konstruerat. Inom
forskarvärlden på världens många universitet och högskolor och
forskningsinstitut har briljans alltid varit något starkt eftersträvansvärt, och ett
584

Se analys del I kapitel 10 samt del II kapitel 16, 24, 36, 40, 42-43 och 60
Se analys del II kapitel 20, 43 och 46
586
Se analys del II kapitel 69-85
587
Om Zenon från Elena - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeno_of_Elea.jpg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Zenons_paradoxer
585
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hett ämne för diskussion, eftersom många forskare gärna vill bli banbrytande på
Nobelnivå i sin forskning. Många forskare drömmer om att få Nobelpriset och
andra stora vetenskapliga pris. Jag ser att det är förhållandevis få akademiker
som har förstått vad briljans innebär på djupet, och hur enkelt det i själva verket
är att själv utveckla briljanstänkandet, när väl verktyget briljans görs tillgängligt
och bekant och presenteras pedagogiskt. Det handlar helt enkelt om att lära sig
att lösa paradoxer, genomskåda illusioner och lösa upp fastkörda moment 22situationer, oavsett vilken slags informationssammanhang det råkar handla om.
Ett av syftena med min text är att i någon mån öppna ögonen på människor, så
att många fler nu skall få åtminstone en orienterande första introduktion till det
fantastiska och exceptionellt kraftfulla briljansverktyget. Efter hand kommer det
att produceras läroböcker som skapar den nödvändiga pedagogiken så det blir
lätt att lära sig briljans. Du kommer att upptäcka att det är som att höja din IQ
(intelligenskvot) med flera hundra enheter eller mer därför att du blir briljant
(lysande = förmåga att gå utanför en box i ditt tänkande) och de börjar lösa
problem som vanligtvis är extremt svåra jämfört med om du som forskare skulle
välja att hålla dig till ett innanför boxen-tänkande. Du blir som små barn är när
de leker och fantiserar och inte har några begränsningar i sitt tänkande. I det
läget blir du extremt kreativ och upptäcker att det finns alternativ och
komplementära logiska system som du ögonblicket innan inte visste existerade
och som du inte längre avfärdar som därför att du är öppen för att tänka extremt
avancerat utanför en box. Du blir som det där lilla barnet som upptäcker helt nya
världar bara för att det är kul att gå på upptäcksfärd. Logiska system (”världar”)
som har häpnadsväckande påståenden och planenligheter (logik) att levererar
bara man har tillgång till dem = är öppen för att arbeta med information på det
här kreativa sättet. Något som går att träna upp. Det blir som att hitta vital första
spadtaget-information. Diamanter som ligger och glimmar i solen på en vacker
sandstrand. Färdiga att plockas om du bara väljer att vara öppen för att arbeta på
det här kreativa sättet. Min trilogi är, och jag säger det för femteelfte gången,
framarbetad med hjälp av briljansinstrumentet. Ordet femeteelfte saknar mening
i ett innanför boxen-tänkande men får mening när du expanderar ditt tänkande.
Eftersom frimurarna (i de högre mycket hemliga graderna) själva använder
sig av så kallade övernaturliga kunskaper (se längre fram i min text för mer om
den saken588), samt av kunskaper som avviker från så kallat sunt förnuft, och
samtidigt har tillgång till så kallade högintelligenta högkulturkunskaper (se
definition längre fram), och utnyttjar många av dessa kunskaper för först och
främst egen vinning, har det framstått som mycket viktigt för dem att värna om
dessa kunskaper. Ett smart drag i detta värn har varit att skapa en
motsatsinställning, en motsättning, ett allmänt avståndstagande samhällsklimat
(en negativ samhällsattityd) till dylika kunskaper. Detta har skett och sker till
exempel genom att olika personer med viss regelbundenhet träder fram, ofta i
kraft av hög officiell akademisk titel som professor eller liknande, och kraftfullt
588

Se analys del II kapitel 44-68 samt vissa av analyserna i del III
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markerar ett avståndstagande från dels övernaturliga kunskaper, dels
högintelligenta högkulturkunskaper. Dessa starka avståndstaganden, som inte
sällan sker raljerande, hävdar vederbörande är seriösa ståndpunkter levererade ”i
vetenskapens namn”, med stöd av uttryck som utifrån vetenskap och beprövade
vetenskapliga metoder eller vetenskap och beprövad erfarenhet. På så sätt gör
man klart ”i vetenskapens namn” att samhället bör akta sig för vad de menar är
hokus pokus filiokus - d.v.s. det som den här boken handlar om: avancerade
illusionsanalyser, genomskådandet av hokus pokus filiokus och trollerikonster på allvar. Illusionskonst är roligt, men bara på cirkus. Inte om det spiller över på
verkligheten, menar dessa lärde med emfas.
Såväl andra människors seriösa indikationer, som eventuella vetenskapers
kunskaper och rön om illusioner och ”övernaturlig ting” (varvid jag menar
information och fenomen av övernaturlig karaktär, exempelvis andligt
orienterade frågor med livsexistentiell anknytning), liksom om högintelligenta
teoretiska tankeabstraktioner (så kallade logiska strukturer), skall enligt dessa i
dubbel bemärkelse framträdande personer rätt och slätt uppfattas som hokus
pokus filiokus och övernaturligt trams hemmahörande i sagornas värld eller på
cirkus. Men inte i den konkreta verkligheten, säger dessa besserwissrar. Vad de
indirekt säger, är att inga ”konstigheter” pågår i samhället. Samhället ges sken
av att rakt upp och ner vara begripligt konstruerat, där det som kallas sunt
bondförnuft, och inget annat, har första prioritet, även om samhället kan vara
nog så komplicerat. Det är den samhällsundervisningen och dito kunskapen som
barn och unga vuxna får sig itutade i skolans värld ända upp på högsta
universitets- och högskolenivå. I själva verket är det bara på vissa
specialutbildningar på vissa handelshögskolor i världen, som man lite tafatt, men
ändå för en konstitutionell logiker, som undertecknad, fullt tydligt urskiljbart,
har börjat tassa in på illusionskonstens område, genom att ta hjälp av
begåvningar inom modern högre matematik. Det sker genom att man här bygger
olika slags kraftfulla finansiella instrument, mer eller mindre alltid designade i
manipulativt syfte (det handlar sålunda om bedrägerier, illusionskonst, i den
högre matematiska skolan) ämnade att användas av personer och institutioner
med tjocka plånböcker. Som i sin tur har för avsikt att lura skjortan av
kommunledningar och andra institutionella investerare, som ofta är mycket
lättlurade, vilket jag gick igenom tidigare i analysen av kapitalismens två
hörnstenar589. Jag ser som konstitutionell logiker, att frimurarorden med hjälp av
denna överdrivet fördömande strategi gentemot ”det övernaturliga”, som är
vanlig i väldigt många länder, skyddar sina egna övernaturliga kunskaper och
egna högintelligent designade högkulturkunskaper från att bli återupptäckta av
briljant tänkande människor i det öppna officiella samhället. Därigenom kan
deras eget illusionsmakeri, för illusionskonster är vad mycket handlar om, lättare
hållas kvar och fortgå oupptäckta i samhället, samtidigt som människor i gemen
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Se analys i del II kapitel 8, 33 och 43
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förblir lättare att kontrollera och manipulera. Av den anledningen skall allt
utifrån kommande briljanstänkande hållas i schack, vilket sålunda sker genom
att avfärda det som ovederhäftigt hokus pokus.

Att ha tillgång till högintelligensverktyg...
Idag är det många vetenskapsutövare, som trots höga akademiska utbildningar
och titlar, inte klarar av att lösa paradoxer (genomskåda illusioner) av den enkla
anledningen att de aldrig har fått lära sig hur man gör den saken i sina respektive
utbildningar. Trots att det i själva verket är enkelt att både genomskåda
illusioner, lösa paradoxer och lösa upp fastlåsta moment 22-situationer, om man
bara får lära sig hur, och arbetar med en utvecklad pedagogik. Människor är idag
så vana vid, och inställda på, att hela tiden tänka innanför tankeboxen, att de inte
vet hur man gör för att gå utanför den invanda boxen. Därmed stannar de kvar
på vanlig ordinär intelligenskapacitet när det gäller att lösa så kallade svåra
problem inom olika samhällsområden. Man når inte upp till de nivåer, där man
bokstavligen blir briljant och enastående intelligent i sitt analytiska tänkande.
Många av dessa frimurarpersoner, som på detta fördömande och överdrivna
sätt tar avstånd från övernaturliga kunskaper och högintelligenta
högkulturkunskaper, går sedan glatt och utan betänkligheter på kvällen till sina
hemliga, insynsskyddade ”universitet”, där de med liv och lust studerar bland
annat, ja just det - övernaturliga kunskaper och högintelligent högkulturkunskap
inom ramen för frimureriets sammanlagt ca 46 grader. Där avancemanget är
beroende av hur lojal och villig man som invigd bedöms vara att medverka i det
stora världsbedrägeriet. Utifrån detta faktum blir det sakligt att påstå att ovan
nämnda personer, inte sällan professorer i hög inflytelserik samhällsställning,
verkställer ett enastående hyckleri, ja, ett falskspel, i sitt ordinarie arbete under
dagtid på något av världens över 8 300 universitet och stora antal högskolor i det
öppna officiella samhället, eftersom de själva i lönndom är djupt involverade i
samma slags ”hokus pokus”, som de officiellt tar avstånd ifrån.
Vanliga människor invaggas i och med dessa vanligtvis akademiska personers
framträdanden genom debattartiklar, radio- och tv-program, tidskriftsartiklar
etcetera i en tro eller suggestion, att vad dylika höga auktoriteter hävdar och
fördömer, naturligtvis måste vara sanningar, som det inte finns någon anledning
att ifrågasätta. Därmed följer de auktoriteten i fotspåren, och tar, ofta av
flockmässiga skäl automatiskt och utan att reflektera, avstånd från allt
övernaturligt och det som har med högintelligent högkulturkunskap att göra.
I slutet av min text går jag igenom hur jag som konstitutionell logiker med
hjälp av modern avancerad informationsbehandling genomskådar de strategier
som dessa personer använder sig av, när de som ovan fördömer och överdrivet
tar avstånd. Jag påvisar vilken slags vilseledande sakargumentation de använder
sig av. Jag ser att det är korrekt och sakligt att påstå att dessa (oftast) akademiker
missbrukar vetenskapens namn genom att de tillämpar dubbel bokföring i just
vetenskapens namn (ett begrepp jag utreder längre fram i texten, och som jag för
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övrigt nuddade vid redan i trilogins inledande del, Del I). Nämnda personer
försenar därmed samhällets utveckling och framsteg, genom att så kallad
övernaturlig kunskap, men också högintelligent högkulturkunskap, kraftigt
fördröjs i sin samhällsintroduktion. Samtidigt väljer personerna ifråga, sålunda
ofta höga akademiker, att med sina osakliga och ovederhäftiga uttalanden, skada
sin officiella vetenskapliga institutions namn, vars egentliga uppgift det är att
förhålla sig neutral, d.v.s. opartiskt objektiv, saklig, nyanserad, och utan
förutfattade meningar i kontakt med modern avancerad informationsbehandling,
när denna institution gör vetenskapliga ställningstaganden av betydelse. Under
inga omständigheter får fusk, dubbel bokföring, korruption eller
auktoritetsmissbruk förekomma. Gör det det, svärtar det ofelbart ned
institutionen. I nämnda fall, där dessa auktoritetspersoner handlar
ovetenskapligt, väljer dessa att missbruka det förtroende de har att förvalta i och
med sin professorstitel eller motsvarande. Om personerna som jag åsyftar
verkställer ounderbyggda påståenden och uttalanden i vetenskapens namn, gör
de sig skyldiga till ett vetenskapligt auktoritetsbedrägeri, d.v.s.
auktoritetsmissbruk. Detaljer, som jag går igenom på djupet i del III av trilogin.
Eftersom penningförfalskning/perfekt penningförfalskning,
urkundsförfalskning, stöld och pyramidspel är förbjudna i lag, är det sakligt att
påstå att allvarlig kriminell verksamhet indikeras pågå i hägnet av
frimurarorden. Det är med deras hemliga lära som utgångspunkt, en lära som är
ett arv från den frimurarorden föregående tempelherreorden, som
penningförfalskningen, den perfekta penningförfalskningen,
urkundsförfalskningen, stölderna och det stora pyramidspelet har uppstått och
utvecklats i 173 centralbanksnationer i världen.

Jag rekommenderar…
med stöd av ovan nämnda tre indikationer, att bland annat de ryska forskarnas
rapporter och Jüri Linas omfattande material nu, inom ramen för de nödvändiga
stora utredningarna, snarast möjligt gås igenom i detalj. Jag skall som sagt
längre fram i trilogin visa hur man bäst hanterar den mycket omfattande
litteraturlistan, som ni som utredare i så fall noggrant måste studera. Det är
tvivelsutan en omfattande samling litteraturreferenser som behöver
detaljgranskas och läggas in i de stora utredningarnas kärndatabas.
Enligt Jüri Lina: “Den 20 maj 1994 återlämnade Ryssland en miljon akter
till Frankrike. Dessa handlingar innehöll viktiga uppgifter om frimurarnas
konspiration. Oleg Platonov590 hann kopiera många av dessa dokument, innan de
lämnade Ryssland.”591 Intressant är att Frankrikes dåvarande regering då
omedelbart valde att hemligstämpla och mörklägga det från ryssarna övertagna
materialet och tysta ned händelsen. Resultatet av de ryska forskarnas analys är
deras forskningsrapporter, som började släppas och publiceras efter att
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591

Platonov, ”Frimureriets hemliga historia”, Moskva, I, s.3
Lina, Jüri (2007) Världsbyggarnas Bedrägeri, s. 324
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Sovjetunionen upplöstes efter år 1989. Enskilda forskare ansåg, i det
upplösningstillstånd och det kaos som då rådde, att det inte bara skulle vara
tidigare sovjetiska partitoppar eller nya maktdignitärer som skulle ges insikt i
materialet, utan att världen i stort behövde informeras, vilket vi har anledning att
vara tacksamma över.
Ni som ingår i Wikileaks, Openleaks, Anonymous och andra öppna analysoch undersökande instanser i världen, och som kommer att ingå i de stora
kommande utredningarna, behöver gå igenom och sprida kunskap om dessa
forskningsrapporter. Det är en mängd graverande avslöjanden som görs i de
ryska forskarnas analysmaterial, liksom i Jüri Linas material, som ger en helt
annan bild av frimureri och den internationella frimurarorden än vad frimurarna
själva går till torgs med.
Ett exempel på frimurarnas beskrivning av sig själva ges i följande offentliga
frimuraruttalande från december 2010:
”Frimureri är den verksamhet som under detta namn bedrivs av ordenssällskap som vill
verka för medlemmarnas personliga utveckling till bättre människor. Detta åstadkoms
med hjälp av ritualer och upplevelser vid vilka man med hjälp av ett färgrikt bildspråk
och med, i vissa system, religiösa referenser bibringas råd och kunskap om hur man bör
leva sitt liv. Vanligt förekommande är också att logerna bedriver hjälpverksamhet och
stödjer kultur och forskning inom angelägna ämnen. Till följd av de olika logernas och
systemens karaktär finns ingen världsomspännande frimurerisk organisation, eftersom
det inte vore möjligt”. (Källa: Wikipedia)

Det finns källor som menar att frimurarnas (storspindlarnas) hemliga lära
sannolikt baseras på kunskaper som är minst 4 000 år gammal.592 Frimurarnas
hemliga lära omspänner extremt utvecklade, och många gånger
häpnadsväckande detaljrika, kunskaper på en lång rad områden: arkitektur,
geologi, biologi, avancerad teoretisk- och praktisk fysik, avancerad akustik
(kunskaper om hur man flyttar stora objekt med hjälp av resonansfenomen,
inklusive musik i form av speciella tonskalor, med vars hjälp exempelvis
pyramiderna i det gamla Egypten kunde byggas, där det också ingår att kunna
spjälka upp stora vattenmassor i två delar, något som omtalas i Gamla
testamentet). Vidare en fördjupning av relativitetsteori som är så avancerad att
den är mer utvecklad än vad publikationer från år 2012 i teoretisk fysik förmår
uppvisa, eftersom den inbegriper 4:e generationen av empirism. I frimurarnas
hemliga lära ingår också avancerad teoretisk och praktisk kemi (det som kallas
alkemi, som långt ifrån bara handlade om att framställa guld, och som i hög grad
inkluderar högutvecklad esoterisk kunskap - var god se analys trilogins del III),
högre matematik, evolutionslära (som i ett jättesteg utvecklar antropologi),
manifestationslära (konsten att som projektledare förverkliga samhällsprojekt
genom att tänka fokuserat, utan tvivel eller distraktion).
592 Se exempelvis Yahya, Harun (u.å.) Det Globala Frimureriet,
http://sv.harunyahya.com/sv/Bocker/4681/den-globala-frimureriet.
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Detta är kunskaper som bankirerna sålunda var förtrogna med redan på 950talet, och som först på ca 1970-talet började bli officiellt kända för gemene man
och inom universitetspsykologin, bland annat genom New Age-rörelsen. Här
finns en anledning till upprepning: Jag ser att frimurarnas (storspindlarnas)
hemliga lära innehåller extremt avancerade psykologikunskaper, som är andligt
(esoteriskt) orienterade, och som exempel omfattar reinkarnation (återfödelse i
en ny fysisk kropp). Det är en form av psykologi som jag analyserar närmare i
trilogins tredje del. Med hjälp av denna esoteriska psykologi, som i sig, vilket
behöver betonas, är neutral kunskap (varför nyttjandekonsekvenserna av
densamma blir avhängiga användarens etisk-moraliska utvecklingsnivå), kan
antingen värsta sortens samhällsbedrägeri och maktfullkomlighet skapas (dit vi
idag är på god väg och har hunnit långt mer än halvvägs), eller i bästa fall ett
högkultur-samhälle som uppvisar utomordentligt välstånd och livsglädje för alla.
Mellan dessa ytterligheter finns givetvis också många möjliga
mellanschatteringar.
Jag ser att de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III utgör viktiga
inslag i frimurarnas hemliga lära, varför organisationen är väl medveten om
frågornas avgörande betydelse, samtidigt som frimurarna är ytterst noga med att
undanhålla det öppna samhället kunskap om desamma, eftersom det skulle
spoliera deras jättebedrägeri. Endast frimureriets högsta invigda, vilket spiller
över på det öppna samhällets högsta nyckelpositioner, har djupgående kunskaper
om de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III:s stora betydelse i det
kapitalistiska systemet.

De hemliga ”universiteten” (de hemliga internutbildningarna)...
Som framgår av ovanstående, utgör frimurarnas hemliga lära avancerade och
kraftfulla kunskaper. Kunskaper som tack vare frimureriets stora direkta och
indirekta samhällspåverkan ger motsvarande stora återverkningar på samhället.
En sak i samband med dessa återverkningar, som är bra att hålla i minnet, är att
långt ifrån allt vi ser i samhället bygger på så kallat sunt förnuft593. Hur det
pågår ett avancerat hycklande dubbelspel på högsta samhällsnivå, där invigda
personer är väl insatta i hur banksystemets utlåningspengar skapas ur tomma
intet, utan att låtsas om det. Att bankernas pengar således ingalunda tillkommer i
enlighet med den falska bild som de själva förmedlar, att bankerna lånar ut av en
egen bakomliggande förmögenhet, skapad genom arbete, d.v.s. av pengar
förtjänade på samma sätt som människor i gemen förväntas förtjäna pengar i
livet. Under inga omständigheter är det meningen att vanligt folk skall förstå, att
banksystemet är undantaget att behöva arbeta ihop de pengar detta system lånar
ut. Att en förhållandevis liten grupp privatpersoner i samhället, genom
regerings- och riksdagskontakter, smart har sett till att de får äga egna
penningtillverkande maskiner, varpå de slipper att arbeta ihop de pengar de
använder i sin affärsverksamhet. Här kan man verkligen prata om ”en gräddfil”
593 Ett exempel på den saken visar jag i detalj i kapitel 44-45 och 48-53 i del II.
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av guds nåde. Det är helt enkelt ett enastående hyckleri som dessa höga
samhällspersoner demonstrerar dagarna i ända genom att veta, men låtsas som
om de inte vet, ja, man skulle kunna säga att det handlar om en typ av arrogans
mot oss vanliga medborgare. En kategori människor som gjort lögnen och
mörkläggningen till en dygd i livet.
När det gäller ”egna universitet”, är det inte bara frimurarna som är
tillgodosedda med sådana. Även bankväsendet, inklusive samtliga centralbanker
och en lång rad finansinstitut i världssamhället, har egna ”universitet”, där
lärdomar lärs ut grundade på matematikkunskaper hämtade från frimurarnas
(storspindlarnas) hemliga lära. Det handlar här om ett ”universitetsväsende” som
har vuxit fram successivt sedan medeltiden, då bankväsendet började utformas i
Europa och som bedrivs i hemlighet inom vissa bankers internutbildningars ram.
Genom dylika dolda ”lärdomsinstanser” har högutvecklad matematisk-logisk
kunskap sålunda länge varit känd och hanterad inom slutna sällskap, som sagt,
inte minst i syfte att begå avancerade bedrägerier. Det handlar om en
kriminalitet som med tiden har utvecklats och förfinats, för att till slut ha antagit
den form vi ser idag, som är så kallad storskalig högnivåkriminalitet, som
inbegriper politiska partier, invigda politiker, en mutad och korrumperad
statsapparat etcetera. Man kan utgå från att det öppna, officiella samhället låg ca
4 000 år eller mer efter i sin matematiska utveckling, när bedrägeriet tog sin
början i Europa på 950-talet. Den dåvarande europeiska allmänheten, regenterna
och de fåtaliga intellektuella, som studerade bokliga kunskaper, hade inte en
chans att förstå att den var utsatt för ett högintelligent bedrägeri under
uppbyggnad, så långt försprång i intelligensutveckling hade bedragarna. Cirka
tusen år tog det för det öppna eller officiella samhället i världen att utveckla sin
matematik, och hämta in bedragarnas försprång när det gällde den här typen av
matematik. Något som jag strax skall visa i detalj.
Beträffande de detaljer som berör perfekt penningförfalskning,
urkundsförfalskning och pyramidspel, ser jag att frimurarnas lära lär ut tre
grundläggande räkneregler (axiom), som frimurarna till fullo, nästan
bokstavligen, har slagit mynt av. De tre räknereglerna konstituerar (bygger upp)
en så kallad alternativ och komplementär räknelära (aritmetik = räknelära), som
ursprungligen utvecklades av egyptiska matematiker för minst ca 4 000 år sedan.
Dessa tre räkneregler är så fantastiska, att när en vanlig människa, som är
otränad i moderna högre matematik, ställs inför dem, är det som att ställas inför
nonsens, d.v.s. till synes värdelös kuriosa. Och häpnadsväckande nog: med hjälp
av dessa tre räkneregler har vårt moderna samhälle byggts upp (det stora
pyramidspelet)!
Konsekvensen blir, att när en vanlig människa, som är van vid så kallat sunt
förnuft (vanlig räknelära eller normal aritmetik från skolan), ställs inför de tre
räknereglerna, avfärdar hon dem omedelbart som ogiltiga, ovederhäftiga, icke
trovärdiga, varpå hon förkastar dem. Den sunt förnufts-tänkande människans
första reaktion är att räknereglerna helt enkelt är felaktiga. Att så här kan det inte
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vara, ty det är ju inte ”sunt förnuft”. Det som påstås i de tre märkliga
räknereglerna är så bakvänt och förvrängt, att det blir löjligt att ens överväga att
de skulle kunna representera något trovärdigt, och än mindre något som kommit
till praktisk användning i samhället. Goddag yxskaft, med andra ord.
Jag som är matematiskt tränad i logiska strukturer, ser att det är dessa tre
”märkliga” räkneregler som utgör själva fundamentet för det som jag i min text
kallar jättekartellen med sina fångstarmar i form av 173 centralbanksnationer.
Utan dessa tre räkneregler hade det inte varit möjligt att bygga denna väldiga
centralbankskartell. Så ser fakta ut. Så kraftfulla är dessa tre nonsensräkneregler,
att de utgör hörnstenarna för världens förmodligen största brottskartell någonsin,
sett både till tid och till rum. Tid genom att en lång period av mänskliga
civilisationens utvecklingshistoria omfattas, rum genom att hela världen är dess
skådeplats.
Jag skall nu visa dig konkret hur var och en av dessa tre räkneregler
fungerar, och vad de kan uträtta. Demonstationen ger dessutom en ytterligare
insikt i centralbankernas, bankernas och finansinstitutens illusionsnummer med
luckan i lagen (illusionen att bankerna har egna594 pengar), genom att jag
använder exemplet från åren 1964 och 1969 i USA med First National Bank of
Montgomery och advokat Jerome Daly595.

594

Se analys i del I kapitel 3-10, samt i del II kapitel 1-4, 9-11, 19, 22, 27-28, 31, 34, 42-45, 47-51, 54, 56-57,
59, 61-66, 70, 74-75, 79, 80-81 samt 85
595
Se del II kapitel 2
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Kapitel 44
Abrakadabra sim sala bim hokus pokus filiokus.
”Egna ur tomma intet med hävstång”
När du gick i småskolan fick du lära dig en som vi uppfattar självklar räkneregel
som säger:
1 = 1 och 0 = 0
Denna första räkneregel talar om att det som finns, det finns och det som inte
finns, det finns inte. Räkneregeln påstår exempelvis att det som i ett
affärssammanhang existerar, det existerar. Sålunda 1 = 1. Likartat är det en
självklarhet (”sunt förnuft”) att påstå att det som inte finns (inte existerar), det
finns inte (existerar inte), d.v.s.
0 = 0.

Småskolan lärde dig också en andra räkneregel som påstår:
-1 = -1 och +1 = +1
Denna andra räkneregel säger, att när du hanterar plus- och minustecken, måste
du göra det i enlighet med en teckenregel. Räkneregeln fastslår som exempel att
det som i ett affärssammanhang är ett underskott exempelvis en skuld, ”en
minuspost”, är och förblir just ett underskott, en skuld, ”en minuspost”, -1 = -1,
och så är det inte mer med den saken. Det som å andra sidan är ett överskott, en
tillgång, ”en pluspost”, är och förblir just ett överskott, en tillgång, ”en
pluspost”, +1 = +1. Så talar sunt förnuft, när människor i småskolan och sedan
vidare i sin skolgång lär sig hur samhället fungerar, och vad som räknas som
logik i livet. Hur de skall använda matematik när de utför räkneövningar i
vardagslivet, exempelvis räknar på lån.
I småskolan fick du även lära dig en tredje räkneregel om sorter som säger:
Sorter får inte vara olika när man lägger ihop tal.
För att kunna lägga ihop storheter (tal) måste man först göra om dem till samma
sort. Om man skall lägga ihop 1 meter och 9 centimeter har man två sätt att
uttrycka detta på:

445

1 meter + 0.09 meter = 1.09 meter eller 100 centimeter + 9 centimeter = 109
centimeter, där meter respektive centimeter är ”sorten”.
Ovanstående tre räkneregler är självklarheter för de flesta idag. De sitter i
ryggmärgen, därför att man använder dem tusentals gånger under livet. Så är det
för sammanlagt långt över 800 miljoner människor i de 173 centralbanksnationerna i världssamhället idag. På så sätt lär sig mängder med människor
redan på småskolematematiknivå (vardagsmatematiknivå) hur vår värld fungerar
räknemässigt. De tre räknereglerna är en självklar allmängiltig konvention.
I småskolan fick man lära sig många ytterligare räkneregler, men dessa
lämnar jag därhän, därför att det är utifrån de nämnda tre elementära
räknereglerna som jag nu skall demonstrera så kallad högintelligens, där man
utomordentligt kreativt går utanför en invand tankebox. Forntida egyptiska
matematikerna har kring den saken efterlämnat högutvecklade kunskaper som är
mer än 4 000 år gamla, och som idag finns bevarade i frimurarordens hemliga
lära.

Personerna som introducerade bankväsendet på 950-talet i
dåvarande Europa…
tog sig för att använda sig av en alldeles egen typ av matematik, d.v.s. aritmetik
= räknelära, som fanns bevarad efter de gamla egyptierna, en matematik som
bankpionjärerna gjorde till sin hemlighet ingående i vad som skulle bli en
hemlig lära förbehållen en sluten krets. Denna matematik kan sedd med nutida
modern högre matematiks ögon ges namnet alternativ och komplementär
aritmetik. Alternativ på så vis att räkneläran utgör ett alternativ till normal,
vanlig, d.v.s. konventionell aritmetik. Komplementär genom att den
konventionella idén om hur storheter/tal skall hanteras, kompletteras med ett
annat slags villkor (logiska förutsättningar, axiom) från ett alternativt logiskt
system. En ny typ av räknelära träder då fram, som för den som är ovan vid
högre matematiks alternativa och komplementära tänkande med andra logiska
grundförutsättningar, axiom, ter sig som nonsensartad, eller som värdelös
kuriosa. En räknelära som inte går att förstå, därför att de nya logiska
strukturerna är till synes fulla av logiska motsägelser jämfört med de
konventionella logiska axiomen så länge man håller sig inom den normal- eller
sunt förnuftsorienterade boxen i tänkandet.
Vi skall nu gå utanför den box som man normalt tänker inom. Frimurarordens
hemliga lära redovisar, istället för ovanstående tre gängse, d.v.s. vedertagna,
räkneregler, principiellt följande tre nonsensräkneregler, här uttryckta med ett
begripligt språk:
Första nonsensräkneregeln: -1 = +1
Andra nonsensräkneregeln: 0 = 1
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Tredje nonsensräkneregeln: Sorter får vara olika när man lägger ihop tal
(exempelvis när man använder hävstång).
Som du märker, är dessa tre räkneregler fullständiga motsatser, eller till synes
logiska motsägelser, till de räkneregler som vi är vana att hantera sedan
barnsben. Tre paradoxer (motsägelser av sunt förnuft) blir därmed synliga.
Tillsammans utgör de tre nonsensräknereglerna grunden för ett i denna text
tungt vägande illusionsnummer (trolleritrick), som banker över hela världen
använder som sin grundläggande affärsidé, i fortsättningen i texten kallad för
bankernas magiska trolleritrick, eller illusionsnumret ”egna ur tomma intet med
hävstång”, för att betona att det handlar om illusionskonst. Denna fras
sammanfattar i sex ord hela det bedrägeri som är denna trilogis huvudtema.
Bankväsendet i generell mening förvandlar nämligen i tre steg, enligt dessa
nonsensräkneregler, det som i själva verket är dess egen skuld till något som det
bedrägligt påstår är dess eget - och inte nog med det - som det sedan förmerar
med något som egentligen inte finns, och sedan dessutom lånar som något eget
ägt. Exakt hur det går till får du strax veta i detta kapitel och kapitel 45.
Sanningen är den att dessa bankernas påstått egna596 utlåningspengar saknar
formell ägare (en lucka i lagstiftningen som bankerna aldrig lyckats täppa till). I
steg för steg kommer jag nu att förklara uttrycket egna ur tomma intet med
hävstång. Så ser sammanfattningen av de tre nonsensräknereglerna ut när de
presenteras som en helhet eller översiktligt. Tillsammans utgör de ett extremt
kraftfullt finansiellt instrument, som är som en ”finansiell atombomb”, som man
hur lätt som helst kan lura skjortan av hela samhällen med, av den enkla
anledningen att människor inte får lära sig att tänka på ett sätt som går utanför,
eller rent av motsäger, det man kallar sunt förnuft. Nej, istället får vi alla som
sagt från tidig ålder lära oss att envist hålla oss inom tankeramarna för sunt
förnuft, som inkluderar den typ av matematik som lärs ut i småskolan. Därför är
människor i gemen inte kapabla att genomskåda den alternativa och
komplementära högintelligenslogik som bankerna använder sig av, och som
dessa inte drar sig för att tillämpa under sken av att de använder den vanliga,
enkla sunda förnuftslogiken. Ett flagrant bedrägeri med andra ord. Det är om
detta bedrägeri, att luras med hjälp av högintelligens, som jag nu skall berätta.

Som att gå på cirkus och titta på en trollkonstnär…
Jag upprepar: När vi sitter på cirkus, vet vi att det är på låtsas och att det mesta
bara är olika trick. Vi vet inte logiskt hur trolleritricken går till, men vi vet att det
handlar om trick på något sätt, i enlighet med någon form av logik
(planenlighet). Vi applåderar och ropar hänförda da capo och köper ännu en
varmkorv och pop corn och vill se fler trick. Speciellt barnen jublar och strålar
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Se analys i del I kapitel 3-10, samt i del II kapitel 1-4, 9-11, 19, 22, 27-28, 31, 34, 42-45, 47-51, 54,
56-57, 59, 61-66, 70, 74-75, 79, 80-81 samt 85
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av glädje. Jag vill att du skall se att vi visar vår förtjusning därför att vi vet att
det är på låtsas, och för att vi imponeras av vad man kan åstadkomma med
illusionskonst (trolleri). Och det är tryggt att veta att det är på låtsas.
Vi är däremot inte lika förtjusta när vi plötsligt mitt i det moderna
vardagslivet står inför fullbordat faktum av vad tre räkneillusioner och fem
brutala illusionsnummer i form av fem ”svärd” kan åstadkomma i skadeväg,
t.ex. skuldfällor, lågkonjunkturer, egendomsförluster, enorma
nationalekonomiska skatte- och arbetslöshetsbördor, omfattande social
utslagning och demokratinedmonteringar. Jag är absolut allvarlig när jag påstår
att Greklands folk är heligt förbannat över vad det just nu i skrivande stund
upplever som utpressning från en föga förstående omvärld. Islands folk är också
förbannat över hur dess smarta banker lurade skjortan av folket. Irlands och
Englands folk är inte heller glada över de ekonomiska stålbad som de just nu går
igenom. Det finns en hel rad nationer i världen idag, inklusive det stora landet
USA, som inte gläds över de nedskärningar och förödmjukelser de tvingas möta
i sin vardag i vår tid. Det är många som garanterat inte kommer att applådera
den dag de får klart för sig, att det som i denna text kallas de fem svärden,
bygger på ett i grunden gigantiskt bedrägeri baserat på ovan nämnda tre
nonsensräkneregler.
Om du har tid och ork, rekommenderar jag att du läser den här boken en gång
till efter första genomläsningen, för att vid andra genomläsningen i lugn och ro
sjunka djupare in i texten med helhetsperspektivet då redan klart för dig. Andra
gången vet du på förhand i stort vad saker och ting handlar om, och kommer att
förstå alla detaljer som du eventuellt inte förstod när du läste texten första
gången.

Första nonsensräkneregeln…
säger att -1 = +1, vilket är ett påstående (ett tänkt antagande, en så kallad tänkt
abstraktion) att vad som är egentligen är ett underskott (en skuld), går att
betrakta som ett överskott (en tillgång). Den som använder denna räkneregel kan
förvandla (”trolla”) en skuld till att, med hjälp av ett likhetstecken, istället bli en
tillgång. Något som egentligen tillhör någon annan, blir i ett givet ögonblick ens
eget.

Andra nonsensräkneregeln…
berättar att 0 = 1, där ett tänkt antagande (en så kallad tänkt abstraktion) gör
något ickeexisterande till något existerande. Intet görs med andra ord till något
med hjälp av ett likhetstecken. På så vis kan man, om man är förslagen,
förvandla (”trolla”) det som bara är luft eller ickeexisterande till något som i
princip är vad som helst. Vad detta kan vara, är upp till den egna fantasin att
avgöra. Tricket är att använda ett simpelt likhetstecken, varpå det är klart. Kan
du se vad jag menar? Eller i bankernas värld: Pengar som egentligen inte finns,
d.v.s. inte existerar, förvandlas ”som genom ett magiskt trollslag”, genom
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bankens eget självsvåldiga påstående (som kan sägas motsvara det simpla
likhetstecknet), till något faktiskt existerande. Och inte nog med det: till bankens
egen ägda tillgång (en urkundsförfalskning).
Dessa två trolleritrick - första och andra nonsensräknereglerna - använder
moderna centralbanker, banker och finansinstitut (kreditkortsförtagen) över hela
världen dagarna i ända: Vi vet att pengar som affärsbanker lånar ut, enligt
gällande banklagar (åtminstone till viss del) måste ha vad som kallas för
”täckning” i banken. Men eftersom bankerna etcetera inte har några egna
pengar att täcka upp med, utgörs bankernas ”täckning” av tillgångar som ägs inte av bankerna - utan i första hand av bankernas inlåningskunder, d.v.s.
täckningen utgörs av det som kallas depositioner597. Allt sammantaget sålunda
depositionspengar tillhörande bankens kunder, pengar som banken självsvåldigt
i ett givet ögonblick ”gör om” till sina egna pengar (förskingringssteget) (för att
sedan i modern bankverksamhet förmera ca 9 gånger med penningtillverkande
maskiner, d.v.s. med pengar ”skapade ur tomma intet”, innan dessa bankens i
verkligheten ”oegna pengar”, under sken av att vara egna, lånas ut, något som
jag strax återkommer till). Banken använder sålunda andra människors pengar
(depositioner) - vilka ju sammantagna utgör en skuld som banken har till sina
depositionskunder – till den lagnödvändiga täckningen för sin utlåningsverksamhet. Det vill säga bankerna gör i detta verksamhetssteg ”minus till plus”, gör
en egen skuld till en egen tillgång, i enlighet med den första
nonsensräkneregeln: -1 = +1. Detta är bankernas praktiska tillämpning av den
första nonsensräkneregeln, där skuld görs till tillgång. I bankernas värld kallas
detta för kreativ bokföring. I juridikens för förskingring. Denna egentliga skuld
(som de sålunda dessutom förmerar, i enlighet med banklagarna) lånar bankerna
sedan som sagt oblygt ut som något eget ägt.
I frasen egna ur tomma inte med hävstång, som sammanfattar
bankverksamhet - både gamla tiders och modern - är ordet egna härlett just från
detta att banken förklarar något den egentligen inte äger, som sitt eget ägda.
Brottstycket ur tomma intet i samma fras härleds på samma sätt till att
bankerna utifrån ett (sålunda förskingrat) grundkapital, en deposition som någon
annan äger, med bankens penningtillverkande maskiner ”ur tomma luften trollar
fram” (tillverkar) ytterligare pengar.
Detta trolleri sker i enlighet med en i speciella banklagar lagstadgad
förmeringsprincip, som tillåter att ”grundkapitalet” (den andel depositioner som
banken förskingrar) får förmeras maximalt 9 gånger, d.v.s. med en slags
”hävstång”, innan kapitalet lånas ut. Denna förmerings- eller hävstångsprincip,
som också inkluderar att ”storheter av olika sort läggs ihop” (förskingrade äkta
depositionspengar plus maskintillverkade ”bluffpengar”), d.v.s. tillämpning av
den tredje nonsensräkneregeln, är grunden för de två avslutningsorden i frasen
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egna ur tomma intet med hävstång. Och givetvis kallar banken även pengarna
som förmerats ur tomma luften för eget ägda inför utlåningen. Hur skulle man
annars kunna låna ut dem?

Det är inte meningen att man skall förstå att man sitter på första
parkett på cirkus...
För tydlighetens skull tar jag det här en gång till, men nu formulerat på ett
annorlunda sätt: Bankerna etcetera skapar en illusion inför allmänheten att de
har egna pengar på hög i bakgrunden, som de plockar fram och lånar ut av. För
betraktaren är det som att vara på cirkus och luras att tro att myntet fanns där
bakom örat på den förvånade pojken, när trollkarlen illusoriskt plockar fram det
därifrån.
Det är inte meningen att man skall förstå att man i själva verket sitter på
första parkett på cirkus när man lånar pengar av banken, utan avsikten är man
skall inbillas att tro att man bevittnar vanligt sunt förnuft, d.v.s. att lånepengarna
är bankens egna.
Tricket som banken tillämpar är att lånekunden skall tro, att det han/hon
grundläggande har lärt sig i matematik, och som vederbörande är van att
hantera, även är det som gäller för bankens, centralbankens och
kreditkortsföretagets vidkommande. Som kund luras man att tro att småskolans
räknelära med sina två sunt förnuftsorienterade räkneregler gäller: Det som
finns, det finns och det som inte finns, det finns inte, samt teckenregeln. Jag
upprepar: När det i själva verket är två helt nya, okonventionella räkneregler,
som banken på eget bevåg, utan att meddela oss, tillämpar, och som kan
sammanfattas enligt:
Första nonsensräkneregeln: -1 = +1 eller ”egna - regeln”
Andra nonsensräkneregeln: 0 = 1 eller ”ur tomma intet - regeln”
Vi befinner oss här på Nobelprisnivå, på den nivå som renderar stora
matematiska pris. Modern högre matematik kryllar av sådan här fantastiska
logiska strukturer inom så kallade alternativa och komplementära aritmetiker,
algebror, geometrier, algebraiska geometrier, topologier, varianter av
gruppteorier, ringar, fältteorier, varianter av differential- och integralkalkyler
med olika ordningar av differentialer och andra matematiska ”monster”.
Tillsammans utgör de egentligen bara neutral kunskap (logiska strukturer
formulerade inom ramen för egna logiska system), där man valt att gå utanför en
box av invant tänkande och leker med briljans på ett utomordentligt kreativt sätt.
Idag är dylika ”monster” inget märkvärdigt längre inom modern högre
matematik. Men för 300 år sedan skulle det ha varit en sensation om någon lade
fram det jag nyss har beskrivit. Idag räknas avvikande räkneregler av det
nämnda slaget som trivialiteter inom modern högre matematik, och
toppmatematiker höjer inte det minsta på ögonbrynen över dem, därför att
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reglerna endast är simpla variationer på temat aritmetik, varpå det inte är mer
med den saken. Så kraftfull har utvecklingen varit inom matematiken i det
öppna officiella samhället. Men hos er, som inte är insatta i att logiska
strukturer, är det säkert ett och annat ögonbryn som höjs när ni läser dessa rader,
därför att ni har varit tryggt invaggade i att sunt förnuft och vanlig enkel
aritmetik är något allmängiltigt, som också styr bankväsendet på alla nivåer,
liksom dess banklagar, som är politiskt godkända. Det vill säga banklagar som
storspindlarna och spindlarna har fått på plats med hjälp av sina invigda
marionettpolitiker i syfte att legalisera (legitimera) bankernas ovannämnda
nonsensresonemang.
Beroende på vars och ens individuella etisk moraliska läggning kommer det
att se olika ut hur i sig neutral, i detta fall matematisk, kunskap används.
Sålunda, vad har användaren för intention? Är det vederbörandes avsikt att
bygga ett urstarkt samhälle, där alla människor får det utomordentligt bra och
lever i en fantastisk välmåga, kvalité och livsglädje? Eller är intentionen att
bokstavligen lura skjortan av flera miljarder människor genom att bygga en
arsenal av privata finansiella ”atombomber”, där man utövar ekonomisk makt på
andras bekostnad och ständigt på ett utstuderat smart sätt skapar sig själv ett
större och större ägande?
Så kraftfulla är alltså de ovanstående tre nonsensräknereglerna när man väl
vet hur man skall använda dem, och det är just den saken som de gamla
egyptiska matematikerna avslöjar i frimurarordens hemliga lära.
Dessa tre nonsensräkneregler ligger sålunda till grund för världens
förmodligen genom alla tider största ekonomiska bedrägeri. Den tredje
nonsensräkneregeln återkommer jag strax till. Först önskar jag att du skall se
följande:

First National Bank of Montgomery tog år 1964…
emot advokat Jerome Dalys undertecknade skuldsedel, som rent formellt
juridiskt var dennes erkännande av att stå i skuld till banken. De pengar som
Daly hade lånat av sin bank i tron att han lånade av bankens egna pengar, var
sålunda egentligen en del i ett illusionstrick utfört av banken, där banken med
hjälp av de tre nonsensräknereglerna hade förmerat andra människors
depositioner, och sedan gjort allt sammantaget till sitt eget ägda. Varav Dalys
lån sålunda var en del. Dalys lån härrörde ingalunda från några ”bankens egna
pengar”.
I verkliga livet händer det ofta att affärsbankerna lånar pengar av varandra
eller av centralbanken (i USA flera centralbanker). En analys av hur
centralbankernas pengar tillskapas ger vid handen att centralbankerna rätt och
slätt hoppar över första nonsensräkneregeln (förskingringssteget av
depositioner), eftersom den inte längre behövs i centralbankernas fall (i och med
att guldmyntfoten har slopats under 1900-talet, och ersatts av en speciell
lagstiftning att banktillverkade pengar är så kallat lagligt betalningsmedel).
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Istället använder de sig direkt av den andra nonsensräkneregeln (0 = 1).
Centralbankerna låter helt enkelt sina penningtillverkande maskiner tillverka
sedlar ”ur tomma intet”, ur ingenting, alternativt att deras datorer tillverkar
elektroniska sifferpengar, som sedan ”lånas ut” till affärsbankerna.
Affärsbankerna använder från centralbanken och andra affärsbanker inlånade
pengar som depositioner bland andra inlånade depositioner, som förmeras ca 9
gånger, även här ”ur tomma intet”, innan denna blandning av depositions- och
luftpengar läggs samman enligt den tredje nonsensräkneregeln, för att sedan
lånas ut till samhället. (Mycket talar för att affärsbankerna även lånar ut stora
summor elektroniska pengar som de nytillverkar helt och hållet ur tomma luften
utan depositionsbackup). Härigenom står det klart att det är affärsbankerna i en
nation som står för de verkligt stora tillverkningsvolymerna av nya pengar.
Europas 27 EU-länder omfattar 28 centralbanker, Europeiska centralbanken
inbegripen, samt minst ettusen affärsbanker. Det lilla häftet Modern Money
Mechanics, publicerat av Federal Reserve Bank of Chicago 1961 , beskriver
principiellt grunderna för hur pengar förs ut i det moderna samhället i en
centralbanksekonomi599, något som jag nämnde i introduktionsboken (del I), och
här upprepar. I Amerika heter centralbanken Federal Reserve Bank (som är
uppdelad på 12 distriktsfilialer). Federal står för ”statlig”, trots att Federal
Reserve Bank är en privat bank, och där Reserve står för ”reserver”, trots att
Federal Reserve Bank inte har några reserver - åtminstone inte i form av egna
pengar. Eller så kan man vända på det och säga att Federal Reserve Bank har
fullständigt obegränsat med ”reserver”, eftersom man skapar sina pengar ur
tomma luften (0 = 1), det vill säga kan skapa hur mycket pengar som helst.
Ingen dålig eller liten ”reserv”, om man ser det på det sättet. Det sker i enlighet
med en lagstiftning, där det i USA, liksom i Sverige, är oreglerat vem som i
första instans äger nyproducerade pengar skapade ur tomma intet. Sålunda
samma grundläggande problem i båda länderna: lagstiftning saknas som klart
och tydligt reglerar vem som i första instans äger pengarna som skapas ur
tomma intet.
Åter till Jerome Daly. Det fanns alltså ingen formell ägare till pengarna som
Daly hade lånat. Sken gavs av First National Bank of Montgomery att Daly hade
lånat av bankens egna pengar. Och amerikanska centralbanken ger den dag som
idag är på likartat sätt inför USA:s folk sken av att man i sin tur lånar ut egna
pengar från en bakgrundsförmögenhet till banker, som i sin tur ger sken av att
låna ut egna pengar till allmänheten. Skenet är tvunget att upprätthållas, då
endast egna pengar kan lånas ut, och sedan återkrävas. Och tanken att
bankväsendet skulle verka för tillkomsten av en lagstiftning som verkligen
tillgodosåg att de vore ägare till pengarna de lånar ut, faller på sin egen
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Federal Reserve Bank Of Chicago (1961, 2011, nyutgåva) ModernMoney Mechanics, se
http://www.rayservers.com/images/ModernMoneyMechanics.pdf samt
http://archive.org/details/ModernMoneyMechanics
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Se analys FAQ-avdelningen (Frequently Asked Questions) på webbsidan www.nyaekonomiskasystemet.se
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omöjlighet. Ty då om inte förr, vid lagens förberedelse, skulle det dels bli
uppenbart att bankerna (affärsbankerna) använder andras, inte egna, pengar som
utlåningsunderlag, dels skulle givetvis frågor uppstå hur det hela har fungerat
innan ägandelagens tillkomst. Nej, bankernas enda chans är att med alla till buds
stående medel upprätthålla tusenårsfasaden, att det är en självklarhet att
utlåningspengarna är bankens egna. En räcka av lögner som läggs på rad som
länkar i en lögnkedja. På så sätt synliggörs en uppsjö av urkundsförfalskningar i
stor samhällsskala, när man väl genomskådar och nystar upp den samhällslögn
som sedan århundraden pågår när det gäller bankers utlåning av pengar.
Beträffande den lögnen, är centralbanker, vanliga affärsbanker och
kreditkortsinstitut i ett stort antal nationer världen över alla lika goda kålsupare.
När advokat Jeremy Daly hade beviljats sitt lån, hade banktjänstemannen
leende överlämnat 14 000 dollar till denne, som därmed hade blivit utsatt för ett
lurendrejeri (urkundsförfalskning inom ramen för juridiskt kontraktsbrott) av sin
lokala bank (och kanske indirekt även av centralbanken, skulle man kunna
säga).
Med sina lånade pengar gick advokat Daly ut i vardagslivet. Han trodde att
han just hade besökt en ärlig och rekorderlig bank, som lånade ut av egna pengar
som man hade liggande i form av en egen förmögenhet i ett bankvalv. Vad Daly
just då inte begrep, var att han vid sitt besök på banken, i själva verket hade varit
på ”cirkusbesök” och beskådat ett ”trolleritrick” på högsta nivå. Han hade fått
lånepengar som egentligen bara var påstådda ”pengar”, som en
penningtillverkande maskin hade tillverkat ur tomma intet, och som var
ägarlösa, och därför med krav på ansvar varken kunde användas för utlåning
eller som pengar över huvud taget.

Vad betyder nu detta strikt juridiskt?
I min text har jag noggrant gått igenom att internationellt bankväsende sedan ca
950-talet, frånsett under den paus detta tog under ca 200 år (från 1307 till ca
1500), har valt att göra sig skyldigt till urkundsförfalskning genom att oriktigt
påstå att utlåningspengar är eget ägda. Men det räcker inte: Från ca 950-talet
fram till 15 september 1971 i USA, 1974 i Sverige, med ett motsvarande datum
för ett stort antal ytterligare länder i världen, valde internationellt bankväsende
att genom lagstiftning under åtminstone en stor del av denna omfattande tid,
backa upp sina endast skenbart giltiga utlåningspengar med i princip förskingrat
guld, som jag har gått igenom (under eran med guldmyntfot). Under denna långa
tidsperiod narrades man att utlånade pengar (mestadels pengar i olika former av
sedlar) hade uppbackning av bankens eget guld, när sanningen var att 0 (noll)
procent hade uppbackning av eget guld, varför utlåningspengarna, förutom att
vara ägarlösa, dessutom var ogiltiga därför att de saknade reell uppbackning. I
någon liten mån var de utlånade pengarna förvisso uppbackade av guld (men
mest av luft), men inte av bankernas eget guld, utan av förskingrade
gulddepositioner. Av den orsaken var bankväsendets utlåningspengar generellt
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att betrakta som ”falska pengar”, varför detta väsende då, liksom fallet för övrigt
är idag, då utlånade pengar grundas på andra slags depositioner än guld, ägnade
sig åt ren och skär penningförfalskning. Rent krasst att likna vid att någon vem
som helst med liv och lust sätter igång att med rätt utrustning i sin källare
tillverka något vederbörande sedan påstår är pengar, och dessutom egna pengar,
som har uppbackning av eget ägt guld, och som sedan som slutkläm helt fräckt
för ut i samhället i form av lån. Här gäller det att inte självförtroendet brister.
Efter den ovan angivna brytpunkten, då gulduppbackningen (guldmyntfoten)
mera permanent övergavs (därför att det gynnade bankirerna att slippa hålla guld
i reserv) - vid olika tidpunkt för olika länder mellan åren 1933 och 1975, och
periodvis även dessförinnan - har det internationella privata bankväsendet via
invigda politiker genomdrivit banklagar (exempelvis The Coinage Act of 1965 i
USA) som stipulerar att bankernas pengar (centralbankens sedlar,
affärsbankernas och kreditkortsinstituten checkar, elektroniska pengar,
postväxlar etcetera) skall definieras som ”lagliga betalningsmedel”, i enlighet
med hur fiat-pengar i inskränkt bemärkelse definieras600.
Lagstiftningen om ”lagligt betalningsmedel” kan ses som en
förtroendeförstärkande åtgärd inför allmänheten, nu när guld inte längre backade
upp samhällets pengar, och även som en åtgärd som i hög grad skyler det faktum
att bankväsendet inte kan uppnå lagstiftning om att de äger de pengar de
nytillverkar och lånar ut. Bankväsendet har nämligen inte vågat gå så långt som
att försöka lagstifta om att nytillverkade pengar skall ha en tydlig initial formell
ägare (vilket är ett oeftergivligt kriterium för äkta fiat-pengar), ty då skulle som
nyss nämnts många för bankerna mycket obekväma frågor komma att ställas,
exempelvis varför just bankerna har privilegiet att tillverka egna pengar ur
tomma intet, när andra instanser i samhället inte har samma förmån, ja, inte ens
staten. Vidare skulle man fråga hur det har fungerat innan det blev lagstiftat om
ägarskapet, vilket bankerna skulle ha mycket svårt att svara uppriktigt på. Därför
har lagstiftarmakten världen över valt att undvika den heta potatis som den ur
bankernas perspektiv olösliga ägarfrågan är. Istället har man fått nöja sig med
halvmesyren att banktillverkade pengar är lagligt betalningsmedel (som ingår
som definitionskriterium för fiat-pengar i nuvarande ofullständiga tappning).
Ur detta går det logiskt att sluta sig till att det existerar en djupgående
rättsröta (ett juridiskt hyckleri) på högsta lagstiftande nivå (även i Sverige),
eftersom här avslöjas att denna nivå har valt att se mellan fingrarna med att
pengar, som formellt inte är ägardefinierade, dels får lånas ut, dels får återkrävas
inklusive ränta. I det här sammanhanget kan det vara befogat att upprepa att äkta
fiat-pengar, förutom att 1) sakna gulduppbackning och 2) vara betraktade som
en handelsvara, även är bärare av 3) lagligt betalningsvärde och av 4) formellt
initialt ägarskap. Internationellt bankväsende har sålunda endast delvis anammat
fundamentet för en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi - äkta fiat600

Vilket jag gick igenom i kapitel 28-31 i del II i samband med analysen av Hjalmar Schachts 1:a nyckel till
monetärt finansierad ekonomi baserad på fiat-pengar
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pengar. Men man har definitivt lyckats göra det lättare för sig i och med att man
lyckats komma ifrån den hämsko för utlåningsverksamhet som det tidigare
gulduppbackningskravet innebar. Efter guldmyntfotens borttagande räcker det
med att centralbankstillverkade pengar är uppbackade av lag om att vara lagligt
betalningsmedel (i enlighet med hur fiat-pengar i inskränkt bemärkelse), d.v.s.
att pengarna genom lag påbjuds ha ett lagligt betalningsvärde (eng: legal tender).
Uppbackning av guld behövs inte längre. Den dolda makten har också sett till att
centralbanken i respektive centralbanksekonomisk nation, genom särskilda
banklagar tillkomna genom mutor och korruption, undan för undan har fått
monopol på landets sedelutgivning. Där dessa sedlar definieras som fiat-pengar i
begreppets inskränkta betydelse. Men ännu den dag som är saknar ägarna till
dessa centralbanker det verkligt viktiga i kråksången, nämligen lagstöd för att
man är ägare till de pengar (sedlar och elektroniska pengar) som man tillverkar.
Visserligen har man idag genom sina invigda politiker sett till att få
tillverkningstillstånd för sedelpengar (sedelmonopolet), men man saknar sålunda
det juridiskt avgörande ägarskapet för att kunna låna ut. Vilket har till följd att
den produkt man tillverkar, juridiskt sett inte går att använda (inte kan föras ut i
samhället i form av lån) - såvida inte lagen kringgås...

Vad som händer när ett land tar bort guldmyntfoten...
Som läsare är det nödvändigt att du förstår att avskaffandet av guldmyntfoten
radikalt har förändrat spelreglerna för det både central- och affärsbanker kallar
”egna pengar”. Tidigare var banker av alla slag tvungna enligt lagen att hålla sin
utlåning inom de gränser som depositionerna under deras förvaltning tillät. I och
med borttagandet av guldmyntfoten och införandet av lagen om att bankpengar
är att betrakta som ”lagligt betalningsmedel”, vilket är det jag kallar
brytpunkten, räcker det numera med att hänvisa till att utlånade pengar är
”lagligt betalningsmedel”. Det innebär i sin tur att åtminstone centralbankerna
numera kan tillverka och låna ut i princip hur mycket pengar som helst,
fortfarande kriminellt kallade egna, jämfört med den hämsko som
guldmyntfoten tidigare innebar. Helt klart är att här fortfarande döljer sig
avancerad kriminalitet. Däremot vågar jag mig, som icke utbildad jurist, inte på
att med säkerhet uttala mig om den exakta juridiska brottsrubriceringen. Som
lekman på området är min syn på saken dock följande: Tidigare, innan
guldmyntfoten togs bort, lånade bankerna, som jag i detalj har gått igenom, dels
ut pengar utan att ha något eget ägt uppbackningsguld, dels ut betydligt mer
pengar än gulddepositioner, ägda av andra men i bankernas förvar, gav utrymme
för, nämligen pengar tillverkade ur tomma luften genom förmering av den
sistnämnda förvaltningstillgången, som bankerna helt sonika förskingrade. Detta
att bankerna tillverkade utlåningspengar dels med förskingrade depositioner,
dels med luft, som grund, vill jag rubricera som penningförfalskning. Så sker
även idag när det gäller affärsbanker, varför penningsförfalskning är en alltjämt
aktuell brottsrubricering.
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Det andra brottet, som har fått störst negativa konsekvenser för samhället, är
bankväsendets avsaknad av ägarskap till det man lånar ut, återkräver och kräver
ränta för. Avsaknad av ägarskapen vill jag rubricera som urkundsförfalskning.
Den verkligt stora stötestenen, som privatbankirer av alla slag brottas med utan
att någon utväg är i sikte är avsaknaden av ägarskap till det som lånas ut.
Några ytterligare ord om bankirernas som sagt under århundraden pågående
brott, penningförfalskningen: Om tillverkning av pengar sker på ett utstuderat
högintelligent sätt, t.ex. genom att förfalskarna använder sig av
originaltryckplåtar, likt centralbankerna, eller perfekta kopior av
originaltryckplåtar (tänkbart beträffande en affärsbank, ett företag eller en
främmande nation), så att inte ens polismyndigheterna i den berörda nationen
klarar av att se skillnaden mellan centralbankstillverkade och förfalskade sedlar
(där, om man hårdrar det hela, båda sedelformerna är falska), d.v.s.
genomskådar penningförfalskningen, handlar det i båda exempelfallen om det
som kallas perfekt penningförfalskning601 (det perfekta brottet). Att dylik perfekt
sedelförfalskning har förekommit så länge centralbanker har funnits är en sak.
Men även den andra formen, med perfekta kopior på originalplåtarna, är en
realitet, exempelvis i Tyskland i början på 1920-talet, och är det fortfarande i
högsta grad, vilket jag återkommer till.
I USA har centralbanken sedan år 1913 lagstadgat monopol på tillverkningen
av dollarsedlar. Det innebär att amerikanska centralbanken Federal Reserve
Bank (FED) förfogar över originaltryckplåtarna till de amerikanska
dollarsedlarna. Federal Reserve Bank är som sagt en privatägd bank, som bland
annat via sitt namn ger sken av att dels vara statlig, dels ha ”reserver” (sparade
egna pengar), och som alltså har ensamrätten att tillverka sedlar i USA. Före den
15 september 1971, som är ”brytpunkten” i USA, d.v.s. det datum då
guldmyntfoten togs bort, tillverkade denna privata centralbank kolossala
mängder sedelpengar ”ur tomma intet” med hävstång, vilket enligt min åsikt inte
kan brottsrubriceras som annat än penningförfalskning, eftersom åtminstone
merparten av den enorma penningtillverkningen saknade gulduppbackning, utan
byggde på ”luft”. Och inte nog med det: eftersom tillverkningen skedde med
originaltryckplåtar, handlade det om perfekt penningförfalskning. Dessa
nytillverkade falska kolossala penningbelopp kallade sedan den privata
centralbanken, utan stöd i lagen, för egna pengar, när pengarna lånades ut till
affärsbankerna. Det vill säga man gjorde, och gör alltjämt, sig skyldig till
urkundsförfalskning. Situationen har varit likartad i Sverige. Vår brytpunkt
(avskaffandet av guldmyntfoten) var i samband med 1974 års regeringsform.
Här önskar jag understryka att såväl penningförfalskning, perfekt
penningförfalskning som urkundsförfalskning (det senare ett exempel på
juridiskt kontraktsbrott) ses som allvarliga brott, och givetvis är förbjudna i lag,
inte bara i USA, utan förmodligen i alla länder.
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Se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 24-25, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50, 55,
57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
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Det som utspelades på banken på Dalys tid på 1960-talet, och som spelas ut
på banker världen över idag, är ett cirkusnummer i den högre skolan, d.v.s. en
låtsaslek som inbegriper avancerad modern högre matematik som är fullständigt
obegriplig för allmänheten. Ett försök att få något bedrägligt att framstå som rätt
och riktigt. Så ser kärnan i bedrägeriet ut. Det riktigt allvarliga är att våra
politiker ger sitt bifall till cirkusföreställningen. Det är ett hyckleri när staten
säger att lagar är till för att följas, men själv flagrant struntar i lagen, bland annat
genom att se mellan fingrarna med bankernas penningförfalskning,
urkundsförfalskning, olagliga expropriationer (i anslutning till bruket av de två
första svärden).
Som betalning för ”cirkusbesöket”, för att få ha beskådat och vara en del i
”trolleritricket”, var det meningen att advokat Jeromey Daly skulle återbetala
först lånets kapitaldel om 14 000 dollar, och sedan minst lika mycket till i
sammanlagd ränta. Det vill säga en ”cirkusbiljett” till priset av minst 28 000
dollar. Daly hade fått 14 000 dollar i sin hand, och banken hade fått en
papperslapp (Dalys ”skuldbrev”) på vilken det egentligen borde ha stått skrivet:
Bekräftelse av genomförd och avslutad affärstransaktion vid byteshandel, eller
annan text med samma innebörd, som uttrycker en genomförd och avslutad
affärstransaktion i form av ett utbyte av varor, papper (pappersedlar) mot papper
(Dalys skuldbrev).

Mr. Morgan, bankdirektör på First National Bank of
Montgomery, avslöjade under ed…
i målet mot advokat Jerome Daly 1969 med två fingrar på Bibeln i själva verket
indirekt två av den annars insynsskyddade frimurarordens största dolda
hemligheter, nämligen det jag kallar egna-regeln och ur tomma intet-regeln. Två
hemligheter som egentligen absolut inte får avslöjas för andra än frimurare av
hög grad, och som därmed får förtroende att verkställa och föra det stora
bedrägeriet vidare i generation efter generation. Nämnda två regler är grunderna
i det bedrägeri som finansierar frimurarnas ännu större pågående jättebedrägeri i
världssamhället. Det gigantiska bedrägeri som modern kapitalism i sig utgör,
som grundas på vinsttänkande602.
Det är när man låtsas att en bluff inte är någon bluff som det blir ett bedrägeri,
eller hur? Om man öppet och tydligt på förhand redovisar att det handlar om
bluff och trolleri, då handlar det ju inte om att narras. Alltså: Om banken öppet
hade sagt att den via sin centralbank förfogar över en simpel
penningtillverkande maskin, som tillverkar pengar ur tomma intet helt gratis, där
pengarna saknar initial ägare, då hade det inte handlat om bedrägeri. Att det
krävs ett i lag fastställt formellt initialt ägarskap innan dylika pengar kan föras ut
i samhället. Bedrägeriets kärna är att sken ges av att det inte finns någon
penningtillverkande maskin i bakgrunden, utan att det är bankens egna pengar,
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sparade i ett bankvalv, som tas fram och lånas ut. Så säger det sunda förnuftet,
och så tror allmänheten.

Advokat Jerome Daly...
hade utifrån sina juristkunskaper och logiska förmåga funderat på saken, och
genomskådat att det existerar ett kryphål i amerikansk lagstiftning, som lämnar
ägarfrågan vidöppen när det gäller pengarna som banken tillverkar ur tomma
intet. Domare Martin Mahoney konstaterade utifrån Mr Morgans vittnesmål att
det förhöll sig såsom Dalys hävdade. Inte ens den amerikanska centralbanken
äger formellt de pengar som den tillverkar. Men som sagts tidigare: däremot har
den privata amerikanska centralbanken lagreglerat monopol på tillverkningen av
de pengar som sedlarna är uttryck för. De stora utredningarna får utreda med
vilket lagligt stöd som centralbanker, banker och kreditkortsföretag tillverkar
elektroniska pengar ur tomma luften. Och sedan ett antal år (sedan år 1965, The
Coinage Act detta år) har den amerikanska privatägda centralbanken FED också
lagligt stöd för att de pengar den tillverkar utgör lagligt betalningsmedel (legal
tender), i enlighet med den inskränkta definitionen av fiat-pengar, vilket väl att
märka är en helt annan sak än att det initiala ägarskapet av alla de enorma
mängder nytillverkade pengar, som det handlar om, formellt är reglerat i lag.
Hur mycket så kallat lagligt betalningsmedel pengarna än är, så kan de inte
lånas ut, inte återkrävas, och än mindre begäras ränta för så länge ägare till
pengarna saknas.
Den krassa logiska konsekvensen av detta är att centralbanken tillverkar en
produkt som i själva verket är ganska värdelös strikt juridiskt, åtminstone om
syftet är att detta ”lagliga betalningsmedel” skall nå samhällets alla hörn och
kanter genom utlåning mot ränta. Den enda lagliga möjligheten som står till
buds för att distribuera centralbanksprodukten pengar är att föra ut denna som gåvor. Och så sker faktiskt också i begränsad omfattning, från åtminstone en av
de amerikanska centralbanksfilialerna, och från åtminstone de engelska och
japanska centralbankerna, till privata investerare (institutionella investerare av
olika slag) på det sätt som jag gick igenom i kapitlen 7 och 8. Och även som
hemliga anslag till hemlig militär forskning och till hemliga konton i olika
underrättelsetjänster, visar mina indikationer (något som de kommande stora
utredningarna får utreda närmare). Men, om jag speciellt fokuserar på
amerikanska förhållanden, bryter USA:s privata centralbank Federal Reserve
Bank flagrant mot amerikansk lag, när man lagvidrigt för ut lejonparten av sina
nyproducerade ägarlösa pengar till samhället som lån via det vanliga
bankväsendet. I vilken omfattning världens centralbanker i övrigt gör detsamma,
blir en uppgift för de kommande stora utredningarna att ta reda på.
I nästa kapitel 45 forsätter jag analysen av abrakadabra sim sala bim hokus
pokus filiokus.
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Kapitel 45
Fortsättning på abrakadabra sim sala bim hokus pokus
filiokus.
”Egna ur tomma intet med hävstång”
I vår egen tid…
En modern bank eller ett finansinstitut med kreditkort som beviljar en person ett
lån, kräver samtidigt att låntagaren erkänner sin skuld genom att underteckna ett
skuldbrev. När långivaren mottagit skuldbrevet, skriver den som förmedlar lånet
in lånebeloppet, som framgår av skuldbrevet, i en bokföringskolumn i sin dator,
vilket innebär att bank- eller finansinstitutets datorprogram registrerar
skuldebrevsbeloppet som ett av banken beviljat lån av bankens egna603 pengar
med hjälp av första respektive andra nonsensräkneregeln (-1 = +1 och 0 = 1).
När lånet är registrerat, d.v.s. bokfört, som ett lån av bankens egna pengar,
går en order ut till bankens/finansinstitutets penningtillverkande maskin, som är
en speciell dator, som via sin speciella programvara skriver in det beviljade
lånebeloppet på låntagarens bankkonto - utan att några bankens/finansinstitutets
”egna pengar” på något sätt har varit involverade i transaktionsförloppet.
Lånebeloppet som skrivs in på låntagarens konto är sålunda bara siffror hämtade
”ur tomma intet”, som dock bokförs som om banken eller finansinstitutet tar
pengar från, och lånar ut av, egna pengar i form av en bakgrundsreserv, sålunda
skenbart. Hela förloppet sker sekundsnabbt elektroniskt idag, varpå processen är
klar. Som bankkund eller kreditkortskund får man ingalunda se in bakom
bankkulissen hur det hela går till. Men nu har du just fått kika in bakom den
kulissen, kära läsare. Min speciella kompetens som matematiker (konstitutionell
logiker), med träning i hur man bollar hit och dit med alternativa och
komplementära logiska system, har möjliggjort att du just har fått en inblick i
hur den ”cirkusföreställning” går till, som är verklighetens bankverksamhet.
Så ser alltså ”trolleriet” ut när man får full insyn i denna noggrant mörkade
verksamhet, och plötsligt förstår vad som egentligen sker. Då är det inte längre
trolleri eller illusion, utan något som går att logiskt förklara. Och eftersom det är
verkligheten det handlar om, måste det beskrivna illusionstricket rubriceras
under sitt rätt namn, som är - grovt bedrägeri.
USA:s 12 centralbanksfilialer (med en central styrelse i Washington D.C.) har
som sagt monopol på sedeltillverkningen i Amerika. Monopolet innebär att
bankerna och finansinstituten i USA, som jag redan gått igenom, får beställa
sedlar från centralbankerna, samtidigt som bankerna och finansinstituten själva
tillverkar elektroniska pengar ur tomma intet på sina lokalkontor, enligt ett
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mönster som centralbankens i Chicago egen skrift Modern Money Mechanics
avslöjar och beskriver. Det var ett dylikt sedelmonopol som den tyska
centralbanken bröt mot när den i egenskap av centralbank under tidsperioden
1919-1923 tillät vissa tyska affärsbanker via hemliga licenser - i strid mot tysk
lag - att använda egna sedelpressar med perfekta kopior på centralbankens
originaltryckplåtar.

Den svenske kungen Gustav III startade en egen
penningtillverkning…
”ur tomma intet” redan på 1780-talet i Sverige i syfte att slippa604 ta lån mot
ränta från de dåvarande svenska bankerna. Antagligen hade Gustav III blivit
inspirerad av hur Benjamin Franklin hade löst ekonomiska problem i
Pennsylvania genom att tillverka pengar ur tomma intet i. Under åtminstone
andra hälften av 1700-talet talades det en hel del om bland annat Benjamin
Franklin, och hur denne under de goda åren 1723-1750 hade tillverkat pengar
med egna penningtillverkande maskiner. Något som för övrigt inte bara var
begränsat till Franklins Pennsylvania, utan som den tidens 12 andra amerikanska
kolonier också gjorde, som jag gick igenom tidigare605. Förmodligen läste
Gustav III den bok som Franklin hade skrivit i ämnet: En Blygsam
Undersökning av beskaffenheten hos och nödvändigheten av en Pappersvaluta
(A Modest Enguiry into the Nature and Necessity of a Paper-Currency606).
Kungen var intelligent, beläst och intresserad av sin omvärld.
Hur som helst beslutade den svenske kungen, att även han som regent (på
den tiden hade den svenska regenten den formella makten över de
penningtillverkande maskinerna) skulle börja tillverka egna sedelpengar ur
tomma intet, enligt Franklins recept, för att därmed slippa ta lån mot höga
räntor, eller till och med ockerräntor, av dåtidens banker. För att göra en lång
historia kort, kom Gustav III senare att mördas på en maskeradbal i Stockholm.
I och med mordet upphörde det svenska kungahusets egen sedeltillverkning i
Sverige. Istället rättade kungahuset in sig i ledet och återgick till att låna
sedelpengar mot ränta av bankerna. Det är inte långsökt att det var en känslig
sak för bankerna, att Gustav III så självständigt hade beslutat sig för att börja
tillverka sedelpengar med Benjamin Franklin som förebild. Sverige hade stora
utgifter, och plötsligt hade behovet av lån från bankväsendet reducerats.
Dessutom fick bankerna genom Gustav III:s åtgärd mindre makt över det
svenska kungahuset, när kungen gjorde sig låneoberoende.
Just dessa detaljer omnämns knappt eller inte alls i moderna svenska
historieböcker, trots att detaljerna är anmärkningsvärda och ger ett motiv till
varför Gustav III mördades. Det finns också anledning att dra paralleller till
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mordet på president Abraham Lincoln år 1865. I rättvisans namn behöver dock
påpekas att det fanns fler tänkbara motiv till varför Gustav III mördades. Men
det är dock viktigt att se motivet, att det fanns mäktiga finansiella
samhällskrafter både i Sverige och utomlands som missgillade att den svenske
kungen gick i Benjamin Franklins fotspår, med en människovänlig väl
fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad607 på fiat-pengar i sikte för
svenskt vidkommande.
Kan det tänkas att den allmänbildade och historiskt insatte statsminister Olof
Palme hade liknande ekonomiska funderingar608? Att den intelligente Palme
började inse att Sverige inte har något behov av mellanhanden Sveriges
Riksbank och ett koppel svenska affärsbanker med ett påhäng av
kreditkortsföretag, särskilt inte efter Riksbankens allvarliga fadäs 1985 med den
så kallade Novemberrevolutionen609? Utan att svenska staten, enligt mottot själv
är bästa dräng, själv kunde tillverka landets pengar ur tomma intet, som man
hade gjort i Amerika i de 13 kolonierna under de omtalade goda åren mellan ca
1723-1750, och som dessförinnan kung Henry I hade gjort i England inom
ramen för tallysystemet610, liksom också kommunpolitikerna på ön Guernsey
hade gjort i perioder mellan åren 1816-1958, och den amerikanske presidenten
Abraham Lincoln gjorde611 under åren 1862-1965, och Tyskland under åren
1934-1945. För att därmed, utifrån bland annat denna amerikanska förebild,
kunna avskaffa alla skatter, ja, hela skattesystemet, i Sverige och samtidigt
komma tillrätta med arbetslösheten och den sociala utslagningen. Det skulle inte
förvåna mig ett ögonblick om det då, i mitten av 1980-talet, eller kanske ännu
tidigare (?), började gå upp för Palme att Sverige, svensk industri och svenska
folket systematiskt fördes bakom ljuset av ett gäng hycklande invigda politiker
och andra höga invigda samhällsföreträdare i intimt samarbete med svenskt
bankväsende. Något som de kommande stora utredningarna nogsamt bör
undersöka närmare, enligt min mening.

President Andrew Jackson lyckades omkring år 1834 delvis bryta
upp bankirernas bankoktrojer i USA...
Med den åtgärden hindrade Jackson mäktiga bankirintressen från att få stora
ränteinkomster på den amerikanska statens, den amerikanska industrins och det
amerikanska folkets bekostnad, samtidigt som dessa bankirintressen i hög grad i
ett enda slag förlorade sin ekonomiska maktställning i stora delar av USA, och
inte längre kunde påverka och styra amerikansk politik genom att försätta
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människor och institutioner i skuld612. President Jackson utsattes för fem
mordförsök och överlevde samtliga. Vid ett av dessa trycktes två skarpladdade
revolvrar i magen på Jackson, men klickade när de tryckets av. Jackson hade
änglavakt.

President Abraham Lincoln agerade år 1862 som Benjamin
Franklin, och sedan Gustav III i Sverige, hade gjort…
Lincoln använde sig av sin presidentbefogenhet, genom att, utan att fråga de
privata bankirerna, inklusive den privata amerikanska centralbanken, om lov,
sätta upp en egen statlig amerikansk sedelpress i anslutning till det amerikanska
finansdepartementet, där han började tillverka sedelpengar enligt den
grundläggande princip som redan Aristoteles613 på sin tid hade rekommenderat.
På Lincolns tid på 1860-talet hade bankirerna fortfarande endast bankoktroj, och
ännu inte monopol på sedeltillverkningen i USA. Den saken var först år 1913 ett
faktum, genom att den i inledningen omtalade kontroversiella lagen Federal
Reserve Act infördes mer eller mindre smygvägen. Det skall noteras att
Abraham Lincoln mördades ca en vecka efter att inbördeskriget var vunnet.

President James Garfield deklarerade tydligt i sitt installationstal
år 1881…
att han hade för avsikt att använda sig av sin presidenträtt och motarbeta det
privata bankväsendet i USA614. Ord och inga visor med andra ord. James
Garfield utsattes för ett mordförsök, och dog av skadorna efter knappt tre
månader.

Diktatorn Adolf Hitler undanröjde privatbankirernas
penningtillverkningstillstånd i Tyskland…
i augusti 1934 i och med att han gav den monetärfinansiellt inriktade Hjalmar
Schacht615 fullmakt och order om, på Schachts förslag, att sätta igång och trycka
en ny tysk fiat-valuta, i enlighet med Aristoteles, Henry I, Benjamin Franklins
och Abraham Lincolns grundläggande samhällsprincip (var god se analysen av
Schachts 1:a nyckel616). En valuta som enbart skulle kontrolleras och ägas av
den tyska staten (via den centralbank, som i och med ordern övergick i statens
ägo, där Schacht var chef), d.v.s. utanför privata bankintressens kontroll. Adolf
Hitler överlevde sammanlagt mer än 30 planerade, varav flera genomförda,
mordförsök. Man skall då veta att det inte enbart var bankirer som önskade
undanröja Hitler från makten, de senare i syfte att återinföra
centralbanksekonomi617 i Tyskland, utan även andra samhällskrafter verkade för
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den saken. Hitler begick förmodligen självmord i slutskedet av andra
världskriget. Något som aldrig har blivit säkerställt.

Den tredje nonsensräkneregeln…
innebär (återigen en så kallad tänkt abstraktion) att sorter får vara olika när man
lägger ihop tal (storheter). Regeln innebär, som redan exemplifierats, men som
sker här igen, att man tvärs emot all vedertagen, det vi kallar sunt
förnuftsorienterad, logik tillåts skriva 1 meter + 9 centimeter = 10 meter. Eller
att 1 meter + 9 centimeter = 10 centimeter. Man kan skapa alla möjliga storheter
(tal) av olika sort, och sedan utan betänkligheter och krusiduller lägger ihop
dessa. Upp till vars och ens fantasi helt enkelt.
Om man t.ex. byter ut sorten meter mot sorten kilo äkta guld, och sorten
centimeter mot kilo bluffguld (luftguld = låtsasguld), kan man enligt tredje
nonsensregeln mycket väl skriva 1 kilo äkta guld + 9 kilo bluffguld = 10 kilo
äkta guld. Vips så har man ”trollat” fram 9 kilo äkta guld, som egentligen bara
är på låtsas, men som ges sken av att vara på riktigt.
Med andra ord kan man utifrån en viss mindre mängd äkta eller existerande
guld (i form av deponerat riktigt guld) ”trolla fram” mycket större mängder till
synes äkta eller existerande guld genom att lägga till bluffguld med hjälp av den
tredje nonsensräkneregeln. Men i och med att man genomskådar ”tricket” (går
bakom kulissen och ser hur verkligheten förhåller sig), blir det uppenbart att det
bara finns den ursprungliga mängden äkta guld, och att resten är bluffguld, som
bara ”existerar” inom ramen för en låtsaslek. Man har skapat en illusion, där
man ger sken av att ha 10 kilo äkta guld, där den krassa verkligheten är att man
fortfarande bara har 1 kilo äkta guld. Man lurar människor att tro något som
egentligen är något helt annat. Börjar du förstå begreppet illusion?
Man kan också, om man vill, i exemplet byta ut sorten meter mot sorten
äkta dollar och sorten centimeter mot bluffdollar (luftpengar = låtsaspengar =
förfalskade pengar) och skriva:
1 äkta dollar + 9 bluffdollar = 10 äkta dollar
Utan att anstränga sig, har man här ”trollat fram” 9 ”äkta” dollar, som egentligen
bara är på låtsas, men som ges sken av att vara på riktigt. På så sätt får du här
insyn i hur en form av penningförfalskning verkställs, eftersom pengar i
samhället givetvis skall vara äkta och inget annat. Strax skall jag gå igenom hur
denna penningförfalskning dessutom kan göras så perfekt att ingen, utom de i
förfalskningen invigda, förstår att det handlar om perfekt förfalskade pengar.
Säg att man ur tomma intet har man ”trollat fram” (illusoriskt skapat) 10
dollar, som man påstår alla är äkta, med hjälp av endast en verkligt äkta dollar.
Sanningen är ju då att man i verkligheten fortfarande bara har en äkta dollar, och
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att resterande dollar är ”en tänkt abstraktion” (en förfalskning), som fått namnet
nio bluffdollar (luftpengar = låtsaspengar = förfalskade pengar). Så enkelt det är
när man väl kommer in i det här med att ”tänka utanför boxen”.

Metoden att luras med hjälp av den tredje nonsensräkneregeln...
i det här fallet en liten mängd äkta vara, ”trolla fram” en ytterligare mängd
låtsasvara, i sken av att all vara sammantagen är äkta, kallas på modernt
bankspråk för att arbeta med hävstång. Med hjälp av en förhållandevis liten
kraft och en desto större hävstång, kan man både ”flytta berg” och bygga
ickeexisterande förmögenheter.
Som du märker, är det nu bokstavligen som att dyka rakt ner i Alice i
Underlandet. Man får nypa sig i armen och fråga sig om man verkligen är vaken
i verkligheten, eller om det är ren och skär nonsens och fiktion som är på gång.
Exakt som det upplevdes när Alice i Underlandet publicerades på 1800-talet.
Barn älskade Alice-sagan, därför att det är så barn själva leker när de hittar på
sina fantasilekar. Barn har lätt att gå utanför en box i sitt tänkande. Här handlar
det om en inblick i modern högre matematik för vuxna, som ofta har stelnat så
mycket i sitt fantiserande att de har väldigt svårt att gå utanför en box. Det är då
man blir ”fyrkantig”, skulle ett barn säga. Se gärna filmen Alice in Wonderland
av regissören Tim Burton.

Matematikprofessor Galileo Galilei…
påstod under renässansen, att finge han en tillräckligt lång hävstång och ett rätt
placerat stöd mellan jorden och månen, så skulle han kunna flytta månen ur dess
bana. Galilei ville med dessa ord visa att när man arbetar med en hävstång i ett
sammanhang blir man plötsligt stark som en oxe. Hävstången mångfaldigar den
egna kraften. Själv behöver man nästan bara nudda hävstången.
Man brukar säga att Arkimedes var den vetenskapsman som introducerade
hävstångslagen inom fysiken. Jag skulle hellre vilja påstå att Arkimedes var den
person som återupptäckte hävstångslagen vetenskapligt i det öppna officiella
samhället på 200-talet f.Kr. Jag ser nämligen att hävstångslagen finns beskriven
i frimurarordens hemliga lära618 som en åtminstone 4 000 år gammal
dokumenterad kunskap, där den tredje nonsensräkneregeln ingår som den del i
hur denna lag kan hanteras. Den saken beskrevs sålunda av egyptiska
toppmatematiker under en för länge sedan svunnen tidsepok med högt utvecklat
kunnande, som under tidens gång via många mellanled har blivit vidarefört till
frimurarorden, som valt att hemlighålla kunnandet.
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”Egna ur tomma intet med hävstång619”...
Vi kan nu sätta ord på de tre nonsensräknereglerna:
Första nonsensräkneregeln: -1 = + 1 Egna...
Andra nonsensräkneregeln: 0 = 1 ur tomma intet
Tredje nonsensräkneregeln: Sorter får vara olika när man lägger ihop tal (när
man använder hävstång) ... med hävstång
Därmed har du det tredelade logiska underlaget för bankernas magiska
trolleriillusion: illusionen egna ur tomma intet med hävstång.
En gång till: Generaliserat till vilket tal a som helst, där a kan vara 1 dollar, 100
dollar, 10 000 dollar eller 100 miljarder dollar, kan de tre nonsensräknereglerna
sammanfattas i frasen: ”egna ur tomma intet med hävstång”:
Första nonsensräkneregeln: -a = + a egna...
Andra nonsensräkneregeln: 0 = a ... ur tomma intet
Tredje nonsensräkneregeln: Sorter får vara olika när du lägger ihop tal (när man
använder hävstång) … med hävstång
De tre nonsensreglerna, applicerade på hur bankväsendet i vid mening arbetar,
kan nu sammanfattande beskrivas på följande sätt: I det första steget - utan att
egentligen ha några egna tillgångar - drar banken nytta av att förvalta andras
depositioner620 (av andra människor ägda tillgångar, som i förtroende satts in på,
eller på annat sätt deponerats i, banken - här för demonstrationens skull
tillsammans kallade för ”a”). Dessa depositioner ”a” är sålunda formellt en
bankens skuld till depositionernas ägare (en minuspost i bankens bokföring).
Med depositionerna skapar banken ett underlag för egen utlåning - d.v.s. pengar
- genom att i ett visst ögonblick förklara depositionerna som sina eget ägda med
hjälp av första nonsensregeln (-a = +a). Lätt som en plätt gör man sålunda någon
annans till sitt eget.
I nästa steg förmerar bankerna den helt övervägande delen av dessa
depositioner ca 9 gånger utifrån vad banklagarna tillåter. Det sker genom att
pengar 9 gånger nästan hela depositionernas värde tillverkas ”ur tomma luften”
med egna penningstillverkande maskiner, d.v.s. ur ”intet” skapar man ”något”
(luftpengar), allt enligt den andra nonsensräkneregeln (0 = a). Dessa
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nytillverkade pengar, till skillnad från depositionerna, är som sagt inga verkliga
pengar (de saknar verkliga pengars värde), utan de är ”luftpengar”. I
nästföljande steg sammanslås den äkta delen pengar, d.v.s. det depositionerna
representerar (som banken gjort till sitt egna) med de nytillverkade 9 ytterligare
delarna luftpengar, i enlighet med den tredje nonsensregeln, till 10 delar äkta
pengar. Sorter har blandats i enlighet med den tredje nonsensregeln. 1 del äkta
pengar + 9 delar luftpengar = 10 delar äkta pengar. Varpå hela pengabyket lånas
ut som bankens egen ägda tillgång. Sammanfattat: egna ur tomma intet med
hävstång.

För en konstitutionell logiker är begreppet sunt förnuft
intetsägande…
i princip meningslöst, därför att när man tar steget att börja hantera modern
avancerad informationsbehandling med hjälp av Gödels ofullständighetsteorem
och de matematiska metoder som löser paradoxer inom matematiken, är allt
egentligen olika logiska system som man hoppar in och ut i. Det innebär att det
finns oändligt många kategorier ”sunt förnuft” som är likvärda, därför att de
utgör komplementärer till varandra (oförenliga men kompletterande logiska
system). Vad som då är ytterst viktigt, är att hålla reda på vilket logiskt system
man för tillfället arbetar i (befinner sig inom), och inte i en samtidighet blanda
ihop de olika (varandra oförenliga) logiska systemen med varandra. Med andra
ord hålla reda på vilket ”sunt förnuft” (en sträng av bokstäver som förmedlar ett
sakinnehåll) man för tillfället arbetar med. Märkvärdigare än så är inte sunt
förnuft. Facit blir, att om man är van vid att arbeta med en viss given
komplementär (lära), blir sakinnehållet i denna ”sunt förnuft”. Man kan likaväl
kalla sitt eget privata ”sunda förnuft” för det sakinnehåll i den komplementär
som just jag är van att handskas med.
Jag talar här om avancerade nivåer av modern avancerad informationsbehandling, som jag inte går in på här, mer än att jag låter dig lukta på vad det
handlar om för att markera att det handlar om fundamentala och djupa frågor.
Frågor som har stor betydelse för modern vetenskap (grundläggande
vetenskapsteori), men också har betydelser för den här orienterande texten, som
ger dig en smula insikt i läran om illusioner och hur man genomskådar dylika.
En lära som löser paradoxer, löser upp moment 22-situationer och som rätar ut
till synes logiska motsägelser. Mer om detta senare.
Vad som just idag träder fram som nonsens och värdelös kuriosa, är ofta i
morgon självklarheter, och används kanske i tusen prylar och miljontals
sammanhang. Skulle man exempelvis ha pratat om Ipod eller om att skriva med
en iPad via internetanslutning på 1300-talet som något sakligt som ägde
trovärdighet, skulle man ha blivit avfärdad som konstig i huvudet och absolut
inte trovärdig. Idag tillhör det närmast allmänbildning att veta vad en iPod och
iPad med internetanslutning är för något. Skulle man på 1700-talet inom
medicinen och biologin ha talat om bakterier som små levande organismer, som
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inte går att se med blotta ögat, som något sakligt och trovärdigt, skulle man
också blivit avfärdad som en som pratade strunt, som inte hade tagit av sig
nattmössan. Idag tillhör begreppet bakterier allmänbildning, och ingen lyfter på
ögonbrynen när man pratar om bakteriers förekomst, trots att man inte kan se
bakterierna med blotta ögat.
Högsta chefen för det amerikanska patentverket påstod i slutet av 1800-talet
att det amerikanska patentverket skulle behöva stänga ner sin verksamhet inom
kort, därför att det inte fanns något mer att upptäcka. Denne chef grundade sig
på vad han menade var sitt sunda förnuft, och på nonsens och värdelös kuriosas
otillförlitlighet.
År 1943 påstod grundaren och högsta chefen för IBM, Thomas Watson:
”Jag tror att världsmarknaden klarar ca fem datorer” (“I think there is a world
market for about five computers.”). Också denne chef grundade sig på vad han
menade var sitt sunda förnuft och att det inte gick att lita på nonsens och
värdelös kuriosa.
Grundaren av DIC (Digital Instrument Corporation), Kenneth Olson,
insisterade 1977: “Det finns ingen anledning över huvudet taget för någon
människa att ha en dator i sitt hem”. (“There is no reason whatsoever for any
individual to have a computer in their home.”)
I den vanliga världen och vardagstillvaron ställs man inför ett kulturmönster
och en allmän mening, att det som är eller verkar vara nonsens och värdelös
kuriosa, skall man rätt och slätt avfärda som just den saken, och sedan är det inte
mer med det. Det är så den allmänna attityden ser ut, den attityd som människor
redan tidigt i skolan får lära sig att se på information med. En attityd som inte så
få (dock inte alla) professorer använder sig av, när de framför sina
”vetenskapliga” åsikter i debattartiklar i stora dagstidningar och tidskrifter. Det
är så människor får lära sig att se på information när man pratar med varandra,
när man umgås och växer upp - även om det finns en och annan djuping som
vågar gå vid sidan om och tänka i mycket egna och starkt avvikande banor.
Väldigt många människor tränas i att inta en överdrivet avståndstagande attityd
till det som är annorlunda, och ännu ej är vedertaget sunt förnuft. Kan du se den
saken i ditt eget liv, frågar jag provokativt?

Genom att uppmuntra nämnda attityd med överdrivet
avståndstagande...
till allt avvikande i samhället, kan ovannämnda nonsensräkneregler och annan
känslig, insynsskyddad information skyddas från att bli föremål för analys och
intresse av allmänheten, som ännu inte är utbildad till och tränad i att tänka
”utanför boxen” beträffande modern avancerad informationsbehandling på det
sätt som exempelvis modern högre matematik är. På så sätt har bland annat det
stora nationalekonomiska bedrägeriet kunnat byggas upp och vidmakthållas i nu
över ett årtusende! Banksystemet har i många århundraden gett sken av (spelat
på låtsas-spelet) att tillämpa samma ”vanliga hederliga och enkla” elementära
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räkneregler, som alla människor får lära sig i småskolan, vilka till synes används
när man går in på banken för att låna pengar. När verkligheten är att man då ”går
på cirkus” och bevittnar konsttrick i den högre skolan med hjälp av tre
nonsensräkneregler.
Om man händelsevis helt eller delvis råkar genomskåda, och därför för till
torgs det man ser pågår, blir man närmast undantagslöst bemött med en
raljerande, sunt förnuftsbetonad upprördhet och argumentation från omvärlden,
och framför allt från de som på ett eller annat sätt bestämmer i samhället. Där
dessa nedlåtande med hjälp av löjets skimmer tillrättavisar den obstinate, att
denne rent av måste vara mer eller mindre korkad som inte begriper bättre. Det
var ungefär så matematikprofessorn i Sverige, som dristade sig att skriva en
initierad, ifrågasättande artikel om nationalekonomi på 1980-talet i Under
Strecket i Svenska Dagbladet, blev bemött av professorn i nationalekonomi på
Handelshögskolan i Stockholm, när matematikprofessorn sakligt och logiskt
argumenterade för att modern nationalekonomi bygger på en matematisk
omöjligt situation (pyramidspelet). Matematikprofessorn blev omgående skarpt
tillrättavisad under raljanta former, och valde sedan att hålla tyst.
Andemeningen var klar: man skall hålla sig till sitt och inte blanda sig i
angelägenheter som man inte begriper och har kompetens att uttala sig om. Det
var mycket intressant att läsa och jämföra de båda professorernas inlägg i Under
Strecket i Svenska Dagbladet. Människor i gemen luras lätt genom
auktoritetsmissbruk. De hindras från att vidga sina vyer och från att genomskåda
de högintelligenta illusioner som pågår i det svenska samhället - trollerikonster
som har lurat skjortan av både dig och ett antal hundratal miljoner människor
sammantaget i Sverige och i den omvärld som består av över 100 demokratiskt
orienterade centralbanksnationer. Ett enormt utvecklat pyramidspel pågår sedan
århundraden, där utövarna håller masken och använder ett ”på låtsas-spel” i sken
av att vara seriösa, när allt i själva verket är rena båget. ”Kejsarens nya kläder”
kallas pjäsen vi bevittnar och är offer för.

Jag talar i min text om världens förmodligen genom tiderna
största bedrägeri…
Ett vanligt bankrån som inbringar säg 7 miljoner dollar i byte, och som får stora
rubriker i media, är en bagatellartad ekonomisk företeelse i förhållande till det
bedrägeri jag talar om: egna ur tomma intet med hävstång, att det är som att
jämföra ett sandkorn i Saharaöknen med öknen själv, eller en mikrob med en
elefant. Det är redan på förhand lönlöst att försöka förstå omfattningen av det
jättebedrägeriet som har pågått och utvecklats sedan 950-talet här i Europa, med
ett uppehåll på knappt 200 år, för att sedan dyka upp igen både i Europa och
senare i en lång rad andra nationer i världen. Jättebläckfisken/kartellen är en
tusenårig imperiebyggnad av kolossalformat.
Mr. Morgan, bankdirektör i First National Bank of Montgomery, hade moral
att glänta lite på dörren till något som det definitivt inte var och är meningen att
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vanligt folk skall ha insikt i. Mr. Morgan gjorde rejält bort sig, skulle en invigd
bankperson ha sagt. Jag själv tackar Mr. Morgan för att han hade modet att vara
ärlig i en situation, där just ärlighet och civilkurage var av största betydelse. Det
är det som är grundtanken med en domstolsförhandling under ed. Att parterna
som är i rättegångssalen skall vara ärliga621. Provokativt igen: Skulle du ha
samma mod och styrka.

621

Se analys del II kapitel 2
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Kapitel 46
Hur frimurarorden (storspindlarnas organisation)
beskriver sig själva exempel på hittills indikerad statsfientlig
frimurarverksamhet
Jag konstaterar att frimurarorden sedan någon gång på ca 1700-talet har erbjudit,
och idag alltjämt erbjuder, en möjlighet för samhällsföreträdare i hög
maktposition622 inom vitt skilda samhällsområden att kunna mötas informellt
och otillgängligt för demokratins insynsmöjligheter, utanför dess hank, stör och
protokoll. Att frimurarordens medlemmar i slutna, hemliga sällskap, enbart till
för i olika grad invigda, umgås och för diskussioner med varandra, och här
också diskret själva delges direktiv från ännu högre nivåer i den totala
pyramidala organisation, som är frimurarordens.
Medlems- och mötesstrukturen är som sagt strängt hierarkisk, och
demokrati inom organsationen är förbjuden, annat än att man som frimurare är
tillåten att diskutera och ha åsikter, men några interna demokratiska
omröstningar förekommer inte, utan det är den högsta ledningen i toppen av
hierarkin (stormästaren och personer över denne, förmodligen 13 topphemliga
extragrader utöver de formella 33) som i allt viktigt bestämmer vad som skall
gälla. En ledning som på allra högsta nivå dessutom talar till lägre nivåer genom
procedurer, så att inte ens nödvändigtvis stormästarna själva med sin 32:a eller
33:e grad vet vilka dessa de allra högst rankade och mäktigaste personerna
(storspindlarna och spindlarna) är inom maktstrukturen i dess globala
utbredning.
På så sätt skapas i nation efter nation frimurarceller, där ingen enskild cell
vet exakt hur den andra frimurarcellen är uppbyggd och leds, därför att sken ges
av att de är separerade från och verkar oberoende av varandra. Endast ett fåtal
människor i världen vet vilka dessa bakom draperierna högst upp i
makthierarkin positionerade storspindlarna och spindlarna är i det stora nätets
centrum, de som dirigerar den bild i stort som bläckfiskens kartell av åtminstone
173 centralbanks-nationer tillsammans utgör. Det är på denna allra högsta nivå
som verklighetens tabell 1623 diskuteras och finjusteras för att bäst tjäna
organisationens fyra övergripande mål:
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Se analys del II kapitel 12-17
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1) hålla tillbaka ett lands demokratiska utveckling,
2) göra vinst624 med hjälp av de räntor,
3) åstadkomma logiska förutsättningar för stora förmögenhetsskiften av
egendom och andra förmögenhetsvärden enkelriktat från flertalet till fåtalet,
samt
4) utövande av makt och skapande av ägande för maktens och ägandets egen
skull.
Huruvida världen här eller där skall tillåtas utveckla en smula välfärd genom att
ett utflöde av lån beviljas samhället, i det som kallas ”högkonjunktur”, där
samhällslån förs ut i enlighet med shuntregeln och iterationer av kapitalbelopp
(enligt principen i tabell 1), för att sedan med beräkning avbrytas, där cynisk
välfärds- och demokratinedmontering tar vid i form av mer eller mindre hårt
slående lågkonjunkturer, inklusive utövning av de fem svärdens illusion, som
jag beskrev tidigare.
Frimureriet karaktäriseras av att en adept blir successivt invigd i den
hemliga läran och i organisationens syften i ett 33-gradigt gradsystem, där yttre
gradattribut saknas och invigningsgraden är osynlig för omvärlden, när en
frimurare verkar i det officiella samhället. Frimurare lär sig att igenkänna
medbröder i gemenskapen genom ett hemligt tecken, genom vilket de även får
bekräftat om det exempelvis skulle vara en frimurare från ett annat land de står
inför. På så vis kan frimurare som inte känner varandra genast känna igen
varandra var helst de befinner sig i världen, utan att omgivningen förstår den
saken. Tecknet har bevarats hemligt i århundraden men är idag avslöjat men
föga känt.

Att vid sidan av den officiella karriären göra en hemlig karriär ...
Att göra karriär inom frimureriet är detsamma som att avancera i graderna.
Ingen garanti finns att man som frimurare kommer att avancera i graderna. Som
nämnts får endast de som anses absolut lämpliga och lojala avancera till de allra
högsta graderna. Den här urvalsprocessen börjar ofta redan i denna plutokratis
elitskolor runt om i världen, där det inte sällan brukar finnas ett ordenssällskap
som redan här tränar och testar ”lärlingar”, om dessa är av det rätta plutokratiska
virket att föra det stora bedrägeriet vidare som nästa generation625. Det kan ta
kort tid eller många år, om ens någonsin, innan en frimurarmedlem en vacker
dag plötsligt blir invigd i det stora bedrägeriet. Det blir för dessa personer en
berusande känsla av att vara utvald och speciell med ett stort ansvar, där sakens
hemlighet under inga omständigheter får avslöjas för oinvigda. Det blir att vid
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sidan av den officiella karriären göra en hemlig karriär, som bara likasinnade,
mycket speciellt utvalda människor har insyn i och kännedom om. En rad före
detta och aktuella presidenter, statsledare och ministrar i olika länders regeringar
har varit respektive är invigda medlemmar i någon av frimurarlogerna. Detta
gäller inte alla presidenter och ministrar, eller alla advokater, alla åklagare, alla
ledamöter av en högsta domstol, alla högre chefer för en underrättelsetjänst, alla
läkare, alla professorer på universiteten, alla industriledare o.s.v., men det gäller
definitivt en del av dem.
Endast ett ytterst fåtal invigda avancerar till de allra högsta graderna efter
den 31:a graden, där dörren börjar gläntas på allvar till de djupare delarna i dels
frimurarordens hemliga lära, dels till åtminstone delar av helheten av det stora
bedrägeriet, som pågår i världssamhället med hjälp av frimureriets ca 12
gigantiska övergripande samhällsmanipulationer. Men - och detta är viktigt att
återigen påpeka - fortfarande är det ingalunda säkert, ens på denna höga nivå, att
den invigde får vetskap om vilka personer i världssamhället som är storspindlar
och spindlar, d.v.s. om de hemliga personer som utgör de förmodligen ca 13
ytterligare graderna utöver den 33:e.
Kvinnor är inte tillåtna att vara medlemmar inom frimurarorden (utom i
undantagsfall i speciella kvinnologer), varför det är sakligt att påstå att
frimureriet är en näst intill helt mansorienterad organisation grundad av män för
män.
President Abraham Lincolns mördare, John Wilkes Booth, var frimurare.
På Booths familjegrav finns en frimurarsymbol (obelisken). Booth själv ligger i
en omärkt grav alldeles intill familjegraven.
Inte långt från den plats i där president John F. Kennedy mördades på Elm
Street in Dallas, Texas den 22 november 1963 finns frimurarsymbolen
(obelisken) uppförd. En liknande obelisk finns också uppförd i ena änden av det
avlånga vattenstråket ett stenkast från kongressbyggnaden i Washington.
Varken Lincoln eller Kennedy var frimurare.

Den norska polisen ifrågasätter Anders Breiviks tempelriddaranknytning...
Norrmannen Anders Behring Breivik, som när denna text skrivs står inför rätta
anklagad för bombattentatet (terrorism) mot norska myndighetsbyggnader i Oslo
(8 döda) samt för massmord på 69 politiskt engagerade norska ungdomar på ön
Utøya 22 juli 2011, med 151 människor skadade vid attackerna, många
allvarligt, beskrevs i en av de allra första nyhetssändningarna i Sveriges
television (Rapport på morgonen den 23 juli) som medlem i en
tempelriddarorganisation (Knights Templar), närstående frimurarna. En bild på
Breivik visades hämtad ur Breiviks skriftliga manifest, där han framträder iklädd
svart frack med en variant av organisationens symbolbemängda höftskynke.
Efter denna initiala rapportering om Breiviks tempelriddaranknytning, upphörde
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plötsligt all fortsatt rapportering om den saken. Förhållandevis lite eller nästan
inget alls har rapporterats och/eller föranlett analyser om just denna
tempelriddaranknytning i åtminstone svenska media sedan dess fram till 31 maj
2012, drygt 10 månader senare, då den undersökande journalisten Björn Lindahl
publicerade ett reportage i Svenska Dagbladet om att den norska polisen
ifrågasätter Breiviks tempelriddarankytning626.
Jag skall längre fram i del III återanknyta till Lindahls reportage, då det är
intressant ur ytterligare en synvinkel som har att göra med vårt nuvarande
övervakningssamhälle. Här vill jag dock hävda och visa att vad Lindahl för
fram, d.v.s. den norska polisens slutsats att Anders Breivik saknar
tempelriddarankytning, inte är övertygande. Lindahl berättar att i den mycket
omfattande polisutredning som den norska polisen har verkställt kring
massmördaren Breivik, träder en rad anmärkningsvärda fakta fram i själva
genomförandet av polisutredningen: ”... polisen som haft ansvaret för att leda
efterforskningen om Knights Templar, medgav att han inte ens läst kapitlet i
Breiviks manifest som handlar om att konstruera täckhistorier” (eng: cover
stories, d.v.s. manipulation av andra genom mörkläggning och illusionsskapande
genom att skapa ett falskt alibi). Det visar sig vidare, enligt Lindahl, att den
norska polisen valt att inte analysera de ca 8 000 e-postadresser som Breivik
försökte skicka sitt manifest till. Den norske ledningsansvarige polisutredaren
motiverade valet med att ”… det är inte bara som att leta efter en nål i en
höstack. Det är som att leta efter en nål bland 8 000 andra nålar…”.
Lindahl skriver i sitt reportage med rubriken Breiviks riddare ifrågasätts:
”Med tanke på att Breivik hävdar att en av personerna i Knights Templar finns
bland de 8 000 e-postadresserna och att ett nytt terrordåd kommer att
genomföras ’inom ett år och tre månader’, verkar det som en märklig
prioritering av resurserna.” Jag undrar varför det av någon anledning verkar
saknas vilja hos de norska polismyndigheterna att gå till botten med Breiviks
tempelriddarankytning. Tempelriddarna var föregångare på 1100- och 1200-talet
till frimureriet, som då var en byggnadsarbetarunderavdelning inom
tempelriddarorden. En underavdelning byggnadsarbetare som höll sig för sig
själva inom tempelriddarna, och som inte delade med sig av sina exceptionellt
utvecklade arkitektoniska kunskaper, med vilka de under loppet av ca 200 år627
verkställde det häpnadsväckande underverk som Europas ca 100 mäktiga
katedraler utgör. Redan på den tiden fanns frimurarsymbolik insprängd i
tempelherrarnas symbolspråk.
Jag nämner den informationen i syfte att ni som kommer att delta i de stora
kommande utredningarna särskilt bör söka på platser och studera situationer som
har historiska kopplingar på olika sätt till frimurarorganisationen. Att hela tiden
ha denna organisation i åtanke när utredningarna genomförs. Frimurarna är en
organisation som tycks vara nära nog global, och den är oerhört välorganiserad
626
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Artikeln finns på http://www.svd.se/nyheter/utrikes/breiviks-riddare-ifragasatts_7242675.svd.
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och välfinansierad med rötter ända ned i åtminstone 1100-talet, något som jag
återkommer till. Det verkar nämligen inte som om den norska polisen är särskilt
insatt i dessa detaljers historik - eller i värsta fall har hemliga direktiv att inte
fördjupa sig i frimurarspåret?
Här vill jag att man skall förstå, att bland de många litteraturreferenser som
de stora utredningarna nu behöver analysera på djupet och ta ställning till, finns
indikationer som pekar på att frimurarorganisationen har haft ett finger med i
åtskilliga samhällsomvälvande händelser i det förflutna. Om nu dessa händelser
visar sig inbegripa mutor och korruption, statsfientlig verksamhet,
landsförräderi, femtekolonnare, urkundsförfalskning, pyramidspel,
penningförfalskning och perfekt penningförfalskning628 och stöld, säger det sig
självt att det finns anledning att syna denna organisation närmare i sömmarna.
Ett annat fotografi i massmördaren Anders Breiviks manifest visar denne
där han påstår att han är officer inom Knights Templar. På fotografiet bär
Breivik en uniform med medaljer, varav åtminstone två har frimuraranknytning,
t.ex. det röda frimurarkorset.629 Stormästaren för den internationella Knights
Templar-orden, Grand Commander Robert CG Disney of the International
Knights Templar, har starkt fördömt Breiviks handlingar med ord som: ”Knights
Templar-organisationens förtvivlan - Breivik är inte en av oss!”630 På bilden av
den nämnde stormästaren syns vid hans sida frimurarnas röda kors i två
versioner. Samma kors, men i svart version, finns som symbol längst ner i
lagerkransen i emblemet för Stockholms Universitet, som därmed tycks vilja
markera frimuraranknytning.631
Detta är ytterligare en detalj som de stora kommande utredningarna nu
enligt mitt förmenande behöver undersöka: Av vilka skäl har Stockholms
universitet en dylik symbol i sin lagerkrans? Sedan kan man ju fråga sig varför
Stockholms universitet över huvudtaget använder lagerkranssymbolen, som
traditionellt är en symbol för krigisk seger och hjältedåd. Sålunda finns i
universitetsemblemet inte bara en krigisk symbol, utan också
tempelriddarsymbolen, som associerar till samma militarism som massmördaren
Breivik indirekt betonar i sina fotografier på sin egen person, och mera direkt i
sitt manifest. Min anmärkning gäller: Kan det vara så att ledningen för
Stockholms universitet, i det jag påpekar ovan, på ett diskret sätt talar om för
invigda, politiker och andra i samhället att Stockholms universitet har en
anknytning till frimurarorden?

628

Se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 24-25, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50, 55,
57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
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I Sverige är frimurarnas huvudsäte i insynsskyddade lokaler…
i Bååtska Palatset och i Riddarhuset i Stockholm, men man har också lokaler på
andra ställen i Stockholm och runt om i Sverige. Bland annat äger man hela det
exklusiva kvarteret Måns Bock på Blasieholmen i centrala Stockholm. ”När
Strand Hotell på Nybrokajen bjöds ut till försäljning var det självklart att lägga
ett bud”, säger frimurarnas skattmästare i en intervju härförleden. En affär på
nätta 600 miljoner kronor. Man ger även ca 35 miljoner kronor årligen i
donationer till medicinsk forskning. Med andra ord en organisation som har gott
om pengar, och som har som officiellt motto att: ”Verka för mänsklighetens
förbättring och förädling”632.
Medlemmarna i de olika sektionerna av frimurarorden i Sverige
representeras, som nämnts, av en lång rad höga ämbetsföreträdare i Sverige.
Sålunda återfinns här företrädare för olika nivåer inom politiken, svenska
kyrkan, militärväsendet, vissa högre befattningshavare inom den svenska
säkerhetspolisen SÄPO och den svenska militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten MUST, polischefer, bankirer och styrelsemedlemmar i svenska
banker och finansinstitut, höga representanter för press och media i övrigt (TV,
radio), styrelsemedlemmar, dekanus, rektorer, prefekter, professorer, docenter,
lektorer och doktorer inom universitets- och högskolevärlden, industriledare och
andra höga befattningshavare inom svenskt näringsliv, dito i Stockholms
Handelskammare, personer representerande det vanliga rättssystemet parallella
och insynsskyddade rättsystemet med skiljedomstolar (där vittnesmål under ed
inte tillämpas), samt en rad personer på högre positioner inom svenskt kulturliv.
De senare har makt över vilka personer och instanser i det svenska samhället
som skall få kulturbidrag och kulturstipendier, d.v.s. vilken typ av kultur som
skall få stöd i samhällsutvecklingen respektive vilken kultur som skall
missgynnas i det avseendet. Samt även andra, här inte uppräknade prominenta
samhällsföreträdare, är frimurare - inte minst också vissa företrädare för
Sveriges monarki. Däremot är det ont om rörmokare, tunnelbanebiljettförsäljare,
vårdbiträden, schaktare, bergssprängare, borrare, asfaltläggare, sopåkare,
förskollärare, trafikvärdar vid de större bussterminalerna, ordningsvakter i
tunnelbanan, diskare och städare på restauranger och hotell etcetera i
frimurarorden.
Det är sålunda framför allt maktens elit som är representerad inom
frimurarorden, ett mönster som går igen i alla berörda nationer. Undantag från
nämnda mönster finns dock, vilket också behöver påpekas. Logerna (de olika
nationella frimuraravdelningarna), och även nationer, kan mönstermässigt se
olika ut, och loger har olika betoning i sina verksamheter. I modern tid har, som
nämnts, även kvinnor, åtminstone i en nation, i viss utsträckning tillåtits att bilda
en särskild sektion inom frimureriet.

632 Se http://www.frimurarorden.se/om-frimurarorden/
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En makt i makten...
Det handlar sålunda om en på många sätt brokig skara människor med makt som
gemensam nämnare. Tillsammans representerar de ett nätverk av maktstrukturer
i Sverige, och likadant i åtminstone 173 centralbanksnationer i världen, d.v.s. så
kallade VIP-personer (”very important persons”). Jag betonar: frimurarna utgör
sålunda en makt i makten i Sverige och annorstädes.
Medlemsmatrikeln är idag känd och går att detaljstudera för den som
önskar. En stormästare kan i sin vardag vara t.ex. en helt vanlig tandläkare eller
en präst inom den romersk katolska kyrkan.
Delar av frimureriets verksamheter kan mycket väl vara av godo och
behjärtansvärda, såsom många frimurare hävdar. Men en rad tunga och
allvarliga indikationer pekar på att frimurarnas organiserade huvudverksamhet
och fyra huvudmålsättningar är allvarligt samhällsskadande - och gravt
kriminella ur allmän samhällelig synpunkt. Ni som skall verkställa de
kommande stora utredningarna får vidimera det påståendet.

Exempel på hittills indikerad statsfientlig frimurarverksamhet…
har vi bland annat den ryska forskningen baserad på materialet i de 25
godsvagnarna härrörande från bland annat en rad länders frimurarloger, som jag
nämnde tidigare, något som författaren Jüri Lina ägnat en del av sin livsgärning
åt att göra tillgänglig för allmänheten.

Exempel på hittills bevisad statsfientlig frimurarverksamhet…
finns den italienska polis- och statsåklagarutredning på 1970- och 80-talet, som
bevisade att den italienska frimurarlogen P2 var involverad i något som rent
sakligt kan rubriceras som förberedelse till landsförräderi och stadskupp i
Italien.
P2-skandalen avslöjande det som var en odemokratisk hemlig organisation med
frimuraranknytning i samband med utredningen av mordet på den före italienske
premiärministern Aldo Moro.
P2-logen inom frimurarorden karaktäriseras i den efterföljande
polisutredningen med de kärva orden "… en osynlig maktstruktur kopplad till
ekonomisk brottslighet, politisk-militära kretsar och underrättelsetjänsten,
bildad för att bli en stat i staten"633.
Bland medlemmarna inom den italienska Frimurarlogen P2 fanns:
633

Uppgifterna om P2:s medlemskader offentliggjordes på beslut av italienska regeringen, ledd av Arnaldo
Forlani (Anselmikommissionens betänkande), år 1981. Kristdemokraten Tina Anselmi utsågs att leda den
parlamentskommission som sedan publicerade uppgifterna i sitt betänkande. Forlanis regering hann falla
dessförinnan, just på grund av att flera ministrar, däribland Forlanis egen "kabinettschef" och justitieministern,
var medlemmar av P2. Uppgifterna om Gellis förehavanden fanns i många tidningar vid denna tid. Är Du
intresserad av detaljerna, kan Du börja med artikeln på Wikipedia, Propaganda Due. Den ger mängder av
information, till exempel referens till Anselmikommissionens betänkande http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Due .
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”… tre ministrar, däri bland justitieministern Adolfo Sarti, flera tidigare
premiärministrar, däribland kristdemokraten Giulio Andreotti, 43 parlamentsledamöter,
54 högre ämbetsmän, 138 högre officerare, däribland 38 generaler och amiraler
(inklusive överbefälhavaren och de två högsta cheferna för underrättelsetjänsten), 19
högre domare och en härskara av advokater, polischefer, ledande bankirer,
tidningsutgivare, 58 professorer, ledarna för flera politiska partier…. P2:s ledare,
stormästaren Licio Gelli, hade varit en hängiven fascist under Mussolini, men vänt
kappan efter vinden och gått över till partisanerna i krigets slutskede, varpå han angav
många av sina gamla vänner. När hans bluff avslöjades, flydde Gelli till Argentina, där
han blev diktatorn Perons rådgivare. Gelli hade goda relationer med ledarskapet i USAs
republikanska parti, och fanns med bland de inbjudna gästerna när Ronald Reagan
installerades som president.”634

Jag fäster här uppmärksamhet på personer som har bistått med
viktigt material, material som nu behöver granskas på djupet…
Jag rekommenderar att ni i de stora utredningarna snarast djupstuderar de flera
tusen krävande litteraturreferenser som återges i bland annat boken The Octopus
– Europe in the Grip of Organised Crime av Brian Freemantle635, i det
omfattande materialet som Jüri Linas samlade böcker och filmer 636 bistår med
om den internationellt förgrenade frimurarorden i världen.
En rad av EU:s politiker indikeras ha valt manipulationens och bedrägeriets
väg genom att tillåta sig att mutas och korrumperas. Detta är en mycket allvarlig
anklagelse, som framförs och underbyggs som indikation av bland annat Brian
Freemantle i dennes bok, nämnd ovan.
Till detta kommer framförda indikationer på allvarlig finansiell brottslighet,
där jag hänvisar till boken Bankerna & Skuldnätet skriven av den amerikanske
advokaten Ellen Hodgson Brown 637med sina många referenser, på
dokumentärfilmarna Charles Fergusons638 Oscarsnominerade film Inside Job,
samt på Michael Moores film Capitalism: A love story. Dessutom vill jag räkna
in den svenska frilandsjournalisten Dan Josefssons tv-dokumentär
Novemberrevolutionen, som jag återigen vill fästa uppmärksamhet på. Författare
som inte nödvändigtvis tar upp frimureriet men kommer in på händelser som
indikerar allvarlig finansiell brottslighet. De stora utredningarna behöver arbeta
fram underlag som eventuellt kommer att koppla denna indikerade allvarliga
finansiella brottslighet med frimureriet.
Ellen Hodgson-Browns bok Bankerna & Skuldnätet är resultatet av
författarens ca 40 år långa förutsättningslösa, grundliga forskningsarbete, med
också betoning på helhetsanalys, där hon vid sidan om sitt yrke som jurist, visar
vad som är möjligt att som självlärd i ekonomisk historia forska fram i detta
634
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ämne, när man gör det förutsättningslöst - till priset av ett utan överdrift
herkulesarbete. Boken, och jag betonar, bokstavligt talat dignar av fakta med
källhänvisningar.
Åtminstone Ellen Hodgson Brown, Brian Freemantle, Jüri Lina, Hjalmar
Schacht639, de ryska forskarna, när det gäller analyserna av materialet i de 25
godsvagnarna, och fler i denna text omnämnda personer har följt de principiella
riktlinjer som Albert Einstein beskrev när det gäller grundläggande forskning:
Att sätta borren i trästycket där detta är som tunnast, och där ingen kvist finns,
det kan vem som helst göra. Men att sätta borren där virket är som tjockast, och
där dessutom kvisten sitter, är metoden för den som inga svårigheter skyr, och
som bara har ett enda mål för ögonen, att förutsättningslöst söka och nå
sanningen. Den som arbetar på det sättet utmärker sig genom att inte göra stor
sak av det hela, och beklagar sig inte över det myckna arbetet, utan verkar i det
tysta tills det är dags för redovisning. Sanningen nås genom att se
sammanhanget i en helhet där hänsyn tas till också första spadtags-information
(förutsättningslöshetens forskningsmetodik).
Det är en lång rad enskilda civilkuragepersoner i det svenska samhället,
t.ex. Jan Guillou640, Björn Gillberg641, Peter Rost642, Anders Ahlmark643 (före
detta anställd på Svenska sjöfartsverket), och även delar av den svenska
undersökande journalistkåren, som har pekat på åtminstone någon av de
omständigheter eller detaljaspekter som jag tar upp i min text. Inom media
träder olika instanser fram, som Uppdrag granskning644, Agenda645, Kalla
Fakta646, Studio Ett647, Sverker Olofssons648 ”Plus”, och en rad ytterligare
modiga ”whistleblowers” och skickliga undersökande journalister (avslöjare,
granskare, ”grävare”). Andra nationer har sina motsvarigheter, whistleblowers.
Ni som kommer att delta i de stora utredningarna kommer att upptäcka, att när
ni väl börjar arbeta med den stora nationalekonomiska/ekonomiskhistoriska
samhällsmanipulationen, kommer en lång rad ytterligare whistleblowers,
undersökande journalister, författare, intellektuella etcetera att träda fram med i
sammanhanget ofta anmärkningsvärt djupgående kunskaper att ta hänsyn till.
När man jobbar under lång tid med ett projekt mognar helhetsbilden fram.
Min egen text är, som jag har redovisat, inget nytt i det avseendet att
mycket är hämtat från andra författares arbeten. Det nya, som jag bidrar med, är
att det andra kommit fram till beträffande detaljer och brottstycken, har jag
sammanställt till en slags generalsammanfattning och helhetsbild med
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vidhängande analyser. Till min hjälp för att åstadkomma den saken har jag haft
mina konstitutionellt logiska kunskaper, där jag kunnat applicera och integrera
modern avancerad informationsbehandling (hur man löser paradoxer, illusioner
och moment 22-situationer) på materialet som de nämnda författarna har forskat
fram och redovisat. Min trilogi redovisar därför i sak egentligen inte några nya,
häpnadsväckande fakta, och är i det avseendet på intet sätt sensationell. Däremot
innebär mitt bidrag en utvidgning av vad andra kommit fram till beträffande
detaljer, samt möjliggör därmed ett nytänkande nu när helheten framstår i
klarare ljus. Nytänkandet innebär att betydligt mer underbyggda facit och
slutsatser nu kan dras, varvid det skall bli möjligt att komma sanningen ett bra
stycke närmare in på livet, en sak som de av mig föreslagna kommande stora
utredningarna får hjälpa till med.
Dock skall i denna sannings namn framhållas att ”mina” i denna text
redovisade vetenskapliga landvinningar när det gäller den 4:e generationen av
empirism (mer om den saken senare i texten), egentligen är ”gammal”, för att
inte säga uråldrig, ”skåpmat”, då dessa insikter bland annat finns redovisade i
frimurarnas hemliga lära, som i sin tur, som sagts tidigare, bygger på mycket
gammal kulturkunskap, varför de handlar om inget annat än - återupptäckter.
Som vanligt alltså: Intet nytt under solen. De allvarliga indikationer som jag
pekar på beträffande frimurarorganisationen, som andra författare lagt grunden
för genom sina respektive arbeten, behöver nu sålunda ytterligare fördjupas,
bekräftas och utvidgas av de av mig föreslagna stora utredningarna. Vi har alla
tillsammans, ofta helt oberoende av varandra, tillhörande den nämnda gruppen
undersökare, avslöjare och ”grävare”, dit jag räknar mig själv, i oorganiserat
samarbete fört fram vad som kan ses som en samlad generalindikation (den
synliga toppen på ett isberg) på att allvarlig, samhällsunderminerande
högnivåkriminalitet, som måste åtgärdas, pågår i samhället. Det finns därmed en
väl underbyggd grund för att nu helt nödvändiga stora utredningar måste
tillsättas. Om inte dylika verkställs, kommer vår historiskt sett ganska unga
uppnådda, och faktiskt bräckliga, demokrati sannolikt att trilla av pinn ganska
snart. Det är min bedömning. För detta talar bland annat den av den dolda
makten försåtligt planerade aktuella utvecklingen som EU är på väg emot i form
av centralstyre (ett Europas förenta stater649). Ett av denna makt centralstyrt EU
som i så fall kommer att möjliggöras av ett just nu okänt antal invigda, mutade,
korrumperade politiker, där det inte går att utesluta att hot förekommer. Det är
min generalbedömning av sakernas tillstånd.
Därför rekommenderas ni som kommer att utgöra de stora utredningarna att
så fort det bara går, organisera ett stort antal skickliga akademiker, journalister,
frilansjournalister, författare och möjligen andra med intresse för saken, som
gemensamt sinsemellan delar på den stora samlade litteraturreferenslistan, som
ovannämnda personer och andra människor i världssamhället har levererat vad
gäller omfattande ”grävande” arbeten. Jag är införstådd med att det kommer att
649
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bli ett stort arbete för alla er deltagare, där Einsteins ord ovan kommer att vara er
till hjälp.
Jag återkommer i slutet av texten till begreppet kompetens, där många av er
nu behöver få upp ögonen för vad verklig kompetens innebär, jämfört med det
som ger sken av att vara kompetens. I ett plutokratiskt samhälle ges påfallande
ofta sken av kompetens, samtidigt som verkligheten innebär fusk, mygel,
trixande samt överdåd (t.ex. i form av fester på skattebetalarnas bekostnad).
Kryphål i lagar, mutor, korruption och möjligen hot sitter här i hög grad i
högsätet, som jag redan har gått igenom. Vi bevittnar alla ett alltmer
degenererande samhälle i den ena funktionen efter den andra. En typ av
samhälle som marknadsför sig genom förgyllda klyschor och klichéer, som är
motsatsen till vad som i konkreta handlingar manifesteras. En utveckling som
inte omedelbart syns, men när 45 års samhällsutveckling summeras, ser man
saken tydligt, som tidigare påpekat.

Att aldrig kompromissa när det gäller sanning och kvalité...
Det var dels detta förutsättningslösa förhållningssätt till information, dels detta
helhetstänkande som renässanspionjärerna var besjälade av, och som också vissa
dem efterföljande vidsynta människor som följt i deras spår har demonstrerat.
Sålunda genomsyrades Newtons650 arbete av ett sådant förhållningssätt, som
med kraft befäste den nya tidens vetenskapsmodell på 1680-talet. Botanikern,
läkaren, geologen, pedagogen och zoologen Carl von Linne651 på 1700-talet och
kemisten och naturforskaren Jöns Jakob Berzelius652 på 1800-talet är två svenska
exempel på detta speciella karaktärsdrag, att aldrig kompromissa när det gäller
sanning och kvalité. För att uppnå denna kompetens- och kvalitetsnivå fordras
ett stort mått av dels moral, dels uthållighet och grundlighet. Moral att under
inga omständigheter göra avkall på sanningen. Uthållighet och grundlighet att i
vetenskapsarbetets alla skeden verkställa kvalité. En typ av kvalité som naturen
demonstrerar när exempelvis en 300-årig gran i sin egen takt får växa från frö
till färdigvuxen stabil stam med frodigt grenverk, till skillnad från ett
snabbväxande träd som snabbt skall leverera resultat, där virkeskvalitén är
sekundär.
Här förstår man att det inte var någon slump att Stradivarius653 var noga med
virkesvalet till sina världsberömda fioler. Gedigna arbeten behöver inte
nödvändigtvis ta lång tid, men de kräver som sagt grundlighet, noggrannhet,
uthållighet, som har släktskap med moral. Då blir arbetet enastående, vare sig
man gör det ensam eller gemensamt i mindre grupp, till exempel där kanske 20
personer relativt oberoende av varandra arbetar i 40 år med att i slutänden
gemensamt leverera av en indikation (toppen på ett isberg). Eller att 5 000
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personer utför en omfattande gemensam utredning, där varje deltagares
kvalitetsinsats ger utslag i det gemensamma slutresultatet. Kanske tar en sådan
högintelligent designad högkvalitativ kolossalutredning 3 år, 5 år, eller ännu
längre tid, för att slutresultat, när det gäller grundlighet, djup och pålitlighet,
skall tala för sig självt, och gå till historien, såsom de av mig föreslagna stora
utredningarna med en helhetsanalys som fungerar som ett storstädningsverktyg,
som håller måttet i alla väder, även när det gäller att ställa till ansvar. Med en
sådan arbetsinställning blir det plötsligt glasklart för plutokratsamhället vari
skillnaden ligger mellan dess fuskbaserade och människofientliga samhälle och
motsatsen, det människotillvända, generösa och goda kvalitetssamhället. Då
kommer bedrägeri, svågerpolitik, allsköns genvägar på ens nästas och
samhällets bekostnad, och förljugna samhällsklichéer, att stå i bjärt kontrast till
kompetens, grundlighet, objektivitet och medkänsla med andra människor. Med
det gemensamma målet att alla ska få så bra som möjligt i livet och samhället i
sin helhet skall fungera så väl som möjligt. Allt skall fokuseras på det som bäst
tjänar helheten.
Jag rekommenderar, att ni som kommer att delta i de stora utredningarna,
inhämtar tillstånd att få OCR-scanna de i detta kapitel nämnda författarnas
sammanlaga många tusen litteraturreferenser, och de referenser som även andra
författare delaktiga i sammanhanget redovisar. På så sätt kan dessa referenser, i
första hand oredigerade, läggas in i den stora kärndatabasen som hjälp för de
stora utredningarna i arbetet att kunna associera och göra korskopplingsanalyser.
Genom att fördela granskningsarbetet mellan kanske till att börja med 1 000
tränade och vana granskare av i många fall mycket krävande referenser, kommer
ni att upptäcka att det som skulle vara ett nästintill ogenomförbart arbete för en
ensamutredare eller en mindre grupp, som är det normala i
utredningssammanhang (vanligvis högst några få personer), nu blir lätt, trevligt
och fascinerande att genomföra. Jag återkommer till dessa detaljer, och hur
finansieringen av projektet med lätthet löses, i den tredje delen av min trilogi.
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Kapitel 47
Hur världens största bedrägeri började en gång i tiden
Jag skall nu ge dig information som gör det möjligt att på ett djupare plan förstå
det jag kallar de fem svärdens illusionsnummer. Jag talar här om en uppsättning
trollerikonster som för många förstagångsläsare kan te sig både avancerade och
svårbegripliga, därför att illusionerna rent faktiskt är komplexa till sin natur med
åtminstone 13 lager på lager i ”löken” i form av del- eller underillusioner. Lite
grand som att tränga igenom ett matematiskt bevis. I steg för steg kommer du att
förstå logiken: varför den brutala helhetsillusion, som de fem svärdens
illusionsnummer tillsammans utgör, har fått den design den har fått. Du kommer
logiskt att förstå hur till synes nonsens kan användas som arbetsverktyg för att
något skenbart och falskt skall framstå som sunt förnuft och äkta. Det gäller bara
att tillräckligt skickligt kamouflera och dölja verkligheten och
tillvägagångssätten. Saker som egentligen är på låtsas, ges med andra ord sken
av att vara på riktigt och att vara serösa. Det är det som kallas illusion. Du börjar
nu bli inkörd på vad en illusion innebär. Med hjälp av ”på låtsas” (illusionen)
blir det fullt möjligt att lura skjortan av hela samhällen med hjälp av tre
nonsensräkneregler. Det är så ett absolut gigantiskt bedrägeri träder fram.

Hur det började…
Det som i dag är ett gigantiskt pågående lånebedrägeri i världen, tog sina första
stapplande steg någon gång på 950-talet i det dåvarande Europa654. På den tiden
var det den romersk-katolska kyrkan och olika småländers regenter (kungar och
furstar) som hade makten och kontrollen över penningtillverkningen, som torde
ha handlat om handprägling av mynt. Det var i varje fall vad den romerskkatolska kyrkan och regenterna själva trodde. Men så var inte fallet. De var alla,
även Europas dåvarande befolkning, totalt grundlurade beträffande den saken alla utom kung Henry I i England (1100-1135) - som genomskådade vad som
var på gång655. En enda person med makt såg alltså vad som var under
uppsegling, och agerade därefter för att skydda England från Kontinentaleuropas
stora lånebedrägeri. Kung Henrys skyddsåtgärd kom att leva vidare i ca 550 år
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fram till ca år 1648 genom en lag som förbjöd att ränta infördes i samhället (The
Ursury Law, som jag gått igenom tidigare656).
Här är det nödvändigt att först se att även under hög- och senmedeltiden (9501480 e. Kr) var det lika förbjudet som det är idag för privatpersoner att idka
egen penningtillverkning ”ur tomma intet”, eller i varje fall ur metaller. Vad
nämnda regenter och den romersk katolska kyrkan inte förstod, var att det dök
upp så skickliga penningförfalskare, att deras hantverk var näst intill omöjligt att
avslöja, då detta handlade om perfekt penningförfalskning657, inte av mynt utan
av pengar i form av papperssedlar.
Redan omkring 750 e.Kr tillverkade araberna papper658 av så kallad
linnelump. Penningutlånare med sin ränteprincip försökte på 800-talet etablera
sig i det muslimska Nordafrika och i det då av araberna nyligen erövrade
Spanien, varvid de lärde sig kunskapen om papper, innan de brutalt blev
landsförvisade från muslimska områden, eftersom penningutlåning mot ränta
stred mot Koranen, samtidigt som den tidens muslimska ledare var omutbara.
Penningutlånarna fann då en fristat i det kristna norra Spanien, och etablerade
sig sedan även längre norrut i Centraleuropa. Från slutet av 1000-talet började
sedan successivt den så kallade kristna återerövringen av Spanien.
Poängen är att penningutlånarna började använda sig av det jag i min text
kallar utlåningspengar gjorda av papper (papperssedelpengar), som från början
var ”kvitton” eller ”skuldsedlar” överlämnade till rika människor, som i dessa
oroliga tider började deponera sina rikedomar, framför allt guld, hos
guldsmeder, som kunde erbjuda en förhållandevis säker förvaring. Med tiden
skulle det visa sig att de rika människorna, istället för att ständigt och jämt
behöva springa till guldsmeden och hämta ut tunga och otympliga
depositioner659, med fördel kunde använda sig av skuldbevisen, d.v.s.
papperskvittona, som betalningsmedel, d.v.s. ”pengar”, när de skulle handla
varor och tjänster. Det var så bruket av bekväma papperssedelpengar uppstod.
Och så även det stora bedrägeriet. Det låg som sagt stora fördelar i användandet
av dessa kvitton och skuldsedlar, som kunde användas som en värdevara, som
med tiden av bekvämlighetsskäl fick öka spridning och blev alltmera populär.
Ett faktum som naturligtvis inte undgick guldsmederna, som nu började
”låna ut” fler dylika kvitton och skuldbrev i falskt sken av att de hade egna
reserver av pengar eller guld, som de i all välvillighet lånade ut delar av mot en
avgift - en ränta - som de motiverade med att utlåningen var förenad med en risk
att de av olika anledningar inte få igen ”sina” utlåningspengar. Ränta kom
därmed att ses som något skäligt. Men det fanns en hake, som då liksom nu till
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varje pris måste hållas hemlig: att guldsmederna inte hade några egna reserver.
Utan att de påstådda reserverna istället tillhörde guldsmedernas andra
kundkategori, d.v.s. rika människor som i god tro hade deponerat sina tillgångar
hos smederna. Det som från början var ett ganska enkelt bedrägeri, kom sedan
med tiden att ”förädlas” och utökas på ett synnerligen förslaget sätt - med hjälp
av de tre nämnda nonsensräkne-reglerna. Det var nu som de smarta bedragare
införde och började arbeta med matematiska kunskaper i sin förfalskning som
låg minst 5 000 år före det dåvarande officiella europeiska samhällets
utvecklingsnivå i matematik. Det är den berättelsen jag nu mera i detalj skall
berätta. Det vill säga berättelsen om guldsmedernas (de tidiga bankirernas)
abrakadabra hokus pokus filiokus med hjälp av de tre nonsensräknereglerna:
Eget ur tomma intet med hävstång660.
I en miljö, på den tiden präglad av en alltmer mäktig, så småningom
allsmäktig, katolsk kyrka och lokalt maktfullkomliga regenter och furstar, dök
det upp välklädda, ytterst vältaliga och mycket intelligenta bedragare,
guldsmeder, som startade vad som med tiden skulle komma att utvecklas till
perfekt penningförfalskning i form av papperssedelpengar. Allmänheten trodde,
eftersom bedragarna som sagt gav sken av den saken, att guldsmederna hade en
privat förmögenhet av guld (reserver) i bakgrunden i något slags valv, som de
tog sina utlåningspengar från. Men så var det inte, utan detta med ”egna
reserver” var bara en simpel låtsaslek, en ”cirkusföreställning”. Givetvis var det
inte meningen att låntagaren skulle märka att vederbörande ”var på cirkus”.
Sanningen var alltså att guldsmederna som började ägna sig åt
utlåningsverksamhet, med tiden kom att skapa rena låtsaspengar (banksedlar)
”ur tomma intet” utifrån de tre nonsensräkneregler Egna ur tomma intet med
hävstång661 - abrakadabra hokus pokus filiokus. Människor som ställdes inför
bedrägeriet hade ingen som helst möjlighet att genomskåda den saken. Deras
kunskaper i matematik och analys av logiska strukturer var inte ens i närheten av
vad som med tiden blev dessa utlånares upptränade kunskaper, embryot till delar
av frimurarordens (storspindlarnas) hemliga lära662. Men på den tiden hade det
som skulle bli modern tids frimurarorden ett helt annat namn, tempelherreorden.
Först år 1119663 gick man ut med ett organiserat officiellt namn, som jag
återkommer till. Här i början var man blott vänliga, vältaliga och
tillmötesgående guldsmeder, som lånade ut pengar mot ränta av påstått ”egna”
guldreserver.
Det grundläggande bedrägeriet, själva affärsidén, var sålunda
guldsmedernas oriktiga påstående om att ha egna664 pengar att låna ut. Senare
kom bedrägeriet att utökas genom att guldsmederna medelst perfekt
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penningförfalskning kom att skapa ännu mer utlåningspengar ”ur tomma intet”, i
sken av att även detta nytillskott var deras egna pengar tagna ur undanstoppade
reserver i bakgrunden. Egna reserver som man inom ramen för en lögn med
välvilja lånade ut av mot en riskavgift.
Den juridiskt springande punkten är, att om man inte har några egna
reserver (att man saknar ”eget”), har man heller inget eget att låna ut. Vad man i
så fall har, är enbart luft, d.v.s. något ickeexisterande. Och då handlar ju allt en
låtsaslek, att något ges sken av att finnas som inte finns. Än idag, trots den
omfattande kunskap och intelligens som nutidens människor besitter, är det en
avancerad operation att hänga med i svängarna hur det gick till när de snillrika
bedragarna igångsatte och sedan förädlade sitt bedrägeri, och då talar vi sålunda
om 950-talet, då de flesta människor varken kunde läsa, skriva eller räkna. Inte
konstigt att folk på den tiden inte förstod.

Utbredd analfabetism…
I Europa på 950-talet fanns ännu inga universitet. Så kallade romersk katolska
katedralskolor fanns, som var starkt religiöst präglade. Avsevärd tid ägnades åt
gudstjänster, böner och ceremonier, varför de förhållandevis få personer som
gavs tillträde till undervisning i katedralskolorna inte fick tid över till några
högre studier, utom i begränsad omfattning. I stort sett lärde man sig hjälpligt att
läsa och skriva, och undervisningen hölls på latin. Undervisningen utöver
gudstjänsterna och ceremonierna handlade mycket om att läsa innantill ur
Bibeln. Bara en liten rännil av tid ägnades åt enkel räkning, som dessutom var
begränsad till gammal romersk armématematik, som använde ett enkelt,
klumpigt talsystem i form av bokstäver. Det var en typ av
administrationsmatematik som var anpassad för att dirigera soldatlegioner
uppdelade i så kallade kohorter hit och dit, men ingalunda för att hantera handel
och köpenskap, och absolut inte för att hantera mer avancerad matematik,
exempelvis djupgående analyser av logiska strukturer.
De arabiska siffrorna, inklusive talet 0, var vid denna tidpunkt okända i
Europa, åtminstone utanför den muslimska sfären, som sålunda också omfattade
Spanien. Negativa tal och division var också okända begrepp, åtminstone för
folk i gemen, inklusive myndighetspersoner och regenter i Europa, som
tillämpade bokföring - men inte för de snillrika bedragarna, som visste att
använda begreppen som ett rinnande vatten. Detta därför att de senare dels under
sin ovannämnda verksamhetstid i den nordafrikanska och spanska arabiska
kultursfären hade skaffat sig kunskaper i arabisk matematik, inklusive dess
siffersystem, som också inbegrep nollan, dels hade tillgång till högintelligent
högkulturkunskap härrörande från en gammal fornegyptisk högkultur. Men den
räkning som det öppna, officiella samhället i det dåvarande Europa behärskade,
var något ofullkomligt och omständligt som sköttes elementärt av i första hand
präster.
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En debatt uppstod, där de som studerade i de romersk katolska
katedralskolorna sade att de hade behov av en utbildning som gav tid åt studier
av annat slag än Bibeln, och utöver gudstjänsterna, ceremonierna och bönerna.
Man kände ett behov av att studera och vidga sina perspektiv inom
ämnesområden som låg vid sidan om teologin, d.v.s. Bibeln, ”Kunskapernas
drottning”. Under den här tiden, med förhållandevis långsam samhällsutveckling
under närmare 200 år, växte det fram först en mellanform av högre undervisning
som kom att kallas dominikanerordens högre skola, Studium Generale. Därefter
trädde ytterligare en skolform fram, som så småningom kom att kallas
universitas665 (”helhet” på latin), idag utvecklad till det vi kallar universitet. Då
talar vi om mitten av 1100-talet, med universitetet i Paris t.ex.
En av de lärda under tidig medeltid, Cassiodorus666 (ca 477- ca 570 e. Kr.),
hade i sin encyklopedi Institutiones fört fram begreppen quadrivium och trivium
som ett sätt att indela, rangordna eller statusindela kunskap. Trivium betraktades
som överlägsen quadrivium, som skulle uppfattas som en förberedelse till
trivium. Medeltidens lärda diskriminerade eller rangordnade på så vis kunskap.
Något man idag har övergivit, därför att kunskap numera uppfattas som hav av
information som går in i varandra, och som befinner sig under ständig
utveckling och växelverkan, där avancerad tvärvetenskap och modern avancerad
informationsbehandling är vitala instrument i den processen. Konsekvensen har
med tiden blivit att det är meningslöst att rangordna kunskap överhuvudtaget
och diskriminera viss kunskap.

Det överlägsna trivium och underlägsna quadrivium...
Studier i det överlägsna trivium omfattade studier i grammatik (latinets logiska
strukturer), retorik och ”logik”. Jag har satt ordet logik inom citationstecken för
att markera att den typ av logik som studerades, inte ens var i närheten av den
avancerade logik (de logiska strukturer) som studeras idag, utan handlade om
innantilläsning av en mycket elementärt och allmänt hållen logiklära inom
ramen för Aristoteles begrepp “logos” i dennes verk Retoriken.667
Till det underlägsna quadrivium hörde studier i ”aritmetik” (den romerska
arméns outvecklade räknelära ämnad för att administrera arméenheter, och även
enkel geometri (spridda fragment av geometriska texter översatta från grekiska
till latin av Cassiodorus och dennes medarbetare Boethius), astronomi (enligt
Ptolemaios, Aristoteles, julianska kalendern), musik (enkla tonskalor eller
endast en tonskala utan tonartsbyten). Sålunda en typ av kunskap som låg ljusår
från den högkulturkunskap inom motsvarande områden, som ägdes i det
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fördolda av det inofficiella samhällets tempelherreorden, som senare kom att
utvecklas till modern tids frimurarorden. Begreppet Artes Liberales, de fria
konsterna, var summan av de lågutvecklade ämnesområdena inom trivium och
quadrivium. Man räknade med 7 fria konster668 på den tidens förstadier till de
blivande universiteten.

Kunskapens drottning...
Till dessa 7 konster eller basämnen fanns möjlighet att ägna särskilda studier åt
ett högstatusämne med högre status än de som ingick i trivium. Högstatusämnet
framför alla andra kallades Kunskapernas drottning, som var teologi, d.v.s.
bibelstudier. Till nämnda åtta ämnen fogades dessutom ett nionde: medicin i
bemärkelsen Galenos medicin, en läkekonstlära som hade sitt ursprung i
romartiden), och som ansågs ha samma statusnivå som trivium, i enlighet med
ett hemligt och i detta sammanhang betydelsefullt och mycket speciellt
affärskontrakt, som jag återkommer till. Galenos medicin669 kom också att till
viss del under medeltiden att kompletteras med vissa av den arabiska
medicinens landvinningar på läkekonstens område (Avicennas670 medicin, som i
andra delar är översättningar av Galenos medicin).

Latinet...
All undervisning skedde på latin, så också gudstjänster och predikningar i
kyrkorna. Konsekvensen var att den vanliga människan varken begrep vad de
lärda sade på universiteten, eller vad prästerna sade i kyrkorna. Endast då
prästen eller en akademiker behagade att uttrycka sig på klarspråk, begrep man.
På så sätt utvecklades en enastående intellektuell akademisk snobbism, parallellt
med att ett pågående hyckleri inbegripande dold högkulturkunskap frodades
inom ett hemlighetsbetonat sällskap (tempelherreorden). Människan i gemen
hade svårt att bilda sig en uppfattning om vad det var för slags kunskaper som
prästen pratade om i kyrkan, och som de lärde talade om på universiteten. Detta
samtidigt som vanligt folk och oinvigda akademiker inte hade den blekaste
aning om de högkulturkunskaper som tempelriddarna vårdade ömt. Här behöver
påpekas att det vid denna medeltida tidpunkt, vid övergången till det andra
årtusendet, fanns ett antal andliga ordnar i Europa, men att det endast var
tempelherreorden (och dess föregångare, innan namnet tempelriddare blev
etablerat år 1119), förunnat att äga de verkligt kraftfulla kunskaperna i högre
esoterik (mer om dessa längre fram i texten).
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Matematisk (konstitutionell) logik hade mycket låg status...
Med ovanstående kortfattade överblick över processen kring universitetens
tillblivande i Europa blir det tydligt att matematisk logik i form av stringenta
analyser inte var något som prioriterades på den här tiden, ja, det var något som
man rent av höll tillbaka. Det var ett ämne som gavs blygsamma
forskningsanslag, samtidigt som ämnet allvarligt hindrades i sin utveckling
genom att den romersk katolska kyrkan inte godkände att den arabiska
matematiken671 infördes, en sålunda betydligt mer utvecklad matematik som
denna kyrka visste existerade. På så vis hölls analysutvecklingen medvetet i
strama tyglar inom universitetsvärlden, på det att inte något genomskådande
skulle kunna ske av det hyckleri som pågick med hjälp av de hemlighållna
högkulturkunskaperna. Samtidigt som all undervisning skedde på latin, vilket
också var en hämmande faktor. Den dåvarande romersk katolska kyrkan valde
dessutom att endast översätta ett begränsat antal skrifter som fanns efterlämnade
från den grekiska högkulturen på 500-talet f. Kr.
Cassiodorus och Boethius förutsade att under medeltiden skulle ingen eller
mycket få klara av att läsa grekiska skrifter, något som kom att besannas fullt ut.
De översättningar av grekiska texter som dessa två lärda genomförde till latin
blev absolut ovärderliga. Saken var bara den att den lilla gruppen personer i
vilken Cassiodorus och Boethius ingick inte hann med att översätta mer än en
bråkdel av det efterlämnade grekiska kulturarvet. Enligt den moderna engelska
filosofen Whitehead672 medtas i hela vår moderna filosofi endast ”några få
fotnoter” av allt det material som Platon, Aristoteles och andra stora tänkare före
och under antiken tillsammans producerade, vilket ger en uppfattning om det
väldiga grekiska kulturarvets dimension, varav en stor del har gått förlorat på
olika sätt. Det förekom åtminstone en omfattande biblioteksbrand i biblioteket i
Alexandria ca 47 f.Kr.673 Stora mängder grekiska skrifter från högkulturens
dagar brändes och förstördes också i de tre vågor av barbari som svepte fram i
övergången mellan romartiden och den tidiga medeltiden.
Den första vågen av barbari stod folkgruppen vandalerna för. I den andra
vågen översköljdes italienska halvön av visigoterna. Två vågor, där det trots allt
tycks ha funnits en intention att bygga ett någorlunda fungerande samhälle. Men
sedan kom frankerna, och barbariet fick den innebörd det har idag. Ursinnig
plundring, våldtäkt, ragnarök, död och förstörelse var frankernas signum.
Intellektuellt och vetenskapligt innebar frankernas härjningar en katastrof, då
kulturella framsteg och nytänkande i princip helt stannade av. På de senare
dominikanska högre skolorna Studium Generale och på universitetens förstadier,
som börja dyka upp från och med 950-talet, var det gängse talesättet: Graeca
sunt, non leguntur674 (”Det är på grekiska, inte möjligt att läsa”). Under
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renässansen (ca 1480-1687 e.Kr.) dök ytterligare delar av Aristoteles skrifter
upp på grekiska i Europa, utöver de som redan fanns.

Olydiga professorer i matematik och självlärda
”amatörmatematiker”…
I ca 400 år (1100-1500 e.Kr.) tragglade professorer i matematik på universiteten
på med den nyssnämnda otympliga romerska armématematiken som villkor för
att få forskningsanslag. I hemlighet forskade en rad av dessa professorer och en
och annan självlärd ”amatörmatematiker” i privat regi, i egna matematiska
projekt, med den typ av matematik som på den tiden var ”förbjuden”, men som
det gick rykten om i matematikkretsar: de arabiska, indisk-hinduiska och
kinesiska logiska strukturerna, som sammanfattades under namnet matematik.
Det var köpmän (bland annat italienaren Leonardo Pisano Fibonacci675 på 1200talet) som introducerade framför allt den arabiska grundläggande matematiken,
hur man arbetar med tio siffror och talet noll och räknesätten plus, minus,
gånger och division. Fibonaccis matematiska introduktioner hade en enorm
betydelse för matematikutvecklingen i Europa. Men påven förbjöd till att börja
med den nya, mer utvecklade matematiken på universiteten.
Matematisk forskning under perioden från 950-talet fram till slutet av
1600-talet skedde därför i hög utsträckning i halvofficiella eller till och med
hemliga sällskap, där ”amatörmatematiker” och ”olydiga” professorer
korresponderade med varandra via brev om vad man hade tänkt fram på egen
hand. ”Amatörmatematikerna” saknade akademisk rang, och var ofta anställda
hos någon furste eller annan potentat för att hjälpa denne med räkenskaper,
släktforskning och diverse annat intellektuellt arbete. Mitt eget arbete inför den
här texten kan ses som en renässans av hur forskning i matematik ofta gick till
på senmedeltiden, där forskaren själv valde sitt forskningsområde, hur länge ett
projekt skulle få ta, och graden av förutsättningslöshet och helhetsseende som
skulle komma att verkställas i projektet.
Idag, precis som på senmedeltidens tidiga universitet, är forskarsamhället i
hög grad kontrollerat och toppstyrt, detta sakligt konstaterat. I dagens
akademiska värld är det normala att matematiker på universitet och högskolor är
styrda beträffande vad de får forska i eller på, respektive vad de inte får
forskningsanslag för. Mycket av deras tid går åt till beställningsforskning av
olika slag, och så återstår endast fritiden för att mer eller mindre på egen hand
forska i de ting som kanske är deras egentliga djupa intresse, exempelvis logiska
strukturer (konstitutionell logik). Det ser lite olika ut på olika håll, men
tendensen överlag ser sådan ut med få undantag. Även moderna institutioner,
såsom de svenska politiska partiernas egna tankesmedjor och kategorin
forskningsinstitut/forskningsinstanser i Sverige, som jag omnämnde tidigare, är
idag till stor del kontrollerade och styrda att inte kunna arbeta förutsättningslöst,
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och endast kunna verka utifrån en ringa grad av helhetssyn, d.v.s. att se en bild i
stort. De knappa anslag de har till sitt förfogande och de direktiv de arbetar efter
omöjliggör den saken.
Mitt eget projekt, som denna text är ett utslag av, och som avslöjar
grundvalarna för det stora pågående pyramidspelet och lånebedrägeriet i världen
och de fem svärdens illusion, d.v.s. den gigantiska bankbluffen med sitt
enastående politiska och ekonomiska bedrägeri, skulle omöjligt ha kunnat få
forskningsanslag från ett modernt statligt forskningsråd eller en
bankforskningsstiftelse. Mitt arbetssätt har sålunda varit likartat det som
”amatörmatematikerna” och de olydiga professorerna tillämpade under
tidsperioden ca 1100 fram till 1690-talet. Efter 900 års universitetsut-veckling är
det idag med andra ord i princip en oförändrad grundläggande, förlamande
kontroll och ängslig strävan att inte högkulturkunskaperna skall bli avslöjade
som gäller där hotet finns, i den akademiska världen. Den saken är viktigt att se.
Jag återkommer till en djupanalys av denna detalj längre fram i texten inom
ramen för modern avancerad informations-behandling och 4:e generationen av
empirism.
Här blir det tydligt att tre distinkt separerade matematiska världar, med
kolossalt skilda utvecklingsnivåer och olika förutsättningar, existerade i
samhället under den långa tidsperioden från 950-talet ända fram till 1790 eller
början av 1800-talet. Först då började det öppna officiella samhällets matematik
(universitetsmatematiken) att komma ikapp den extremt avancerade matematik
som finns dokumenterad i frimurarordens hemliga lära, och som denna orden via
bankväsendet utnyttjar till egen vinning.
Den första matematiska sfären var den officiella universitets-matematiken,
som ända fram till slutet på 1400-talet var synonym med romersk
armématematik, och som sedan övergick i eller utvecklades till elementär
arabisk matematik med inslag av elementär algebra, inklusive den indiska nollan
och små fragment av hinduisk och kinesisk matematik.
Den andra matematiska världen var de olydiga professorernas,
”amatörmatematikernas” och köpmännens matematik, som gällde från slutet av
1200-talet i skymundan, där dessa successivt lärde sig och forskade fram de
matematiska grunder som idag lärs ut på grundskole- och elementär
gymnasienivå i dagens samhälle.
Den tredje matematiska sfären var de högintelligenta bedragarnas hemliga
läromatematik, som härrörde från det gamla Egypten ca 3 500 år tidigare eller
ännu längre tillbaks, och som det undervisades om på hemliga ”universitet”, där
en bedragargeneration utbildade nästa i konsten att föra det stora
utlåningsbedrägeriet med perfekt förfalskade pengar och urkundsförfalskningar
vidare. Det vill säga den typ av matematik som är grunden för frasen eget ur
tomma intet med hävstång, som pregnant sammanfattar frimurarordens
bedrägeriverksamhet, och som är så avancerad att den teoretiskt omfattas av
något så när modern högre matematik först efter ca 1790-talet (år 1830). Dock
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skall påpekas för den fulla förståelsen, att modern högre matematik av idag har
kommit oerhört mycket längre i sin utveckling. Idag är det inte längre något
problem för det öppna officiella samhällets matematik att hantera teorin kring så
kallade oförenliga och kompletterande logiska system (3:e generationen av
empirism676), som bildar den grundläggande logiska strukturen för det som jag i
min trilogi kallar sunt förnuftsmotsägande matematik (alternativ och
komplementär matematik). Inom konstitutionell logik är teorin om oförenliga
och kompletterande logiska system (3:e generationen av empirism)
trivialkunskap genom den djupgående utveckling som det logiskt
konstitutionella geniet Kurt Gödel677 publicerade på 1930 talet med sina två
ofullständighetsteorem678. Mer om dessa begrepp i del III i trilogin.
Med detta klargjort, är det lätt att förstå att det var en enkel match att lura
människor i gemen i Europa under perioden 950 till slutet på 1200-talet med
hjälp av matematiska kunskaper som låg skyhögt över dessas bildningsnivå. Inte
heller regenter, furstar eller högsta ledningen inom den romersk katolska kyrkan,
eller för den delen den tidens professorer i matematik eller
”amatörmatematikerna”, hade kompetens att inse att de var utsatta för ett minst
sagt högintelligent bedrägeri som involverade perfekt penningförfalskning,
urkundsförfalskning och stöld. Därmed har du bilden i stort klart för dig vad
gäller den dåtida befolkningens förmåga att genomskåda det bedrägeri som tog
sin början i Europa på 950-talet, för att sedan utvecklas. Med detta sagt, tar vi
kontakt med de personer som satte igång det som med tiden skulle bli bankernas
magiska trolleri, d.v.s. de som trädde fram på 950-talet som guldsmeder. Det
handlade många gånger om personer som i princip ”med två tomma händer”
började idka utlåningsverksamhet med andra människors egendom, d.v.s. rika
människors depositioner, på det sätt som jag gått igenom tidigare i texten.
Principen var den, att efter att ha utvecklat denna initiala låneverksamhet, tog
vissa av guldsmederna ner sin verksamhetsskylt ”guldsmed”, och satte istället
upp skylten ”bank”, och började kalla sig för bankirer, för att i den egenskapen i
fem distinkta steg fortsätta och vidareutveckla ett högintelligent bedrägeri.
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Kapitel 48
Ett högintelligent bedrägeri i tre distinkta steg
Guldsmedernas (bankirernas = de blivande storspindlarnas) affärsidé var sålunda
att utifrån ”två tomma händer” med en hemlig extremt högutvecklad lära
innehållande bland annat ”märklig” matematik genomföra ett högintelligent
bedrägeri i tre distinkta steg. Det som jag tidigare endast har berört ytligt, gick i
detalj till på följande principiella sätt:
Steg 1: Allt började med att guldsmeder i södra Europa i slutet av det första
årtusendet e.Kr. började ägna sig åt depositionsförvaltning679 i syfte att tjäna
pengar på den saken. De byggde upp depositioner av äkta guld. I de oroliga tider
som rådde i det dåtida samhället övertalade guldsmederna rika och förmögna
människor att deponera sitt guld hos dem680, under förevändningen att guldet då
skulle vara skyddat från att bli stulet, bortrövat eller förskingrat. När
verkligheten sedan skulle bli att det på detta sätt deponerade guldet till 80
procent just skulle komma att förskingras - av guldsmederna. Som betalning för
att tillitsfullt skydda och förvara de rikas och förmögnas guld, tog guldsmeden ut
en depositionsavgift, som jag här för enkelhetens skulle väljer att sätta till 3
procent. Detta var den initiala affärsidén, steg 1. Om vi antar att en rik person
deponerade 100 kilo guld, blev guldsmedens årsinkomst genom att förvalta
depositionen i så fall 3 kilo guld. I samband med att de rika gjorde sina
depositioner, fick de, som jag tidigare har nämnt, bevis utfärdade på den saken
av guldsmeden, d.v.s. gulddepositionsbevis, som av bekvämlighetsskäl så
småningom skulle komma att gälla som pengar, sedelpengar, ute i samhället.
Guldsmeden satt sig ned vid sitt skrivbord och skrev i princip ut ett bevis eller
kvitto (förmodligen i den pappersvariant som fanns på den tiden?) till den rike,
att denne hade deponerat 100 kilo äkta guld. Detta gulddepositionsbevis
lämnade guldsmeden till den rike, som snabbt upptäckte att detta bevis eller
kvitto var gångbart ute i samhället som ”ett värde”, som kunde användas för att
byta till sig varor och tjänster med. Gulddepositionsbeviset var bekvämt att
hantera, då det tog liten plats och vägde lite i förhållande till guld. Allt den rike
behövde göra var att övertyga den person som han eller hon handlade med om
att gulddepositionsbeviset betingade samma värde som det hos guldsmeden
deponerade guldet. Vilket lät sig göras så länge den som förfogade över
gulddepositionsbeviset när som helst kunde gå till guldsmeden och lösa in
inlämningskvittot mot den mängd guld som beviset/kvittot motsvarade. I
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frimurarordens hemliga lära681 finns beskrivet att när dylika
gulddepositionsbevis väl kommer i omlopp i samhället, kommer bruket av dem
att sprida sig, därför att de är bekväma och smidiga att bära med sig, och i hög
grad underlättar byten av varor och tjänster. Människor kommer att börja
använda dylika inlämningskvitton som ”sedlar” - varvid uppfinningen av
sedelpengar var ett faktum. Guldsmederna introducerade på så vis en ny
betalningsform som senare skulle få namnet sedelpengar.
På 950- och 1000-talet i Europa tillverkade regenterna med sin tids metoder
guld, silver-, koppar- eller järnmynt, eller använde olika legeringar av metaller
som material för pengar. Det var en typ av pengar som var tunga och otympliga
att bära med sig, och som dessutom lätt avslöjade att innehavaren ”hade pengar
på fickan”. Guldsmedernas inlämningskvitton (gulddepositionsbevisen) var
betydligt smidigare, och blev därför snabbt mycket populära och eftertraktade
som ett nytt betalningsmedel. Folk gick till guldsmeden och frågade hur de
skulle göra för att komma i besittning av dylika bekväma ”sedelpengar” i det
pappersmaterial som var gångbart på den tiden. Det var i detta ögonblick, med
stor efterfrågan på gulddepositionsbevis, precis som den hemliga läran
förutspådde, som guldsmeden insåg potentialen med utlåning mot ränta.
Steg 2: Guldsmederna (bankirerna) intalade de rika och förmögna att dessa när
som helst kunde hämta tillbaka sitt deponerade guld. I det sammanhanget
berättar frimurarordens hemliga lära, att när människor accepterar ett dylikt
affärsförslag, visar erfarenheten att endast ca 20 procent (1/5) av det deponerade
guldet i verkligheten kommer att hämtas ut. Resten, 80 procent eller 4/5, förblir
liggande och samlar damm i guldvalvet hos guldsmeden. Och det var utifrån
den insikten – det psykologiska handelsmönstret - som det stora bedrägeriet tog
sitt andra steg, förskingringssteget. Guldsmeden lade nu helt enkelt rabarber på
80 procent av den rikes deposition, och gjorde den, i enlighet med den hemliga
lärans första nonsensräkneregel: -1 = +1, till en egen förmögenhet, där syftet var
att kunna skriva ut ytterligare gulddepositionsbevis. Ty guldsmeden hade ju
märkt att de gulddepositionsbevis som han initialt hade skrivit ut till den rike i
samband med att denne gjorde sin deposition, hade blivit häpnadsväckande
populära och gångbara som ”pengar” ute i samhället. Guldsmeden insåg, att om
han kunde tillverka ytterligare gulddepositionsbevis, och låna ut dessa mot en
(risk)avgift, d.v.s. ränta, fanns här vinst682 att tjäna.
Guldsmeden satt sig återigen ned vid sitt skrivbord och skrev nu ut en
ytterligare uppsättning gulddepositionsbevis motsvarande de 80 kilo guld som
låg och samlade damm i guldvalvet och inte fick röras därför att det skulle ligga
där i största förtroende att kunna hämtas ut av den rike när som helst och absolut
inte försvinna (förskingras) från guldvalvet. Eftersom de ursprungliga 100 kilo
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gulden redan hade gulddepositionsbevis utskrivna och överlämnade till den rike
gällde sålunda, om guldsmeden hade varit ärlig, att det inte gick att skriva ut
några ytterligare gulddepositionsbevis. Den möjligheten var förverkad! Men
guldsmeden valde att agera som om de 80 kilo kvarvarande guldet inte hade
gulddepositionsbevis utskrivna. På så sätt började en penningförfalskning att ske
eftersom de gulddepositionsbevis som skrevs ut i andra omgången på samma
80-kilosmängdguld saknade gulduppbackning. Det var med andra ord inte
pengar som dessa ytterligare gulddepositionsbevis representerade utan bara
papperslappar eftersom guldsmedens pengar definierades av att de skulle vara
till 100 procent uppbackade av äkta guld.
Guldsmeden började nu låna ut dessa falska pengar (falska
gulddepositionsbevis), utan att den som lånade hade anledning att ana att han
eller hon var utsatt för bedrägeri. Istället tog låntagaren det för givet att det var
som guldsmeden gav sken av, att denne lånade ut av sin egen
bakgrundsförmögenhet. Och inte heller fanns det någon större anledning, i de
oroliga tider som rådde, att ifrågasätta att guldsmeden lade på en viss svinneller riskavgift (ränta) på de papperssedelpengar som han lånade ut. Även om
Bibeln förvisso varnade för den saken... Och lika lite skulle den rika personen,
som hade deponerat sitt guld, ges chansen att ana guldsmedens bedrägeri. Ett
bedrägeri mot två parter spelades därmed ut av guldsmeden: Dels mot den rike,
som fick sitt deponerade guld förskingrat till 80 procent, som guldsmeden tog
sig för att använda som nödvändig täckning för egen utlåningsverksamhet. Dels
mot låntagaren, som trodde sig låna äkta pengar (gulddepositionsbevis)
grundade på guldsmedens egna tillgångar, som låntagaren sålunda fick i sin
hand mot ett risktillägg, ”en ränta”.
Till dem som fick låna pengar (guldsmedens fejkade gulddepositionsbevis)
sade guldsmeden glatt, att visst får du låna pengar. Jag vill samhället väl, och jag
använder min egen förmögenhet som säkerhet för de guldepositionsbevis som du
får låna mot ränta. Men som garanti för att jag skall få tillbaka mina pengar,
måste du lämna en pant av något slag. Då vet jag att du kommer att lämna
tillbaka det du har lånat av min förmögenhet. Du som lånar av mig har rätt att
när som helst komma in och lösa in dina sedlar (gulddepositionsbevis) mot rent
guld (guldmyntfot). Och lämnar du inte tillbaka det du har lånat, förfaller
panten, som i så fall övergår i min ägo. Varpå man skrev ett kontrakt, som fick
namnet skuldbrev. I och med att låntagaren skrev under skuldbrevet, blev detta
en skuldsedel med lika värde som de guldepositionsbevis som guldsmeden
lämnade över som ”lånade pengar” till låntagaren. Guldsmeden behöll
skuldsedeln (skuldbrevet), och personen som lånade pengar fick
gulddepositionsbevisen (sedelpengarna) i sin hand, och alla var till synes nöjda
och glada, särskilt guldsmeden. Eftersom guldsmeden talade osanning om att
det var egna683 pengar denne lånade ut, kom låntagaren att luras, när
683

Se analys i del I kapitel 3-10, samt i del II kapitel 1-4, 9-11, 19, 22, 27-28, 31, 34, 42-45, 47-51, 54, 56-57,
59, 61-66, 70, 74-75, 79, 80-81 samt 85
494

vederbörande så småningom lämnade tillbaka ”lånet” (med riktigt guld) plus
betalade ränta.
Sanningen var ju att det som hade skett mellan långivaren och låntagaren
egentligen bara handlade om en simpel byteshandel av den mer ovanliga sorten,
d.v.s. en byteshandel där ägarskap saknas, av det enkla skälet att pengarna
(gulddepositionsbevisen) som guldsmeden lämnade över till låntagaren de facto
var pengar som saknade ägare684. Det fanns inget eget guldsmedsguld som
backade upp sedlarna. Två olika sorters papperslappar hade bytt ägare i en
byteshandel. Egentligen värdelösa gulddepositionsbevis mot ett juridiskt sett
lika värdelöst skuldbevis. Så såg verkligheten eller sanningen ut. Lägg märke till
att jag här betonar byteshandel där ägarskap saknas.
I kapitlet om Hjalmar Schachts685 1:a nyckel till en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar686 visade jag att byteshandel
normalt sett involverar såväl ägarskap som värde. Men även om formellt
ägarskap saknas, går det naturligtvis ändå att byta varor med varandra. Här
gäller det att se att lurendrejeriet ligger i att guldsmeden falskeligen gav sken av
att det var gulddepositionsbevis (pengar) som denne hade eget äkta guld som
backup för, inte pengar framtrollade ur tomma intet utan egen täckning. Att
guldsmeden alltså gav sken av att ta utlåningspengar från en slags reserv som
denne disponerade i bakgrunden.

Bankernas akilleshäl...
Det är här man möter hela bankväsendets akilleshäl, eftersom i sak inget har
förändrats sedan guldsmedens tid. Bankväsendets utlåningspengar är lika lite
ägarskapsdefinierade idag som på guldsmedens tid. Genom att dölja att det
saknades ägare till utlåningspengarna, och istället ge sken av att dessa
förfalskade pengar (förfalskade gulddepositionsbevisen) var egna pengar, som
denne välvilligt ställde till samhällets förfogande, kunde guldsmedens
utlåningsverksamhet en gång i tiden ta fart, för att sedan i guldsmedens senare
skepnad som bankir etcetera fortsätta ända in i våra dagar i en ofattbart expansiv
omfattning. Det faktiska som skedde var sålunda endast en primitiv byteshandel
med ett utbyte av ringa värden (papperslappsvärden) i en överenskommelse
mellan två parter, som utbytte lika värden med varandra, varpå det hela var klart.
Bankens handels- eller bytesvara är papperslappar med förvisso ett visst
pappersvärde, papperslappar som banken kallar pengar. Mottagaren överlämnar
ett papper med motsvarande lika pappersvärde. Ett papper som bär det i
sammanhanget felaktiga namnet skuldbrev, som i uppslagsböcker brukar kallas
skuldsedel. Sålunda: två olika slags sedlar med lika värde (förtroende) byter
ägare i en byteshandel.
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Se analys del II kapitel 28-31
Se analys i del II kapitel 25-46, 48, 59, 62-63, 66-70, 80
Se analys del II kapitel 28-31
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Det korrekta namnet på en påstådd skuldsedel, när ägare saknas till
överlämnade låtsaspengar, är alltså istället skriftlig bekräftelse på genomförd
och avslutad affärstransaktion i form av byteshandel där ägarskap saknas, eller
någon annan formulering med samma innebörd.
Till att börja med skedde förmodligen bedrägeriet i ganska beskedlig
omfattning, d.v.s. att guldsmeden endast tillverkade och ”lånade ut”
gulddepositionsbevis motsvarande mängden förskingrat guld, d.v.s. att
gulddepositionsbevis som nu tillverkades och lånades ut, hade full uppbackning
av förskingrat guld. Men den saken skulle det snart bli ändring på, eftersom
efterfrågan på guldsmedens gulddepositionsbevis bara ökade och ökade. Det gav
guldsmeden anledning att börja ”trolla” med det förskingrade rikemansguldet,
varvid vi kommer in på bedrägeriets tredje steg. Den hemliga lärans andra och
tredje räkneregel berättade nämligen för guldsmeden att denne kunde
mångdubbla utlåningen av gulddepositionsbevis, om denne var smart och inte
hade alltför stora samvetsbetänkligheter. Trolleriet, eller mera rakt på sak:
bedrägeriet, skulle sålunda komma att handla om de 80 procent deponerat äkta
rikemansguld, i exemplet 80 kilo, som erfarenheten visade inte skulle komma att
hämtas ut. Där tre nonsensräkneregler, som låter sig sammanfattas i frasen eget
ur tomma intet med hävstång, och som fanns redovisade i en hemlig lära, skulle
komma till användning.
Steg 3: Men detta var inte allt. Den hemliga lärans böcker försåg guldsmeden
med ytterligare ett hemligt matematiskt verktyg, ett fjärde redskap, inför
bedrägeriets tredje steg, hävstångssteget. Ett matematiskt verktyg, som likt de
tre nonsensräknereglerna, härstammade från en tid flera tusen år före
guldsmedens, och som gav guldsmeden ett rejält kunskapsförsprång. Till
skillnad från de tre nonsensräknereglerna, handlade detta fjärde verktyg inte om
strunt, utan om en särskild sorts matematik, som så småningom i det öppna
officiella samhället skulle komma att kallas exponential/logaritmfunktionsmatematik, och som skulle komma detta samhälle tillgodo
först någon gång på 1500-talet. Den hemliga läran förmedlade nämligen
kunskaper som egyptiska matematiker hade gjort redan under en avlägsen
högkultur för tusentals år sedan beträffande en speciell regelriktig räknemetod.
En räknemetod som gjorde det möjligt för en användare (i vårt exempel
guldsmeden) att utifrån två tomma händer i upprepade omgångar (itererat)
förmera det förskingrade kapitalet (rikemansguldet), genom att tillverka nya
gulddepositionsbevis utan reell värdebackup, utan istället med enbart luft som
värdegrund. Gulddepositionsbevis som sedan lånades ut (mot ränta).
Eftersom gulddepositionerna i detta tredje steg kom att grundas på luft när
fördes ut till samhället, handlade det om ”falska pengar”, d.v.s.
penningförfalskning. Guldsmeden var sålunda först i raden att i sitt tredje
bedrägeristeg fullt ut praktisera de kunskaper som de gamla egyptierna hade
kommit fram till. Där den förmering det handlade om kom att ske med det som
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kallas ”hävstång 1:4. Och sedan dess har metoden använts många, många gånger
av guldsmedens efterföljare och förfinats, varför idag vanligvis en ”hävstång
1:9” används. Och det skall noga noteras att idag aktuell bankverksamhet över
hela världen är principiellt oförändrad. Steg 1 är detsamma: bankverksamhet
bygger i grunden på depositioner. Steg 2 är också oförändrat: större delen (90
procent, om hävstången är 1:9) av depositionerna (som idag mycket lite handlar
om rent guld, utan oftare om pengar i olika former) förskingras idag också, även
om det nu för tiden inte är lika uppenbart som på guldsmedens tid, utan är mera
inlindat och samhällsaccepterat. Men förskingring är likväl vad det handlar om,
om man ger sig tid, som jag har gjort, att i grunden analysera hur modern
bankverksamhet går till. Och även steg 3, hävstångssteget, är idag principiellt
oförändrat, dock med en viktig skillnad: idag används inte förskingrat äkta guld
som värdebackup när bankväsendet nyproducerar pengar (det som förr var
guldsmedens gulddepositionsbevis) för utlåning, utan idag bygger
utlåningspengarna, inklusive deras förmeringsomgångar, på andra slags
förskingrade depositioner: andra människors pengar (sparkapital, inlåningar,
kapitalförsäkringar, aktiekapital etcetera). Det som kallas guldmyntfot är under
1900-talet slopat för att förenkla och göra livet gladare för bankirerna. Men
dagens ”gulddepositionsbevis”, d.v.s. nytillverkade pengar, bygger precis som
på guldsmedstiden nästan helt på luft, varför det är samma gamla
penningförfalskning som idag går igen i det tredje stegets gamla hävstång som
förskönat numera kallas fraktionell reserve banking. Det är genom att låna ut
falska pengar hämtade ur tomma luften som dagens banker hämtar sina
gigantiska vinster och bonusar, som bygger på att återbetalningar, amorteringar
och räntor av dessa falska utlåningspengar görs med äkta pengar, intjänade
genom arbete av låntagarna.
Det ovan nämnda fjärde matematiska förmeringsverktyget bygger på en
räknemetod som idag lärs ut på gymnasienivå. Ändå är den rätt så komplicerad
eller sofistikerad att använda även för dagens utbildade och tänkande människor.
Vilket skall ställas i relation till att det sålunda började användas redan på
guldsmedens tid! Det är här man verkligen får en känsla för hur långt före sin tid
dessa guldsmeder var i sin affärsverksamhet med utlåning av falska
gulddepositionsbevis, och hur oändligt långt före sin tid de gamla egyptiska
matematikerna var när de tänkte ut de fyra grundvalarna för vår tids moderna
bankväsende, som sålunda började med guldsmederna. De första tre verktygen
är sålunda nonsensräknereglerna sammanfattade i frasen eget ur tomma intet
med hävstång. Det fjärde verktyget, som inte bygger på strunt, handlar
egentligen om hur den andra nonsensräkneregeln, d.v.s. det som kommer ”ur
tomma luften” (0 = 1) rent praktiskt (matematiskt) bäst skall hanteras för att
maximera utbytet, vinsten. Och även den tredje nonsensräkneregeln, att storheter
av olika sort får läggas ihop, hör ihop med det fjärde verktyget, exponential/logaritmfunktionsmatematiken. Den hemliga lärans andra och tredje
nonsensräkneregler hör alltså intimt samman med det fjärde exponential497

/logaritmfunktionsverktyget. Tillsammans utgör de grunden för den kryptiska
moderna banktermen fraktionell reserve banking687, som är en bankmetod som
gör det möjligt att variera hävstångens ”utväxling”, d.v.s. storlek, kraft, d.v.s. i
vilken grad förmeringarna skall ske. Jag skall senare i kapitlet i tur och ordning
ge en förklaring till vart och ett av de tre orden i ” fraktionell reserve banking”.
Och jag kan redan här avslöja att det mellersta ordet ”reserve” bygger på en
medvetet vilseledande lögn.
Men först vill jag att du skall förstå att vi här är inne på kunskaper som det
absolut inte, jag upprepar, absolut inte, är meningen att den vanliga människan
och media skall ha tillgång till eller insikter i, eftersom kunskaper om det fjärde
matematiska verktyget tillsammans med insikt i de tre ockulta
nonsensräknereglerna avslöjar grundvalarna för hela moderna internationella
bankväsendets stora bedrägeri. Hyperkänslig information med andra ord. Ty i
det ögonblick allmänheten förstår hur bedrägeriet är konstruerat, faller detta
förvisso långlivade korthus samman. Så är det, och det är bankirmakten väl
medveten om. Då blottläggs på ett bräde alla brotten på rad: förskingringen (av
depositionerna), penningförfalskningen (penningtillverkningen ur tomma luften;
en penningförfalskning som i själva verket är perfekt i den meningen att den
sker inom ramen för ”ett perfekt”, i betydelsen legaliserat, brott), den
omfattande stöldverksamheten (expropriationerna med hjälp av de två första
svärden i de fem svärdens illusionsnummer), och den mest välbevakade
hemligheten av dem alla, urkundsförfalskningen (att bankerna inte äger de
pengar de lånar ut och som de kräver tillbaka). En högkriminell verksamhet blir
då synliggjord, varpå en juridisk process kan inledas, som kommer att omtalas i
historieböckerna som extraordinär.

Ett underverk: en ”hävstång”...
Men låt oss nu fortsätta beskrivningen av bedrägeriets planlagda tågordning, där
de i andra steget förskingrade 80 kilona deponerat rikemansguld nu skulle
omformas vidare i den process som i dag kallas fraktionell reserve banking, för
att sedan i maximerat skick i omgångar lånas ut till samhället som banksedlar
(guldsmedens gulddepositionsbevis). För förståelsens skull koncentrerar vi oss
nu på de i steg 2 från urspungsdepositionen (100 kilo) förskingrade 80 kilona
guld. Till att börja med skedde bedrägeriet sålunda i mindre skala enligt endast
den första nonsensräkneregeln (-1 = +1), där 80 procent av det deponerade
guldet tillhörande ”någon annan” (den rike), d.v.s. en guldsmedens skuld (-1),
självsvåldigt började användas av guldsmeden som något denne själv ägde (+1)
- i utlåningsverksamhet. Detta kan vi kalla den första utlåningsvågen. Mera
krasst uttryckt: Guldsmeden förskingrade 80 procent av den rikes
gulddeposition. Därav ordet ”eget...” i nyssnämnda fras. Och samtidigt, i
samband med utlåningen, gav guldsmeden alltså sken av att det som var
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förskingrat och lånades ut var eget ägt. I annat fall hade ju inte utlåning varit
möjlig. Endast det som är eget ägt kan lånas ut. Guldsmeden visste som sagt
utifrån den hemliga läran, som denne hade tillgång till, att 80 procent av
depositionen, d.v.s. 80 kilo guld, tämligen riskfritt kunde användas i
utlåningssyfte att tjäna ytterligare pengar på, då den rike endast skulle hämta ut
20 procent av sitt guld enligt handelsmönstret.
Men guldsmeden hade noga studerat den hemliga läran, där forntidens
egyptiska matematiker berättade att den andra och tredje nonsensräkneregeln
kunde användas tillsammans med ett fjärde matematiskt verktyg, för att
tillsammans kunna åstadkomma ”ett underverk”, en ”hävstång”, som idag i
utvecklad form kallas fraktionell reserve banking. Och det är här det börjar bli
mera komplicerat, men samtidigt avgörande för förståelsen av hur dagens
bankväsende är uppbyggt och fungerar. För att bena upp det hela logiskt, tar jag
det pö om pö.
Den hemliga läran berättar att det är möjligt att tillverka pengar ”ur tomma
intet” och dessutom ”med hävstång”. Som visat i steg 2, kunde guldsmeden
ganska riskfritt förskingra 80 procent (80 kilo) av den rikes gulddeposition (-1 =
+1). Den hemliga läran berättar att en tillgång, i guldsmedens fall 80 kilo
förskingrat guld, också tämligen riskfritt, kan användas ”flera gånger” som
underlag för upprepade utlåningar av gulddepositionsbevis (pengar). På så sätt
kan antalet utlånade gulddepositionsbevis ”förmeras”, d.v.s. flerfaldigas, 5
gånger, om ”hävstång 1:4” används. Det vill säga den utlånade penningmängden
kan göras 5 gånger större än om enbart de förskingrade 80 procenten av
grunddepositionen används.
Här behöver det matematiskt klargöras vad talförhållandet 1:4 står för
uttryckt i ord när vi rör oss med uttrycket ”hävstång 1:4”, eftersom det kan
missförstås. Vi har här att göra med sammanlagt fem femtedelar som
tillsammans utgör en helhet, exempelvis helheten som lånas ut. Helheten
symboliseras matematiskt av talet 1. Vid hävstång 1:4 är summan av en (1)
femtedel plus 4 femtedelar, enligt 1/5 + 4/5 = 1 (helheten). Hävstång 1:4 står
sålunda för att en femtedel förmeras med ytterligare 4 femtedelar, vilket har
betydelse för förståelsen av det som följer.
Guldsmeden (1:a generationen storspindel) stod sålunda med hjälp av sin
hemliga lära (som senare skulle bli tempelriddarordens och så småningom vår
egen tids frimurarordens hemliga lära) i begrepp att med ”en hävstång”, ett
trolleritrick, tillverka fler gulddepositionsbevis avsedda för utlåningsverksamhet,
än vad de förskingrade 80 kilona guld egentligen gav utrymme för. Det skulle
ske med hjälp av den hemliga lärans andra nonsensräkneregel 0 = 1, som säger
att något som egentligen inte finns, kan göras till något som finns, om man är
listig. Och den insikten var guldsmeden inte sen att utnyttja. Han började
tillverka nya gulddepositionsbevis som saknade backup av verkligt guld, det vill
säga nya gulddepositionsbevis ur tomma luften. Gulddepositionsbevis utan
substans som han sedan lånade ut i omgångar. Om man ser på guldsmedens
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totala utlåning, kom denna sålunda att omfatta gulddepositionsbevis grundade på
först 80 kilo äkta förskingrat rikemansguld. Sedan i omgångar också
gulddepositionsbevis grundade enbart på luft, sammanlagt till ett värde
motsvarande 4 x 80 kilo bluffguld. Den hemliga lärans tredje nonsensräkneregel
öppnade nämligen upp för ännu en möjlighet: Sorter får vara olika när man
lägger ihop tal. Hurra! Här fanns utrymme för guldsmeden att lägga ihop de två
sorterna gulddepositionsbevis (de som grundades på 80 kilo förskingrat äkta
depositionsguld, samt de som grundades på 4 gånger mer bluffguld) till en enda
stor helhet inför utlåning. Där guldsmeden påstod att alla de utlånade
gulddepositionsbevisen var uppbackade av eget ägt bakgrundsguld. Hur denna
förmeringsprocess praktiskt går till har alltså varit en stor och välbevakade
hemlighet inom frimureriet. Idag är förmeringsprocessen, d.v.s. hävstången,
överförd från den hemliga läran till att ingå som en viktig grundprincip (första
spadtag-information) i modern internationell banklagstiftning, Basel I, II och III.
Därför finns det idag, till skillnad mot förr, för den vetgirige som inte backar för
språksvårigheter, möjlighet att tränga in i dessa hemligheter genom att ta del av
nämnda banklagstiftningar, som är offentligt tillgängliga.688
Med hänsyn till den stora betydelse ”hävstången” spelar i det totala
bankbedrägeriet, finns det anledning att en smula mer djupgående analysera det
hela matematiskt, varpå läsaren förhoppningsvis skall förstå hur bedrägeriets
hävstångslogik fungerar. Då ser man nämligen mycket avslöjande vad det är
som mutade och korrumperade politiker har sagt ja till i diverse hithörande
riksdags-/ parlaments-/kongressbeslut. Och samtidigt ges god insyn i de
nonsensräkneregler som högt rankade frimurare omhuldar. Denna hävstång
benämns som nämnts numera med anglosaxiskt bankspråk formellt som
fraktionell reserve banking. Förhållandevis få människor förstår fullt ut vad
uttrycket innebär, vilket är min intention att ändra på.

Hävstångssteget...
Så här gick det till någon gång på 1000-talet då guldsmeden satte igång med det
tredje steget i sitt högintelligenta bedrägeriupplägg, hävstångssteget:
Guldsmeden hade sålunda i steg 2 förskingrat 80 kilo deponerat äkta guld, som
denne nu hade som grund för steg 3, hävstångsförfarandet. Guldsmeden
tillverkade nu gulddepositionsbevis till värdet av denna försnillade grund (som
senare skulle kallas guldmyntfot) som han hade till sitt förfogande, d.v.s. 80
kilo, som han sedan lånade ut i en första utlåningsomgång (som vi sedan antar
återkom i form av amorteringar tillsammans med ränta). Redan detta första
utlåningssteg handlade om penningförfalskning, eftersom utlåningen byggde på
förskingrat guld. Och det var samtidigt första steget i det som idag kallas
fraktionell reserve banking. Detta är nämligen ett grundsteg som är lika giltigt
idag som det var på 1000-talet. Nåväl, vi är fortfarande bara i början av
688

Se exempelvis http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/.
500

processen, hävstången. Handelsmönstret berättade som vanligt att 20 procent av
dessa gulddepositionsbevis sammanlagda värde (d.v.s. 80 kilo guld) skulle
komma att lösas in mot äkta guld av denna första omgångens
gulddepositionsinnehavare. Det vill säga det skulle räcka om guldsmeden höll
0,2 x 80 = 16 kilo äkta guld i beredskap för den saken (inlösen). Resten, 80
minus 16 = 64 kilo äkta guld skulle inte komma att hämtas ut, det kunde
guldsmeden vara ganska säker på. Vilket innebar att guldsmeden här såg en
möjlighet att berika sig ännu mer, genom att tillverka en ny omgång
gulddepositionsbevis för utlåning, den här gången grundade på de 64 kilona guld
som aldrig skulle komma att hämtas ut enligt handelsmönstret. Dessa
outhämtade 64 kilona guld, ursprungligen förskingrade från den rikes initiala
gulddeposition, fick alltså bli grund för en ny, d.v.s. andra, utlåningsomgång
gulddepositionsbevis.
Men då bör man ha komma ihåg att de 64 kvarvarande kilona backup-guld,
som var grund för denna andra omgångens gulddepositionsbevis, ju egentligen
redan var ”uppbokade”, ”reserverade” i och med första omgångens
gulddepositionsbevis, som fortfarande cirkulerade som pengar ute i samhället,
och som inte hade växlats till guld av sina innehavare. Vi vet ju att 80 procent av
första omgångens gulddepositionsbevis aldrig hämtades ut av sina innehavare,
men ändå var intecknade i de kvarvarande 64 kilona backup-guld, som
guldsmeden därför borde se som en ”beredskapstillgång”, som inte fick röras,
utifall handelsmönstret inte skulle hålla, d.v.s. om fler än 20 procent av
depositionsbevisen skulle begäras inväxlade mot äkta guld. Men guldsmeden var
kallhamrad. Han litade helt och fullt på sin ockulta lära, som sade att det var fritt
fram för den med rymligt samvete och starka nerver att fortsätta på inslagen
linje, d.v.s. förmera och låna ut ännu fler gulddepositionsbevis. Visst innebar det
ett visst risktagande, det insåg han, men å andra sidan var den hägrande vinsten
formidabel. Och som vi vet, övertrumfar ofta girigheten förnuftet.
Sagt och gjort, andra omgången gulddepositionsbevis, denna gång sålunda
grundade på egentligen redan uppbokat backup-guld, tillverkades och lånades
glatt ut. Så här långt komna i beskrivningen av processen, som kallas utlåning
medelst hävstång, eller fraktionell reserve banking, skulle jag vilja komma med
ett råd: Verkar det hela komplicerat, är min rekommendation att du tar en paus,
gärna tar en promenad, och sedan läser om stycket. Då faller det hela säkert på
plats.
Okey, här följer fortsättningen: Beträffande denna andra omgång
gulddepositionsbevis kunde guldsmeden kallt räkna med - ånyo enligt
handelsmönstret - att bara 20 procent, d.v.s. 0,2 x 64 = 12,8 kilo äkta guld,
skulle komma att hämtas ut av andra omgången låntagare. När sålunda andra
utlåningsomgången var fullt verkställd, och 20 procent äkta guld så småningom
hade hämtats ut av denna omgångs låntagare, kunde guldsmeden matematiskt
räkna med att ha kvar 64 minus 12.8 = 51.2 kilo äkta guld av de ursprungliga 80
kilona som han hade förskingrat från den rikes deposition (samtidigt som
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amortering och räntor flöt in till guldsmeden från första och andra
utlåningsomgångarna, som vi dock initialt bortser från här för att göra exemplet
lättare).
Nåväl, som sagt vill mycket ha mer. De kvarvarande 51,2 kilona äkta
bakgrundsguld gav guldsmeden utrymme att skriva ut en tredje omgång
gulddepositionsbevis/banksedlar för utlåning, trots att guldet redan var
uppbokat, nu inte bara en gång, utan två gånger. Det vill säga att det egentligen
saknades uppbackning för alla gulddepositionsbevis som tillverkades efter den
första utlåningsomgången! Allt uppbackningsguld var reserverat redan i och
med första utlåningsomgången. Det var bara första omgången
gulddepositionsbevis, grundade på de initialt förskingrade 80 kilona
rikemansguld, som hade täckning, om än bara av förskingrat guld. Alla andra
låneomgångar gulddepositionsbevis var grundade på endast tom luft. De var
luft- eller bluffpengar. Det händer ju inte sällan att exempelvis media talar om
just begreppet luftpengar, och här har vi själva grunden för detta. När man väl
förstår hur bankernas fraktionell reserve banking logiskt går till, då förstår man
samtidigt vad begreppet luftpengar står för.
Nu börjar ett mönster kunna urskiljas: Samma förskingrade guld användes
sålunda av guldsmeden gång på gång som underlag för att tillverka nya
gulddepositionsbevis, där varje ny omgång egentligen enbart är grundad på luft.
Dessa andra, tredje, fjärde omgångens o.s.v. gulddepositionsbevis var inga
riktiga sedelpengar, de var, märk väl, falska sedelpengar, och det guldsmeden de
facto ägnade sig åt var upprepad ren och skär falskmyntning. Ja, som ovan sagt,
var egentligen även första omgångens gulddepositionsbevis, som förvisso
grundades på 80 kilo äkta guld, förfalskade pengar, eftersom detta äkta
bakgrundsguld inte tillhörde guldsmeden, utan den rike.
Här har vi alltså den logiska bevisföringen för att guldsmeden sysslade med
det som kallas falskmyntning. Och då förloppet principiellt inte har ändrats ett
dyft sedan dess, förutom att bankförskingringen och -förmeringen idag är
betydligt mera sofistikerad, kvarstår falskmyntning som en av flera allvarliga
anklagelsepunkter mot dagens bankväsende, som nu kommer att prövas rättsligt
i stora rättegångar. Men åter till guldsmeden: Denne trollade sålunda med den
rikes förskingrade guld, som i första utlåningsomgången backade upp
gulddepositionsbevisen, men där sedan luft blev enda uppbackning för alla
efterföljande låneomgångar gulddepositionsbevis. Nå, med dessa 51,2 kilo äkta
guld som grund för tredje omgångens gulddepositionsbevis, skulle guldsmeden,
enligt handelsmönstret, bli tvungen att lämnas ut 20 procent, d.v.s. 10,24 kilo,
till den tredje omgångens låntagare som insisterade på inväxling av
depositionsbevis mot äkta guld (0,2 x 51,2 = 10,24 kilo). Kvar av ursprungligen
förskingrade 80 kilo äkta depositionsguld skulle guldsmeden, efter att tredje
utlåningsomgången var helt genomförd, inklusive att 20 procent inlösningar
hade gjorts, sålunda ha 51,2 minus 10,24 = 40.96 kilo äkta bakgrundsguld. Och
förfarandet skulle fortsätta (vilket kunde ske så länge handelsmönstret höll,
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vilket det oftast gjorde, och så länge viss mängd äkta backup-guld fanns kvar).
De upprepade (itererade) utlåningsomgångarna, där en fjärde, femte, sjätte
utlåningsomgång o.s.v. fogades till den tredje, kom att bilda ett cykliskt förlopp,
en avtagande matematisk serie i riktning mot talet noll. Om du skulle ge dig tid
att räkna på det hela, skulle du finna att guldsmeden skulle kunna verkställa runt
60 utlåningsomgångar grundade på 80 kilo förskingrat guld så länge
handelsmönstret höll. Först då närmar vi oss talet noll, d.v.s. att de förskingrade
80-kilona äkta rikemansguld var förbrukade i förmerings-/hävstångsprocessen.
Då skulle betydligt mindre än ett gram guld finnas kvar. Den avtagande serien,
som alltså representerar alla utlåningar guldsmeden skulle kunna verkställa
utifrån förskingrade 80 kilo äkta guld och ett pålitligt handelsmönster, skulle då
ha följande utseende: 80 + 64 + 51.2 + 40.96 + 32.77 + 26.21 + 20.97 + … + 0
= 400, där varje term (sifferkombination) motsvarar varje låneomgångs backupguld i kilo räknat under hävstångsprocessens förlopp. Här ser vi alltså att
hävstång 1:4 innebär att 1/5 förskingrat äkta guld (80 kilo) förmeras med
ytterligare 4/5 låtsas- eller bluffguld (320 kilo) till en helhet (400 kilo), som
används som underlag för utlåning av gulddepositionsbevis, som till 4/5 är
grundade på luft. Det är detta som är fraktionell reserve bankning i ett nötskal.
Det är den hemliga lärans upplysning om verklighetens handelsmönster i
kombination med ett vidlyftigt samvete som möjliggör denna matematiska serie
utlåningar, där den i detta fall 5-faldiga förmeringen (1+4) är ”hävstången” som
jag talar om. Och det skall än en gång understrykas att förmeringen handlar om
tillverkning av gulddepositionsbevis ur tomma intet, d.v.s. gulddepositionsbevis
gjorda av luft, som ges sken av att vara äkta (pengar), eller annorlunda uttryckt:
penningförfalskning.

En urkundsförfalskning...
Man kan också se den beskrivna processen ur juridisk synvinkel: Notera att
guldsmeden sålunda inte hade ett endaste gram eget guld till sitt förfogande när
bedrägeriet tog sin början: Först förskingrade denne 80 kilo deponerat
rikemansguld. Sedan förmerade han successivt i runt 60 utlåningsomgångar
antalet gulddepositionsbevis 4 gånger ytterligare medelst luft
(penningförfalskning) genom att cykliskt använda samma förskingrade
gulddeposition om och om igen, trots att den redan var intecknad i och med
första utlåningsomgången, tills den var förbrukad. Och varje gång dessa
gulddepositionsbevis, grundade på förskingrat och förfalskat guld, lånades ut,
skedde detta utifrån att uppbackningsguldet indirekt uppgavs vara eget ägt av
guldsmeden, vilket är synonymt med urkundsförfalskning. Ty det var enda sättet
för att över huvud taget kunna låna ut och begära tillbaka.
Detta förfarande har nu varit igång som bankväsendets metod i över tusen
år (!), och har samtidigt varit dess verkligt stora akilleshäl, som detta väsende på
alla sätt under denna långa tid har varit tvunget att på alla sätt skydda sig - från
avslöjande. Utifrån den insikten är det inte svårt att förstå att bankirerna har
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legat minst sagt lågt med att försöka tillskapa lagar som skulle ge dem det de
mest av allt eftertraktar, nämligen det formella ägarskapet till dagens
utlåningsomgångar av lufttillverkade pengar. Ty den dagen de väcker frågan om
ett dylikt ägarskap till liv, blir det uppenbart hur det har fungerat under tusen år.
Nej, har man hållit masken i tusen år, och bedrägeriet under den tiden har varit
framgångsrikt, ser bankirerna det som klokast att i tysthet försätta på inslaget
spår.
Men vissa framsteg har de ändå gjort: Att guldmyntfoten, kravet på att
utlåningspengar skall vara uppbackade av guld - äkta eller oäkta (luft) ur
bankirsynpunkt - slopades, var ett stort framsteg. Det öppnar ju i princip upp för
att dels annat än guld kunde användas som depositioner, inlånade pengar eller
fiktiva, d.v.s. konstgjort uppblåsta, aktievärden exempelvis, som fallet är i dag.
Och troligtvis också för möjligheten att tillverka luftpengar för utlåning utan
någon som helst värdebackup alls, d.v.s. på det sätt som centralbanker tillverkar
sina pengar. En annan händelse som måste ses som en framgång för bankirerna i
deras brist på ägarskap till alla pengar de lånar ut, omöjlig att åtgärda, är, som
nämnt, att kongresser, riksdagar och parlament har lyckats påverkas och baxas
dithän att de har godkänt lagstiftning om att privata bankers (gäller sålunda både
central- och affärsbanker) nytillverkade pengar skall betraktas som lagliga
betalningsmedel. Ligger det inte rent av något tryggt och förtroendeingivande i
detta begrepp? Nästan, men bara nästan, som om pengarna hade en ägare. Men
längre än så kommer inte bankirerna när det gäller det känsliga ägarskapet. Och
det vet de om.
Guldsmeden var alltså en person som satte lögnen i system med hjälp av sin
hemliga lära och dess tre nonsensräkneregler: eget ur tomma intet med hävstång.
Som sagt, ta en promenad och läs det en gång till, om det hela är svårbegripligt.
Det finns ytterligare ett perspektiv på guldsmedens hävstångsverksamhet:
Alla utlånade gulddepositionsbevis utgör en blandning av 1/5 bevis grundade på
äkta (men förskingrat) guld och 4/5 grundade på redan intecknat ”bluff- eller
luftguld”. Denna kompott av gulddepositionsbevis kan enkelt göras om så att
alla gulddepositionsbevis som lånas ut (5/5) blir grundade 400 kilo äkta guld,
om man skrupelfritt i hävstångsarbetet tillämpar den hemliga lärans tredje
nonsensräkneregel: Sorter får vara olika när man lägger ihop tal. 80 kilo äkta
guld + 320 kilo bluffguld = 400 kilo äkta guld. Vips har guldsmeden här sålunda
ett underlag för att tillverka gulddepositionsbevis till ett värde av påstått 400
kilo äkta guld. Vartill kan fogas de gulddepositionsbevis värda 100 kilo guld
som den rike en gång i tiden fick i sin hand när denne i steg 1 gjorde sin
ursprungsdeposition, bevisen som blev grunden för sedelpengar. Här kan vi
sålunda konstatera att guldsmeden, själv i princip helt utan egna tillgångar, med
hjälp av sin hemliga lära lyckades med konststycket att förvandla den rikes
ursprungsdeposition om 100 kilo guld till gulddepositionsbevis värda hela 500
kilo guld, där gulddepositionsbevis motsvarande 400 kilo var ämnade för
guldsmedens utlåning mot ränta till allmänheten och där de resterande 100 kilo
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var utskrivna gulddepositionsbevis till den rike som kvitton
(mottagandeerkännanden) på att denne hade deponerat guld med löftet att dessa
100 kilo guld inte skulle förskingras/försvinna ur guldvalvet annat än att den
rike själv kom och hämtade ut sitt guld.
Som nämnts flera gånger, är förfarandet som åskådliggörs ovan synonymt
med fraktionell reserve banking, som banker över hela värden idag praktiserar
dagarna i ända. Där uppbackningarna i och med guldmyntfotens slopande inte
längre behöver handla om guld, utan nu handlar om inlånade pengar från
allmänheten, från centralbanker, från andra banker, och som sagt även om
uppblåst aktiekapital. Novemberrevolutionsbeslutet den 21 november 1985 i
Sverige avsåg just detta, att göra det möjligt för banker att använda sitt
aktiekapital (sitt dagsaktuella sammanlagda aktievärde) som en deposition och
därmed som en backup i deras utlåningsverksamhet. Och för att blåsa upp detta
sammanlagda aktievärde ännu mer, skulle allmänheten och institutionella
investerare ges möjlighet och lockas att köpa bankaktier. Här firade
nyliberalismen stora triumfer. Över 100 nationer införde under denna nyliberala
våg (som hittills belönats med hela 22 "Nobelpris i ekonomi", d.v.s. det som så
ståtligt kallas "Sveriges Riksbanks pris i ekonomi till minne av Alfred Nobel")
att bankers aktiekapital fick medräknas som deras deposition, och därmed som
underlag för bankutlåning mot ränta.
Om vi därför tittar på vad som händer "i banken efter klockan tre", d.v.s. i
kulisserna av dagens bankväsende, kan vi konstatera att det handlar om just
fraktionell reserve banking. Principen är oförändrad sedan guldsmedens dagar,
om än mera sofistikerad: Genom skickligt manipulativt arbete har bankväsendet
lyckats ge den ursprungliga hävstången 1:4 en betydligt bättre "utväxling", ofta
hela 1:9. Hur detta har gått till är så komplicerat att det är utanför denna texts
ramar. Det räcker med att konstatera att ett egentligen över tid stationärt och
opåverkbart psykologiskt handelsmönster har kunnat drivas ända dithän att
bankerna endast räknar med 10 procent inväxling, och att 90 procent av
depositionerna är tillgängliga för förskingring och hävstångsprocessande
(fraktionell reserve banking).
Nu används sålunda hela 90 procent av en ursprungsdeposition gång på
gång i successivt mindre fraktioner som underlag för att skapa fiktiva pengar i
ett stort antal på varandra följande utlåningsomgångar till dess att hela
depositionen är förbrukad. Och slutresultatet blir det gamla vanliga: ett
hävstångsförfarande där den äkta (men förskingrade) grunddepositionen
förmeras med luft, som lånas ut som något eget ägt. Varje enskild
utlåningsomgång inbegriper, som läsaren vet vid det här laget, flera genomförda
bedrägerier: För det första har vi konstaterat att förmeringsunderlaget, d.v.s. den
försnillade delen av depositionen, inte är bankens egen, utan just är förskingrad.
För det andra används ett och samma depositionsunderlag (i allt mindre
fraktioner) många gånger i rad, trots att underlaget i och med första
utlåningsomgången är "upptaget", d.v.s. "reserverat", för nya utlåningsomgångar
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av pengar tillverkade ur tomma intet, d.v.s. fiktiva pengar, som av den
anledningen rättvisande inte kan beskrivas annat än som "falska pengar". Därför
är detta så kallade hävstångsförfarande (fraktionell reserve banking) bara en
eufemism för ren och skär penningförfalskning. För det tredje handlar själva
utlåningen om upprepade urkundsförfalskningar, eftersom banken på falska
premisser indirekt ger sig ut för att äga det som lånas ut. Annars vore ju utlåning
och återkrävande en omöjlighet.
Dagens bankirer, som använder hävstång 1:9, använder ett större risktagande
än forna tiders guldsmeder. Bankrusningar händer även i vår tid, även om det är
ovanligt. Detta har bankväsendet försökt parera på olika smarta sätt, bland annat
genom att vara återförsäkrade hos varandra, där man hjälper varandra i en
nödsituation. Och, som vi vet vid det här laget, har bankväsendet också goda
upparbetade kontakter med statsmakten, d.v.s. invigda politiker på regeringsoch parlamentsnivå. Ja, man kan med fog krasst säga att delar av statsmakten,
därför att de är invigda eller köpta, medvetet går i bankväsendets ledband,
medan resten av statsmakten, som inte är invigd eller korrumperad, omedvetet
går i samma ledband.
Ett utslag av den saken är senare års "insättningsgaranti", d.v.s. att
statsmakten storsint garanterar att stå för en banks åtaganden gentemot dess
inlåningskunder upp till 100 000 euro, om banken händelsevis skulle komma på
obestånd. Varvid man skall komma ihåg att det i så fall är folkets skattemedel
som insättningsgarantin bekostas med. Man kan ju undra över vad folket
egentligen tycker om den saken, att folket utan att vara tillfrågat får den
tveksamma förmånen att stå för inlåningskunders förlust, om det går illa för
banken. Var finns logiken? Varför skall folket stå som garant i affärer mellan
privata aktörer (affärsbanker och privatpersoner)?

Begreppet ”reserve banking”...
Ovan beskrivna hävstångsförlopp har praktiserats av banker, och successivt
legaliserats, sedan någon gång på 1600-talet med början i Sverige (där det först
kan skönjas i 1664 års regeringsform), även om termen fraktionell reserve
banking, som i allt väsentligt är samma sak, är en modernare skapelse
tillhörande senare tiders banklagar. Även i England och Holland kom banklagar
tidigt på plats.
Själva termen "reserve banking" är värd några förklarande ord: Det är en
bankterm som i sitt absoluta ursprung hänsyftar på den deposition som den rike i
förtroende lämnade i guldsmedens förvar. Det var ju en förmögenhet som den
rike teoretiskt när som helst skulle kunna komma att hämta ut upp till hundra
procent, om handelsmönstret av någon anledning inte höll. Om guldsmeden var
hederlig och ville spela med öppna kort, var denne i så fall tvungen att hålla hela
den rikes deposition i beredskap som backup, d.v.s. som en reserv. Historien
saknar inte exempel på vad som verkar ha varit häpnadsväckande hederliga
bankirer, som tycks ha tillämpat "full-reserve banking", även kallat "l00%
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reserve banking", t.ex. Bank of Amsterdam, åtminstone under en kortare period i
början av 1500-talet (enligt Wikipedia), där banken ifråga inte alls rörde
depositörernas depositioner. Men denna kategori bankirer torde heller aldrig ha
blivit särskilt förmögna. Olika guldsmeder/bankirer kunde naturligtvis tillämpa
olika policy beträffande "reservens" storlek, där särskilt den hemliga egyptiska
visdomsläran, som många av dem hade tillgång till, skulle bli vägledande. Helt
övervägande kan man konstatera att guldsmederna/bankirerna historiskt sett har
varit betydligt mindre hederliga än i fallet Bank of Amsterdam, och istället
förskingrat större delen (fraktionen) av depositionerna, som sin grundläggande
lukrativa affärsidé. Och ju mer hävstångsförfarandet utvecklades i riktning mot
modern fraktionell reserve banking, desto mer har trolleriet med
depositionsdelar, fraktioner, som bara på låtsas hållits "i reserv", nått
häpnadsväckande nivåer. "Fraktionerna" har istället gång på gång återanvänts
som utlåningsunderlag.
Guldsmedens utlåningar, som påstods vara grundade på egna reserver, men
som de facto till viss liten del handlade om förskingrade rikemansdepositioner,
men mest byggde på luft, sattes alltmer i system. Guldsmeden hade inte ett jota
egen reserv, liksom guldsmedens sentida efterföljare, dagens bankväsende, inte
har mer de heller. Istället bygger de sin idag kolossala utlåningsindustri i någon
mån på förskingrade depositioner, men mest på uppdelad, d.v.s. fraktionerad,
ren luft. Och givetvis skall man kalla saker och ting vid deras rätta namn: Både
gamla tiders guldsmeder och dagens ekonomiskt välmående bankirer ägnade
respektive ägnar sig åt lögn lika ren som luften var/är i deras bedrägeri.
Idag finns begreppet fraktionell reserve banking inskrivet, d.v.s. angivet,
som vedertagen (legaliserad) verksamhetsmetod för banker i de moderna
banklagarna Basel I, II och III. Men ingalunda så analytiskt beskriven i dessa
som jag gör här, utan mera angiven i ytliga, generella ordalag, dold i en
snårskog av ord. Och naturligtvis antyds inte med ett ord att begreppet står för
depositionsförskingring respektive penningförfalskning, och i förlängningen
urkundsförfalskning. Ja, den saken är inget att hymla med. Dessa banklagar
sammantagna är i själva verket i princip instruktionsmanualen för ett gigantiskt,
idag nära nog globalt, pyramidspel. Och skulle vanligt folk, inklusive icke
invigda, icke korrumperade politiker, till äventyrs av intresse försöka sätta sig in
i de nämnda banklagarna, Basel I, II och III, skulle de ganska snart stöta på
patrull, då lagtexten - med största säkerhet medvetet – som sagt är ytterst snårigt
och tillkrånglat formulerad, samtidigt som begrepp som fraktionell reserve
banking framställs oskuldsfullt och som något fullständigt naturligt i
sammanhanget, fastän det handlar om ett bedrägeri lika rent som nyssnämnda
luft och lögn. Mer om det engelska ordet "reserve" i betydelsen finansiella
reserver i textens sammanhang följer i en särskild analys längre fram beträffande
historiken kring den privatägda amerikanska centralbanken Federal Reserve
Bank (vars tillkomst bygger på en dold statskupp).
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Förmeringsprocessen (det som idag är fraktionell reserve banking) var
sålunda bedrägeriets 3:e steg. De av guldsmeden förskingrade 80 kilona äkta
depositionsguld kunde sålunda tämligen riskfritt förmeras med 320 kilo
låtsasguld taget ”ur tomma luften” medelst ”en hävstång” på 1:4, innan - sim
sala bim – 400 kilo påstått äkta eget guldsmedsguld kunde användas som backup
för utlåning av gulddepositionsbevis mot ränta. Ordfrasens avslutande ord: ...
med hävstång, syftar givetvis på denna ”förmering”, där både den andra (ur
tomma luften) och tredje (blandandet av sorter) nonsensräkneregeln spelar
viktiga roller, liksom också det fjärde verktyget, som inte var nonsens, utan äkta
till sin karaktär, d.v.s. den speciella räknemetoden med fraktioneringar, som har
utvecklat guldsmedens hävstång 1:4 till dagens fraktionell reserve banking
grundad på hävstång 1:9. Man kan säga att det fjärde verktyget bestämmer
”utväxlingen” (magnituden) på hävstången.
Guldsmeden på sin tid slog sålunda ihop 1 (en) del förskingrat äkta
rikemansguld med 4 delar låtsasguld (i exemplet 80 kilo äkta guld plus 320 kilo
luftguld) med hjälp av den tredje nonsensräkneregeln, där luftguldet tillverkades
med hjälp av den andra nonsensräkneregeln 0 = 1. För att kunna låna ut allt
detta guld, både det äkta och låtsasguldet, var guldsmeden tvungen att påstå att
även låtsasguldet var äkta. Vilket inte är något problem, om man har ett rymligt
samvete och som sagt tillämpar den hemliga lärans tredje nonsensräkneregel:
Sorter får blandas när man lägger ihop tal (storheter). Sagt och gjort: 80 kilo
äkta guld + 320 kilo låtsasguld = 400 kilo ”äkta” utlåningsguld.

Förberedelse inför utlåning…
Som slutkläm på bedrägeriets förberedelseprocess, d.v.s. inför ”utlåning” av
egentligen inget eget guld alls, var guldsmeden sedan tvungen att göra ett frankt
men lögnaktigt påstående: att alla gulddepositionsbevis som denne lånade ut, var
grundade på 400 kilo eget ägt backup-guld. Då att minnas att 80 kilo av
utlånings- eller backup-guldet inte alls tillhörde guldsmeden, utan rikemannen.
Och resten, 320 kilo av utlåningsguldet, bara var påhittat, fiktivt.
Den i princip egendomslöse guldsmeden började sålunda ogenerat låna ut
gulddepositionsbevis grundade på dels 1 (en) del deponerat och förskingrat äkta
guld och 4 delar låtsasguld i sken av att allt guldet var äkta och ägt av denne.
Sålunda: När guldsmeden i exemplet lånade ut gulddepositionsbevis, gav han
sken av att ha en egen bakgrundsförmögenhet om 400 kilo guld, när sanningen
var att smeden inte hade ett endaste gram eget guld, eftersom han hade börjat
med två tomma händer. Allt var på låtsas skulle ett barn säga. En vuxen skulle
kalla det vid dess rätta namn: att det handlade om ett bedrägeri.
Detta tema, som sålunda har sitt ursprung mycket långt tillbaka i tiden,
spelas ut för fullt den dag som är, som jag skall visa längre fram. Nu för tiden
dock i betydligt mer komplicerad form. Här i exemplet är allt maximalt
förenklat för att underlätta den principiella förståelsen, som behövs för att förstå
det mer komplicerade sammanhanget längre fram. I verklighetens bankvärld
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kommer utlånade luftpengar hela tiden tillbaka till bankerna i form av riktiga
pengar (amorteringar och räntor), som i sin tur förmeras med dagens
”hävstänger”, som är betydligt mer sofistikerade än forna tiders 1:4. I
verkligheten, inom ramen för dagens moderna fraktionell reserve banking, lånas
redan utlånade pengar ut gång på gång i ett stort antal cykler, där samma
utlånade pengar kan befinna på flera konton samtidigt, vilket naturligtvis är
paradoxalt, men som dock är möjligt om man är bankir och trollar med hjälp av
en typ av matematik som det inte är meningen att vanligt folk skall begripa.
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Kapitel 49
Storspindlarnas akilleshäl
Som du vid det här laget förhoppningsvis inser, är grundbulten i internationellt
bankbedrägeri att man hela tiden till varje pris måste upprätthålla imagen att
man äger de ”pengar”, som är oäkta hävstångspengar (d.v.s. är pengar som bara
är luft och som saknar ägare), som man lånar ut. Om man inte påstod att man
ägde utlåningspengarna, skulle bankernas hela affärsidé falla platt till marken,
och hela bedrägeriapparaten skulle stanna av. Därför är denna detalj med
påståendet om ”eget ägda pengar” av yttersta vikt för bankirer över hela världen.
Under inga omständigheter får det gå dithän att människor i stor samhällsskala
genomskådar att bankirer och internationellt bankväsende inte har några egna689
pengar. För att kunna bedriva utlåningsverksamhet, d.v.s. bankverksamhet,
måste man ha något eget (ett vederlag) att låna ut.
Och inte heller törs eller kan bankirerna - om den saken vore möjlig - verka
för en lagstiftning till bankernas fördel, om att de verkligen görs till formella
ägare av de pengar de tillverkar av luft. Att ett parlamentariskt beslut i den
riktningen nu tas lång tid i efterhand. Det vill säga likt den relativt nyligen
tillkomna lagstiftningen om ”lagligt betalningsvärde” (legal tender), som jag
varit inne på tidigare. Ty det skulle innebära att väldigt många ögon plötsligt
skulle riktas på något som ur bankirsynpunkt är så känsligt, nämligen
ägarskapsfrågan, att helst inga ögon alls skall riktas på just den frågan. Ja, här
kan man verkligen tala om ”ömma tår”. Förarbetet till en sådan ägarlag skulle
obönhörligt, även med uppbådande av all tänkbar korruptions- och
bestickningspåverkan som vore möjlig, dels avslöja det pågående luftslottet, dels
skulle för bankväsendet mycket obekväma frågor ställas om hur det har fungerat
tidigare, frågor som skulle avslöja falsariet i hela dess omfattning. Nej,
bankirernas enda smala chans är att låtsas som det regnar, att deras ägande är en
sådan självklarhet att frågan inte ens är värd att diskutera, att hålla fortsatt god
min och tummarna för att något stort allmänt avslöjande inte kommer att ske,
allt under det att de fortsätter bluffen.
Man kan sålunda inte låna ut något som man inte äger. Ett faktum som
regleras genom vederlagsprincipen inom juridiken. Något man inte äger, kan
man bara överlämna, inte låna ut. Det är dessa utlåningspengar (luftpengarna,
bluffpengarna, de perfekt förfalskade pengarna, låtsaspengarna) som bankerna
har tjänat sina enastående räntevinster690 på sedan 950-talet e.Kr. i Europa, och i
ett senare skede i hela världen. Det är dessa ofattbara ränteinkomster som det nu
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kommer att resas krav på skall regleras genom att jättelika skadestånd utkrävs av
ägarna av internationellt bankväsende inom ramen för årtusendets mest
omfattande rättegångsprocess. Ett skadestånd till världssamhället som skall
gottgöra ett systematiskt genomfört bedrägeri under mer än ett millennium... Så
ser en helhetsbild ut i sitt generalfacit, när jag som konstitutionell logiker
analyserar Basel I-, II- och III-banklagarna avseende internationell
banklagstiftning.
Med detta sagt, har vi trängt betydligt djupare ner i analysen av rättegången,
där advokat Jerome Daly ställde First National Bank of Montgomery inför rätta
år 1969. Så här långt kommen i texten börjar du förhoppningsvis förstå den
orsak och verkan-kedja, och den bankernas akilleshäl, som jag som
konstitutionell logiker ser, när jag ytterst noggrant på djupet analyserar ett
saksammanhang i form av växelverkande logiska strukturer.

Vad jag påstår här, är hållbart i en rättsprocess! Så underbyggt
och kraftfullt är påståendet...
Bankväsendet har i över tusen år oroat sig över framför allt en sak: att deras
obefintliga ägarskap till alla de pengar de lånat ut över tid skall avslöjas och
komma till allmänhetens fulla kännedom, d.v.s. att väsendets akilleshäl skall bli
blottlagd. Nu kommer denna egentligen banala sanning fram med mer än tusen
års försening. Märkvärdigare än så är det inte. Ordspråket besannas: Sanningen
kan inte döljas i det långa loppet. Att sedan världens professorer i juridik på över
8 300 universitet har avstått och avstår från påpeka detta enkla juridiska faktum,
att banker världen över lånar ut formellt ägarlösa pengar, understryker det
enastående hyckleri, d.v.s. den förljugenheten, som pågår. Återigen:
Nödvändigheten av ägarskap för att kunna låna ut något, och bankernas totala
brist härvidlag, skulle med fördel kunna användas som ett nybörjarexempel i
introduktionsföreläsningen för studenter som läser juridik. Så enkelt och
självklart är det, när man väl ser det.
Förmodligen är det en lång rad personer som under århundradena har
genomskådat denna bankernas svaga punkt, och kanske också påtalat den, men
utan att någonting har hänt, därför att bankerna har lyckats tysta ner det hela - på
ett eller annat sätt... Banker som förmodligen i sådana sammanhang, kan jag
tänka mig, har skrivit av stora lån på stående fot, därför att de har insett vad de
annars haft att förlora. Och att avslöjandet under inga omständigheter skulle
tillåtas spridas till stora folkgruppers kännedom, kosta vad det kosta ville. Att
man av den anledningen från bankhåll omedelbart tillmötesgått avslöjarens krav
om att personliga lån, kanske stora kreditkortsskulder, omedelbart skulle skrivas
av, som om banken plötsligt hade drabbats av obegriplig storsinthet och
generositet och efterskänkt skulden och möjligen också, men inte nödvändigtvis,
samtidigt krävt underskrift av tystnadslöfte att inte berätta för andra om vad som
hänt. Och med detta har avslöjaren nöjt sig och inte gått vidare. Om någon läsare
känner igen sig i detta, ombedes vederbörande att träda fram med sin berättelse
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till gagn för de kommande stora utredningarna, så att människor får vetskap om
dylika händelser, där bankerna faktiskt blivit avslöjade i det förgångna, även om
avslöjandet skedde i mikroskala och aldrig blev allmänt känt.
Även andra scenarievarianter finns förmodligen i det förgångna: att
låntagare, som kunnat belägga bankväsendet med lånebedrägeri, har bemöts av
detta väsende och dess lejda, högbetalda, skickliga jurister i undanglidande eller
tidsutdragna juridiska processer till så stora kostnadsrisker för kärandeparten, att
processandet av den anledningen stannat av eller aldrig ens påbörjats. Att pengar
i dylika sammanhang inte har spelat någon som helst roll för svarandesidan
(bankerna) är självklart, eftersom denna dels har århundradens ackumulerade
stöldgods-förmögenheter till sitt förfogande, dels har egna penningtillverkande
maskiner. Hur skall man då tackla problemet, nu när det blir aktuellt med
process igen, den här gången i stor skala och mera underbyggt? I slutet av del III
i trilogin ger jag även rekommendationer (förslag) om att införa tillfälliga
nödlagar, som gör det möjligt att redan från början föra upp denna århundradets
process (rättegång) på högsta juridiska nivå, då det är av synnerlig vikt för
samhällets fortsatta åtgärder att ett avgörande juridiskt beslut (en dom) kan
uppnås utan långbänkar och förhalningsprocesser. Situationen kan ses som en
krigssituation, enligt min mening, och då är det handling som gäller, där
millimeterrättvisan får komma i andra hand. Här handlar det om att
bankväsendet inte skall få möjlighet att förhala den juridiska processen, vilket de
med yppersta advokathjälp kommer att vara experter på (idag kan dylika
förhalningar pågå upp till åtminstone 17 år).
Jag menar att indikationerna på och bevisen för allvarlig kriminalitet är så
starka, och kommer att vara så extremt väl underbyggda, särskilt när de stora
utredningarna kommit en bit på väg i sitt arbete, att det därmed kanske endast
kommer att behövas en enda rättegångsprocess, därför att svarandesidan helt
enkelt bedömer att överklagande är utsiktslöst. Det finns många samhälleliga
skyddsåtgärder som skyndsamt måste genomföras. Först därefter kan vi börja
tänka på vilka stora långsiktiga samhällsförändringar som behövs vidtas, och
vilka gigantiska skadestånd som bör utkrävas. Där bankväsendet i princip till
stor del kommer att försvinna som samhällsinstitution betraktad, då det inte
längre behövs, är onödigt. Jag visar i min trilogi att bankväsendet är en ren
parasiterande cancersvulst, nu identifierad, och då är det enda radikala att
skyndsamt operera bort den. Det handlar om att ett upplyst och medvetet svenskt
folk demokratiskt genom allmän folkomröstning gemensamt inför ett nytt
ekonomiskt samhällssystem, en människovänlig väl fungerande monetärt
finansierat ekonomi, till gagn för alla, och samtidigt förbjuder den destruktiva
ränteprincipen. Mer om detta i del III.
Den bankkollaps som nu kommer att ske i en ganska nära framtid är ju
ofantligt mycket större än den som skedde mellan åren 1307 och 1313. Nu
handlar det om att bankväsendet inte kommer att kunna resa sig igen, därför att
grunderna för dess bedrägeri denna gång är logiskt genomskådade, vilket inte
512

var fallet på 1300-talet. På den tiden lyckades den dåvarande tempelherreorden
bevara sin hemliga lära (storspindlarnas hemliga lära) från insyn, för att senare,
efter att i ca 200 år ha slickat sina sår, först trevande återuppstå som
bankväsende från och med slutet av ca 1400-talet, vilket skedde i Norditalien.
Och sedan under namnet frimurare mera organiserat691 resa sig i åtminstone
Skottland och England på 1600-talet och därefter i ytterligare nationer i
århundradena som följde upp i vår egen tid. Det innebar att även om en rad
personer i mycket hög samhällsställning avsattes eller försvann från sina
befattningar så överlevde själva systemet och kunder återuppstå. Idag är det
själva systemet som är hotat i sina grundvalar därför att dess logiska konstitution
(själva akilleshälen) är avslöjat.
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Kapitel 50
”Kreativ bokföring” med hjälp av tredubbla
bokföringsböcker
I detta kapitel skall vi studera det stora bankbedrägeriet ur ytterligare några
synvinklar. Nämligen dess bollande hit och dit med tre helt olika
bokföringsböcker samt hur storspindlarnas kriminella verksamhet kan
karaktäriseras som det perfekta brottet i betydelsen att detta var så absolut
högintelligent designat att det i praktiken under mer än 800 år blev omöjligt att
genomskåda.
Du har redan fått klart för dig den ”kreativa” delen i bedrägeriet, nämligen
hur bankväsendet med hjälp av rena nonsensresonemang lurar skjortan av intet
ont anande människor, företagare och nationers parlament/ kongresser som helt i
onödan skuldsätter sig upp över öronen. Nonsensresonemang som framställs att
vara den typ av sunt förnuft som människor får lära sig att räkna med i
småskolan men som i verkligheten är en helt ny nonsensmatematik som hålls
hemlig för den vanliga människan. På så vis skapas en illusion (lögn) som håller
så länge lögnen inte blir synlig för tillräckligt många människor som börjar
reagera så kraftfullt att de får alla andra människor med sig och så blir det en
jätteskandal där modernt internationellt bankväsende kollapsar i en gigantisk
rättsprocess som kommer att vara av historiska proportioner. De tre
bokföringsböckerna det handlar om fanns såväl för tusen år sedan som de finns
idag. Inget har förändrats i grunden. Allt har bara blivit så mycket mer
sofistikerat idag. Därför räcker det med att jag visar dig principen i de tre
bokföringsböckerna med de enkla siffror som fanns för tusen år sedan för att du
på djupet skall förstå den ”kreativa bokföringen”. I mycket kommer du att känna
igen dig i detta kapitel. Det nya är sålunda de tre bokföringsböckerna. För er
som är betjänta av en smula repetition av sifferprinciperna i vad som genomgåtts
i de två tidigare kapitlen levereras här en dylik.

Låt oss nu återgå till det konkreta räkneexemplet, så att du
förstår bedrägeriets snillrikedom…
I begynnelsefasen av bankbedrägeriet på 950-talet kan vi anta att guldsmeden
hade tre bokföringsböcker till sitt förfogande. Låt oss kalla den första
bokföringsboken för Verklighetens bokföringsbok. Här skrev guldsmeden in att
han hade mottagit 100 kilo guld av den rike, som deponerades i smedens
guldvalv. Handelsmönstret (såsom det beskrivs i frimurarnas hemliga lära692)
visade att 20 procent av detta deponerade guld skulle komma att hämtas ut av
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antingen den rike själv eller av andra personer, som kom in och löste in
inlämningskvitton (gulddepositionsbevis), som den rike hade överlåtit till dessa.
Vidare skrevs in i Verklighetens bokföringsbok att guldsmeden skulle få 3 kilo
guld i depositionsavgift av den rike som ersättning för trygg och säker
deposition693 under största förtroende. Guldsmeden kunde sålunda räkna med att
åtminstone 80 kilo guld inte skulle bli uthämtat, utan enligt handelsmönstret
finnas kvar i guldvalvet. Max 20 kilo skulle hämtas ut.
Vi återgår här ett ögonblick till guldsmedens tredje bedrägeristeg: Som sagt,
blev guldsmeden raskt mer avancerad i sin utlåningsverksamhet i och med att
denne började utnyttja den hemliga lärans hävstångsmöjlighet 1:4. Första
utlåningsomgången hade varit lite trevande, och omfattade de 80 kilona
förskingrat depositionsguld. För enkelhetens skull antar vi att guldsmeden utan
problem så småningom fick tillbaka den första omgångens gulddepositionsbevis
plus ränta av låntagarna. Nu skrev guldsmeden undan för undan ut en andra,
tredje, fjärde o.s.v. omgång gulddepositionsbevis genom att utnyttja
hävstångsmöjligheten. Och det var här som guldsmeden tog fram sin andra
bokföringsbok, Illusionernas (bedrägeriets) bokföringsbok. I den bokfördes först
80 kilo äkta rikemansguld, sedan undan för undan i drygt 60 utlåningsomgångar
tillsammans ytterligare 4 x 80 kilo = 320 kilo låtsasguld, som tillsammans av
guldsmeden ”förvandlades” till 400 kilo påstått äkta utlåningsguld ägt av
guldsmeden i det att det lånades ut, allt i överensstämmelse med den hemliga
lärans andra och tredje nonsensräkneregler och det i läran angivna fjärde
matematiskt korrekta hävstångsverktyget. Här ägnade sig guldsmeden sålunda åt
att tillverka egna694 pengar ur tomma intet, eftersom 4/5 eller 80 procent av
gulddepositionsbevisen, som han skrev ut under dessa 60 utlåningsomgångar,
saknade täckning i form av äkta guld. Man kan faktiskt säga att det handlade om
penningförfalskning i dubbel mening: guldsmeden skrev ut gulddepositionsbevis
dels med rikemansguld som underlag, dels också med luftguld som underlag,
men helt utan eget underlag. All utlåning byggde på förfalskning. Med andra ord
falskt utgivande av sig själv som ägare till rikemännens i valvet kvarliggande
gulddepositionsdel, samt falskt utgivande av sig själv som ägare till guld som ej
existerade (luftguldsdelen). Men som synes hade guldsmeden dock 20 procent
uppbackning av äkta guld, dock att det inte var hans eget. Och det var det guldet
(den förskingrade 80-procentiga andelen av den rikes deposition) som med tiden
skulle komma att kallas guldmyntfot.
Det är intressant att notera att guldmyntfot sedan har kommit att gälla ända
in i vår egen tid som värdeuppbackning för banktillverkade pengar. Det är i
något så när modern tid som bankväsendet har frångått guld som värde-backup
för pengar. Centralbanker, både privata, som i USA, eller indikerat skenbart
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statliga, som i Sverige695, struntar numera helt i värde-backup. Deras
nytillverkade pengar är nu för tiden enbart baserade på luft, i enlighet med den
inskränkta definitionen av fiat-pengar, där lagstiftningen om att dessa pengar
skall betraktas som lagligt betalningsmedel (legal tender) numera ingår som
enda support. Vilka mängder pengar centralbankerna skall tillverka, bestäms
ytterst av spindlarna/storspindlarna utifrån den dagsaktuella spelplanens
helhetsbild.
När det gäller affärsbankerna är det lite mer komplicerat: Guldmyntfoten är
sedan ganska länge borta. Istället är det andra slags depositioner, många gånger
de facto förskingrade som på den gamla goda guldsmedstiden, som gäller som
grund för nytillverkning av utlåningspengar enligt den vedertagna metoden
fraktional reserve banking696. Det kan vara bankkunders sparmedel eller
deponerade värden av annat slag, exempelvis kapitalförsäkringar, fondsparande,
pengar lånade av centralbanker (i så fall inte förskingrade pengar, men av
centralbanken tillverkade av luft), eller pengar lånade av andra banker, och som
nämnts numera också eget aktiekapital. Mycket talar för att även affärsbankerna,
i likhet med centralbankerna, åtminstone i viss utsträckning, ägnar sig åt
nytillverkning av luftpengar utan att ha någon deposition alls som grund.
Omfattningen av utlåningsverksamheten blir en sak för de kommande stora
utredningarna att undersöka. Affärsbankerna skapar huvuddelen av de pengar
som de lånar ut i samma ögonblick som lånet blir beviljat. Man tar ej av en egen
bakomliggande förmögenhet och lånar ut av. I viss mån tar man av de
depositioner som man förvaltar och lånar ut av dessa (se centralbankens i
Chicago egen skrift Modern Money Mechanics697). Även affärsbankernas pengar
definieras idag som fiat-pengar i begreppets inskränkta bemärkelse.
Anledningen till att varken central- eller affärsbankernas nytillverkade pengar är
äkta fiat-pengar, är att de initialt är formellt odefinierade ägarskapsmässigt, ett
absolut grundkrav för äkta fiat-pengar. Här räcker det alltså inte med att
pengarna är lagligt betalningsmedel.
Historiskt har avsteg från guldmyntfot förekommit många gånger även långt
tidigare på sina håll. Som jag har visat, tog kung Henry I resolut bort
guldmyntfoten redan på 1100-talet. Benjamin Franklin och de andra politikerna i
de amerikanska kolonierna tog bort guldmyntfoten under två långa perioder av
1700-talet, då kolonistyrelserna förfogade över egna penningtillverkande
maskiner, eller helt enkelt tog sig denna rätt. Kommunpolitikerna på ön
Guernsey i Engelska kanalen tog bort guldmyntfoten redan 1816. President
Abraham Lincoln tog bort guldmyntfoten för sina statliga dollar under åren
1862-1865698. Fram till år 1933 var det privata internationella bankväsendets
banktillverkade sedelpengar generellt kopplade till guldmyntfot, och därefter på
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dispens för vissa valutor fram till början av 1970-talet, som jag nämnt tidigare.
Innan guldmyntfoten togs bort, kunde man sålunda gå in på en privat bank och
lösa in denna banks sedelpengar mot en viss mängd äkta guld så länge
handelsmönstret höll, och det inte råkade bli så kallad bankrusning
(uttagsanstormning), ty då stängde banken fortare än kvickt (liksom banken för
övrigt skulle göra idag också), varpå folk blev synnerligen upprörda när de
varken kunde växla in pengar mot guld eller ta ut sina sparpengar.
Konstruktionen av den för bankväsendet så angelägna
statsmaktsillusionen699, har handlat om att tillskapa ett finansieringssystem, där
man som bankir skall slippa att ta av den egna förmögenheten för att bekosta ett
oundvikligt svinn (folk som inte kan betala sina åtaganden), som hela tiden
uppstår när pyramidspelen, som man gång på gång bygger upp, kollapsar och
orsakade skador i samhällena. Statsmaktsillusionen handlar i grunden om att
legalisera den kriminalitet som de fem svärdens illusionsnummer tillsammans
utgör. Detta är allvarsamma ord, och de äger relevans, som jag skall visa längre
fram i texten. Det är våra politiker som har röstat fram denna legalisering av så
kallad högnivåkriminalitet, där invigda eller korrumperade politiker, med
indikerad direkt eller indirekt anknytning till frimurarrörelsen, i statens namn
har valt att agera kriminellt. Samtidigt som denna stat är noga med att påpeka
för oss, sina undersåtar, att kriminalitet är både oönskat och straffbart. Det är här
på sin plats att påminna om att det är vi, undersåtarna, som röstar fram våra
politiker.
Ur det perspektivet har vi alla ett ansvar i det som har skett och alltjämt sker.
Statsmaktsillusionen utgör en viktig pusselbit för att överhuvudtaget förstå
varför de fem svärdens illusionsnummer sammantagna existerar som en
nationalekonomisk (kapitalistisk) metod att komma tillrätta med illröda siffror i
bankernas bokföringsböcker under lågkonjunkturer, de gigantiska berg av då
obetalda amorteringar och räntor som bokförs där, när den sista stora
utlåningsomgången är avslutad i högkonjunkturskedet, och ordern ges att
högkonjunkturen skall övergå i en kontrollerad pyramidspelskollaps. En kollaps
vid vilken de illröda siffrorna i Illusionernas bokföringsbok (bankväsendets
andra bokföringsbok) skall rättas till. Det är den bokföringsboken som
bankväsendet försöker inbilla samhället (allmänheten) att den är den äkta
(sanna) bokföringsboken, trots att den innehåller falsk, d.v.s. illusorisk,
bokföring, vilket jag stegvis ännu mer i detalj skall belägga i kommande kapitel.
Med den illusoriska statsmaktens bistånd är det meningen att dessa falska illröda
siffror skall förvandlas till plus minus noll, vilket sålunda sker med hjälp av de
nämnda fem svärden.
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Vad som gjorde penningförfalskningen till det perfekta brottet...
Du har nu ingående fått se att det mest var låtsasguld som guldsmeden valde att
använda som backup, när denne tillverkade sitt stora antal följande omgångar
gulddepositionsbevis (av dåtidens papper) för utlåning. Han använde alltså luft i
betydelsen något ickeexisterande som backup-värde, vilket inte hindrade honom
från att ge sken av att backup-värdet var äkta. Penningförfalskning var som sagt
tidigt förbjudet och straffbart, men guldsmeden struntade i den saken, därför att
han kände självförtroende, eftersom han sysslade med perfekt
penningförfalskning700, som var mycket svår att genomskåda. Och för övrigt
grundades bedrägeriet på avancerade nonsensräkneregler i kombination med det
matematiska fjärde hävstångsvertyget, långt överstigande dåtidens allmänna
fattningsförmåga. För vanliga människor är den här typen av matematik som att
gå på cirkus och se ett trolleri.
I den senast omnämnda andra bokföringsboken kallad Illusionernas
(bedrägeriets) bokföringsbok skrev guldsmeden sålunda successivt in att han
som guldsmed ägde en egen förmögenhet om 400 kilo äkta guld, varav 80 kilo i
själva verket var äkta guld tillhörande den rike, och 320 kilo var luftguld.
Utifrån detta facit kan man säga att när väl den rike hade deponerat sina 100 kilo
guld i guldsmedens valv, trollade eller fejkade guldsmeden, och blev - pang,
bom - plötsligt en till synes rik person i samhället, med fyra gånger mer guld i
sin ägo än vad den rike hade deponerat. Igen: Guldsmeden gav, i sin roll som
serviceinriktad och välvillig till samhället, sken av att stå detta till tjänst med
utlåning av de eftertraktade papperssedelpengarna, andra omgångens
gulddepositionsbevis, som såg exakt likadana ut som de äkta depositionsbevis,
som den rike hade fått i sin hand i samband med depositionen. De var ju skrivna
med samma bläck, med samma handstil, och med samma ordalydelse. Det var ju
det som skulle få människor att förlita sig på att det inte handlade om bedrägeri.
Att få dessa att tro, att vem som helst, när som helst under guldsmedens
öppettider, om så önskades, skulle kunna lösa in ett dylikt gulddepositionsbevis
(penningssedel) mot den mängd guld som valören på sedeln/beviset motsvarade.
Guldsmeden förlitade sig på att det statistiska handelsmönstret, förutspått i den
hemliga läran, skulle hålla, d.v.s. att endast 20 procent av
sedlarnas/depositionsbevisens sammanlagda värde skulle komma att lösas in.
Alla guldsmedens kunder, låntagarna, trodde att allt var i sin ordning, d.v.s. att
det var guldsmedens eget personliga guld som de fick i sin hand i de fall inlösen
förekom, när sanningen var att guldsmeden inte hade något eget guld alls, utan
tog av den rikes förskingrade 80-kilosguld till dess det inte fanns ett endaste uns
kvar av den rikes deposition.
Frimurarordens hemliga lära berättar sålunda att människor i äldre tiders
samhälle skulle börja ställa sig på kö för att få låna gulddepositionsbevis, när de
väl fick upp ögonen för bevisens fördelar som ”pengar” i byteshandel. Det var
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denna insikt som de egyptiska matematikerna förmedlade i de gamla skrifter,
som frimurarnas storspindlars föregångare hade kommit över flera tusen år
tillbaka i historien under omständigheter som är utanför min redogörelses ramar.
När och hur det gick till, kan förvisso ha sitt intresse, och blir i så fall en sak för
de kommande stora utredningarna att utreda. Det som här är viktigt att förstå, är
att äldre tiders erfarenheter, både beträffande handelsmönstret och att det skulle
uppstå en stark efterfrågan på de begärliga gulddepositionsbevisen, finns
förmedlade i nämnda hemlighållna gamla skrifter, som frimurarorden har
övertagit från tempelherreorden och där tempelherreorden byggdes av sin tids
storspindlar med start från år 1119 som jag återkommer till längre fram701.
Erfarenheten sade att människor är villiga att betala, låt oss säga 10 procent i
ränta, för att få låna, och på så sätt, utan att ha tillgång på egna medel och utan
att först behöva spara, ”i förväg” kunna realisera sina drömmar som kostar
pengar, samt få tillgång till den bekvämlighet det innebär att slippa gå omkring
och bära på tunga bytesobjekt, t.ex. guld, silver, koppar, järn och otympliga
legeringar etc., inför byteshandel. Människor som ville låna fick i princip skriva
på en skuldförbindelse (ett skuldbrev), som var ett formellt juridiskt kontrakt,
där guldsmeden å sin sida, antingen explicit eller indirekt, d.v.s. som en
självklarhet, betygade att det var av dennes egen uppbackande bakgrundsförmögenhet, i mitt exempel 400 kilo låtsasguld, som låntagaren lånade. Och
samtidigt lovade låntagaren genom att skriva under skuldbrevet högtidligt att
återbetala lånets kapitaldel samt den överenskomna räntan. Det var sålunda så
som begreppet skuldbrev introducerades av guldsmederna.
Återbetalningen av lånen skedde genom att låntagaren lämnade tillbaka en,
flera eller samtliga lånade banksedlar (gulddepositionsbevis), och samtidigt själv
i motsvarande grad återfick till guldsmeden överlämnad pant. Panten kunde vara
en försäkran av något slag inskriven i skuldbrevet, som innebar att låntagaren
skulle överlåta hus eller annan egendom till guldsmeden i den mån inte hela
lånet återbetalades, inklusive räntan, som hade avtalats. Och antalet låntagare,
som av olika anledningar inte skötte eller mäktade med att sköta vad som hade
avtalats, växte med tiden. På så sätt började guldsmeden bli ägare av alla
möjliga slags förfallna panter som hus, skogs- och åkermark, ädelstenar, pärlor,
smycken, konst och andra värdeföremål. Så fort vissa lån inte återbetalades
enligt skuldbrevets villkor, tillföll delar av eller hela panten guldsmeden. Vad
människor inte visste var att guldsmeden var en bedragare, som inte hade någon
egen förmögenhet alls i form av eget guld som backade upp de sedlar som man
lånade. Med tiden kom alltfler människor att på detta sätt bli avlurade sina
bostäder, sina hus, sin åkermark och andra pantvärden. Guldsmeden, sedermera
bankiren, fungerade som en dammsugare som sög upp förmögenhetsvärden i
samhället, samtidigt som han tjänade räntor på utlåningen, samtidigt som han
tjänade depositionsavgifter på de rikas i största förtroende deponerade guld.
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Detta är i själva verket en principbeskrivning av både dåtida och nutida
bankverksamhet i dess djupaste grundvalar.
Så länge ingen såg eller förstod vad som pågick, fungerade guldsmedens
bedrägeri. Och som sagt, är det ytterst få personer som de sista tusen åren har
haft en dylik insikt eller förståelse. I exemplet förskingrade guldsmeden den
rikes hela kvarvarande guldmängd om 80 kilo, efter att denne hade hämtat
tillbaka 20 kg enligt handelsmönstret, eftersom det stämde det som den hemliga
gamla läran förutspådde, att gulddepositionsbevisen (sedelpengar) med tiden
skulle bli omåttligt populära, och att låntagarna skulle komma att stå på kö.
Enda sättet att avslöja att en förfalskning och förskingring pågick, var att i en
samtidighet (genom att skapa sig en bild i stort) skaffa sig en inblick i
guldsmedens (bankirens) båda bokföringsböcker, Verklighetens bokföringsbok
respektive Illusionernas bokföringsbok, och samtidigt begära in alla utlånade
guldepositionsbevis, räkna ihop dessa tillsammans med den rikes
gulddepositionsbevis, och sedan gå in i guldsmedens (bankirens) guldvalv och
där konstatera att guldsmeden saknade den mängd guld som utlåningspengarna
motsvarade. Först i det ögonblicket skulle man kunna se att utlåningspengarna
(hävstångspengarna) till största delen handlade om luftpengar eller låtsaspengar,
och därför var perfekt förfalskade pengar, eftersom de på ytan inte gick att skilja
från ”äkta pengar” (de gulddepositionsbevis som den rike initialt hade fått i
samband med sin deposition). På så vis blir ordet perfekt i begreppet perfekt
penningförfalskning beskriven mer på djupet. Ett perfekt brott demonstreras
nämligen eftersom det blev omöjligt att avslöja med mindre än att du som
utredare fick tillgång till samtliga tre bokföringsböcker.
Att bara gå in i Verklighetens bokföringsbok och konstatera att 80% av den
rikes guld fattades, hade inte räckt som bevis, eftersom en bokföringsbok just
endast är en bok, vars siffror sedan måste jämföras med den fysiska
verkligheten. En utredare skulle nämligen bli ställd inför två helt olika
bokföringar, och kunde i den situationen endast, genom att bekräfta
befintligheten av fysiskt guld, avgöra vilken bokföringsbok som var den
korrekta. Det är därför en konkret fysisk vidimering av bedrägeriet hade varit så
omständlig att genomföra.
Någon dylik grundlig revision genomfördes naturligtvis inte, dels därför att
några misstankar om bluff aldrig uppstod, dels därför att den var omöjlig att
genomföra. Därför höll guldsmedens bedrägeri så länge inte någon tillräckligt
kunnig och tränad teoretiker (läs konstitutionell logiker) kunde genomskåda
logiken - och det skulle dröja ända till 1830-talet. Då var det bara vissa
toppmatematiker som klarade av den uppgiften, samtidigt som de visste att de
var inne på minerad mark. De vågade inte berätta. Matematiker som Carl
Friedrich Gauss, Nikolai Lobachevskii, János Bolyai, Bernhard Riemann,
Civilkurage är ett kapitel för sig, och långt ifrån någon självklarhet. Just den här
illusionen kallar jag i min text för Illusionen med den perfekta
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penningförfalskningen eller Det perfekta brottets illusion, den 8:e
samhällslögnen eller samhällsillusionen.

Inkomsterna som snart började göra storspindeln till en rik
person...
Tre slags inkomster började strömma in till guldsmeden, som ganska snart tog
ner skylten ”Guldsmed” och istället satte upp en stilig och påkostad
marmorgravyr, där ordet ”Bank” stod inristad. Genom den åtgärden såg folk
redan på avstånd att en bank är en ”affärsverksamhet” som har tillgångar.
Första inkomsten var depositionsavgiften på 3 procent av dispositionsvärdet,
d.v.s. 3 procent av 100 kilo deponerat äkta guld = 3 kilo äkta guld.
Andra inkomsten var räntan på i exemplet 10 procent, som betalades av
människor som lånade mot ränta. På ett år tjänade guldsmeden 40 kilo äkta guld
i ränta (10 procent ränta på utlånade 400 kilo bluffguld = 40 kilo äkta guld).
Tredje inkomsten var säkerheten (borgen, panten), som förföll om en
låntagare av någon anledning inte klarade att amortera, och då valde eller
tvingades att betala med panten istället. Den saken kunde inträffa om
exempelvis en eller flera av de egentligen helt värdelösa papperssedelpengarna
(banksedlarna, gulddepositions-bevisen) som hade lånats ut, hade försvunnit,
och låntagaren genom pantbetalning fick lånet avskrivet. Ett annat exempel är
när en olycka hade hänt, där de lånade pengarna hade brunnit upp. Eller att en
stöld hade skett.
Guldsmedens inkomst på ett år blev sålunda: 3 + 40 = 43 kilo guld plus
diverse överlämnade panter minus det svinn som guldsmeden/bankiren måste
räkna med. Svinnet var i gamla tider en ständigt besvärande utgift för dessa
bankirer, där de ofta tvingades ta ur egen kassa.
På bara ett år hade exemplets forna guldsmed, nu bankir, från utgångsläget
två tomma händer, tillgång till en hemlig lära, proper klädsel, god
övertalningsförmåga och ett rymligt samvete sålunda dels övertalat rika personer
att deponera guld, dels organiserat en utlåningsverksamhet, som hade inbringat
en förmögenhet motsvarande 43 kilo äkta guld plus panter minus, tråkigt nog för
bankiren, ett visst ofrånkomligt svinn. Runt 43 kilo äkta guld ägdes nu av
guldsmeden/ bankiren. Denne hade på ett år nu genom bedrägeri blivit en
verkligt förmögen man med en i högsta grad verklig förmögenhet, inte längre
bara en låtsasförmögenhet om 400 kilo luftguld.
Här ser vi sålunda att allt började med en illusion, där guldsmeden gav sken
av att äga en förmögenhet på i slutänden 400 kilo guld, som till 4/5 var luft.
Sanningen var att någon egen guldsmedsförmögenhet överhuvudtaget inte
existerade. Samtidigt byggde guldsmeden/bankiren stegvis genom bedrägeriet
upp en äkta förmögenhet, som efter ett år var något mindre än 43 kilo guld plus
vissa panter. Denna andra, äkta, förmögenhet pratade bankiren inte om på
samma sätt som han vitt och brett hade pratat om sin låtsasförmögenhet om 400
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kilo guld. Den äkta förmögenheten redovisade bankiren bara för sig själv i en
tredje bokföringsbok som han rätt och slätt gav namnet Bokföringsboken för
räntor, depositionsavgifter och förfallna panter. Därmed framträder en illusion
som kan ges namnet De två förmögenheternas illusion eller den 9:e
samhällslögnen, den 9:e samhällsillusionen. En illusion som skulle kunna
utgöra manus till en barnsaga: Jätten med de två ryggsäckarna702. Så här skulle
den sagan kunna berättas:
Jätten Glufs-Glufs var en ganska tjock jätte redan när man mötte honom
första gången där han kom lunkande med sina två ryggsäckar, den ena på
magen, den andra på ryggen. Ryggsäcken på magen ville han inte att den skulle
synas (av någon anledning). Därför hade Glufs-Glufs täckt över den ryggsäcken
med sin tjocka tröja, så att det verkade som om han bara var tjock, när
verkligheten var den att Glufs-Glufs gick omkring och bar på sin egen
förmögenhet där under tröjan. Ryggsäcken på ryggen visade han däremot mer än
gärna. Glufs-Glufs sade med hög röst så att alla skulle höra honom: Här på
ryggen bär jag på alla mina pengar som jag äger, som alla som vill och behöver,
får låna av. Med små ord som nästan inte hördes viskade jätten att ni får betala
en viss ränta och jag måste begära en pant som säkerhet på lånen eftersom det är
mina egna pengar jag lånar ut och tar en risk att inte få igen dem. Det är bara
rättvist. Så täcker jag upp svinnet som uppstår vid utlåning när folk av olika
orsaker inte lämnar igen sina lånade pengar. Kom och låna! Kom och låna! Att
papperslapparna i ryggsäcken på ryggen, papperslapparna som Glufs-Glufs så
gärna lånade ut, inte var några riktiga pengar, utan bara låtsaspengar utan riktigt
värde, höll jätten tvärtyst om. Och att det var så, kunde ingen genomskåda, ty
Glufs-Glufs var inte bara rätt så tjock, han var smart också. Jätten blev (av
någon anledning) allt tjockare om magen för varje år som gick, samtidigt som
ryggsäcken på ryggen behöll sin storlek. Kom och låna! Kom och låna! lockade
Glufs-Glufs, och alla strömmade till och ville låna. Först en gång första året.
Sedan en gång till andra året, när första årets lånepengar hade kommit tillbaka
och kunde lånas ut en gång till. Och Glufs-Glufs mage blev större och större (av
någon anledning, ty folket förstod inte att räntorna och panterna till jätten med
tiden blev långt större än svinnet i den egna påstådda förmögenheten). Gång på
gång lånade jätten ut av sina påstått ”egna” pengar som han bar på ryggen, och
för varje gång blev Glufs-Glufs ett snäpp rundare om magen. Jätten skrattade
glatt och högt (av någon anledning) och slog sig på knäna, alltmedan samhället
blev fattigare och fattigare, ja, gick på knäna... därför att Glufs-Glufs, som den
jätte han var, var som en jättelik dammsugare, som sög upp godtrogna
människors guld i form av amorteringar, räntor och panter i utbyte mot
egentligen värdelösa papperslappar som påstods vara pengar. Till slut var GlufgGlufs smällfet om magen (av någon anledning), med samma gamla vanliga
ryggsäck fullt synlig på ryggen, fylld med fejkade papperspengar. Ja, bara
låtsaspengar, ska du veta.
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Så enkelt skulle hela förloppet kunna generalsammanfattas, så att också ett barn
skulle kunna skymta principen i det hela.
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Kapitel 51
Bankernas illröda siffror är ren bluff
Konsten att få rabatt på svinn…
Det är lätt att luras att tro att dagens välmående storbanker, finans- och
pensionsför-säkringsbolag en gång i tiden måste ha grundat sin
ursprungsverksamhet på en eller flera dåtida entreprenörers/ägares egna703
kapital, på deras egen grundförmögenhet, d.v.s. pengar, där allt det storslagna vi
ser idag, är frukten av generationers ”hårda arbete” och duktiga
”affärsmannaskap”. Min förhoppning är att jag i de föregående tre kapitlen
47,48 och 49 har lyckats visa att så inte alls är fallet, utan att den synen innebär
en illusion. I grunden kan personen eller personerna i fråga, som kläckte idén till
det som idag är ett av de nämnda storföretagen, mycket väl, som jag har visat, ha
börjat i princip fullständigt medellös/-a, innan vederbörande och efterföljande
generationer, utifrån sin gyllne affärsidé, byggd på tre nonsensräkneregler och
en matematisk hävstångsprincip, där ”hårt arbete” inte kan uteslutas ha ingått,
lyckades bygga upp den ”affärsverksamhet”, d.v.s. det bedrägeri,
principbeskrivet i detta kapitel, som idag framstår som ett finanspalats.
Naturligtvis kan ”egna” eller närståendes pengar också ha förekommit i
sammanhanget i syfte att bygga upp verksamheten, men det är inget som utgör
en förutsättning för att bedrägeriet skulle kunna genomföras, vilket däremot de
nämnda tre nonsensräknereglerna och den fjärde matematiska hävstångsmetoden
är, i kombination med ett rymligt samvete.
I detta kapitel blir det återigen repetition med inflikande av nya detaljer. Du
ställs inför en ytterligare analogi: ”lastbilsanalogin704”. Denna används i resten
av trilogin och visar hur bankernas illröda siffror är ren bluff. Syftet är att du
kristallklart skall förstå bluffen. Syftet är att du på djupet skall förstå hur
bankernas svinn vid utlåning av pengar är en verksamhet där svinnet är starkt
rabatterat. I äldre tider handlade det om en hemlig 80 procentig rabatt. Idag har
rabatten blivit officiell och kallas samhällsnödvändiga bankräddningspaket705
och innebära en rabatt på ända upp till 100 procent för bankägarna.
”Lastbilsanalogin” handlar om att se att det pågår en ”lastbils- eller
åkeriverksamhet” med de absolut enorma summor pengar som utlåning av
pengar till samhället innebär i nation efter nation. Jag vill att du skall se att den
här ”lastbils- eller åkerverksamheten” är som att befinna sig på cirkus och få se
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ett trolleritrick med namnet Illusionskonsten att tjäna ränta och pantvärden eller
Illusionen med utlåningspengarna”. Eftersom ”lastbils- eller
åkeriverksamheten” idag sker på principiellt samma sätt som den skedde för
tusen år sedan och det skedde på ett förhållandevis enkelt sätt för tusen år sedan
(idag är det mycket sofistikerad och komplicerat) räcker det med att visa hur
”lastbils- eller åkeriverksamheten” skedde i äldre tider för att du tydligt skall se
att även moderna bankers illröda siffror är ren bluff.
Sålunda tillbaka på 950-talet var hela bedrägeriet med utlåningspengarna
som att beskåda en ”lastbil” (även om det kanske inte var så gott om lastbilar på
950-talet, men vi kan ju alltid låtsas, eftersom vi i så fall är i gott sällskap), som
körde fram och tillbaka mellan garaget (banken) och människorna ute i
samhället, som var ivriga att låna av det som lastbilsägaren påstod sig ha på
lastbilsflaket på utresan: pengar för utlåning! ”Lastbilen” - alltså med
”hävstångspengar”, d.v.s. bluffpengar, låtsaspengar, perfekt förfalskade pengar,
luftpengar, på flaket - körde ut denna, får man säga, ganska märkliga last till
samhället: egentligen bara en massa vanliga papperlappar som lastbilsägaren
sirligt hade skrivit ”Gulddepositionsbevis = pengar” på. När lasten var avyttrad,
d.v.s. utlånad, vände lastbilen på nosen och åkte tillbaka till ägaren, nu fullastad
med riktiga pengar, gods och guld - amorteringar, räntor och ibland också panter
- till en uppenbart nöjd och belåten lastbilsägare hemma i garaget. Alltså
papperslappar ut till samhället, amorteringar, räntor och pantvärden hem till
lastbilsägaren. Utresans papperslappar på flaket, de som kallades
gulddepositionsbevis, hävdades av lastbilsägaren, bankiren vara utlåningspengar
som hade äkta guld som uppbackning hemmavid i garaget. Vilket dock var en
ren och skär lögn, som du nu vet. De facto var utlåningspengarna på flaket helt
värdelösa och mestadels skapade ”ur tomma intet”. De bara gavs sken av att vara
pengar, som dessutom falskeligen påstods ha en ägare, nämligen lastbilsägaren
själv, som osant påstod sig ha backup för låtsaspengarna i form av eget guld.
Den här lastbilen har sedan varit ovanligt långlivad, tack vare gediget underhåll
av sina med tiden rika och välgödda ägare, med god uppbackning av ett skumt,
mäktigt och vittförgrenat globalt ”åkeri” i bakgrunden (den osynliga makten,
som också inkluderar den invigda delen av statsmakten), varför lastbilen
fortfarande är i fullt bruk. Sålunda en speditionsfirma av lån med en enastående
såväl överlevnads- som expansionsförmåga jämfört med hur kortlivade många
andra företag är i den kapitalistiska konkurrensutsatta världen, vilket jag tidigare
gått igenom706.
Dagens utreselaster till samhället handlar också om ”utlåningspengar”,
även om de inte benämns gulddepositionsbevis längre utan rätt och slätt
utlånade pengar. Men annars är allt sig sålunda förvånansvärt likt. Den som
lånar av dessa bluffpengar är ansvarig för pengarna, kapitalismens själva
hörnsten, som den sett ut sedan mer än tusen år. Pengarna kan förloras på
samma sätt som man förlorar en egen förmögenhet, trots att sanningen är den att
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dessa lånade luftpengar inte har något värde, eftersom de inte har någon ägare,
och numera saknar varje uns av gulduppbackning (guldmyntfot). Därför kan alla
och envar konstatera, att vad som är illröda siffror i bankernas bokföringsböcker
i modern tid (uteblivna amorteringar, ränteinbetalningar), alltså bara utgör en
illusion och ett gigantiskt bedrägeri, eftersom dessa amorteringar och räntor
gäller återbetalning av pengar som saknar en ägare. Det enda riktiga och
självklara vore att ta fram en tuschpenna och stryka ett tjockt svart streck över
dessa illröda siffror, varpå de är reglerade, därför att när man väl genomskådar
bedrägeriet med de juridiska kontraktsbrotten i stor samhällsskala, finns det inte
längre någon skuld att betala till bankerna, finansinstituten och till
centralbankerna.
Så enkelt, med egentligen bara ett pennstreck, kan alltså den nuvarande
ekonomiska krisen inom EU, i USA och en lång rad av de åtminstone 173
centralbanksnationerna lösas, om människor på allvar får upp ögonen för
bedrägeriet som de utsätts för. Och sedan genom folkomröstningar väljer att
ändra på sakernas tillstånd, d.v.s. kasta ett tusenårigt, fullständigt förlegat, och
dessutom allvarligt kriminellt, system överbord. ”Bankernas utlåning” är i själva
verket bara en fråga om en simpel byteshandel, papper mot papper, som jag
upprepade gånger underbyggt har gått igenom i min text. Du, herr Johansson,
Mr. Smith, señor Gonzalez och era motsvarigheter i Grekland, Italien, Portugal,
Estland, Island, Tyskland, Holland mer fler länder är inte skyldiga banken ett
endaste nickel! När banksystemet genom egna höga chefer, såsom exempelvis
centralbankschefer, med sina bulvaner, politikerna, går ut till folket och vädjar
om stöd och förståelse för att alla nu lojalt måste ställa upp och hjälpa bankerna
(”rädda” bankerna, som det gubevars heter) genom att via skatterna rätta till
bankernas illröda siffror, är detta bara ett ytterligare bedrägeri i den långa raden
(ett av statsmakten sanktionerat bedrägeri!) som spelas ut, ett spel för galleriet
grundat på pjäsen ”Kejsarens nya kläder”.
Om man vill, kan man säga att hela samhället befinner sig ”på cirkus”. Det
vi bevittnar är ett gäng väl inövade illusionister som trollar. Bankväsendet är den
av dessa som står för huvudnumret. Men, om vi håller oss till den svenska
cirkusföreställningen, har den svenska staten också en betydelsefull roll som
illusionistaktör: Gemene man i Sverige som befolkar detta galleri, med en hel
del också på första parkett, inbillas hela bunten att tro att statsmakten, ja, det är
något man kan lita på i alla väder. Staten är till för folket och vill folkets bästa.
Och man skall vidare veta att denna cirkusföreställning är ganska internationell,
d.v.s. likartad i en lång rad ytterligare länder världen över. Som du förstår, är det
många mäktiga personer i vår värld som kommer att få kalla fötter, när de
plötsligt kommer till insikt om att de detaljer som avslöjas i min trilogi, är på
väg att komma allmänheten till kännedom. Det var därför ingen överdrift när jag
alldeles i början av texten påstod, att det kommer att vara många i hög ställning i
många centralbanksnationer som nu kommer att börja svettas rejält. Det är
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allvarliga saker som angår oss alla som här avslöjas.

Konsten att manipulera sig till makt i ett samhälle...
Med hjälp av de tre nonsensräknereglerna sammanfattade i frasen: eget ur
tomma intet med hävstång började guldsmederna, som sedermera skulle bli
bankirer, att etablera sig i dåtidens lite större städer i södra och mellersta Europa
på 950-talet, där de byggde upp en ekonomisk makt som blev alltmer betydande
med tiden. Människor i gemen lurades att tro att guldsmederna (bankirerna)
hade eget guld (det som senare kom att kallas guldmyntfot) som backade upp
det som var dåtidens utlåningspengar. Med detta ”egna” låtsasguld som grund
tillverkades perfekt förfalskade pengar, som också gavs sken av att vara egna
pengar. Vartefter inkomsterna växte i form av amorteringar, räntor och panter,
som förföll till betalning, och depositionsavgifter som flöt in, byggde
guldsmederna med tiden upp en egen förmögenhet. En förmögenhet som rent av
övergick i stor rikedom i form av guld, silver, ädelstenar, lantegendomar, hus,
ägarrätter till sjöar, hamnar, skogs- och jordbruk, djurbesättningar, konstverk,
delar av statsegendom av olika slag. Genom sin tilltagande rikedom blev
bankirerna en maktfaktor att räkna med i samhället. Inte bara ekonomiskt utan
också socialt genom att de kunde börja påverka den sociala utvecklingen. De
kunde därmed ta plats och få inflytande i t.ex. stads- och statsförvaltningar.
Sammantaget var det som att betrakta en ”trolleriverkstad”, där väldiga mängder
”pengar” i betydelsen luftpengar, bluffpengar, låtsaspengar, hävstångspengar,
perfekt förfalskade pengar tillverkades med hjälp av väldiga mängder låtsasguld,
luftguld, bluffguld, hävstångsguld, perfekt förfalskat guld, som i sin tur
grundades på avsevärt mycket mindre förskingrat äkta guld. Det var därför
bankirerna var så angelägna att vårda sin affärsidé, att på olika sätt övertala rika
och förmögna att deponera guld, ty då fick man tillgång till mera äkta guld att
förskingra och tillverka luftguld av. Utan depositioner707 kunde man varken
börja eller berika sig ytterligare.
Samma grundläggande affärsprincip, byggd på att dra till sig depositioner
från alla håll och kanter, gäller även idag när vi talar om allmänna och privata
pensionsfonder, tjänstepensionsfonder, försäkringsbolag med sina kunders
försäkringspengar, riskkapitalbolagen med sina aktieägares aktieinvesteringar
etcetera, d.v.s. vad som hanteras inom ramen för det kapitalistiska systemet. Den
observante konstaterar också att samma princip, att locka till sig depositioner, i
form av att man ger sig ut för att förvalta något, i hög grad också gäller den
bransch som i vår tid sysslar med så kallade finansiella instrument i en uppsjö
olika former. Jag är gravallvarlig när jag påstår att det är ett jättebedrägeri som
pågår med dessa många gånger extremt invecklade och svårbegripliga
finansiella instrument. Förutom att dessa ”instrument” bygger upp pyramidspel
(baserade på den matematiskt omöjliga situation, som ofrånkomligt uppstår när
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man lånar in eller lånar pengar ut mot en avgift708), handlar de också om
låtsaspengar, som egentligen bara är ”luft utan ägare” - en form av
penningförfalskning. Till detta kan fogas att dessa gigantiska summor pengar
utan ägare, som kallas finansiella instrument handlar om urkundsförfalskning i
stor samhällsskala av just den anledningen att de säljs med påståendet att ha en
initial ägare. Slutligen har vi det här med extrem hävstångsförmering, som hör
vår moderna tid till. I gamla tiden var ”förmeringen”, d.v.s. hävstången, något så
när beskedlig och överskådlig, i och med att 80 procent av depositionerna
förmerades och lånades ut i enlighet med det system som idag på engelska kallas
fraktionell reserve banking709, medan 20 procent hölls i reserv enligt
handelsmönstret, för att depositörerna skulle ha något att hämta ut när de
knackade på dörren. Idag är ”hävstängerna” betydligt mer brutala.
Hävstången 1:4 (d.v.s. handelsmönstret, och den förmering som mönstret ger
utrymme för, enligt de egyptiska matematikernas utsagor i frimurarordens
hemliga lära710) är således endast ett specialfall av temat ”generaliserad
hävstång”, där man rent matematiskt sålunda kan välja alla möjliga hävstänger,
vilket bankväsendet efter hand har lärt sig.
Allteftersom vinsterna711 (depositionsavgifterna, räntorna och de förfallna
panterna), som guldsmederna (bankirerna) har samlat på sig sedan 950-talet
fram till vår tid på 2010-talet, har ackumulerats, har senare tiders bankirer börjat
experimentera och arbeta med hävstänger med större utväxling, som 1:5, 1:6…
Detta kan endast tolkas som att mycket vill ha mer. Idag använder sig det
internationella bankväsendet sig av hävstång ca 1:9, vilket visar att man lämnat
det psykologiska handelsmönstret därhän, och att man har lärt sig kompensera
eller bemästra detta. Rent historiskt har hävstångsspannet i banksammanhang,
d.v.s. utlånings-sammanhang mot ränta, varierat från 1:1 till 1: oändligheten
(utan övre tak), det senare i åtminstone England under en period på 1800-talet.
Just den här trolleri- eller illusionskonsten, att med hjälp av ”lastbils- eller
åkeriverksamhet” (utlåning av pengar till samhället) bygga upp en egen
förmögenhet, som har jag gett namnet Illusionskonsten att tjäna ränta och
pantvärden eller Illusionen med utlåningspengarna”, som är den 10:e
samhällslögnen eller samhällsillusionen.

Svinnet...
När guldsmeden gick igenom sitt lager av hävstångspengar
(gulddepositionsbevis, utlåningspengar) upptäckte han att det fanns ett svinn.
Där fanns bevis/sedlar som hade förlorats genom brand eller slitage och annat
svinn, och därför inte längre kunde återanvändas, kompletterades med nya
pengar genom ytterligare flitigt skrivbordsarbete, varpå den saken var ur
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världen. Guldsmedens kostnad för svinnet var rabatterat med 80 procent,
eftersom svinnet, som del av utlåningen, även det var grundat på 80 procent
luftpengar, som han inte behövde ta ur egen ficka. Ingen dålig rabatt, får man
säga. Något guld som backade upp nytillverkade hävstångspengar (de nya
utlåningspengarna) fanns som vanligt inte. Och ville guldsmeden tillverka fler,
nya, depositionsbevis/sedlar, behövde han bara locka någon ytterligare rik
person som deponerade guld, varpå det fanns det utrymme för mer förskingring
och förfalskning genom skrivbordsarbete. På samma sätt som tidigare lånades
hela tiden nya omgångar utlåningspengar (gulddepositionsbevis) ut, först en
gång, sedan en gång till, och därefter en tredje, fjärde, femte gång o.s.v. Det var
som att beskåda en livlig ”lastbilstrafik” fram och tillbaka mellan ”garaget”
(guldsmederna) och människorna i samhället. Ett samhälle som glatt och
begärligt lånade av bilens utlast i form av oäkta gulddepositionsbevis, därför att
dessa var så bekväma att hantera. Och ”lastbilarnas” återtransport handlade om
räntor och pantvärden till guldsmeden, som lika glatt och begärligt mottog dessa
egentligen oförtjänta inkomster.
Innan jag går vidare i denna bakomliggande historiska beskrivning av den
tid då allt fortfarande var ganska enkelt och överskådligt, och därför tämligen
lätt att genomskåda, såvida man har de tre nonsensräknereglerna klara för sig,
skall jag säga några ord om storspindlarnas (med sin frimurarorden)
högutvecklade matematiska kunskaper så du tydligt skall se vilket
kunskapsförsprång man under århundraden haft men som nu håller på att hämtas
in eller redan hämtats in. I modern tid har äldre tiders förhållandvis primitivt
utvecklade depositionsverksamhet utvecklats på ett närmast monstruöst
kraftfullt sätt i form av ”finansiella atombomber”. Idag finns på
planeringsstadiet en ”finansiell vätebomb”. Detta behöver du informeras om
vilket sker i kapitlet därefter. När också den informationen är redovisad tar vi
åter kontakt med den bakomliggande historiska beskrivningen av den tid då allt
fortfarande var ganska enkelt och överskådligt.
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Kapitel 52
En smula överkurs för den som är intresserad av
matematik
Den matematiska information som ges i detta kapitel har inte någon betydelse
för texten i stort. Bankirernas matematiska kunskaper, som i modern tid är en
del av frimurarnas (storspindlarnas) hemliga lära712, och som sålunda avslöjas i
fraktional reserv banking-metoden, är en tidig härledning av begreppet
exponentialfunktion (logartimfunktion sedd till spegelinversen i symmetrilinjen
y = kx i ett rätvinkligt koordinatsystem, samt dessutom den logiska härledningen
av begreppet logaritmisk spiral, om betraktelsen sker i ett polärt
koordinatsystem). Jag nämnde tidigare, att det var först någon gång på 1500talet som det öppna officiella samhällets matematiker lyckades utveckla
begreppet (som egentligen då, såsom nämnt, handlar om en simpel återupptäckt
av något som redan var känt i den hemliga läran, arvet efter de gamla
egyptierna). Men det var bara guldsmederna/bankirerna som applicerade
kunskaperna på ett bedrägligt sätt genom framför allt upprepad (iterativ)
penningförfalskning. För matematikerna handlade det enbart om en principiell
matematisk princip (exponential- respektive logaritmfunktionsbegreppet). Av
detta förstår man att guldsmederna/bankirerna under medeltiden låg långt före
det öppna officiella samhället kunskapsmässigt, inte bara på detta matematiska
område, utan på väldigt många områden, eftersom den hemliga läran är så
kolossalt vittomfattande, något jag antytt i tidigare kapitel713, och återkommer
till längre fram714.
Här vill jag också helt kort återknyta till att den hemliga frimurarlärans
nonsensräkneregel: Sorter får vara olika när man lägger ihop tal, ingår i
bankväsendets hävstångsbegrepp som en återkommande matematisk princip.
Räkneregeln bidrar i hög grad till att utväxlingen på denna hävstång kan ökas
på. (Något som bankirerna stegvis har lärt sig behärska genom att leka med det
som inom matematiken kallas för exponentialkoefficienten i den allmänna
definitionen av exponentialfunktionsbegreppet.) På så sätt har man prövat sig
fram med vad olikstora hävstänger (1:4, 1:5, 1,6 ... 1:100 o.s.v.) kan tänkas ge i
praktisk vinstutdelning715 i förhållande till riskerna vid penningutlåning, och
med tiden gjort erfarenheter. Vinstmaximering kontra risken med ett bristfälligt
backup-underlag, är vad det hela har handlat om.
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Lite överkurs för den som är intresserad: Matematiskt har det gått till så att
nyssnämnda exponentialkoefficient getts olika stora värden, vilket i sin tur kan
uttryckas grafiskt som olika logaritmiska spiraler med olika utseende i det polära
koordinatsystemet, varvid ett "finansiellt universum" blir synligt, baserat på
mycket avancerade matematiska modeller. Modeller som dessutom inbegriper
variationskalkyl i flera så kallade variabler (ett matematiskt uttryck som jag här
inte går in på ytterligare, utan nämner som en kuriositet för den matematisk
intresserade, som på egen hand vid intresse får undersöka saken närmare), som
ger upphov till ett helt spektrum av tänkbara variationer, som kan användas som
underlag för beslutsfattande i det hemliga kapitalistiska kontrollrummet 716. Det
handlar om en typ av matematiska operationer som är så avancerade att de
hittills endast kunnat lösas med approximativa numeriska metoder
inprogrammerade i superdatorer. Metoder som storspindlarna naturligtvis sedan
länge har utvecklat på sina hemliga frimuraruniversitet, eftersom deras strävan
hela tiden är att fullkomna (miniminera den inbyggda obalansen) i kapitalismens
logiska strukturer. Det är både komplicerade och fascinerande detaljer som det
handlar om, att ta del av för den matematiskt intresserade. Men dessa detaljer är
som sagt inte nödvändiga för att förstå bedrägeriet i stort.
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Kapitel 53
Det indikerade ”perfekta forskningsfusket”
Här berörs en för prissammanhang (exempelvis nobelpriset) mycket allvarlig
indikation. Vad som indikeras är att det existerar en hemlig gräddfil till de stora
priserna inom vetenskapen.

Vetenskapens stora prisutdelningar...
Det kan som sagt vara bra att ha i åtanke att det öppna samhällets matematiska
framsteg på 1500-talet, som jag talade om i föregående kapitel, faktiskt bara
handlade om återupptäckter av flera tusen år gammal kunskap, alltså inget
nytänkande. Det ger förhoppningsvis en viss känsla för hur avancerade de
kunskaper var, samt för det kunskapsförsprång, som guldsmederna/bankirerna
(som blev tempelherreordens storspindlar och som i modern tid är storspindlar
inom världens frimurarloger) hade till sitt förfogande717. Och vilket hyckleri det
är, när vår tids invigda akademiker, oftast i hög formell ställning, påstår att de
inte känner till kunskaper, som de vetgirigt i hemlighet inhämtar på sin fritid
som elever på frimurarordens hemliga universitet. Och som vissa av dem gör
stor sak av som "upptäckter" i sin öppet redovisade samhällsinsats som forskare,
fastän dessa upptäckter bara handlar om innantilläsning i och plagiat från den
uråldriga hemliga läran (storspindlarnas hemliga lära). Eller till och med att
verkliga nyupptäckter motarbetas av dessa forskare för att medvetet hämma
utvecklingen, därför att detta gynnar storsspindlarnas fyra målsättningar med
kapitalismen. Att jämföra med deras oinvigda forskarkollegers stora arbetsinsats,
att genom eget mödosamt nytänkande många gånger nå fram till samma insikter
och forskningsresultat. Nämnda, på många sätt enastående, hyckleri har blivit en
ingrodd del i vår nuvarande kultur, åtminstone i västerlandet. Jag menar att det
är hög tid att medvetandegöra samhället om frimurarnas (storspindlarnas) dolda
kunskapsförsprång, och därmed göra upp med den förljugenhet som frodas i
kretsen av vissa av dess medlemmar och invigda. Detta så att samhället ska
kunna lita på att vetenskaplig forskning verkligen handlar om framsteg och
nytänkande, och att alla hinder för dylika framsteg undanröjs. Jag menar att högt
ansedda priser såsom Nobelpriset och många andra prestigefyllda dylika (ja,
kanske även vissa matematiska priser i den här klassen) är företeelser som det
finns saklig anledning att allvarligt se över, och förmodligen i vissa fall revidera
i deras grundvalar. Om jag uttrycker mig försiktigt: Det går inte att utesluta att
pristilldelningar i en hel rad fall har skett till personer med kopplingar till
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frimurarorden, där kunskaperna pristagarna belönats för, har varit mer eller
mindre kända och tillgängliga på förhand.
Detta, att vissa akademiker med anknytning till frimurarna på detta sätt
indikeras ha en hemlig gräddfil till Nobelpriset med fler prestigfulla priser,
påminner om att vissa företagare (vissa multinationella företagsägare som har
kopplingar till frimurarna) tycks ha en gräddfil inom bankvärlden: de har
tillgång till egna banker och därmed banknätverk, varpå dessa storföretagare
indikeras slippa omaket att behöva gneta ihop "vinst718". I stället kan de i
hemlighet, i egenskap av att även vara bankirer, tillverka pengar med egna
penningtillverkande maskiner, vilket sker i sken av att man, nota bene, arbetar
hårt och tvingas göra sina stora vinster inom ramen för det multinationella
företagets verksamhet i knivskarp kapitalistisk konkurrens med andra företag.
Detta är indikationer som behöver konfirmeras även ner på detaljnivå av de
kommande stora utredningarna. Förutom att det kapitalistiska systemet är
häpnadsväckande ekonomiskt ineffektivt, vilket jag varit inne på tidigare,
utmålas här återigen att systemet rymmer ett enastående hyckleri och stor
förljugenhet. Min uppgift som konstitutionell logiker och forskare är att peka på
bedrägeriets och hyckleriets stora linjer, varefter andra, för den uppgiften mera
lämpade, får utreda detaljerna. Det som är upprörande i sammanhanget är
orättvisan: att både kategorierna invigda forskare och dito storföretagare tycks
arbeta under helt andra förutsättningar än sina oinvigda likar. En extremt
utvecklad och hemlighållen diskriminering i samhället indikeras inom såväl
affärslivet som det vetenskapliga forskarsamhället.
Därmed har du i en rad kapitel719 fått en ingående inblick i de tidiga
guldsmedernas/penningutlånarnas depositionsverksamhet720 som sålunda bygger
på principen att med två tomma händer och depositioner skapa sig en
förmögenhet med hjälp av bedrägeri/lögner. Vi flyttar nu fokus mot dagens
moderna depositionsverksamhet så du tydligt skall se vilken enorm utveckling
som har skett inom depositionsområdet. För tusen år sedan handlade det om
tillverkning av ”finansiella handgranater”. Idag tillverkas ”finansiella
atombomber” samtidigt som storspindlarna i sina finansiella laboratorier är i full
gång med att utveckla embryot (en finansiell plan för åtminstone Europa) som
kan liknas vid en ”finansiell vätebomb”.
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Kapitel 54
Hur de tre stegen i världens största bedrägeri ser ut
i modern tid
Meningen är att du skall förstå att grundvalarna för det vi idag kallar
riskkapitalism (institutionell investerarverksamhet), är desamma som de
guldsmederna använde sig av på 950-talet. Det vill säga att affärsidén är
densamma: man börjar med i princip två tomma händer, och genomför ett
högintelligent självberikande bedrägeri i ett antal distinkta steg.
Första steget innebär att man bygger upp en deposition721 av något slag.
Sedan använder man denna deposition för att skapa en positiv finansiell
avkastning (ränta, avgift, eller vad man nu vill kalla avkastningen för), vilket
kallas för att man har gått med vinst722. Allt som behövs är goda kontakter, så att
man blir beviljad lån av någon långivare. Man lånar alltså till sig ett
grundkapital, som man sedan börjar använda som vore det egna723 pengar. Med
hjälp av de lånade pengarna skapar man i nästa moment någon form av
bolagskonstruktion, så att man formellt uppfyller lagens krav på en
affärsdrivande verksamhet, vars syfte är att göra vinst. I därpå följande moment
lockar man till sig andras ägda pengar (depositioner), vilket innebär att andra
lånar ut pengar till den nämnda bolagsverksamheten (riskkapitalisten), som
skrupelfritt ger sken av att även dessa depositionspengar är egna
(riskkapitalistens) pengar, vilket lätt kan åstadkommas på olika smarta sätt.
Med listiga lagstiftningar via politisk lobbying skapar man lagliga så kallade
finansiella instrument, som man som riskkapitalist (institutionell investerare)
sedan säljer vidare. Den vinst detta genererar behåller man själv, och låter bara
en mindre del gå tillbaka som ”avkastning” till den part, som deponerade egna
pengar i riskkapitalföretaget. ”Avkastningen” sker exempelvis i form av
aktieutdelningar, avkastning på tjänstepensionskapital etcetera. Väl att märka att
denna avkastning oftast bara är en bråkdel av den kakbit som riskkapitalisten
själv tar hand om, och som denne talar tyst om. Där ”instrumentets”
detaljkonstruktion inte är ämnad att vara begriplig för vanliga lättlurade
människor (dit inte sällan aningslösa kommunpolitiker skall räknas in, som utan
att fråga sina kommuninnevånare, vidlyftigt väljer att investera skattemedel i
dylika spekulativa instrument - sålunda utan att förstå vad de egentligen ger sig
in på).
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Och framför allt diskuteras i dessa sammanhang (som vanligt) inte med ett
ord de tre samhällsavgörande grundfrågorna I, II och III:
I)
II)
III)

Vem i nationen som skall kontrollera de penningtillverkande
maskinerna.
Vem i nationen som skall äga de pengar som skapas ut tomma intet.
Hur, d.v.s. enligt vilka regler, pengar som skapas ur tomma intet
med nationens penningtillverkande maskiner skall föras ut i
samhället.

Under inga omständigheter får det gå så långt att folk i gemen i samhället blir
medvetna om dessa tre grundfrågor. Och som sagt inte heller hur
riskkapitalisternas ”depositionsupplägg”, inklusive deras ”förvaltning”,
fungerar, där det sålunda duger att starta med två tomma händer. Ty skulle en
sådan medvetenhet skapas, skulle människor plötsligt inse att riskkapitalister
(institutionella investerare) egentligen bara är den moderna tidens guldsmeder,
där den enda egentliga skillnaden är att vi idag skriver år 2013 i stället för år
950. Det är också anledningen till att jag tar upp de tre samhällsavgörande
frågorna I, II och III i samband med begreppet riskkapitalister.
Om dessa tre avgörande frågor blir allmänt kända och börjar diskuteras av
gemene man, kommer människor nämligen ganska omgående att inse att
exempelvis det som kallas ”pensionssystem” också är en helt onödig
konstruktion, som därför med fördel raskt kan avskaffas och ersättas med rent
sakligt något betydligt mer storslaget och effektivt - ekonomiskt oberoende. Om
man skulle göra en dylik förändring i samhället, skulle man slå undan benen på
hela riskkapitalbranschen, därför att det plötsligt skulle bli uppenbart att denna
bransch inte alls behövs, att den inte bara är onödig, utan dessutom är skadlig.
Detta eftersom att det är både smartare och effektivare att ett samhälle ”hämtar
sitt vatten (dess pengar) direkt på plats i ån”, istället för att ”gå över densamma”
via ett mellanled, ”en bro”, och ”hämta vattnet på andra sidan”. Det vill säga
storslaget mycket bättre att samhället självt skapar alla pengar det behöver med
hjälp av egna penningtillverkande maskiner. Så ser det alltså ut när man som
kunnig i att hantera briljansverktyget löser en paradox (genomskådar en illusion)
angående ett känsligt samhällssammanhang. Det blir som att öppna en dörr in
till en alternativ verklighet, där alla vedertagna begrepp plötsligt ställs på ända.
Alice i Underlandet blir plötsligt verklighet. Det man trodde var den enda
verkligheten, avslöjas vara en illusion, en samhällslögn.

Ovälkomna fakta för riskkapitalbranschen...
Riskkapitalbranschen - observera här hur jag formulerar mig - som egentligen
inte är något som helst annat än diverse mellanhänder (grossister) när det gäller
penningförvaltning - som förvaltar av andra ägda depositioner, och som
investerar (spekulerar) dessa både i sig och i förmerad (flerfaldigad) form i olika
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tillskapade fiffiga finansiella instrument (i enlighet med parlamentsbeslutade
banklagar). När människor i framtiden får pengar i sin plånbok utan
mellanhänder, kommer det att framstå som uppenbart att mellanledet
”grossisten” är obehövligt. Pensionärer som exempel kommer att bli miljonärer
från det ena klockslaget till det andra, i stället för att förödmjukas som idag. Det
blir att onödigförklara hela riskkapitalbranschen (institutionella
investerarbranschen), därför det är mycket enklare på alla sätt att låta
människorna i samhället vara de som
1) till 100 procent kontrollerar de penningtillverkande maskinerna.
2) äger de pengar som skapas ut tomma intet.
3) skapar de regler som avgör hur dessa pengar skapade ur tomma intet med
nationens penningtillverkande maskiner skall föras ut i nationen ifråga.
Märkvärdigare än så är det inte.
Dessa fakta är som sagt ytterst ovälkomna för riskkapitalbranschen, eftersom det
innebär att ifrågasätta hela denna branschs existensberättigande, att rycka undan
mattan för den. Det är alltså på detta sätt som man avslöjar ett samhälleligt
systemfel. Man är tvungen att gå allra djupast ner i sammanhanget, där själva
den grundläggande idén återfinns. Det vill säga, om det handlar om ett
bedrägeriupplägg, där uppläggets grunder kan benas upp och avslöjas.
Inte undra på att de invigda delarna av vår statsmakt vinnlagt sig till tusen
om att universitet, högskolor och de många i olika grad ansedda och kraftfulla
forsknings- och analysinstitutionerna i samhället, som jag listade tidigare724,
skall förbli så svagt utvecklade som möjligt beträffande briljansverktyget, så att
de i princip förblir valhänta nybörjare i konsten att lösa paradoxer, även ganska
enkla sådana. Ja, inte ens enkla paradoxer löser man på ett särskilt utvecklat sätt.
Här inbegriper jag till och med så enkla problem som man hittar i knep- och
knåpböcker, och som används i typiska intelligenstest. Det kan ta timmar eller
dagar för en otränad människa att lösa dylika problem, därför att de inte vet,
eller har någon träning i, hur man skall gå utanför en box i tänkandet. En
okunskap som statsmakterna sålunda har sett till att den även spiller över på
många välrenommerade institutioner. De invigda instanserna i vår statsmakt har
hela tiden uppmuntrat det (inskränkta) slags tänkande som håller sig innanför
boxen (genom att medvetet underminera skolundervisningen, även på hög eller
högsta nivå på universitet och högskolor, förutom några små nischer inom
modern högre matematik, fysik, delar av kemivetenskapen, och kanske ett litet
antal andra smala områden också).
Samtidigt som man hycklande delar ut Nobelpris för statsmakten, och i
724
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förlängningen den verkliga, dolda makten, ofarliga upptäckter, upptäckter som
ibland även kan innehålla en smula utanför boxen-tänkande, men då bara inom
fyra begränsade vetenskapsområden725- som om det fortfarande vore 1800-talet
vi lever i. Jag menar här att Nobelpriset de facto har blivit mycket
gammalmodigt i sin utformning och i de hänsyn som tas, då dessa inte på långt
när speglar modern vetenskap, som är långt mera än bara de fyra prisbelönta
vetenskapsområdena. Jag återkommer till dessa detaljer i del III av trilogin.
Lägg till detta den indikation som jag var inne på tidigare726, att mycket talar för
att det existerar ”en gräddfil” kring stora priser (Nobelpriset inkluderat), där i
den hemliga frimurarläran727 särskilt invigda forskare har tillgång till extremt
högt utvecklade kunskaper, som är helt undanhållna det öppna officiella
samhället, inklusive dess vetenskapsutövare. Varpå dessa invigda forskare, i den
mån de har tillgång till rätt sorts kunskaper utifrån uppnådd frimurargrad och
eget intresseområde, mycket väl med dessa kunskaper som grund, ibland kanske
genom rena plagiat, kan göra stora genombrott i sin ”öppna”, vardagliga,
forskargärning - eventuellt till och med få Nobelpris som resultat. Att jämföra
med oinvigda forskare, som inte har tillgång till detta kunskapsförsprång, och
som därför inte på något sätt konkurrerar med sina invigda kolleger på lika
villkor.
Här önskar jag att du skall förstå, att det inte nog kan understrykas hur
betydelse- och kraftfulla dessa samhälleliga grundförutsättningar, I, II och III,
är för ett samhälles innevånare och hela funktion. Ja, de ”bär” hela samhällets
förutsättningar. Det ligger i starka affärskrafters överlevnadsintresse, särskilt i
bankernas, finansinstitutens och centralbankernas, och även andra sektorers, att
med alla till buds stående medel se till att dessa tre vitala facit förblir okända
och ouppmärksammade av folket i gemen. Det är därför som t.ex. vetenskapen
statskunskap inte så mycket som ens viskar om samhällsfrågorna I, II och III.
Det är därför som de akademiska ämnena nationalekonomi, internationell
ekonomi och ekonomisk historia i sin ordinarie kurslitteratur och undervisning
på universitet och högskolor helt förbigår frågorna och svaren gällande I, II och
III. Du har nu kommit så pass långt i texten att du på djupet logiskt förstår
varför det förhåller sig på det sättet. Du har nu kommit till den nivån att du
börjar se med en konstitutionell logikers ögon på vad som egentligen är
pågående i samhällsskådespelet Kejsarens nya kläder.
Den ovan beskrivna guldsmedsprincipen, som sålunda lämpligen kan
sammanfattas i frasen eget ur tomma intet med hävstång, som i sin linda
introducerades i Europa på 950-talet, och som är själva grunden för det vi kallar
kapitalism, skulle gravallvarligt sagt inte ha en chans att hävda sig i sitt ständiga
byggande av depositioner och pyramidspel, och ständiga användande av
juridiska kontraktsbrott i jätteformat (urkundsförfalskningarna), och i sitt bruk
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Se analys del II kapitel 52
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av de fem svärden (stöld och förmögenhetskoncentrationer), om folket i en
nation fick upp ögonen för det som är så oerhört mycket bättre: att folket själva
tar makten över de penningtillverkande maskinerna. Så kraftfulla är dessa tre
vitala grundfacit. Demokratiillusionen728 har därför varit en ytterst viktig
konstruktion eller pusselbit för dessa affärskrafter att hela tiden hålla intakt inte
bara i Sverige, utan i en lång rad av världens 173 centralbanksnationer. Därför är
det sakligt att nu påstå att minst sagt omvälvande förändringar är på väg in i
många samhällen.

De två gigantiska ”bergen” i bankernas bokföringsböcker...
I föregående kapitel visade jag att storspindlarna/spindlarna sedan länge lämnat
den hemliga lärans psykologiska handelsmönster därhän, därför att man har
”tämjt” eller bemästrat detta mönster till mycket större konstgjorda
”utväxlingar” till priset av ett mycket större risktagande. Det senare har fordrat
en ”kompensation” - som är utpräglat cynisk i sin verkan. Kompensationen
utövas genom de fem brutala svärd, som vi är väl bekanta med vid det här laget.
Genom dessa verkställs väldiga inflöden av pengar, som ”bakvägen” förs
tillbaka in i banksystemet och balanserar upp det som skillnaden i risk mellan en
hävstång 1:4 och 1:9 kostar bankerna. Det fåtal gånger som man misslyckas med
9-faldig hävstång (1:9), tar man igen förlusterna med svärden. Samhället är med
andra ord grundlurat ännu en gång. Det är samhällets innevånare, oberoende av
nation, som får står för bankernas risk- och förlustskillnader, när dessa numera
brukar hävstång 1:9 istället för 1:4.
I slutet av varje högkonjunktur, som jag har visat tidigare i texten, uppstår
de då typiska gigantiska underskottsposterna i bankernas- och finansinstitutens
bokföringsböcker i form av illröda siffror (de två bergen av obetalda
amorteringar och räntor från den allra sista massiva utlåningsomgången till
samhället i den högkonjunktur som just är på väg att avslutas). De fem svärden
rättar mer eller mindre brutalt, oftast mer, till dessa gigantiska underskottsposter,
bland annat genom att det öppnas upp för dramatiska ägaromfördelningar,
åtminstone i de riktigt djupa lågkonjunkturerna, där människor i stor
samhällsskala förlorar ansenliga mängder pengar och egendom. Konkurser sker i
tiotusentals. Människor på obestånd tvingas sälja, och på olika sätt uppstår
realisationspriser på deras egendom, där slugt avvaktande köpare i bakgrunden
träder fram när det blivit riktigt billigt och köper upp för spottstyvrar jämfört
med vad de skulle ha behövt betala om det hela tiden hade rått högkonjunktur.

Sveriges näringsminister om Sveriges samarbete med Kina...
Just ikväll, när jag sitter och skriver dessa rader den 28 maj 2012, träder
Sveriges näringsminister (Centerpartiets nya ordförande) fram i Rapport i
Sveriges television och meddelar att Kina förbereder en ny jätteinvestering på 1
728
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miljard euro (ca 9 miljarder kronor) i ett svensk-kinesiskt projekt. Det
framkommer att det var när Kinas premiärminister Wen Jiabao besökte Sverige i
april 2012, som denne utan förvarning plötsligt meddelade att supermakten
beslutat att satsa den stora summan pengar på samarbete mellan Kina och
Sverige. ”Det var en oerhört stor avisering Wen Jiabao gjorde när han var i
Sverige. Men vi har säkerställt att han menade just svensk-kinesiska
investeringar”, sade näringsministern i Peking i en intervju för Sveriges
television. Men Kinas premiärminister ”glömde” att berätta på vilket sätt
pengarna skall användas. Det handlar om att Kina, över huvudet på såväl
Sveriges regering och befolkning, tycks ha fattat ett ensidigt beslut som torde få
vissa återverkningar i Sverige, detta sålunda utan att fråga vare sig Sveriges
regering eller folk om lov. Det vill säga vad vi kan tänkas ha för åsikt om att ett
annat land plötsligt klampar in med så mycket pengar i vår ekonomi. Vi vet inte
hur den kinesiska statsmakten och de kinesiska entreprenörer de engagerar
tänker använda pengarna i Sverige. Vad de har för planer med sin stora
investering. Konkret innebär detta att Kina gör en ganska stor ekonomisk
satsning i Sverige, sett med svenska mått mätt, och därmed bygger på det
kinesiska inflytande och ägande som redan finns i Sverige (t.ex. Volvo
personvagnar). Det gör man genom att konstatera att beslut redan är fattat om
vad som gäller från och med nu.
Näringsministern säger: ”När den politiska nivån har slutit avtal, det är då
arbetet börjar med de deltagande som är med i dessa avtal. Vi kommer att få det
utkristalliserat exakt hur det skall se ut under året som kommer”. Jag tar upp
denna händelse av den orsaken att Kina är en fullt öppen och hårdför diktatur
visavi sina egna medborgare. Kina har redan visat med sina investeringar i
Grekland att man vill införa ”kinesiska arbetsplatsförhållanden” i åtminstone en
grekisk hamn, med bland annat frånvaro av öppenhet och fackföreningar.
Undersökande journalister släpps inte in på den kinesiska arbetsplatsen i den
”grekiska” hamnen. Ledningen för den kinesiskägda hamnen väljer att inte låta
sig intervjuas. Demokratiska spelregler är åsidosatta.
Jag nämner det här därför att jag önskar ställa frågan: Är det en dylik
utveckling vi är på väg mot och vill ha i Sverige? Där vi initialt i en kinesisk
uppköpsrunda omfattande 9 miljarder kronor inte ens blir hövligt tillfrågade om
det är okej att Kina gör så stora ägaruppköp och får visst bestämmande över
svensk företagsstruktur. Är det okej att dessa uppköp, ja, intrång, dessutom görs
av en diktatur? En diktatur som tydligt demonstrerade vad man går för vid
massakern på Himmelska fridens torg i Peking den 4 juni 1989, när
pansarbeväpnade arméstyrkor beordrades öppna eld mot obeväpnade
demonstranter, som dristade sig att ropa slagord som ”Leve demokratin, leve
friheten”. Arméstyrkornas eld rakt in i människomassorna dödade eller skadade
runt 3 000 människor. De flesta som dödades och skadades påträffades inte på
själva torget utan på den stora aveny som leder till torgets nordsida.
Västerländska journalister bevittnade det blodiga förloppet. Är det en dylik
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ägare, som tydligt demonstrerar sin brist på människokärlek och respekt för
mänskliga rättigheter, som vi vill skall ta för sig av svensk företagsstruktur och
bli vår samarbetspartner? En makt av nämnt slag som kanske på sikt tar över
alltfler svenska arbetsplatser, därför att svenska politiker skenheligt och makten
följsam försöker intala sina väljare att vi som enskild liten nation inte har råd att
själva bekosta våra projekt. Som påstår att vi saknar pengar, och därför måste
acceptera ett kinesiskt samägande (och medbestämmande). Samtidigt som
samma politiker håller knäpptyst om de tre helt samhällsavgörande frågorna I, II
och III inför Sveriges folk. Tre samhällsavgörande frågor som, om de med full
insikt skulle besvaras av folket, på ett enda ögonblick skulle göra det möjligt för
Sverige att inte endast skaka fram ynka 9 miljarder kronor till svenska reformer
och företagande, utan med lätthet exempelvis 90 000 miljarder kronor eller mer,
om vi vill och behöver - utan kinesisk medverkan. Alltså helt enkelt så mycket
vi anser oss behöva.
Så vad är det egentligen som pågår i våra politikers och vissa höga militärers
uppenbara samspel med Kina? Vad är det för typ av samtal som ansvariga
svenska politiker och höga svenska militärer väljer att föra med denna
dokumenterat människofientliga diktatur, som har så lite empati för sitt eget
folk? Om man har så lite medkänsla med det egna folket, hur kommer då denna
medkänsla att se ut gentemot andra folk, i detta fall svenska arbetare på
kinesiskkontrollerade svenska arbetsplatser? För snart två år sedan, i slutet av
maj 2011, dök helt plötsligt och oväntat en av Kinas högsta militärer upp i
Sverige, stabschefen och generalen i Kinesiska Folkets Befrielsearmé, Chen
Bingde. Inbjuden av vem? Generalen hade här informella samtal - som inte
redovisades i svenska media - med såväl Sveriges försvarsminister som
överbefälhavare.
Vad är det på gång som vi, svenska folket, inte får veta? Min text visar att en
del av våra politiker - de så kallade invigda - och sannolikt också vissa höga
militära chefer/befälspersoner i Sverige, är involverade i den gigantiska
bankbluffen med dess enastående ekonomiska bedrägeri och politiska
utvidgning. Jag väljer att ta upp dessa detaljer i svensk utrikes-, handels- och
militärpolitik, därför att jag vill att du som läsare skall förstå hur det
kapitalistiska systemet fungerar. Det kapitalistiska systemet drivs av samma
instinkt som rovdjuret, att med alla till buds stående medel, dit intelligensen
räknas (i detta fall till och med högintelligens), lura till sig så mycket ägande
och makt som det överhuvudtaget går. I djurriket förhandlar man inte om att ta
hänsyn till den svages rätt. I rovdjurens värld tar den starke rätt och slätt för sig.
I den zon av utvecklingen där människan befinner sig, är vissa delar av
mänskligheten i samklang med humana, empatiska ideal, att alla skall ha det
bra, utan att vissa hamnar på undantag. Andra delar av samma mänsklighet är
inte i samklang med humana, empatiska ideal, utan är fortfarande kvar i
djurrikets instinktstyrda tänkande och handlande. I den ena detaljen efter den
andra visar jag hur just det senare spelas ut inom ramen för det ekonomiska
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system som vi kallar kapitalism, som just nu behärskar vår värld helt oberoende
av om denna kapitalism har västerländsk, österländsk eller kommunistisk prägel.
Det spelar sålunda ingen roll om vi talar om kommunism729 eller kapitalism730 i
dagens samhälle. Båda systemen är vid närmare påseende731 utslag av
kapitalism, därför att båda bygger på utlåning av pengar mot ränta
(centralbanksekonomi732). Där båda, med olika betoning och på lite olika sätt
(med olika ekonomiska styrinstrument), diskriminerar, d.v.s. kör över, stora
människokategorier med brutala och cyniska metoder, med det enda syftet att
koncentrera njutningen av ägande och makt till ett fåtal på flertalets bekostnad.
Jag vill att du i detta sammanhang skall förstå, att till kapitalismens mer
högintelligent designade överordnade strategier hör detta att i ett första steg
bygga in en brist på pengar i det samhälle systemet smygande avser att ta över
helt och hållet. Då finns logiska förevändningar att montera ned det som ett
samhälle trots allt lyckats uppnå beträffande demokrati och välfärd. (Jämför det
svenska samhället på 1960-talet och idag.) Då kan politikerna trovärdigt säga:
”Tyvärr, det finns inga pengar. Vi får tacksamt nöja oss med och acceptera de
investeringar och ’gåvor’ som andra nationer eventuellt bistår oss med, när de
erbjuder oss att i gemensamma projekt förbättra vårt land genom företagsköp
etcetera”. Eller mera krasst uttryckt: Politikernas roll är att som marionetter
bereda vägen för dessa kapitalistiska krafter att ta över ägandet och makten över
vårt land, att stegvis ta över kontrollen över nationen Sverige och det svenska
folket. I och med detta konstaterande, och när man samtidigt ser hur lätt det vore
för Sverige att få fram hur mycket pengar som helst till inhemska
entreprenörsatsningar, utan att något ägande alls försvinner till utlandet, blir det
uppenbart att en betydligt mer engagerad och nyanserad debatt nu behöver
initieras i Sverige, där det är dags att lämna den gamla klichén ”kapitalism eller
kommunism”. Den uttrycker som sagt egentligen bara samma sak, nämligen
kapitalism, om än med lite olika utstyrsel. Istället bör samhällsdiskussionen
kraftfullt, insiktsfullt och brett fokuseras på de tre helt samhällsavgörande
frågorna I, II och III, och på att på ett intelligent och människokärleksfullt sätt,
för helhetens allra bästa, ta ställning till vår gemensamma fortsatta färdväg. Det
handlar i så fall om en betydligt mer utvecklad samhällsdebatt än den som förs
idag. Idag förs, som nämnts, en debatt som medvetet är styrd att bortse från de
tre samhällsavgörande frågorna I, II och III.
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Sverige har nu chansen att bli ett föregångsland för verklig
demokrati...
Kina, och för den delen även andra länder med goda utvecklingsidéer, är
naturligtvis välkomna till Sverige, men på svenska villkor, där vi i Sverige nu
har chansen att bli ett föregångsland för verklig demokrati. En demokrati som nu
skulle kunna utvecklas i ett jättesteg framåt i stället för att, som fallet är för
närvarande, gradvis monteras ned i riktning mot en alltmer öppen diktatur. Det
är nämligen vad som är på gång, nu när vi blir ”uppköpta” på olika förslagna
kapitalistiska sätt. För min egen del, vilket jag önskar betona, välkomnar jag
invandrare och nya kulturinslag i det svenska samhället, precis som Benjamin
Franklin gjorde i Pennsylvania för 250 år sedan, när han och andra välkomnade
tusentals immigranter till Amerikas kolonier, var och en immigrant med sin
specifika kulturbakgrund och sina färdigheter i bagaget, det nya landet till gagn
och utveckling.
Det handlar om, då som nu, att på ett intelligent och humant sätt ta väl hand
om oftast hårt prövade medmänniskor som flytt från politiskt och ekonomiskt
förtryck, konstgjort framkallade lågkonjunkturer etcetera. Men ett dylikt
välkomnande till Sverige skall naturligtvis inte ske på bekostnad av vår egen
demokrati, vårt eget självbestämmande och väl och ve. Där går gränsen. Det är
så jag själv ser på dessa ting. Genom att skickligt använda sig av illusionskonst,
är det alltså fullt möjligt att lura ett helt folk att bit för bit ge upp den egna
självständigheten och demokratin, varvid det i värsta fall blir som i Tyskland
1923-1945, där nazistpartiet med Adolf Hitler i spetsen kunde ta över med
välkända konsekvenser. Propagandaminister Joseph Goebbels visste exakt vilka
strängar han skulle spela på i sitt samarbete med den listige illusionsmästaren
Adolf Hitler, när de gemensamt systematiskt omprogrammerade miljoner
vanliga tyskar. Det börjar med att det tyska folket gav ett lillfinger åt
nazistpartiet, sedan ytterligare ett finger, och ett till, och sedan hela handen,
varpå man ohjälpligt satt fast. Ett scenario som nu mycket väl kan komma att
upprepas i Grekland.
Hakkorset är fullt uttydbart i det grekiska nationalistiska partiet Gyllene
grynings partiemblem, som redan har säkrat ett antal platser i det grekiska
parlamentet. Historien går således igen. Om en nation får det tillräckligt svårt,
skapas förutsättningar för extrempartier att göra sig hörda. Extrempartier som är
ointresserade av en nyanserad, förutsättningslös analys av sakförhållanden, med
betoning på helhetsperspektiv. Partier som tar genvägar via rasistiska,
invandrarfientliga kampanjer, vilka gärna stegvis eskalerar till förföljelse och hat
mot minoritetsgrupper. Det var exakt vad som skedde i Tyskland åren 19191945. Vill man redan i dess linda stoppa dylika illavarslande utvecklingsförlopp
i riktning mot diktatur och människofientlighet i samhället, är den första
åtgärden att se till att människor i stor samhällsskala blir medvetna om de tre
samhällsavgörande frågorna I, II och III. Det gäller att vara fullt klar över den
saken. Att se till att dessa tre frågor omgående blir öppet och allmänt
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debatterade, och helst blir kompletterade med en text av det slag du just nu
håller i handen i lättfattlig utformning, på det att det blir ett djup och en helhet i
den nödvändiga samhällsdebatten. Inte den ytlighet och detaljfokusering som
har karaktäriserat svenska media och svensk samhällsdebatt (åtminstone
mestadels) i över ett århundrade. Därför ligger en viktig uppgift nu på svenska
medias axlar, i hur dessa tänker hantera de tre samhällsavgörande frågorna I, II
och III.
Även universitets- och högskolevärlden samt de fristående
forskningsinstituten (både statliga och privata) har den här gången ett stort
intellektuellt och samhälleligt informationsansvar, att på ett betydligt mera
kompetent och gediget sätt än hittills bidra med sakkunniga djupgående
analyser. Hittills har det fallerat på det området, därför att universitets- och
högskolevärlden, som sagt, har varit styrd av invigda maktpersoner.
Vetenskapsgiganter som Carl von Linné och Jöns Jacob Berzelius är lämpliga
forskarförebilder när det gäller hur universitets- och högskolevärlden
förutsättningslöst (utifrån allra djupast liggande så kallad första spadtagetinformation) analytiskt nu skall gripa sig an de samhällsavgörande frågorna I, II
och III för att resultatet skall bli gediget och belysa allt, d.v.s. helheten. Det
behöver alltså ske en återgång till forna tiders syn på vetenskapsutövning, både
vad gäller metodik och presentation. Det gäller att få upp ögonen för den
vetenskapsdegeneration, som invigda politiker medvetet infört sedan 1960-talet,
varpå återgång till det som är högkvalitativt kan ske. Den akademiska
forskarvärlden är en utomordentligt viktig intelligensresurs i alla utvecklade
samhällen.

Brutal hänsynslös cynism...
Med detta sagt, återvänder vi till den gigantiska bankbluffen med dess
enastående politiska och ekonomiska bedrägeri. Min avsikt och förhoppning är
att du klart och tydligt skall se hur gamla tiders bedrägliga guldsmedsfifflande
med depositioner fungerar i vår egen moderna tid. Där denna förslagenhet har
utvecklats till metoden att smygvägen ta kontroll över samhällen medelst
demokratinedmontering och diktatur. Där människor i många samhällen får
vidkännas medvetet framkallade konjunktursvängningar med djupa
lågkonjunkturer, inklusive konkurser i tiotusental. Där de som hamnar på
obestånd tvingas sälja egendom till realisationspriser till sluga, i bakgrunden
avvaktande, köpare, som köper upp till spottstyvrar vad de skulle behövt betala
åtskilligt mer för, om det hela tiden hade rått högkonjunktur, något som just nu
exempelvis Grekland får kännas vid, och som skedde i Sverige under den
svenska finanskrisen i början av 1990-talet. Dessa för mänskligheten påfrestande
konjunktursvängningar är alltså inget annat än en medvetet iscensatt bluff från
banksystemets (samhällskraften B:s) sida, därför att alla dessa inblandade
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pengar hit och dit, handlar om den omtalade ”lastbilens733” utlast, d.v.s.
utlåningspengar, som egentligen inte kan lånas ut. Därför är dessa miljardlån
och deras konsekvenser i själva verket redan reglerade, som en verkställd
byteshandel. Man tar sig därför för pannan över att ett så stort samlat bedrägeri
överhuvudtaget är och har varit möjligt. Att det är och varit så, beror sålunda på
att knappast någon har kunnat genomskåda det.
Jämfört med 1000-talet är bankernas och finansinstitutens övergripande
bedrägeri idag så utvecklat, att det är som att jämföra den första prototypen av
T-Forden med dagens vrålade Formel-I-bilar av absolut yppersta kvalité och
motorstyrka. Som i allt annat, har utvecklingen gått framåt även inom
internationellt bankväsende och dess sidogren riskkapitalism (institutionella
investerare). Denna vinstmaskin fungerar idag absolut hänsynslöst, cyniskt och
brutalt. Dagens Grekland, Spanien, Portugal, Irland, Island, Estland, Lettland,
Litauen, och även i viss mån USA, är endast några exempel.
De omtalade fem svärden är en fruktansvärd och effektiv konstruktion, som
det finns mycket välgrundade anledningar att komma till rätta med om det är ett
humant och balanserat samhälle som vi vill ha. Det handlar således om ett val.
Av den anledningen är det utomordentligt viktigt att det blir den stora breda
allmänheten, som - efter att ha blivit upplyst om tre avgörande samhällsfrågorna
I, II och III - den här gången i en stor folkomröstning får möjlighet att direkt
välja vilket slags samhälle den vill ha. Det vill säga att valet inte sker indirekt,
där bara en liten grupp politiker inom ramen för den av mig påtalade
demokratiillusionen blir de som tillåts ta ställning till de nämnda frågorna, som
ju dels är extraordinärt viktiga, dels berör alla. Jag avser här sålunda politiker,
där en del är invigda, mutade och korrumperade på olika sätt och vis, vilket de
stora utredningarna får utvisa närmare.
Så länge de särskilda psykologiska persontesten734, som är ett
utomordentligt viktigt verktyg i framtidens samhälle för att skilja lämpliga och
olämpliga befattningshavare på samhällets makt- och nyckelpositioner åt, inte
har blivit införda, och därmed ännu inte blivit vardaglig kutym, är det av största
vikt att politikerkåren inte ensam får vara den instans som avgör allmänviktiga
frågor, dit de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III i högsta grad hör.
Krasst konstaterat: det har under långliga tider varit ett förskräckligt vanstyre
som en lång rad regeringar, oberoende av partifärg, har verkställt med onödiga
skatter, plågsam påtvingad arbetslöshet, och med de fem svärden regelbundet
förpestande människors tillvaro, vilket lett till lidande och ibland social
utslagning helt i onödan. Det är dags att det blir ett slut på detta nu.

Bankirernas girighet exploderade på 1850-talet i England...
Här vill jag återigen fästa uppmärksamhet på hävstångsmetoden, som ingår i
733
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Se analys del II kapitel 51, 54-55, 59, 63, 65-66
Se analys del I kapitel 8, 10 och 12 samt del II kapitel 11, 17, 18, 29, 38, 39, 40, 54, 58 och 75
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dagens fraktional reserve banking735, så du skall förstå hur oansvarigt och
omdömeslöst det förekom att politiker agerade i det förflutna. I England på
1800-talet valde en hel rad affärsbanker att använda sig av hävstänger i
storleksordningen 1:30, utan några större protester från landets politiker. En del
banker började till och med experimentera med hävstänger som var fullständigt
oförsvarliga, ja, vettlösa. Hävstänger där man ”tog bort taket helt”, d.v.s.
hävstång 1:∞ (oändligheten), med följd att de i princip tillskapade obegränsade
summor utlåningspengar (”lastbilars utlaster”), utan att på minsta sätt ha guld
som uppbackning ”i depositionsvalven”, dock under sken av den saken. Dessa
engelska banker ljög alltså ohämmat inför den engelska allmänheten att de hade
guld (guldmyntfot) som uppbackning. Den lilla faktiska guldmyntfot de hade i
förhållande till ”lastbilarnas utlåningslaster” var ingenting i sammanhanget.
Det dåvarande engelska parlamentet var så nära totalkorrumperat som det
kunde bli, varför det tillät dessa sanslösa bankexcesser utan att reagera särskilt
mycket. Men till slut trädde en modig politiker fram i parlamentet och vågade
och orkade protestera mot den exempellösa girigheten. Varpå det så småningom
blev ett slut på saken. Till och med storspindlarna och spindlarna i kulisserna
insåg att det höll på att gå käpprätt åt skogen med det engelska samhället. Att de
inte skulle kunna använda England längre för sina giriga syften om England
förstördes ekonomiskt (att jämföra med Grekland idag, eller ännu värre). En lag
instiftades, som förbjöd åtminstone de allra värsta girighetsyttringarna. Men
ändå kom det stora pyramidspelet att explodera i England kring mitten av 1800talet med enorm skada på det dåvarande engelska samhället som följd i form av
arbetslöshet, social utslagning, skattehöjningar och andra svångremsåtgärder.
Detta berodde på brist på både ansvarskännande och klokhet hos de ansvariga
politikerna. Bankerna som agerade på detta sätt var besatta av girighet och
egoism att hela tiden göra vinst, utan att beakta att det omgivande samhället höll
på att gå fullständigt i kvav. Det var mycket skriverier i England om de här
händelserna under en period i mitten av 1800-talet. Idag är media nästan eller
helt tysta angående händelser av det här slaget. Bankväsendet och delar av
media hänger ihop som kommunicerande kärl, med storspindlarna och
spindlarna överst, hållande i tåtarna.
Ytterst handlar det om att varken allmänhet eller journalister skall bli i
stånd att komma åt explosiv första spadtaget-information om bedrägeriets
upplägg, och inte heller bli i stånd att göra några helhetsanalyser. Har man inte
tillgång till första spadtaget-information, är det nämligen hart när omöjligt att
förstå vad som egentligen pågår i det fördolda i samhället. Därför har
storspindlarna och spindlarna lagt ner stor möda på att förfalska för dem
känsliga skeenden i historien, för att i görligaste mån försvåra åtkomsten av
denna viktiga första spadtaget-information. Tidens gång spelar också bedragarna
i händerna: Till slut, om det vill sig riktigt illa, glöms saker och ting bort, och
735
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även professionella historieforskare riskerar att förlora kontakten med den
känsliga första spadtaget-informationen beträffande samhällets grundstrukturer.
Bedragarnas målsättning är sålunda att helst alla kategorier människor, vanligt
folk såväl som forskare på hög akademisk nivå, skall förbli ovetandes om
historiska mönster och upprepningar, och att bankerna medvetet gjort valet att
inte bättra sig, utan tvärtom utveckla bedrägeriet. Samtidigt som de sålunda
försöker dölja sina få men allvarliga misslyckanden i det förgångna, då de har
blivit identifierade och avslöjade för det de är: högintelligenta med likafullt
kriminella samhällsmanipulatörer (se analys lite senare i texten angående den
stora bankkraschen på 1300-talet).
Ibland kan man faktiskt se egentligen explosiv första spadtaget-information
om bedrägeriets upplägg framskymta i mediala sammanhang, d.v.s. att bankerna
fortsätter i bedrägeriets gamla hjulspår, men utan att ingående analyser av det
slag som jag efterlyser redovisas. Varken media, universitets-/högskolevärlden
eller de fristående forskningsinstituten redovisar någonsin djupgående analyser.
Allt självständigt och kritiskt tänkande bland allmänheten, journalist- och
politikerkåren och forskarsamhället undertrycks så fort man kommer in på för
den dolda makten känsliga saker. Istället gör denna dolda makt allt för att ge en
bild av att demokrati, delgivning av information och välfärd har högsta prioritet
i samhället, trots att verkligheten är tvärt om. Hyckleri och förljugenhet är vad
det handlar om, och den förmedlas medvetet och cyniskt av invigda
samhällspersoner. Ta exempelvis den till synes positiva, framåtsträvande,
glättiga samhällsbilden i form av nyliberala (kapitalistiska, populistiska)
budskap, som jag redovisade här och var i de första 14 kapitlen i denna andra del
av trilogin. Den förmedlas i första hand av invigda politiker, som lätt drar med
sig sina oinvigda politikerkollegor, då dessa aldrig fått lära sig att genomskåda
illusoriska sammanhang och arbeta med modern avancerad
informationsbehandling (d.v.s. göra förutsättningslösa helhetsanalyser, som
inbegriper första spadtaget-information). På de högsta nivåerna av den
internationella frimurarrörelsen är man däremot, som påpekats, väl förtrogna
med nämnda synnerligen avancerade verktyg, som modern avancerad
informationsbehandling och 4:e generationen av empirism (utvärdering av
händelser som ej kan upprepas objektivt) utgör. Mer om detta i del III av
trilogin. De kommande stora utredningarna rekommenderas bland annat få till
uppgift att bekräfta dessa utsagor.
England är givetvis inte den enda nation i världen som har haft stora
problem med mutor och korruption. I Sverige har vi mycket dylikt elände att ta
tag i. Det som bland annat avslöjats genom TV-programmet Uppdrag
gransknings granskning avslöjar naturligtvis bara toppen av ett isberg. De stora
utredningarna kommer att visa, när de börjar finkamma och på djupet
förhoppningsvis gå igenom varenda kommunstyrelse, varenda
landstingsstyrelse, hela riksdagen, regeringen, de politiska partiernas
tankesmedjor, och vidare de statliga utredningsinstituten, och förmodligen också
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rader av privata forskningsinstitut, i avsikt att den här gången storstäda och
städa bort personer som inte har begripit att mutor och korruption underminerar
ett samhälle.
På grund av bland annat dessa orgier i girighet, som allvarligt höll på att
skada inte bara samhället, utan också själva centralbanksekonomin i England,
skapades under 1800-talet överenskommelser (banklagar), som under 1900-talet
har vidareutvecklats i form av Basel I -, II- och III-banklagarna. Dessa banklagar
tillåter som exempel USA och en lång rad andra centralbanksnationer att för
närvarande använda sig av en hävstång på i runda tal 1:9, d.v.s. i princip förmera
en förskingrad deposition 10 gånger (1+9) inför utlåning, som bankväsendet i
sin girighetsiver sedan ”följer upp” med de fem svärden.
Det är dessa banklagar, i gott sällskap med tidigare banklagar från 1600och 1700-talet, som jag återkommer till, som tillsammans har inneburit att de tre
nonsensräknereglerna med det matematiska tilläggsverktyget med
hävstångsprincipen med tiden har kunnat avslöjas av konstitutionella logiker,
som har lusläst dessa banklagar, som för den delen kan studeras av vem som
helst som tar sig tid och möda. Till de stora utredningarna vill jag säga att man
kan också, utan att ta omvägen via banklagarna, direkt hitta samma tre
nonsensräkneregler och nämnda hävstångsprincip formulerade i frimurarordens
(storspindlarnas) hemliga lära, och dessförinnan dess föregångare,
tempelherreordens hemliga lära på högmedeltiden (1100 och 1200-talet) och
dessförinnan de allra första storspindlarna (guldsmederna/penningutlånarna i
dåvarande Europa), har förvaltat under många århundraden utan insyn av det
kringliggande samhället.
Banklagarna, som jag talar om, är som tidigare nämnts medvetet skrivna på
ett så svårbegripligt juridiskt banklagsspråk, att det i princip är omöjligt för en
lekman, och även för många politiker, att begripa texternas djupare innebörd om man inte råkar vara tränad i att lösa paradoxer och genomskåda illusioner...
Och hur många är det? Många politiker har, när det gällt dessa frågor och lagar,
nöjt sig med att endast ytligt orientera sig om vad det är de hade att ta ställning
till i utredningssammanhang och inför voteringar i respektive riksdag,
parlament, kongress etc. Istället för att verkligen sätta sig in i varje detalj de
skulle avge sin mening om och ta ansvar för i sin egenskap av folkvalda. Det var
p.g.a. dylikt politikerslarv som den dolda statskuppen kunde verkställas i den
amerikanska kongressen den 22 december 1913, då Federal Reserve Act under
kuppartade omständigheter736 röstades igenom, utan att lagförslaget hade
föregåtts av någon noggrannare granskning och analys.
Förloppet ovan med föga ansvarskännande politiker gäller naturligtvis inte
hela yrkeskategorin, men det gäller tvivelsutan en del. Antingen behöver man
vara utbildad inom bankväsendets egna ”universitet”, som bland annat har
kurser inom ramen för frimurarordens verksamhet, eller också på specialskolor,
som bankerna själva tillhandahåller för utvalda högre chefer, där dessa ges en
736

Se analys del II kapitel 81-85
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noggrann och grundlig utbildning i banklagarna och i de tre nonsensräknereglernas tillämpning. En tredje och betydligt mer arbetskrävande möjlighet att
komma till insikt om de nämnda banklagar och nonsensräkneregler, är att man
sätter sig in i det öppna officiella samhällets moderna högre matematik med dess
grundläggande principiella resonemang kring logiska strukturer, för att på den
vägen på djupet komma till klarhet om Basel I-, II- och III-banklagstiftningarna.
Det senare tar åratal, om man inte redan har en mycket god grundutbildning i
matematik upp till och med gymnasienivå. Idag håller den kompetensen
systematiskt på att monteras ned i det svenska samhället, där fler och fler
skolelever inte ens klarar av enkel räkning längre. Eller så finns också en fjärde
möjlighet: att man helt spontant råkar vara ruskigt bra på att lösa paradoxer och
genomskåda illusioner och lösa upp moment 22, och då talar vi om den lilla
gruppen medfödda särbegåvningar som finns här och var i samhället, bland
annat det svenska.
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Kapitel 55
Mer om hur de tre stegen i världens största bedrägeri
ser ut i modern tid
Banklagarnas tillkomst och utveckling i Sverige...
Banklagarna har successivt kommit på plats - i Sverige sedan någon gång på
1600-talet - som av den dolda makten riggade arrangemang tänkta att legitimera
bankväsendet och dess verksamhet. Den saken såg bankirmakten som nödvändig
i en tid då den sammantagna bankirmakten, eller samhällsmakten B som jag
kallar den, hade börjat bli så stor att den började utgöra en verklig maktfaktor i
samhället. Så stor att den i steg för steg hade tagit över både romersk katolska
kyrkans och regenters makt i det ena landet efter det andra, trots att den sålunda
i sin grund var kriminell. Det var i detta skede ytterst viktigt för denna
egentligen kriminella bankmakt att officiellt - genom lagar - få sin makt och
förekomst legitimerad och stadfäst, ja, att framstå som rumsren och behövd.
Något man lyckades med - då som nu - genom lobbyingverksamhet, genom att
korrumpera vissa av rikets politiker, som hade inflytande över dessa lagars
tillblivelse. Jag kommer att analysera den saken närmare längre fram737, om du
händelsevis inte ännu förstår vad jag åsyftar. Det är nämligen så det historiska
facit talar, när man ytterst noggrant studerar allmänhistoria och ekonomisk
historia, och inte bara nöjer sig med första bästa lärobok eller kursbok avsedd
för universitets- eller högskoleutbildning.
Så här gick det till i Sverige: Från och med år 1634, då den första
regeringsformen kom på plats i landet (strax efter den starke regenten Gustav II
Adolfs död), ersattes den tidigare kyrko- och kungamakten med en ny form av
statsmakt i Sverige, en maktapparat som utgick från frimurarordens
föregångare738, inklusive dess hemliga lära. Frimureriet har sedan dess i princip
noga sett till att behålla maktherraväldet mycket tack vare sin överlägsna
intelligens- och organisationsförmåga, liksom ekonomiska förmåga (grundad på
bedrägeriet), där tillgången till den hemliga lärans kunskaper har betytt om inte
allt, så i varje fall oerhört mycket. Med tiden har sedan en ytterst sofistikerad,
och som sagt delvis korrumperad, statsapparat tillskapats av denna dolda makt i
makten, med vars hjälp det stora bedrägeriet har kunnat finjusteras och legitimeras. Ett bedrägeri som enklast kan sammanfattas med frasen eget ur
tomma intet med hävstång. Med en statsmakt som var med på noterna, och
legitimerade det ena skumrasket efter det andra (banklagarna), förvandlades
bedrägeriet till att bli officiellt förklarat som rumsrent. Lagar legitimerade nu i
princip ett bedrägeri utfört av staten själv (Riksbanken i dess samarbete med
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korrumperade delar av riksdag och regering) tillsammans med de affärskrafter
som samarbetar med och kunde påverka staten.
Men en sak har varit till ett ständigt, ja olösligt, jättebekymmer för denna
dolda, i själva verket internationella, bankirmakt: det legalt oreglerade initiala
ägarskapet till alla pengar som nyskapas ur tomma intet i varje centralbanksnation, inklusive den svenska, för att sedan lånas ut. Ty det räcker med att en
enda person, som exempelvis advokat Jerome Daly gjorde, träder fram och
sätter fingret på vad som pågår, så sitter denna makt ordentligt i klistret. En enda
person skulle faktiskt kunna starta en process som i sin förlängning skulle kunna
få hela bankimperiet att kollapsa på kort tid, om media seriöst tog sig an saken
och började nysta och berätta för människor mera detaljerat och utredande än att
bara skriva en eller flera smånotiser, som skedde i Daly-ärendet i Amerika 1969.
Bankväsendets, ja, hela kapitalismens stora akilleshäl, har denna
samhällskraft B alltså inte lyckats skydda på annat sätt än att man hårt hållit
tummarna och hoppats att inget skall bli avslöjat, varpå man ha kört på, så länge
det nu håller. Och hållit har det gjort sedan år 1897 i Sverige, då svenska
nationen fick sin officiella centralbank på plats i och med att Sveriges Riksbank
förklarades vara centralbank med sedeltillverkningsmonopol i riket. Formellt
sett i Sverige är det svenska staten som äger739 Sveriges Riksbank, där
Riksbanken är en myndighet under riksdagen och därmed. Väl att märka, och
jag upprepar, lägg noga märke till denna detalj740, att riksdagen är svenska
folkets valda politiska representation, varmed följer att det är svenska folket som
konstitutionellt har makten över Sveriges riksbank. Därför finns det naturligtvis
ingen anledning för svenska staten att ta ut skatter eftersom man direkt via
”folkets bank” (Riksbanken) kan trycka upp alla de pengar som behövs till
statsbudgeten. Men en dylik vinkling är absolut förbjudet att ens viska om i
politiska kretsar som det ser ut just nu därför att politikerna, vare sid de är
medvetna om det eller inte, spelar i maskopi med bankväsendet (storspindlarna).
För att du som läsare tydligt och djupgående skall förstå dessa explosivt känsliga
ord att skatter inte behövs i ett samhälle visar jag, med de goda åren i de
amerikanska kolonierna som demonstrationsexempel, vad som händer i ett
samhälle när staten (folkets förlängda arm) direkt tillverkar de pengar samhället
behöver utan att gå via en helt onödig omväg741 via privata banker.
I USA har ägarskapsluckan (vem som äger pengarna som skapas ur tomma
intet) i lagen varit det största glädjehindret för den dolda bankirmakten sedan
den 22 december 1913, då Federal Reserve Bank fick sitt centralbanksmonopol
stadfäst, i England sedan 1694, i Tyskland sedan 1870-talet o.s.v. Japan har sin
specifika historia med djup och allvarlig statsmanipulation under senare hälften
av 1800-talet, där delar av det politiska ledaretablissemanget lyckades med
projektet att låta en privat aktör äga en centralbank, och därmed regera landet
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ekonomiskt, och lägga sig som en helt onödig grossist (mellanhand) mellan det
japanska folket och staten. Det är många nationers folk som kommer att bli
upprörda nu över vad delar av deras statsledningar har sysslat med i olika
uppsättningar av pjäsen ”Kejsarens nya kläder”, där invigda politiker valt att
spela med.

I äldre tider byggde banker upp sina depositioner742…
med rika människors guld, silver och andra förmögenhetsvärden, som bankerna
förvaltade mot en depositionsavgift på det sätt som jag har gått igenom i
exemplet med guldsmeden. Efterhand började bankerna även ägna sig åt
depositionsuppbyggnad genom inlåning av vanligt folks sparpengar, där
lockbetet var att spararen hade sina pengar i säkert förvar i banken, dock mot en
betydligt lägre inlåningsränta än den som gällde när bankerna lånade ut. Denna
bankernas inlåning är även den en helt överflödig samhällsföreteelse. Mycket
enklare och rationellare är att i stället föra ut pengar kontinuerligt direkt till
samhället, utan mellanhand (utan att gå över ån efter vatten), där alla samhällets
människor redan innan denna utförsel sker är gemensamma ägare av dessa
pengar skapade ur tomma intet i hur stora mängder som helst - under
förutsättning att a) en reglerventil finns på plats som skickligt håller inflation i
schack samt b) att man ser till att ha en rad hörnstenar (”nycklar”) på plats, så att
samhällsbyggnaden blir optimal och fällor med systemet undviks (om detta, se
slutet av del III i trilogin).
När det gällde bankirernas inlåning av människors sparpengar i äldre tider
(från och med ca 1100-talet), så var denna sålunda bara en ny smart metod av
bankirerna att tillskapa större depositioner, som sedan hanterades på principiellt
samma sätt som de rikas gulddepositioner hade hanterats på 950-talet, d.v.s. de
förskingrades till större delen (80 procent), förmerades med ”hävstången”, och
lånades ut mot ränta. Genom att folk började spara sina pengar i bankerna,
ökade bankerna avsevärt på sina totala depositioner. Vanliga sparare fördes
bakom ljuset på samma sätt som de rika genom att bankerna påstod: Hos oss kan
du tryggt och säkert spara dina pengar, och du kan alltid när som helst hämta ut
alla dina sparade pengar. Vilket sålunda var en av lögnerna, eftersom bankerna
försnillade 80 procent, och bara behöll täckning för ca 20 procent av de inlånade
pengarna.
Idag vet eller tror många som sparar pengar på banken, att deras sparpengar
används av denna till utlåning, och ingen betraktar längre det gamla
guldsmedsförfarandet, ”att banken använder 80 procent av depositionerna till
utlåning utan att fråga om lov”, som förskingring, utan det har med tidens gång
blivit till något självklart, ja, legitimt. Detta därför att man som sparare lever i
tron (illusionen) att man när som helst kan plocka ut alla sina sparpengar, om
det skulle knipa. Men som vi vet vid det här laget, är det en villfarelse. Det som i
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grunden fortfarande är ett bedrägeri, har med tiden förvandlats till att bli legitimt
och accepterat genom att det har upprepats tillräckligt ofta och länge. Ty det
mesta av inlåningsdepositionerna används även nuförtiden som sagt av banken
för utlåning med hävstång utan att fråga om lov, d.v.s. förskingras de facto.
För att inte rubba tilliten till det numera legitimerade ”systemet”
(banksystemet), och orsaka bankrusningar titt som tätt, har staten i modern tid
trätt in som garant. Staten ger numera i många fall en ”insättningsgaranti” (för
närvarande maximalt
100 000 euro743), om banken skulle komma ”på obestånd”, d.v.s. det skulle visa
sig att banken inte har täckning för sina åtaganden. Men egentligen är ju detta
märkligt. Varför skall staten ta på sig att garantera privata bankers
affärsverksamhet? Så vad betyder detta? Ja, det innebär ju att staten indirekt
sanktionerar att bankerna inte alltid har utlovad täckning. Staten har här kommit
att sanktionera att spararnas depositioner används för utlåning, d.v.s.
förskingras. Och skulle det händelsevis gå så långt någon gång att en bank av
någon anledning inte skulle kunna betala sparare deras pengar, ja då skulle
sålunda staten träda in och rädda situationen med - skattemedel... Man får
innerligt hoppas att staten då inte ”glömmer bort” att banken i så fall har en
skuld till skattebetalarna.
Utlåning av inlånade medel har i allmänhetens ögon idag som sagt blivit till
något naturligt, det som bankernas lever på, deras accepterade affärsidé (då att
veta att denna affärsidé är betydligt mera bedräglig och avancerad än vad
allmänheten har klart för sig). Ty, som nämnts, är det inte bara insatta
sparpengar som bankerna förskingrar och vidareutlånar, utan bluffen är långt
större än så: dels handlar det även om att tillverka stora mängder helt nya pengar
ur tomma intet (hävstångsförfarandet), d.v.s. luftpengar, dels om att bankerna tar
sig friheten att kalla alla pengar de lånar ut - både de förskingrade
depositionerna och de mångdubbelt fler nytillverkade luftpengarna - för eget
ägda pengar. Vartill naturligtvis skall läggas det pyramidspel som utlåningen
mot ränta orsakar, med till sist stöldverksamhet (expropriationerna) i form av de
första två svärden i de fem svärdens illusionsnummer, som vi vet vid det här
laget. Sålunda fem brott på rad: förskingring, falskmyntning,
urkundsförfalskning, pyramidspel och stöld. Som nämnts i resonemanget ovan,
är det möjligt att man idag får se med något mildare ögon på själva
förskingringsbrottet, eftersom det med tidens gång har blivit på sätt och vis
accepterat att inlånade pengar används för utlåning. Men lika fullt kvarstår
principen, att det i grunden handlar om förskingring. Och tre av de fyra övriga
brotten är idag lika kriminella som de alltid har varit: falskmyntning,
urkundsförfalskning och stöld. Medan pyramidspel744 har kriminaliserats i
någorlunda modern tid.
Summerat över tid har sålunda guldsmedernas förhållandevis blygsamma
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depositioner fördubblats ofantligt många gånger i storlek genom att
banksparares sparpengar har kommit in i bilden och medräknas som deposition.
Dessa utökade depositioner mångdubblas sedan ytterligare inför utlåning
medelst hävstången. (Sedan skall man också veta att depositionerna, genom den
stora kreditavregleringen som i Sverige initierades i och med
Novemberrevolutionen år 1985, kraftfullt har fått förstärkning genom att
bankernas aktievärden, avhängiga börskurserna, numera får medräknas som
depositionsunderlag inför hävstångsförmeringen.) Förutom inkomster i form av
amorteringar och räntor i äkta pengar, tillskansar sig sedan bankerna som lök på
laxen ytterligare jätteintäkter när de fem svärden sedan svingas under täckmantel
av manipulativt framkallade lågkonjunkturer. Det är så det stavas - konsten att
tjäna pengar - om man är bankir.

Något om depositionsutveckling i Sverige...
Men åter till äldre tider, till guldsmederna och de tidiga bankirerna. Deras
förskingring av inlånade sparpengar höll så länge som handelsmönstret inte
svajade eller vacklade rejält, och det i värsta fall blev en så kallad bankrusning
(uttagsanstormning) med åtföljande jättestor upprördhet och skandal i samhället.
Med tiden lärde sig bankväsendet att skapa en ännu mer avancerad avvägning
mellan in- och utlåning än vad den hemliga läran gav tips om, när det gällde
hävstångsförfarandet, d.v.s. detta att ur tomma intet skapa ytterligare pengar.
Förvisso hade man alltjämt till sin hjälp den hemliga lärans tre
nonsensräkneregler, sammanfattade som eget ur tomma intet med hävstång, och
det i läran också angivna fjärde matematiska hävstångsverktyget.
Det var det senare som man med tiden lärde sig att utveckla till det som
idag är fraktionell reserve banking745-metoden, där hävstången vanligtvis är 1:9.
Bankkunders sparpengar hanteras idag sålunda principiellt på lika sätt som
guldsmeden i gamla tider hanterade deponerat rikemansguld. Idag flyter
sparpengar omkring i en slags digital cyberrymd, och kan finnas som pengar på
helt olika konton samtidigt i mycket sofistikerade upplägg. På så sätt kan
inlånade 10 kronor förvandlas till 10 000 kronor utlåningspengar, varpå spararen
får en eller några procent som tack för hjälpen i sparränta. Det är rent
bondfångeri, och dessutom fullständigt olagligt i grunden, därför att pengarna
som lånas ut saknar ägare, ja, inte ens existerar, då de är gjorda av luft
(låtsaspengar), samtidigt utlåningen mot ränta i sig orsakar pyramidspel.
Om vi går till vår egen moderna tid och ser på hur tjänstepensionsbolag
fungerar, så har dessa via politisk lobbying, d.v.s. goda riksdags- och
regeringskontakter, antagligen redan lyckats legalisera (den saken behöver
bekräftas av de kommande stora utredningarna) att bolagen får använda
arbetande människors inbetalade premier, tjänstepensionspengar, som också är
en form av sparande, d.v.s. depositioner, i hävstångsplaceringar. Och i så fall
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sker även här de facto en slags legaliserad förskingring, penningförfalskning och
urkundsförfalskning. Hur som helst handlar det om ”förskingring” redan av den
orsaken att spararnas tjänstepensionspengar lånas ut mot ränta (investeras av
tjänstepensionsbolagen, som jag nämnde i del I) inom ramen för
urkundsförfalskning, där det finns en inbyggd risk att tjänstepensionsspararna i
värsta fall inte kommer att få tillbaka sina pengar, samt att dessa äts upp av
finurligt konstruerade avgifter. Förskingringen är i så måtto redan legaliserad,
och kläs in i ”mjuka” ord så att allt ges ett intryck av att vara oskyldigt och
ofarligt.
Naturligtvis har de politiker, som godkänt pensionsbolagens förfaranden
(som tagit beslut om att tillåta, d.v.s. legalisera, tågordningen), inklusive de
instanser som först utrett saken, ett mycket stort ansvar i det som sker. Hit får
man också räkna raden av experter, professorer och andra, som bistått med
rådgivning och utlåtanden. Sammantaget är allt detta kring pensionsbolagens
hantering av pensionsförsäkringstagarnas pengar en riktig soppa. Min uppgift är
att allvarsamt påpeka, att i sin kärna handlar dessa tjänstepensionsbolags
verksamhet om att utstuderat råna intet ont anande människor på delar av deras
tjänstepensionssparande, precis som skedde med människors vanliga sparande
under senmedeltiden, och sedan igen under renässansen, upplysningstiden,
industrialismen och ända in i modern tid. Här vill jag påpeka att jag har satt
ordet förskingring inom citationstecken. Anledningen är, som jag redan varit
inne på, att det som i grunden är ett förskingringsbeteende, med tiden har blivit
känt och allmänt accepterat. Det är att likna vid att en acceptans med tiden har
skett av bankernas affärsidé: att låna in billigare än man lånar ut. I äldre tider
fick människor en ränta på sina sparade pengar. Idag när man sparar till sin
tjänstepension hos en rad av tjänstepensionsbolagen (inte alla) är det fullt
möjligt att man kommer att gå med förlust efter 40 års tjänstepensionssparande
med den ”förvaltningsform” som riskkapitalism (institutionella investerare)
handlar om. I stället för att erhålla ränta får man alltså i värsta fall betala ränta,
och då talar vi åter om att det i grunden handlar om ett pyramidspel av den
värsta sorten, där räntan kan vara negativ.
Eftersom det inte är meningen att allmänheten skall känna till dessa fakta,
håller de högsta cheferna i tjänstepensionsbolagen, med få undantag, tyst om
dessa detaljer. Både inför allmänheten och inför anställda inom den egna
organisationen. Sålunda är det ett rejält bondfångeri och ”Kejsarens nya kläder”
som spelas ut även i dessa tjänstepensionssammanhang. Det är ett kolossalt
ljugande som pågår i samhället i form av ett medveten undanhållande av fakta
på flera olika håll. När denna typ av höga chefer dessutom ägnar sig åt
ryggdunkningar, lobbying, svågerpolitik, bonusar, fallskärmsavtal och stora
egna pensionsförmåner, som kryddas med överdådiga interna fester bekostade
med inbetalade pensionspremier, utan att tillnärmelsevis måna om underlydande
tjänstemannanivåer lika mycket, och sedan bara ger småsmulor av avkastningen
till kunderna, spararna, blir det uppenbart att vi lever i en plutokrati. Sådana har
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existerat många gånger under civilisationsutvecklingens gång i olika varianter.
Det ena rikemansväldet har inte sällan avlöst det andra. Plutokrati är alltid
ett allvarligt tecken på samhällsdegeneration, eftersom samhället i sin helhet inte
mår bra av excesser i girighet och egoism. Det handlar om obalanser och
friktioner. Och ännu värre blir det när excesserna legaliseras. Därmed blir det
synligt och logiskt klarlagt att svenska regeringar och riksdagar (som ju är den
högsta politiskt beslutande makten i vårt samhälle) är upp över öronen insyltade
i denna kriminalitet, eftersom det är dessa instanser som har instiftat de
legaliserande lagarna. Det är allvarsord som här riktas till ansvariga inom
regering och riksdag i Sverige, och som vidarebefordras till motsvarande
instanser i utlandet.

Svajningar i det psykologiska handelsmönstret vid utlåning av
pengar...
Gamla tiders banker mellan åren 950 och 1307 i det dåtida Europa lånade många
gånger ut pengar som de sedan aldrig såg röken av, därför att låntagarna kanske
helt enkelt försvann och panten visade sig vara värdelös, eller att människor på
annat sätt lurade bankerna. Det fanns gott om folk som satte i system att lura
bankerna, samtidigt som banker rånades eller pengar gick förlorade på andra
sätt, exempelvis genom bränder, naturkatastrofer etc. Allt det här gjorde att
bankirerna funderade på hur de skulle kunna skapa ett system av något slag där
de slapp allt detta svinn. Hur de skulle slippa betala ”ur egen plånbok” för de
förluster som tycktes ofrånkomliga.
Varje gång en bank - räknat från senmedeltiden fram till dess att den moderna
statsapparaten införde det jag kallar 2:a, 3:e och 4:e svärdet - drabbades av en
förlust av utlånade luftpengar (d.v.s. låtsaspengar, den del av ”lastbilens746”
utlast som inte existerade annat än som en illusion av luft utan ägande), innebar
svinnet att 20 procent av dessa förlorade banksedlar blev till en kostnad för
banken. Detta eftersom banken hela tiden var tvungen att hålla en reserv om 20
procent guld i beredskap för dessa utestående om än förlorade banksedlar, allt i
enlighet med det psykologiska handelsmönstret. Ett mönster som ju sade att 20
procent skulle komma att hämtas ut, och där banken aldrig kunde vara säker på
att sedlarna inte på något sätt skulle komma till rätta igen, eller dyka upp i annat
sammanhang och då begäras inlösta mot guld.
Dessutom uppstod okontrollerbara svajningar i handelsmönstret, så att i
stället för att 20-procentsregeln alltid gällde, kunde plötsligt 30, 40 eller 60
procent gälla som inlösenprocent av banksedlar (gulddepositionsbevis) till guld
under en period. Eftersom bedrägeriet var designat efter 20-procentsregeln, fick
bankirerna då, för att rädda situationen, skjuta till av egna redan intjänade
förmögenheter i äkta guld, vilket innebar att de tvingades att ta av sina tidigare
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vinster747 (de egna ränteinkomsterna, förfallna panterna och
depositionsavgifterna) för att de inte skulle ertappas med att de lånade ut
bluffpengar (perfekt förfalskade pengar).
Om handelsmönstret svajade på nämnt sätt, ökade också inlösen i
motsvarande grad av den del svinn som kom tillrätta senare, d.v.s. en ökad
bankirkostnad. Men bankirerna hade trots allt 80 procents rabatt på svinnet av
banksedlar (eftersom 80 procent av bankutlåningen handlade om andra
människors ägda depositioner), medan en vanlig person som händelsevis lånade
ut pengar, fick betala hela sitt eventuella svinn. Om handelsmönstret var stabilt,
behövde bankerna som sagt bara betala 20 procent av sitt svinn med eget ägt
guld. Det var denna 80-procentiga rabatt som gjorde bankirernas
affärsverksamhet så kolossalt lönsam, trots det på den tiden stora svinnet. Och
inte nog med det: Redan de gamla egyptierna hade upptäckt att den som styr
över penningmängden i ett samhälle, får i princip en makt som överträffar
regentens, och kan på många sätt och vis härska över en nation med ekonomiska
medel som en dold makt i makten. Det var denna makt som också blev ett
hägrande delmål, när bankirer successivt expanderade sin verksamhet och
började bygga det imperium som idag är vad jag kallar en 173-armad
jättebläckfisk (i form av åtminstone 173 centralbanksnationer).

Bankrusningar (uttagsanstormningar) är fruktade …
Det värsta scenario som kunde inträffa ur bankirsynpunkt var om det av någon
anledning utbröt en bankförtroendekris i samhället med åtföljande panik, så
kallad bankrusning (uttagsanstormning) i omfattande skala. Då rusade alla
människor som var innehavare av banksedlar på en och samma gång till banken
och stod i långa köer och insisterade på att få lösa in dessa banksedlar
(gulddepositionsbevis) mot guld. Man kan då tala om att ”handelsmönstret”
plötsligt hade blivit 100 procent, vilket givetvis innebar katastrof för en bankir,
som kallt räknade med bara ett 20-procentigt handelsmönster, och därför bara
hade 20 procent guld i beredskap i valvet, 20 procent som inte ens var bankirens
eget guld, utan ”den rikes” guld, som hade deponerats där i största förtroende
och inte fick röras. En mycket obehaglig situation uppstod i det läget för
bankiren, vilket historien bekräftar.
Vid en bankrusning (uttagsanstormning) skulle bankiren plötsligt punga ut
med 500 kilo guld på ett bräde, om vi räknar med det exempel som bygger på att
den rike hade deponerat 100 kilo guld. Främst i kön stod denne rike som skulle
ha sina 100 kilo. Näst på tur stod alla låntagare som tillsammans ville ha ut 80 +
4 x 80 kilo guld, d.v.s. 400 kilo. Vad som hände var att människor plötsligt
krävde 5 gånger mer guld än normalt av bankiren. Inte konstigt att bankiren
kallsvettades. Även om denne hade hunnit göra en hel del vinster, var det inte
sannolikt att bankiren hade 500 kilo guld i egen förmögenhet att ta av. Katastrof
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är ett milt ord. Bankirer som råkade ut för bankrusning kunde välja mellan att
fly situationen helt och hållet, d.v.s. lägga benen på ryggen, eller stanna och stå
till svars för bedrägeri. I båda fallen skapades en väldig skandal. (Exempel på
bankrusningar: Uttagsanstormningarna åren 1661 till 1664 i Stockholm med
Stockholm Banco748. Ett annat exempel är Argentinas statskonkurs år 1985.)
Ryktet som bankirerna byggde upp kring sin affärsverksamhet behövde
vårdas extra noga, eftersom det i grunden handlade om bedrägeri det man höll
på med. Ingen fick någonsin misstänka att man som bankir saknade täckning.
Ingen fick misstänka att guldmyntfoten handlade om en 80-procentig bluff.
Konsekvensen blev att bankirer behövde samarbeta med likar - alla var ju av
samma skrot och korn - att bankirer behövde träda in och rädda varandra i dylika
katastroflägen. Och det gjorde man. Allt för att inte branschens känsliga
helhetsrykte skulle skadas i samband med en bankrusning. Ibland valde den
utsatta bankiren att hals över huvud fly, och då blev det som sagt en präktig,
vida omtalad, skandal.
När det gäller skandalen med Stockholm Banco på 1660-talet i Stockholm,
med den bankrusning som då inträffade749, misstänker jag att det var ett statligt
beställningsjobb. Svenska staten tog över Stockholm Banco efter att den privata
entreprenören, livländaren Johan Palmstruch, officiellt hade misslyckats i sitt
värv som bankir. Det verkar som om svenska staten ville göra sig av med en
föga önskvärd privat bankidkare, och själv framstå som ansvarsfull och
rättrådig, genom att i dennes ställe öppna en statlig bank, Sveriges första
egentliga centralbank, som funktionellt skulle hålla rent från bankbedrägerier,
när sanningen var den att staten som bankir ägnade sig åt samma gamla vanliga
skojeri som föregångaren (förskingring av depositioner, perfekt
penningförfalskning750 ur tomma luften samt urkundsförfalskning).
Pyramidspel var inte ett lagbrott på den här tiden. Det ofrånkomliga
utlåningssvinnet hanterade staten lätt genom att använda skattepengar. Det var
så grundtanken var, som sedan kom att cementeras som en av hörnstenarna i en
av de sex regeringsformerna tillkomna i Sverige mellan åren 1634 och 1974.
Den nya ägaren staten av forna Stockholms Banco fick rejäla ränteinkomster. Ni
som kommer att delta i de kommande stora utredningarna rekommenderas
utreda detaljer kring statens övertagande av Stockholm Banco, ty det indikeras
att åtminstone delar av den svenska adeln skodde sig rejält när bankväsendet
etablerades i Sverige, inklusive hur det gick till vid statens övertagande av
Stockholm Banco. En rad adelspersoner ingick i den regeringsformsstyrda
administration som kom på plats från och med år 1634, och som också var djupt
involverad i hanteringen av Stockholm Banco-affären. Det behöver också
utredas om svenska kyrkan, borgerskapet och bönderna med sina respektive
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representationer i Sveriges riksdag eventuellt var inblandade i det som skedde.
Idag tillämpas ”regeringsform 6.0”, i och med att 1974 års regeringsform (den
6:e regeringsformen) är i bruk.
Det finns alla möjliga historier bevarade från tiden för bankernas tillkomst
och första utvecklingssteg, och om de bankrusningar (uttagsanstormningar) som
då var frekventa. De stora utredningarna kommer att upptäcka att bankerna
själva har hemligt bevarade interna historieannaler, som nu kommer att komma i
dagen vid de många husrannsakningar som kommer att bli nödvändiga.
Bankerna har nämligen noggrant noterat alla detaljer kring dylika händelser för
att själva lära sig av sina misstag under sin imperieuppbyggnad under de mer än
tusen åren mellan 950 och idag 2013. Inför allmänheten är man extremt
fåordiga, för att inte säga tvärtysta, om de exceptionellt stora kunskaper som
man besitter baserade på frimurarordens (storspindlarnas) hemliga lära.
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Kapitel 56
Fortsättning på depositionsutvecklingen i modern tid
Det så kallade Novemberrevolutionsbeslutet...
det vill säga det fullmäktigebeslut som Sveriges riksbank på eget bevåg, för att
inte säga självsvåldigt, fattade den 21 november 1985, innebar att svenska
banker fick rätt att i sin utlåningsverksamhet (naturligtvis med hävstång)
använda sig av bankens aktiekapital (aktievärde) som en förvaltad
extradeposition751. Väl att märka utöver det vanlig bankverksamhet tillåter:
1) deponerade förmögenheter.
2) spardepositioner, inklusive allmänhetens fondsparande.
3) upplåningar från centralbanken och andra affärsbanker.
4) det egna kapital, som huvudägarna i en bank går in med.
I själva verket innebar beslutet en oerhört stor avreglerande förändring, ett
beslut som sålunda togs bakom ryggen på Sveriges riksdag, regering, gängse
remissinstanser och framför allt bakom ryggen på Sveriges folk.
Här kom sålunda svenska bankföretags dagsaktuella aktievärde,
dagsnoterat på svenska och utländska börser, att bilda grund för den deposition
som stod till bankens förfogande att trolla med inför utlåning. Beslutet var i linje
med ett mönster som gick igen i nation efter nation i världens demokratiska
länder under den här tiden. Då det är utanför min kompetens, bör de kommande
stora utredningarna göra klart på vilket sätt fullmäktigebeslutet i Sveriges
centralbank kom till. Det är ett ”renlighetskrav” som det svenska folket har rätt
att ställa, att Novemberrevolutionsbeslutet blir i grunden klarlagt. Vilka
instanser som var initiativtagare, och om påtryckningar förekom. Det
uppseendeväckande är som sagt att beslutet tycks ha tillkommit
utomparlamentariskt. Gick det så långt som till lagstiftning genom
riksdagsomröstning?
Konsekvensen blev hur som helst att bankernas depositionsvärden (en
banks totala depositionstillgång) fullständigt exploderade i omfattning, efter att
under många hundra år ha varit förhållandevis låg och stabil. Plötsligt handlade
det om att bankerna hade jättelika depositionsvärden till sitt förfogande för
utlåning medelst hävstång 1:9. Det vill säga att redan i sig enorma
depositionsvärden dessutom kunde multipliceras tiofaldigt innan de lånades ut
(1+9). Med följd att ”lastbilarnas” nya utlaster (bankernas tillgängliga
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utlåningspengar) till främst det svenska samhället (men också till det
internationella etablissemanget) blev kolossala. Det var denna plötsliga enorma
skillnad jämfört med tidigare som jag misstänker att statsminister Olof Palme
med sin skarpa intelligens insåg de möjliga fatala konsekvenserna752 av för
landets långsiktiga stabilitet och välgång, vilket jag diskuterade tidigare753.
I och med att även säkerhetskravet (pant, borgen) togs bort för många slags
mindre konsumtionslån till allmänheten, och denna helt plötsligt inte hade några
som helst problem att kunna låna pengar, uppstod i motsvarande grad enorma
”berg” av röda siffror i bankernas bokföringar vid övergången till lågkonjunktur
åren 1989-1990. När lågkonjunkturen slog till med full kraft, fick mängder med
små-, mellan- och större företagare, och även privatpersoner med lite större lån,
plötsligt svårt att klara sina amorteringar och räntor, inte minst därför att det
blev svårt eller omöjligt att få ytterligare lån. Vad som sedan utspelade sig var
något synnerligen hänsynslöst och cyniskt, vilket man förstår när man har hela
bilden i stort klar för sig och ser de olika detaljerna än här än där växel- och
samverka med varandra. Att förmedla den helhetsbilden, sedd med logisk
konstitutionella ögon, är avsikten med detta kapitel.
De kolossala skuldbergen (resultaten av att folk och företag inte klarade av
sina amorteringar och ränteinbetalningar), som uppstod i bankernas
bokföringsböcker under bank- och finanskrisen i Sverige åren 1985-1995, kom
att justeras genom ett skoningslöst brutalt huggande med bankväsendets dolda
vapenarsenal, de fyra första så kallade svärden i den svenska nationalekonomin.
Det var som att bevittna ett planerat rån i jättelik skala, så stort att ingen förstod
att det handlade om just ett rån, en grov stöld i kolossalformat. Stora delar av
Sveriges befolkning och vitala delar av svensk industri och företagsamhet for
mycket illa. Samhället kom att allvarligt skadas på många sätt: ekonomiskt,
välfärdsmässigt och demokratiskt. Allt detta trots att sanningen var den att alla
dessa utlånade pengar egentligen bara var ”lastbilars ägarlösa utlaster”, d.v.s.
handlade om pengar som saknade ägare, varför i själva verket inte ett korvöre
hade behövts betalas tillbaka till bankerna, varken av enskilda eller i form av
skattefinansierade ”bankstödpaket” (som skedde). Allt var ett enda stort
bedrägeri. Vilket nu bör föranleda en försenad efteranalys av det mer ingående
slaget, för att avslöja alla faktiska omständigheter i det som skedde. En sådan
utredning har det svenska folket rätt att kräva med tanke på vad det utsattes för.

Riskkapitalister (institutionella investerare) och ”lastbilar”...
Jag ser att institutionella investerare har vuxit fram som samhällsaktörer som
förfogar över resurser att likna vid finansiella atombomber (vilket jag berört
tidigare). Beroende på deras etisk-moraliska utvecklingsnivå kommer deras
”lastbilars” destination i samhället, d.v.s. målet för riskkapitalistens
(institutionella investerarens) utlåningar, investeringar (spekulationer), att vara
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olika. Det kan vara att de satsar på samhällsinvesteringar där samhällelig
urstyrka byggs, men det kan lika gärna handla om spekulationer som åsamkar
hela samhällen jättelik skada såväl nationalekonomiskt, socialt, välfärdsmässigt
som demokratiskt, det senare i form av demokratinedmonteringar.
I min text har jag redan gått igenom vad som räknas till begreppet
riskkapitalist (institutionell investerare) i världen. Till begreppet riskkapitalister
hör även de privata tjänstepensionsbolagen, som jag här kort ånyo skall beröra
en smula mer på djupet, så att du tydligt ser hur principen från de tidigaste
guldsmederna går igen i moderna tjänstepensionsbolag, vår egen tids
”guldsmeder”.
Tjänstepensionsbolagens första steg är alltså att locka till sig det som är
grunden för hela deras verksamhet - depositioner - vilket sker genom att bolagen
etablerar goda regerings- och riksdagskontanter i Sverige (regerings- och
kongress-, parlamentskontakter i andra centralbanksnationer). Dessa goda
regerings- och riksdagskontakter är framarbetade genom speciellt riktad politisk
lobbyism, som kan ta år eller decennier att bygga upp och verkställa, och som
utöver att rikta in sig på höga, offentligt synliga och välkända politiker, även
riktar in sig på mer ”osynliga”, i allmänhetens ögon anonyma,
tjänstemannanivåer under politikernivån. Dessa mer anonyma tjänstepersoner
kan exempelvis ha poster i olika departement och statliga myndigheter, kanske
som ensamutredare speciellt tillsatta av regeringen etcetera, där de utreder och
förbereder lagärenden som skall lägga fram det ena efter det andra inför riksdag
och regering. Syftet med tjänstepensionsbolagens (i deras egenskap av att vara
riskkapitalister) betydelsefulla politiska lobbyingverksamhet är att se till att
lagar röstas igenom och vinner laga kraft som bokstavligen tvingar in
kapitalströmmar i dessa moderna tjänstepensionsbolags hägn, in i deras
”depositionsvalv”. Floran av riskkapitalister (institutionella investerare) i olika
former är synnerligen omfattande idag, och växer hela tiden.754

Det svenska pensionssystemet består i huvudsak av tre delar…
1) den allmänna pensionen, 2) tjänstepensionen samt 3) privat pensionssparande.
Alla svenska medborgare omfattas av den allmänna pensionen. Många har
dessutom tjänstepension, där arbetsgivaren betalar in en del av lönen till ett
tjänstepensions-bolag, utan att den anställde kan påverka valet av
tjänstepensionsbolag annat än i blygsam omfattning. Större delen av pengarna
förvaltas obligat av något av tjänstepensionsbolagen. Allmänheten kan alltså
inte välja att i stället själv förvalta/ spara sina tjänstepensionspengar på det ena
eller andra sättet.
Det är allmänt bekant vilken djungel pensionsbolagen utgör, med snåriga
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förvaltningsregler och därmed ringa förutsättningar för den enskilde att kunna
göra sakligt korrekta jämförelser mellan olika förvaltningsbolag beträffande
skillnader, likheter, avgifter, risker etc. Man behöver vara tämligen kunnig i
matematik och ha mycket gott om tid, om man skall göra en sådan jämförelse.
Och inte ens med dessa förutsättningar uppfyllda är det garanterat att det går att
få något tydligt valunderlag, då antalet samverkande faktorer är så stort att det
kräver tillgång till avancerad datorkraft för att göra något så när pålitliga
bedömningar och prognoser. Möjligtvis kan man med tillgång till matematikkunskaper och gott om tid sålla bort de värsta lurendrejerialternativen (de
girigaste fondförvaltarna). Och hur många svenskar har kunskaper och tid nog
för den saken?
Våra politiker har således i själva verket godkänt (lagstadgat om) ett så
extremt avancerat system, att det överstiger vanligt folks och många
matematikers förmåga att förstå och hantera detta. Systemet är således inte
designat i syfte att hjälpa den vanliga människan, utan syftet är krasst uttryckt att
maximera vinsten755 för samhällskraften B. Här kan denna dolda makt, utan att
behöva riskera större insyn, tjäna stora eller mycket stora pengar med hjälp av
detta bondfångerisystem. Ber man som nyfiken tjänstepensionär ett större bolag
att i minsta detalj förklara och redovisa hur ens avkastningar har sett ut över tid,
hur uträkningarna har gått till beträffande 40 års avsatt tjänstepension på
årslönebasis, kommer svaret i stor utsträckning att bli att man inte redovisar
dessa detaljer, då det handlar om ”företagshemligheter”...
Hallå demokrati, medbestämmande och öppenhet! Vart tog du vägen? Ser
man analytiskt på det hela, handlar det om att den anställde faktiskt principiellt
tvångsmässigt lånar ut sin tjänstepension under flera decenniers tid, dels utan
medbestämmanderätt, dels utan att få inblick i hur pengarna förvaltas - mer än
att ett summariskt saldobesked skickas ut en gång årligen, om man har tur.
Känns situationen igen? Vet då att tjänstepensionerna totalt sett handlar om
jättebelopp, där vi som enskilda individer inte vet ett smack om hur, eller av
vem eller vilka, pengarna förvaltas (hur de investeras, i vilken grad det
spekuleras med dem etcetera). Man behöver inte vara särskilt begåvad för att
inse att det är en form av ”köpa grisen i säcken” det handlar om. Den enskilde
med tjänstepension kopplad till lönen lånar de facto med tvång ut en ansenlig
del av sin inkomst till helt anonyma personer, som denne inte känner det minsta,
som man förutsätts lita på, och i vars händer man är.
Då skall man som sagt veta att tjänstepensionsbolagen rent faktiskt är att
betrakta som riskkapitalister (institutionella investerare). Det är nämligen som
dylika de hanterar tjänstepensionspengarna i sina utlåningar, investeringar och
spekulationer. Ty om man synar deras upplägg, d.v.s. deras ”förvaltning” rent
juridiskt, kan pengarna dessa bolag ansvarar för och förvaltar, ja, kanske även
dina pengar, egentligen inte ”lånas ut” (bolagen kallar det troligtvis inte för att
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”låna ut”, utan använder det lite vackrare ordet ”investera”, men det är sakligt
betraktat utlåning som det handlar om), eftersom bolagen rent formellt, lagligt,
inte är ägare till pengarna. Så ur den synvinkeln är tjänstepensionsbolagens
verksamhet att rubricera som något vid det här laget välkänt, urkundsförfalskning.
Att jag här väljer att använda detta starka ord, är avsiktligt.
Tjänstepensionsbolagen lånar ut pengar som inte är deras egna756. Jag upprepar:
Strikt juridiskt kan tjänstepensionsbolagen inte låna ut pengarna som de
tvångsförvaltar, då pengarna ägs av pensionsspararna, inte av bolagen. Ägarna
är inte tillfrågade om huruvida de går med på utlåningen/investeringen, utan den
sker självsvåldigt i bolagets regi. Att det ofrånkomligt handlar om en form av
utlåning mot ränta, oavsett om bolaget hellre vill kalla det investering, grundar
sig på att förvaltningen av pensionspengarna inte bara handlar om ”förvaring av
pengar som inte rörs”, utan att pengarna de facto används som ett riskkapital i
olika mer eller mindre spekulativa sammanhang, både här i Sverige och i
utlandet, exempelvis för köp av utländska aktier, i värsta fall i utländsk
vapenindustri etcetera.
Bolagets ”investeringar” måste vid en saklig analys betraktas som utlåning
mot ränta, där räntan kan vara positiv eller negativ beroende på om utlåningen
är lyckad eller inte. Nämnda utlåning sker som sagt utan att fråga den verkliga
ägaren, den arbetande löntagaren, om lov under sken av att det är
pensionsbolaget som är ägare, ty i annat fall hade inte någon utlåning,
”investering”, kunna ske. Vad som sker är sålunda att pensionsbolaget
falskeligen indirekt uppger sig äga pensionspengar som det lånar ut. Ingen, inte
heller riksdag eller regering, har frågat vare sig svenska folket kollektivt, eller
den enskilde individen, om det är okey att tjänstepensionsbolagen lånar ut våra
tvångsförvaltade pengar. Man kan tycka att det borde höra till vanlig hyfs att
åtminstone fråga om den saken, men icke sa Nicke.
Här tvingar man med berått mod först till sig någon annans pengar, som man
sedan, utan att fråga om lov, kallar sina eget ägda och lånar ut. Samma sak gäller
i själva verket också svenska folkets allmänna pensionspengar samt även det
privat pensionssparandet (frånsett att momentet med tvångsförvaltning inte
gäller det senare). En analys säger att riksdag och regering egenmäktigt, ”över
folkets huvud” (utan folkomröstning), har fattat beslutet att det är på det just
beskrivna sättet som ”förvaltning” av våra pensioner skall gå till, en fråga som
vad gäller folklig angelägenhetsgrad knappast kan övertrumfas - och ändå har
folket inte tillfrågats direkt. Att det förhåller på det sättet, är ett tydligt utslag av
vad jag kallar samhällets demokratiillusion. Vi lever i själva verket i hägnet av
en dold makt, i en medvetet försvagad demokrati.
De ansiktslösa styrelserna i tjänstepensionsbolagen utför sin förvaltning,
d.v.s. investerings-/spekulationsverksamhet, med våra pensionspengar med stöd
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av i riksdagen genomröstad lagstiftning, inom vars ramar tjänstepensionsbolaget
har att hålla sig. Det är på så sätt som plutokratin har nästlat sig in i och vuxit i
styrka i Sverige de senaste ca 45 åren, sedan ca 1965. Det handlar om bedragare
som inte har något som helst intresse av helhetens allra bästa, utan bara ser till
sitt eget egoistisk bästa, för att sedan, som tack, fördela småsmulor till dem som
man med korrumperade politikers och tjänstemäns bistånd bedrar.
Tjänstepensionsspararen kan ibland, dock ej alltid, välja tjänstepensionsbolag
ur ett begränsat urval, där sedan tjänstepensionen tvångsförvaltas av det valda
bolaget utifrån överordnade pensionsbestämmelser, som den enskilde inte kan
påverka. Tjänstepensionsbolaget tar precis som guldsmeden gjorde på 950-talet
ut en ”depositionsavgift” i storleksordningen en till fyra procent för att förvalta
en persons pensionspengar över tid. Vissa tjänstepensionsbolag hoppar över
förvaltningsavgifterna (motsvarande guldsmedens förvaltningsavgift), därför att
de menar att det är alltför uppenbart att det handlar om bondfångeri, och därmed
har åtminstone några av aktörerna en smula vett och antydan till moral att
indirekt säga som det är, att det handlar om ruffel och båg. Dock att märka att
man ändå deltar i bedrägeriet (urkundsförfalskningen och pyramidspelet), men
som sagt utan nämnda avgifter.
Det handlar om kolossala belopp sett över årtionden som de sammanlagt
inbetalade tjänstepensionerna från många arbetsgivarhåll representerar. Väldigt
många blivande tjänstepensionärer är berörda. Med hundratusentals, eller mer än
en miljon, svenska tjänstepensionssparare, kommer de sammantagna
”depositionsavgifterna” (det bolagen tar betalt för ”förvaltningen”) för ägarna
av tjänstepensionsbolagen att bli till den stora å som formas av många bäckar
små. Det kan handla om flera hundra miljarder kronor över en 40-årsperiod, som
ger en mycket god vinst till tjänstepensionsbolagen genom enbart de nämnda
avgifterna. Ägarna till tjänstepensionsbolagen samt riksdagen, eller de ansvariga
som godkänt och röstat igenom upplägget med förvaltningsavgifter, motiverar
dessa med att en viss administrationskostnad är skälig. Men man informerar inte
tjänstepensionsspararen om att dessa sammanlagda avgifter under 40 år för
denne kanske handlar om flera hundratusen kronor, som tjänstepensionsspararen p.g.a. okunnighet, godtrogenhet och tvång bokstavligt talat skänker
bort till nämnda bolagsägare. Utöver flera hundra miljarder kronor i vinst på
enbart avgifter sett över 40 års tid, gör ägarna till tjänstepensionsbolagen
dessutom enorma vinster genom att ”leka” med andras pengar, som de
”förvaltar” genom att köpa och sälja företag, aktier, optioner, derivat, göra
valutaspekulationer, handla på råvarubörser, köpa elektricitetskontrakt, investera
i nätbolag, och genom vanlig simpel utlåning mot ränta etcetera, etcetera i olika
riskkapitalupplägg.
För den insiktsfulle är det lätt att se att det är ”guldsmedsprincipen” med
deposition och depositionsavgift som går igen i vårt moderna samhälle. Där
dagens ”guldsmeder” (riskkapitalister/institutionella investerare, inklusive
tjänstepensionsbolagen) över huvudet på sina kunder, utan att dessa får vara
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medbestämmande över sina egna pengar, använder kundernas pengar till att i
första hand berika sig själva, göra olika vinster genom riskkapitalism
(investeringar i helt övervägande grad i form av spekulationer) av något slag.
Först i andra hand kommer ”småsmulor” kunderna tillgodo. Eller med Bernard
Lietaers ord igen:
“Dina pengars värde bestäms av ett globalt kasino av aldrig tidigare skådad omfattning:
2 biljoner dollar (2 000 miljarder dollar) omsätts varje dag på valutamarknaderna, 100
gånger mer än handelsvolymen på alla världens aktiemarknader sammantaget. Bara 2
procent av dessa valutatransaktioner avser den ’verkliga’ ekonomin som avspeglar
rörelser av verkliga varor och tjänster i världen, medan 98 procent är rent spekulativt…”
757
.

På ritbordet ligger just nu en tjänstepensionsfond som man redan börjat göra
politisk lobbying kring, och som är ”EU-orienterad” (stor helsidesannons i
åtminstone Svenska Dagbladet under senvintern 2011). En tjänstepensionskonstruktion, där man ska samla de 27 EU-ländernas samlade tjänstepensioner i
en enda jättelik EU-tjänstepensionsfond (då att betänka att EU handlar om över
en halv miljard människor). En fond som i all sin ”gigantomani” blir en
riskkapitalist (institutionell investerare) i sig, väl i klass med de mindre
kinesiska statliga investeringsfonderna. En vanlig hedgefond är en ”mikrob” vid
sidan av denna mäktiga EU-fond. Man behöver se bilden i stort för att rätt kunna
bedöma de här händelserna. Och hela tiden jämföra med den existerande
världen, så att man får proportionerna klara för sig. Människor förstår inte att de
är utsatta för en illusion (ett bedrägeri). Jag talar om att affärskrafter här håller
på att skapa en riskkapitalisternas tungviktare (institutionell investerare) inom
EU.
Om en dylik gigantisk EU-tjänstepensionsfond börjar byggas upp genom
att förslaget vinner gehör i EU-parlamentet, kommer enbart
”depositionsavgifterna” (förvaltningskostnaderna om 1 till 4 procent) att
generera tusentals miljarder euro till fondförvaltarna sett över tid. När sedan
denna jättefond med låt oss säga hävstång 1:9 multiplicerar sitt förvaltade
kapital, kommer inkomsterna (exempelvis genom utdelning på aktier eller vinst
genom köp, ”förädling” och försäljning av vårdenheter) att bli så stora att ägarna
kan börja köpa upp ”delar av hela Europa” och kränga in dessa i sina kassaskåp.
Hela tiden köpa och sälja i så korta cykler som möjligt. Hela tiden med devot
tillbedjan av vinsten - girighetens och därmed riskkapitalismens avgud.
Det stora spelhuset (världskasinot), som jag beskrev i kapitlen 8 och 9 här i
Bok II, och som jag kommer att återkomma till i Bok III som pågår i världens
ekonomi, framskymtar här tydligt. Ägarna av dessa gigantiska fonder älskar
kasinospel. De strävar efter att förvandla verklighetens globala ekonomi till en
jättelik spelhusverksamhet, som berör hela mänskligheten, inklusive åtminstone
hundra miljoner helt vanliga små och mellanstora företag världen över - utan att
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fråga dem det angår om lov. Cynism är bara förnamnet. Las Vegas, Monte Carlo
och Macao är ingenting i jämförelse. För ägarna av fondernas förvaltningsbolag
handlar det om att öka på redan gigantiska förmögenhetsinnehav, förmögenheter
som i slutänden kommer att koncentreras till en liten exklusiv grupp
insynsskyddade personer i gott sällskap av vissa invigda delar av en överstatlig
politisk EU-organisation. Redan idag ser vi en tydlig strävan mot ett
federalistiskt EU (ett Europas förenta stater758), som sålunda berör ca 500
miljoner människor, utan att dessa tillfrågas om. En EU-tjänstepensionsfond av
ovannämnt slag, styrd av en obskyr makt, inte av folket, kommer ingalunda att
skapa folkligt välstånd i Europa, utan tvärtom, eftersom det handlar om ett
finansiellt bedrägeri, som går ut på att bedra folket på pengar.

Den explosivt känsliga frågan om vem som äger759 Sveriges
Riksbank...
En parallell kan i viss mån dras till att Sveriges regering påstår att Sveriges
centralbank är till för att skapa välstånd i samhället. Regeringen påstår att
centralbanken ägs av svenska staten (folket), när det är uppenbart att det måste
finnas andra utomstående ägare med i bilden, som man inte redovisar760. Varför
skulle staten annars bete sig som en fattigman? Staten ber år efter år sina
undersåtar tvångsmässigt om bistånd i form av skatter, trots att man dagarna i
ända som påstådd ägare av Riksbanken förfogar över ett enormt kraftfullt
penningtillverkande maskineri i Riksbankens regi, med vilken man lätt borde
kunna tillverka hur mycket pengar som helst. Var finns logiken?
Som sagt, här finns gott om begravda hundar som nu behöver grävas upp.
Alternativet är att, som genom ett trollslag, göra staten, det vill säga svenska
folket, till verklig ensamägare av Riksbanken, och som enda representant för
folket, göras ensam ansvarig för all penningtillverkning i Sverige - med
motsvarande förfarande i andra länder - varpå alla världens nationer kan göras
ekonomiskt oberoende och stormrika, utan onödiga mellanhänder. Då får alla
människor det mycket bra ekonomiskt. Jag tar upp detta alternativ med staten
(folket) som ensamproducent av samhällets (folkets) pengar för att åskådliggöra
vilken kolossal skillnad detta skulle innebära i fråga om verkligt välfärdsskapande jämfört med ovannämnda föreslagna EU-fond, som redan från början
är avsedd att grundas på ett bedrägeri och en samhällsmanipulation i samma
anda som det som befläckar Sveriges nuvarande riksbank. Ty blir en sådan fond
verklighet, kommer människor att avluras kolossala avgifter sett över den långa
tid som pensionssparande i allmänhet pågår. Fonderna handlar de facto om att
en liten hemlig grupp privatpersoner önskar tillskansa sig ännu mer ekonomisk
makt, som i det långa loppet kan få katastrofala följder för hela Europa,
beroende på hur maktklicken väljer att disponera den gigantiska pensionsfonden
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och vinsterna denna genererar.
Om förvaltarna av en dylik bjässe till EU-tjänstepensionsfond beslutar sig
för att börja spekulera mot låt oss säga den finska marken, kommer Finland
försvarsmässigt att vara chanslöst - såvida man inte tillämpar det skydd mot
ekonomisk krigföring som jag skisserar i min text761. Samma sak gäller för
Island eller för den delen Sverige. Ni som är ledamöter i olika nationers
respektive regeringar och riksdagar, parlament etc. behöver därför vaksamt följa
den utveckling som nu är på gång i EU, ty finansiella atombomber håller på att
konstrueras, som i värsta fall kan användas i överraskande syften, exempelvis
för ekonomisk krigföring och blankning i olika sammanhang, på
valutamarknader, aktiemarknader, elektricitetsbörser och råvarubörser.
Om en dylik EU-fondaktör dessutom köper till sig en tätplats inom så
kallad frekvenshandel, med superdatorer direktlänkade till en närliggande börs,
blir det genast fråga om ytterligare ett övertag. Då får vi bevittna en tungviktare
som i de flesta finansiella situationer har armbågar att tränga sig först. Idag är
det förhållandevis små aktörer (institutionella investerare) som håller på med
frekvenshandel kopplade till börser, om man jämför med exempelvis en kinesisk
statlig investeringsfonds finansiella muskler med en budget som vida överstiger
den amerikanska statsskulden på drygt 16 000 miljarder dollar. Då att veta att 16
000 miljarder dollar är småpotatis när man börjar leka med tillgångarna i en
samlad EU-tjänstepensionsfond, där dessutom hävstång 1:9 tillämpas.
Jag talar här om en EU-fond som automatiskt kommer att ta plats i
kapitalismens högre finansiella liga. Här verkar personer som skapar
ekonomiska massförstörelsevapen bara för att de tycker det är kul att utveckla
egna nya varianter av kasinospel, med världens verkliga ekonomi som spelplats.
Jag talar här inte om ”amatörerna” eller ”småfolket” i kapitalistisk verksamhet,
utan om de som befinner sig på högsta spindel- och storspindelnivå, som har
dels resurser, dels regeringskontakter att kunna bygga kapitalistiska
”fondmonster” av det beskrivna slaget. Gång på gång understryker jag att man
måste ha bilden i stort klar för sig för att se hur potentiellt farligt allt detta är,
eftersom det handlar om gigantiska pyramidspel med förmåga att masspåverka.
Syftet är att först bygga upp dylika spel, sedan bringa dem i kontrollerad kollaps
i den ena cykeln efter den andra, allt för att maximera det ekonomiska utbytet
och långsiktigt förverkliga kapitalismens fyra mål.

Men det finns fler utvecklingssteg i den kapitalistiska
generalplanen...
När projektet med den nämnda gigantiska EU-tjänstepensionsfonden är i hamn,
är avsikten att skapa en ännu större EU-pensionsförvaltare (!). Här vill man
skapa en EU-pensionsfond som förvaltar alla EU-länders samlade pensioner
under ett tak, d.v.s. både de allmänna pensionerna och tjänstepensionerna. Där
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kanske också det privata pensionssparandet följer med på ett hörn. Då talar vi
om ett veritabelt ”vätebombsmonster”, som hur lätt som helst kan få hela
nationer ekonomiskt på fall genom ”investeringar” (spekulationer) inom ramen
för åtminstone 5 varianter av ekonomisk krigföring (mörklagda i sken av att man
endast sysslar med affärer).
Det läskiga i scenariet är att det i så fall är en liten grupp insynsskyddade
personer som ensamma, utomdemokratiskt, bestämmer över skeendet. Kanske
ligger det i dessa personers intresse att exempelvis ytterligare montera ned
demokratin i en viss enskild nation eller grupp av nationer i någon del av Europa
eller världen? I så fall skrivs ännu ett makalöst kapitel om makt, och konsten att
utöva den, d.v.s. på det urgamla temat härskarprincipen. När riskkapitalister
(institutionella investerare) nått den storlek vi här talar om, fattar man den saken
först när det finansiella ”vätebombskriget” är ett faktum. Då kommer alla att
förstå vad finansiell makt innebär, särskilt om utövarna, i form av en anonym
styrelse någonstans, har påtagligt svagt utvecklad etik och moral och obefintlig
känsla för det allmännas (helhetens) bästa. Det sannolika är att förvaltarna av ett
dylikt finansiellt ”vätebombsmonster” inte har några betänkligheter att detonera
detta, ty dessa människor älskar makt för maktens egen skull, och njuter av att
demonstrera den. Det är en pervers tjusning för dem att veta att de råder över
500 miljoner människors öde och välbefinnande. För att i nästa omgång kanske
leka med 6 miljarder människors bestämmelse.
Ett steg som kanske inte är så avlägset som det verkar, är att tillskapa ett
federalistiskt Europas förenta stater, i så fall en vidareutveckling av Europeiska
unionen (vilket jag redan har berört i inledningsboken). Som sedan ekonomiskt
kan länkas till Amerikas motsvarighet och kanske till ett Arabländernas ”förenta
stater”, och även till andra ”förenta stater”, tillsammans ett ännu större
ekonomiskt konglomerat, där oinskränkt världsherravälde är
slutmanifestationen. Då, om inte förr, besannas bokstavligen att ”money rules
the world”. I och med ett dylikt globalt finansiellt konglomerat baserat på
depositioner, fraktionell reserve banking762 (förmeringsverktyget) och lån mot
ränta, når det jättelika kasinot sin maximala storlek, med allt pensionssparande i
hela världen samlat under en hatt i form av en enda jättelik deposition (fond). Då
har ett finansiellt ”bombverktyg” skapats som det idag saknas namn för, med
vars hjälp kanske 99 procent av mänskligheten kan förpassas till ett ekonomiskt
slavtillstånd under världens resterande 1 procent. Där de 99 procenten lever i
armod, medan den styrande plutokratin som lever i ett obeskrivligt överflöd.
Den enskilda lilla människan måste då förmodligen betraktas som ”ingenting”,
åtminstone när det gäller inflytande, och regeringen i ett enskilt land,
exempelvis i Sverige, kommer blott att vara en marionett i den ekonomiska
världsmaktens ledband. Såvida inte denna utveckling nu kan stoppas genom att
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vi gemensamt med kraft - medan tid är - sätter ner foten och med en röst säger STOPP! Hit men inte längre!
Om man inte helt förstår nödvändigheten av den saken, anar man den
kanske ändå, och tycker antagligen att aningen känns obehaglig. Kanske tycker
man att allt känns alltför stort och komplext för att kunna greppas och åtgärdas,
och nöjer sig med detta konstaterande? Att ”det som alltid har varit, inte är
någonting man kan göra något åt”. Och så fortsätter man att vara ett lättlurat
offer.
Som du förhoppningsvis vid det här laget förstår, är det sålunda fullt
möjligt för insynsskyddade privatpersoner, med goda regerings- och
riksdagskontakter, alternativt kongress- eller parlamentskontakter, att
manipulera så att stora depositioner kommer på plats i hägnet av jättelika
riskkapitalbolag/institutionella investerare. Depositioner som sedan görs till
grund för allsköns ekonomiska upplägg och äventyrligheter drabbande hela
samhällen och gemene man. Dessa privatpersoner och riskkapitalister har
ursprungligen i princip börjat sin brottsliga bana med två tomma händer, och
hela tiden använt sig av andras kapital för att på bedräglig grund bygga egna
privata jätteförmögenheter, inte olikt jätten Glufs-Glufs med dennes två
ryggsäckar. Därmed tar vi kontakt med den historiska utvecklingen av det
internationella bankväsendet igen.
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Kapitel 57
Ett extremt känsligt affärskontrakt
Människor i gemen som försökte sig på att låna ut pengar mot
ränta…
Vanligt folk, som inte var insatta i de tre nonsensräknereglerna, som försökte sig
på att vara smarta som guldsmederna (bankirerna) och låna ut av sina egna763
pengar, upptäckte snart att detta var förenat med en betydande risk. Svinnet var
stort, samtidigt som en ränta på säg 10 procent behövde verka i tio år för att
”arbeta in” ett utlånat belopp, som under dessa tio års tid under osäkra
förhållanden skulle cirkulera i samhället bland alla möjliga slags människor.
Vanliga människor kände inte till bankirernas riskrabatt på 80 procent, som de
senares nonsensräkneregler bidrog med. Det var alltså en betydande risk att
förlora egna pengar som amatörutlånare ställdes inför, om de försökte leka
bankirer. Jag talar här om egna pengar i betydelsen att de var intjänade genom
utförd arbetsinsats på något sätt, d.v.s. ej som bankens utlåningspengar, skapade
ur tomma intet med en penningtillverkande maskin (eller i riktigt gamla tider
pengar i form av skuldbrev, utskrivna för hand). Gemene man som försökte sig
på utlåning av egna pengar riskerade sålunda att förlora alla dessa, medan
bankirerna bara riskerade en femtedel.
I början inspirerades på den tiden många regenter, och även den romersk
katolska kyrkan, av de makalösa förmögenheter som bankirerna uppenbart på
kort tid kunde bygga upp, i den mån detta inte kunde döljas (”Jätten” dolde ju så
gott det gick ”ryggsäcken på magen”764 d.v.s. guldsmederna/bankirer gömde
undan sina genom bedrägeri intjänade guldförmögenheter genom hemliga
depositioner765 hos tempelherreorden eller dess föregångare). Saken var bara
den, att när andra än bankirer försökte sig på att låna ut egna pengar (ofta guldoch silvermynt), ställdes man raskt inför faktum att svinnet blev så stort att det
inte var lönsamt. Det krävde dessutom mycket arbete att ständigt påminna folk
om att betala igen skulder. Det var inte alltid dessa skötte sina amorteringar och
räntor.
Gradvis började den ena regenten efter den andra i det dåvarande Europa
ställa sig undrande till hur bankirerna över huvud taget vågade låna ut så mycket
av egna pengar som de gjorde, när det var så riskfyllt och lätt att förlora dessa.
Folk, inklusive nämnda regenter, genomskådade inte att bankirerna i princip
hade en egen ”sedelpress i bankens källare” (i hemlighet hade skrivare som
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skrev ut handskrivna banksedlar), vilket var förbjudet. De såg inte att de var
utsatta för en perfekt penningförfalskare766 av den sort som begår inget mindre
än det perfekta brottet, där sedlarna som fördes ut var uppenbart äkta med hjälp
av perfekt penningförfalskning. Att det är först i ett bakomliggande led som
bedrägeriet är möjligt att upptäcka, där man i så fall måste få insyn dels i
bankvalvet, dels få tillgång till bankens bokföringsböcker, samtidigt som man
ombad alla låntagare att lämna tillbaka sina banksedlar (gulddepositionsbevis).
Först då skulle det stora bedrägeriet kunna upptäckas. Med ett så högintelligent
och framgångsrikt bedrägeri baserat på förskingring av depositioner deponerade
i god tro var det en enkel match att lura såväl gemene man som regenter som
rika människor. Så därför fortsatte man att klia sig i huvudet och förundra sig
över hur bankirerna kunde vara så framgångsrika.
Eftersom den öppna, officiella världen med dess ansats till universitet (som
började dyka upp i slutet av 1000-talet och början av 1100-talet i Europa) inte på
långt när hade utvecklat en matematik som kunde genomskåda det nämnda stora
bankirbedrägeriet, förblev detta en väl bevarad hemlighet. Ett bedrägeri som
sedan under århundraden gränsande till modern tid successivt kom att legaliseras
i det ena landet efter det andra genom att banklagar av olika slag instiftades till
dess hjälp.
I Sverige etablerades bedrägeriet som sagt på 1600-talet, för att sedan
undan för undan ha utvecklats. Endast pålitliga och lojala personer inom olika
offentliga förvaltningar, människor som själva på olika sätt gynnades, och som
bedömdes kunna föra det stora bedrägeriet vidare, tilläts ursprungligen bli
medlemmar i tempelherreorden. En orden som från och med år 1119, då den
instiftades, kom att bli bankirernas officiella intresseorganisation utåt sett fram
till år 1307, då organisationen plötsligt kom att upplösas med väpnat våld under
mycket uppmärksammade former. Under senare århundraden (sedan ca 1600talet) har denna äldre tiders principiella organisation återuppstått i form av dels
den internationella frimurarrörelsen767, dels i en modern variant av
tempelriddarorden. Frimurarorden såg dagens ljus i Skottland och England, för
att idag ha utvecklats till en sluten, insynskyddad och nära nog global
organisation. Utan avancerade matematik-kunskaper, hade det öppna medeltida
och därefter under de senaste 500 åren framväxande samhället i Europa inget
naturligt skydd mot den högintelligenta kriminalitet som bankväsende kom att
verkställa. Och som utvecklades till så kallad högnivåkriminalitet genom att
även statsapparater med regeringar och riksdagar/parlament/kongresser/duman
etcetera med tiden har byggts in i kriminaliteten. Verkligheten skulle visa att det
skulle ta lång tid för universitets- och högskolematematikens forskare att steg
för steg återupptäcka de matematiska grundvalarna för det stora
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bankbedrägeriet, och samtidigt analytiskt förstå och avslöja det gigantiska
pyramidspel, som utlåning mot ränta principiellt innebär i ett modernt samhälle.

Enda skyddet som fanns på 900- och 1000-talet mot bankirernas
utlåning mot ränta (d.v.s. ocker)…
var de varningar som de bägge religionerna kristendom och islam förmedlade
genom sina heliga böcker Bibeln respektive Koranen. Båda religionerna varnar
oberoende av varandra strängt mot låneverksamhet inbegripande ränta.
Varningarna mot ut- och inlåning mot ränta ges i Koranen i sura 2:276, i Bibeln
i Andra Mosebok 22:25, Femte Mosebok 23:19, Hesekiel 18:13 och i Lukas
evangelium 6:34.
Men, och detta är viktigt att se, ingen av dessa religioners heliga böcker
ger, som jag påpekat tidigare, någon särskild förklaring till varningarna, d.v.s.
varför utlåning mot ränta är en farlig princip att bygga ett samhälle på. Den typ
av analys som ger en logisk förståelse av varningen är matematisk, i form av den
matematik som lärs ut på högstadienivå i dagens skola. Och den utvecklades
först i och med att Fibonacci började visa köpmännen i Venedig och ”de
olydiga” professorerna samt ”amatörmatematikerna” vad araberna kunde
åstadkomma genom bruket av den indiska (hinduiska) nollan, tiotalsystemet, de
fyra räknesätten, elementär algebra och enklare ekvationer med fler kunskaper.
Detta i en tid när man på universiteten nöjde sig med att konstatera: ”Graeca
sunt, non leguntur” (Det betyder ”Det är på grekiska, omöjligt att läsa” och
används när text är så obegriplig att man hoppar över den), när man av och till
råkade få en och annan märklig skrift av någon gammal grekisk filosof i sin
hand, och allt som stod att läsa i den bara var obegripliga symboler och siffror.
I de muslimska delarna av Nordafrika och i större delen av Spanien på 900talet, där Koranen var stark, förbjöds penningutlåning mot ränta. Människor i de
islamiska länderna blev starkt upprörda över penningutlånare som kallade sig
guldsmeder, och som ägnade sig åt utlåning mot ränta. Upprördheten var så stor
att man bokstavligen kastade ut guldsmederna (bankirerna) från muslimskt
territorium, vilket skedde på ca 900-talet. Guldsmederna (bankirerna) förmådde
nämligen inte i tillräcklig grad muta muslimer i nyckelposition i det muslimska
samhället, för att kunna hålla sig kvar som penningutlånare mot ränta i den
muslimska sfären. Koranen med dess förbud var alltför stark, och fungerade
därmed som det skydd Koranen var avsedd att vara.
Vad muslimerna inte tog hänsyn till, när man kastade ut bankirerna och
deras familjer, var att majoriteten av det folkslag som dåtidens bankirer tillhörde
- det judiska folket - inte var bankirer och penningutlånare. Alla människor i
bankirernas folktillhörighet drogs urskillningslöst över en kam, vilket var ett
grovt övergrepp. De flesta av bankirernas folkslag var helt ovetande om
bankirernas stora bedrägeri, och var därför fullständigt oskyldiga, men blev nu
generellt förklarade som icke önskvärda medborgare. Många oskyldiga
människor kom att drabbas p.g.a. att man bland de sina hade högintelligenta
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bedragare som verkade som guldsmeder och bankirer. Inget folkslag är befriat
från kriminella individer, och det gäller och gällde givetvis även det judiska
folket.

Det viktiga affärsavtalet...
Som sagt, innehöll även Bibeln förbud mot utlåning mot ränta. Bankirer, som
tillsammans med övriga judar hade utvisats eller flytt från de muslimska
länderna, kom bland annat av den anledningen så småningom att ställas inför
kristenhetens världsliga domstol, inkvisitionen, till att börja med under milda,
toleranta former i respektive tillflyktsland. Omfattande förhör verkställdes av
romersk katolska kyrkans präster. Till att börja med gjorde den romersk katolska
kyrkan klart att man inte tolererade utlåning mot ränta inom dess maktsfär i
Europa. Detta kyrkans tydliga avståndstagande till trots, vilket indikerar dessa
bankirers skicklighet i förmågan att övertala, lyckades dessa förhandla sig till ett
historiskt affärsavtal (affärskontrakt), som jag här i min text vill fästa särskild
uppmärksamhet på. Idag talas det nämligen knappast alls om detta
betydelsefulla affärskontrakt, trots att detta utgör en hörnsten i hela universitetsoch högskolevärldens, det internationella bankväsendets och den
multinationella läkemedelsindustrins framväxt. En hörnsten är som bekant inte
vilken sten som helst i ett bygge, utan den sten på vilket allt det övriga vilar.
Som konstitutionell logiker ser jag att just detta speciella affärskontrakt var
själva entrébiljetten till bankväsendets idag globala utlåningsimperium, som har
utvecklats till en jättekartell eller ”jättebläckfisk” med 173 armar (173
centralbanksnationer). Affärskontraktet, hörnstenen i detta bygge,
framförhandlades ungefär på 1000-talet mellan den lilla grupp bankirer
(affärspersoner), som hade full tillgång till den stora hemligheten med den 6
000-åriga egyptiska matematiken och läran, som dessa hade fört med sig i sin
exil, och deras förhandlingspartner, den dåvarande romersk katolska kyrkan.768
Affärsförhandlingarna fördes först i hemlighet mellan den högsta ledningen av
den dåvarande romersk katolska kyrkan och bankirerna angående de två extremt
viktiga tillstånd som bankirerna strävade efter att få på plats i avsikt att kunna
expandera sin i början blygsamma verksamhet. Men redan från början hade
bankirerna stora planer.
Deras målsättning var på den tiden att lägga Europa under sig ekonomiskt
(en målsättning som idag är utsträckt till att omfatta hela världen) och
maktmässigt. Och vägen dit gick dels via uppbyggnaden av ett omfattande
bankväsende, som på sikt skulle ge extraordinära inkomster genom utlåning mot
ränta, dels genom att tillskansa sig makt över Europas gryende
utbildningsväsende, till att börja med främst det medicinvetenskapliga, men
senare också över en rad ytterligare vetenskapsområden, som i slutänden också
skulle leda till ökad ekonomisk makt. Idag har dessa utvecklats till att omfatta
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Bra Böckers Lexikon (1973) första upplagan i avsnittet som avhandlar akademisk medicins historia sedan ca
1100-talet med början i Europa.
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affärsområden inom läkemedelsindustrin, apoteksväsendet, energiområdet,
jordbruket, vatten- och livsmedelsförsörjningen, skogsbruket och mycket mera
inom ramen för ofta gigantiska, hemlighetsomgärdade, inte sällan global
verksamma företag.
Men makt över utbildningsväsendet skulle också medföra ytterligare en
väsentlig fördel: en möjlighet för bankirerna att skydda sin absolut största
tillgång, den hemliga läran. För samtliga de tre åtrådda sakområdena utbyggnaden av ett bankväsende, makten över den högre utbildningen och den
nya samhällsmedicinen - krävdes två separata tillstånd av den tidens mäktigaste
myndighet, den katolska kyrkan. Det fordrades att ett affärskontrakt upprättades.
Och som sagt förhandlades detta affärskontrakt fram med tillståndsgivarens,
kyrkans, välsignelse.

Affärskontraktets första tillstånd...
gällde sålunda att bankirerna skulle beviljas undantag från katolska kyrkans,
egentligen Bibelns, förbud mot in- och utlåning mot ränta.
Den romersk katolska kyrkans präster, biskopar, kardinaler, och även påven
själv skulle, när avtalet väl var i hamn, komma att se mellan fingrarna med
penningutlånarna som etablerade sig runt om i stora delar av Europa. Därmed
upphörde Bibelns väktarfunktion, att ge skydd åt det europeiska samhället mot
en expanderande ut- och inlåningsverksamhet mot ränta. Det var alltså genom
köpslående direkt med den katolska kyrkan som dåtidens bankirer lyckades få
sina tre hörnstenar på plats för bygget av sitt imperium.

Det andra tillståndet...
handlade sålunda om bankirernas visionära strävan att i ett tidigt skede skaffa
sig makt och kontroll över Europas gryende a) universitetsväsende, med den nya
framväxande b) medicinvetenskapen inkluderad, samt c) den i samhället i stor
skala introducerade nya samhällsmedicinen. Där dessa den nya medicinens båda
huvudgrenar, medicinvetenskapen och samhällsmedicinen, båda gick ut på att
undertrycka den gamla folkmedicinen, och istället framhäva
galenosmedicinens769 allena saliggörande egenskaper utifrån dolda ekonomiska
motiv. Då att veta att all medicinsk verksamhet, även den vetenskapliga, var
ytterst primitivt utvecklad under denna epok, och i högsta grad byggde på
överdrivet auktoritetstroende. Detta gällde för övrigt all vetenskaps tre ben:
vetenskaplig kunskap, vetenskapliga observation och vetenskaplig metod. Men
bankirerna insåg framåtblickande universitetsväsendets, medicinvetenskapens
och samhällsmedicinens framtida stora betydelse. De förstod att de genom att
kontrollera universitetsvärlden, också skulle kunna kontrollera (och vid behov
769

Klaudios Galenos (latin: Galenus), född 129 i Pergamon, död 199 i Rom, var en grekisk
läkare som var en av antikens främsta och mest inflytelserika läkare och medicinska
författare, och gjorde insatser bland annat inom anatomin. Galenos byggde vidare på
Hippokrates medicinska system och sammanställde omfattande skrifter, och
hans skrifter förblev den främsta auktoriteten inom medicinen fram till 1500-talet. (Wikipedia)
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begränsa) kunskapsutvecklingen, och i förlängningen affärsutvecklingen
(kapitalismens utveckling), eftersom forskning, framsteg och affärsutveckling på
många sätt går hand i hand.
Idag finns jättelika multinationella företag inom läkemedels-, kemi-,
jordbruks-, livsmedels-, energibranschen som indikeras vara nära
sammankopplade till internationellt bankväsende, och i förlängningen med
storspindlarna. Typiskt för de nämnda företagen är att de är strikt
insynsskyddade och hemlighetsfulla beträffande sina verksamheter, där de totala
affärsredovisningarna är svåröverskådliga, vilket också gäller kopplingen till
storspindlarna. Jag vill dock betona att storföretagen som här avses, indikeras
vara långt mer länkade till både varandra, till det internationella bankväsendet
och till regeringar och parlament än man har anledning att föreställa sig. Det kan
vara via informella, insynsskyddade, mer eller mindre hemliga,
kommunikationslinjer, där verkställande direktörer på toppnivå inom diverse
branscher träffar varandra och bankväsendet i interna möten och/eller i
frimurarsammanhang. Man skall här komma ihåg att överst i denna hierarki
ruvar storspindlarna, vars öppet verkande jättelika huvudorganisation är
internationella bankväsendet, medan frimurarorden i bred bemärkelse, inklusive
denna ordens hemliga lära, tillhör deras mer fördolda strukturella delar och
redskap. De insynsskyddade möten som jag här talar om leder kanske fram till
den politiska lobbyism, som, som nämnts, är mycket välorganiserad och
utvecklad idag, och som många gånger styr den politiska makten i stora delar av
världen. Och över alltihopa sålunda de så kallade storspindlarna och spindlarna
som den idag i princip styrande makten i världen. Det är bara skenbart våra
folkvalda politiker styr. Demokratin är skenbar.

Att tillskansa sig betydande makt över ett samhälles intellektuella
och sociala utveckling...
Den instans som besitter makten över världens många högre lärosäten med dess
utveckling av kunskaper på alla möjliga områden (d.v.s. har makt över det
öppna officiella forskarsamhället), kan i stor utsträckning styra
samhällsutvecklingen i världen dit den vill, och även hämma det den finner icke
önskvärt. Så har det alltid varit, vilket dessa mycket intelligenta och
framtidsplanerande storspindlar och spindlar inte har varit sena att förstå. Och
märk väl, lika viktigt som det var för de tidiga bankirerna att redan på
medeltiden kontrollera kunskapsutvecklingen, var det för dem att bevara den
egna hemliga läran fortsatt hemlig och insynsskyddad. Det öppna samhället
skulle på alla sätt förhindras att kunskapsvägen kunna avslöja lärans
högnivåmatematik och övriga innehåll, vilket kunde uppnås så länge samhället
hölls under uppsikt. Först genom kontroll av de framväxande universiteten, och
långt senare också genom att kontrollera de tusentals högskolorna liksom hela
spektrat av privata och statliga forskningsinstitut, politiska tankesmedjor
etcetera. Det var bankirernas (storspindlarnas) strategi.
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I strategin ingick också att det öppna officiella samhället förvisso skulle
tillåtas att utvecklas, men inte alls i den utsträckning som annars vore möjlig,
och endast på av bankirmakten godkända områden, den hemliga läran till skydd.
Om denna makt händelsevis märkte att samhällets kunskapsutveckling visade
tendens i oönskad riktning (mot oönskad styrka, vilket exempelvis Sverige med
fler länder faktiskt har visat i modern tid), skulle en dylik trend ganska lätt
kunna kuvas genom diverse styrmetoder. Framför allt genom generell
nedmontering av skolan och välfärden, och därmed ganska raskt en degradering
av den intelligenskvot unga människor, som normalt söker högre
vidareutbildning vid universitet, högskolor, privata och statliga
forskningsinstitut, förfogar över. Vilket också har skett. Det visar otaliga
bekräftande bevis i modern tid i bland annat Sverige. Jag talar här sålunda om
att den dolda samhällsmakten förfogar över flera sofistikerade metoder,
styrmedel, för att montera ned ett specifikt samhälles ”allmänna
intelligenskapital”. Det främsta styrredskapet är den kroniska brist på pengar,
som finns inbyggd i ett samhälle styrt efter centralbanksekonomiska770
(kapitalistiska) principer, i enlighet med den degenerativa samhällsutveckling,
som jag redovisade analysen av i de första 13 kapitlen i denna trilogins andra
del. Jag upprepar: Så talar således det historiska facit, när jag som konstitutionell
logiker analyserar bilden i stort beträffande de senaste tusen årens
samhällsutveckling i Europa, och densamma sedan slutet av 1600-talet i
Nordamerika, de geografiska områden som fått min största uppmärksamhet.
Affärsmännens andra viktiga tillståndskrav handlade om att den katolska
kyrkan, som styrde över all dåtida högre undervisning och dess utveckling, d.v.s.
över det som skulle utvecklas till universitet och högskolor, sålunda skulle ge
samma personer som berikade sig genom penningutlåning mot ränta, inflytande
över tillsättningar av dessa högre lärosätens styrelser, dekanus, rektorer och
lärare, liksom över läromedlens (böckernas) innehåll. Detta var bankirernas krav
och strävan. Dessutom, vilket är anmärkningsvärt, krävde affärsmännen/
bankirerna att få en egen vetenskapsgren införd på universiteten. Denna
vetenskapsgren, som man egenhändigt ville kontrollera, skulle med tiden få det
officiella namnet vetenskaplig medicin (medicinvetenskap). Affärsmännen
omhuldade en urgammal (en minst tusen år gammal) läkekonst, som byggde på
den grekisk-romerske läkaren Galenos (129-199 e.Kr.) fantasifulla medicinska
påståenden, rikliga skriftproduktion och föråldrade läkekonstlära från andra
århundradet e.Kr. Den läran ville bankirerna göra till en allmängiltig
kunskapsnorm i det medeltida samhället, samtidigt som den galenosmedicinska
kunskapssynen också var tänkt att dominera den medicinvetenskapliga
framtidsutvecklingen på universiteten (det är på detta sätt som det historiska
facit redovisar fakta).
Deras intresse för Galenos medicin - vid den här tiden på 1000-talet
770

Se analys FAQ-avdelningen (Frequently Asked Questions) på http://www.nyaekonomiskasystemet.se/.
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återuppväckt från sin slummer sedan romarrikets undergång - bottnade i deras
önskan att introducera en nygammal läkekonst i Europa som passade deras
syften: dels att tjäna pengar, men också, nota bene, att underminera samhället
genom att försvaga den allmänna folkhälsan (också här är det historiska facit
som bekräftar detta påstående och som de stora utredningarna får arbeta fram de
exakta referenserna till). Det senare hade också delvis med pengar att göra, men
också med en önskan om makt att kunna ”kontrollera samhället” (hur konstigt
det än kan låta). Ty människor med bräcklig hälsa har varken tid eller ork att
förkovra sig i tänkandet, i förlängningen kunskapsmässigt, och inte heller att
engagera sig på annat sätt som en motkraft till den makt som styr och
manipulerar dem. Nedmonteringen av den europeiska folkhälsan var i första
steget tänkt att ske genom att manipulativt se till att Galenos läkekonst blev
allmänt accepterad i samhället. I steg två skulle sedan medicinska
sjukdomstillstånd kunna hållas vid liv extra länge tack vare galenosmedicinens
ofullkomlighet, ja, rent skadliga inverkan. Vilket skulle vara inkomstbringande
för ett cyniskt läkarskrå och för bankirernas apoteksväsende under uppbyggnad.
Sjuka människors tillfrisknande skulle helt enkelt försvåras, och folkhälsan
skulle allmänt undermineras, var den perversa tanken. På den här tiden var
infektioner ett stort gissel, långt före antibiotikaeran. Folkmedicinen hade sina
knep baserade på lång erfarenhet, knep som många gånger gav gott resultat när
det gällde infektioner. Men här ville förespråkarna för Galenos medicin
annorlunda. Folkmedicinen och gamla välbeprövade hippokratiska medicinska
traditioner undertrycktes aktivt. Till exempel kom de dåtida vanliga
sårinfektionerna att underhållas istället för att behandlas till läkning, allt med
det cyniska syftet att dåtidens auktoriserade behandlare skulle tjäna pengar.
Cynism var sålunda bara förnamnet på bankirernas illvilliga planer på den här
tiden.
Galenos medicin, under medeltidens första hälft bortglömd i Västeuropa,
omtalades under högmedeltiden i en medicinsk encyklopedi författad av den
persiske läkaren, filosofen, poeten och vetenskapsmannen Avicenna på 1000talet. Encyklopedin hade namnet Canon (där det latinska ordet ”canon” betyder
mätsticka, ”rättesnöre”, och där titeln på Avicennas bok kanske bäst kan
översättas med ”Medicinens lag” eller ”rättesnöre”). Denne hade ägnat tid åt att
översätta, från arabiska till latin, arabiska urkunder grundade på framför allt
Galenos föråldrade läkekonstlära. Det grekiska kulturarvet, inklusive Galenos
rikhaltiga produktion, hade nämligen till viss del överlevt den tidiga medeltiden
i skydd av det östromerska, bysantinska, riket, och hade sedan levt vidare i
Orientens kulturkrets i händerna på araberna, efter att dessa hade erövrat
Alexandria år 642.
Araberna hade med stor nit och stort intresse gjort den grekiska högkulturens
kunskaper och vetenskaper, inklusive åtminstone delar av Hippokrates
respektive Galenos medicin, till sina. Det jag här önskar påvisa är att
affärsmännen/bankirerna i blickfånget gjorde ett medvetet val att introducera
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Galenos medicin i det högmedeltida europeiska samhället, som om denna
medicin var en väl beprövad och fungerande läkekonst inom ramen för ett
imponerande medicinskt referensverk, Avicennas encyklopedi Canon. Det
affärsmännen menade utgjorde god läkekonst (Galenos medicin), skulle visa sig
bli grunden för både medicinska katastrofer och stort enskilt lidande med en
allmän tillbakagång av den medicinska utvecklingen i Europa under lång tid. I
del III går jag djupare in på dessa detaljer. Det handlar nämligen om en mycket
avancerad vetenskapsmanipulation som behöver beläggas med hjälp av
avancerad konstitutionell logik som jag tar upp i del III.
Många människor skulle komma att lida helt i onödan till stora kostnader för
enskilda och samhället, därför att affärsmännens bedrägerivetenskap och
medicin i väsentliga delar kom att tillämpas under närmare 900 år ända fram till
runt 1880-talet, då de sista resterna av detta storskaliga medicinska bedrägeri
slutgiltigt kom att avföras från vetenskapsgrenen universitetsmedicin. Ett
historiskt facit av och slutomdöme över dessa affärsmäns affärsmetoder och
deras affärskontrakt med den romersk katolska kyrkan måste med nödvändighet
bli synnerligen kritiskt. De introducerade en redan från början en föråldrad
läkekonst och vetenskap i det dåvarande Europa, med allt det lidande det
medförde, enbart för att sko sig själva och för att utöva kontroll över åtminstone
delar av hela befolkningar, som ovan nämnts.
I det här sammanhanget vill jag dock att man ska förstå att min text avslöjar
att dessa affärskrafters bedrägeri sett i sin helhet är långt, långt större än så: det
omfattar samhällsbedrägerier som omfattar såväl nationalekonomi, medicin som
vetenskapsteori. Men för att nu hålla oss till affärsmännens medeltida
medicinska bedrägeri, handlade detta alltså om återinförandet av en ålderdomlig
läkekonst, som Europa för länge sedan hade glömt bort, och som man därför inte
kände till, där tanken var att denna medicin skulle ersätta den dåtida etablerade
folkmedicinen. Folkmedicinen hade vid denna tidpunkt ett starkt fäste i de breda
folklagren runt om i Europa. Samtidigt, parallellt med att
affärsmännen/bankirerna propagandistiskt spred Galenosmedicinen både på
universiteten som vetenskapsgren och ute i samhället bland allmänheten, skulle
affärsmännen/bankirerna komma att etablera ett växande nätverk av egna
apotek, som skulle sälja och tillhandahålla de produkter affärskrafternas egen
medicinvetenskap, Galenosmedicinen, förespråkade för samhällets
sjukdomsbekämpning. Dessa apotek, som började etableras någon gång under
1000-/1100-talet, är idag i själva verket ursprunget till dagens multinationella
läkemedelsindustri, en global verksamhet i likhet bankväsendet med sin 173armade kartell. Detta är ett faktum som sällan omnämns i tv-program eller
böcker som redovisar europeisk historia. Det finns sålunda en stark koppling
mellan bank- och läkemedelsföretag i världen, där den gemensamma nämnaren
är en uråldrig hemlig lära, idag i frimurarhänder. Där sålunda ursprungsförutsättningarna för både dagens bankväsende och läkemedelsindustri hårdraget
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kan sägas bygga på det ovannämnda mycket känsliga affärskontraktet med den
dåtida romersk katolska kyrkan.
Idag - också det ett anmärkningsvärt faktum, som jag redan varit inne på brukar man säga att av 10 000 nystartade företag är det efter fem år ca 1 procent,
d.v.s. 100 stycken, som återstår. Av dessa efter fem år kvarvarande företag är det
efter ytterligare ca 50 år endast 1 procent kvar. Det vill säga efter runt 55 år
finns bara 1 (ett) av 10 000 ursprungliga nystartade företag kvar. Här talar vi,
med blicken riktad på bankirernas i vardande läkemedelsindustri och
bankväsende under 1000-talet, om företagsstrukturer som överlevt inte bara i 50
år, utan ca 18 gånger 50 år. Och inte nog med det, där andra företag i världen
ofta ställs inför kraftfull konkurrens när de försöker utvecklas och överleva, har
såväl bankväsendet som den multinationella läkemedelsindustrin skapat sig en
ställning med monopol/oligopol, som starkt indikerar kartellbildning i stora
delar av världen. Sålunda entreprenörer, som demonstrerat inte bara en fast vilja
att överleva, utan att skapa sig världsdominans. Storslagna ambitioner som
påminner om en världserövrares.
Lägg noga märke till min tidigare analys, att det åtminstone teoretiskt är
tänkbart att ett välorganiserat, väletablerat multinationellt företag äger minst 10
banker fördelade på kanske tio olika nationer, och att företaget med hjälp av
dessa banker samt diskrimineringsförfaranden inom ramen för det kapitalistiska
systemet i princip kan skaffa sig centralbanksstatus. Vilket innebär att företaget
inte längre behöva bekymra sig över att gå med vinst771, eftersom detta via sina
egna internbanker hela tiden kan förse sig självt med lån utan ränta, som ganska
enkelt förmeras i storlek, så att en dollar på bara några timmar kan bli drygt 3.4
miljarder dollar. Med en dylik diskriminerande ekonomisk kraft, säger det sig
självt att det inte är några som helst problem för exempelvis den multinationella
läkemedelsindustrin att överleva ekonomiskt. Den konkurrerar ju inte på lika
villkor med de läkemedelsföretag i världen som saknar egna penningtillverkande
maskiner och som inte använder sig av fraktionell reserve banking772-metoden
att tillverka pengar, utan som är hänvisade till att via vanlig affärsverksamhet i
köp och försäljning, tjäna sina pengar i konkurrens med andra företag. Just
denna aspekt är modern nationalekonomi knäpptyst om, trots att
nationalekonomi som kunskapsområde är specialiserat på just ämnet kapitalism.

Vatikanens hemliga arkiv…
Det ovan diskuterade spektakulära affärskontraktet (affärsavtalet) mellan
katolska kyrkan och Europas tidiga bankirer finns bevarat eller har funnits
bevarats med namnunderskrifter, datum och exakt lydelsetext, med villkor och
allt, i den romersk katolska kyrkans eget hemliga arkiv, som är underjordiskt
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placerat under Vatikanstaten i Rom. Ni som kommer att medverka i de stora
utredningarna behöver sålunda leta i Vatikanens hemliga arkiv och deras
filsystem för att få tillgång till kontraktet. Kontraktet finns förmodligen också i
kopior och hos åtminstone någon av ägarfamiljerna av ättlingar till de bankirer
(guldsmeder) som tecknade kontraktet. Förmodligen finns också kontraktet i
åtminstone ett av de hemliga bibliotek som internationellt bankväsende själv har
byggt upp sedan 950-talet. Genom att ni ser vilka personerna var som
förhandlade och undertecknade kontraktet, kommer ni att kunna härleda framåt
till vår egen tid vilka ägarna till dagens centralbanker, stora multinationella
läkemedelsföretag och rader av andra stora multinationella företag är i
världssamhället, och vilka kopplingar de har till varandra, eftersom det är högst
troligt att affärsmännen som verkade på 1000-talet har låtit sitt imperium både
breddas och gå i arv inom sina familjer, eller i nära relationer till de egna
familjerna.
Idag är ägandet till såväl centralbankerna som de stora affärsbankerna,
investmentbankerna och stora finansinstituten med de stora kreditkortsföretagen
insynsskyddat, liksom olika stora multinationella företag ofta är insynsskyddade
vad gäller ägandet och den exakta företags/organisationsstrukturen. Genom att
söka sig framåt i tiden från den ursprungliga hörnstenen (affärskontraktet,
affärsavtalet), som grundlades på 1000-talet, till våra dagar, kan denna
nyckelinformation härledas fram successivt och logiskt. Ni, deltagare i de stora
utredningarna, kan på så vis arbeta i minst två riktningar: både från vår egen tid
och bakåt, och från dåtiden och framåt mot vår egen tid. Affärskontraktet är ett
unikt dokument, att likna vid att en kriminalutredare får en extremt viktig
pusselbit i sin hand. På så vis kan de personer börja identifieras och förhöras, där
så behövs, och i förekommande fall även ställas till svars. De nätverk dessa
personer omger sig med kan lokaliseras, utredas och ställas till svars.
Genom ett dylikt förfarande kan jättelika skadestånd yrkas, och nödvändiga
rättsliga omfördelningar av stora förmögenhetsvärden börja ske, nu när de stora
rättegångarna så småningom tar fart i kölvattnet på det som här avslöjas: enligt
min mening fram till idag sammanlagt tio allvarliga brott, listade i slutet av
trilogins tredje och sista del. Brottsliga verksamheter som alla bör leda till åtal.
Om den romersk katolska kyrkan händelsevis skulle sätta sig på tvären och
vägra lämna ut det famösa affärskontraktet (affärsavtalet), behöver utredarna
givetvis åberopa att allvarliga kriminella brott kan befaras ha begåtts av dessa
bankirer (affärsmän) och deras efterföljande ägargenerationer. En verkställd
jättelik kriminalitet inom ramen för världens bankväsende, inklusive stora
pyramidspel, perfekt penningförfalskning, skuldbrev som är juridiska
kontraktsbrott (urkundsförfalskning), stölder av människors egendom genom
utmätningar utifrån ogiltiga skuldbrev etcetera. Till detta kan också fogas
misstanke om högförräderi. Liksom också verkställd medicinsk kriminalitet,
som under århundraden uppsåtligen allvarligt har underminerat dels
allmänhetens hälsa, dels europeisk folkmedicinsk läkekonst under ca tusen år.
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Det senare har haft som följd att medicinska upptäckter, som sedan länge redan
egentligen är upptäckta och dokumenterade inom folkmedicinen, och också
inom den grekiska högkulturmedicinen (Hippokrates), har tvingats till
återupptäckt på omvägar via mycket besvärliga processer.
Den romersk katolska kyrkan behöver medvetandegöras om att såväl det
bankväsende som den medicinvetenskap, som detta väsende i avtal med kyrkan
fick på plats på 900- respektive 1000-talet, har åsamkat Europa stor skada. Det
galenosmedicinska synsättet förbjöds (avfördes) slutgiltigt först för ungefär 130
år sedan i samband med den stora desinfektionsaffären inom medicinen då
principen om det rena såret till slut fick sitt genombrott på 1880-talet, och det är
först i vår tid som man på allvar kan börja utreda den skada som det
internationella bankväsendet har åsamkat sin omvärld. Att det sålunda handlar
om tre slags brottsligheter av högkriminell karaktär: nationalekonomisk,
medicinsk och vetenskapsteoretisk. Det senare genom att vetenskapligt
auktoritetsmissbruk tillämpades med allvarliga samhälleliga konsekvenser:
samhällsutvecklingen hölls under lång tid tillbaka (för analys, se slutet av
trilogins del III). Det är först nu efter mycket lång tid som de tre brottsligheterna
på allvar kan börja åtgärdas i sina grundvalar.

Lite mer om den tidiga universitetsutvecklingen…
Med till en början blygsamma ansatser började det ena universitetet efter det
andra träda fram på 1000-talet och senare. Samlad kunskap från antikens stora
filosofer och matematiker, som exempelvis Pythagoras, Hippokrates, Zenon,
Sokrates, Herakleitos, Thales, Arkimedes, Euklides, Apollonius, Anaximander,
Anaximenes, Anaxagoras, Diogenes av Apollonia, Archimedes från Cyracusa,
Archelaus, Hippon, Hypatia, Aristarchos, Ptolemaios etcetera, fick dock under
hela medeltidens sista hälft föga utrymme. Den grekiska antikens landvinningar
var i och med romarrikets fall ett utraderat kapitel i det relativa kulturmörker
som sedan följde, och blev på sin höjd till kunskapsmässiga fotnoter i det lilla
som lärdes ut. Det som omnämndes om dessa antikens giganter var dessutom
ofta skrivet på latin. Cassiodorus och Boethius hade totalt sett inte hunnit
översätta särskilt mycket ursprunglig grekisk text, trots den enorma insats som
de gjorde för hand. Det vill säga något helt annat än att på några månader scanna
hela materialet via OCR-scanning och moderna översättningsprogram, där flera
hundra personer kan engageras.
Historiskt fick det som kan ses som modern kulturs vetenskapliga vagga
under antiken, på 1200-talet en viss renässans (i meningen pånyttfödelse av
principen att själv titta efter), blygsamt men ändå verkställt genom den tyske
biskopen, teologen, filosofen och naturforskaren Albertus Magnus. Magnus var
på intet vis kontroversiell, men han tittade efter själv, vilket är det som räknas,
och vilket var det nya. Samtidigt med Magnus trädde universitetsläraren Roger
Bacon fram som en skarp vetenskapsteoretiker som låg flera hundra år före sin
samtid. Bacon var en intelligent och skarp kritiker av trosuppfattningar, vars
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kunskapsvärde inte kunde bevisas (d.v.s. teologi byggd på överdriven
dogmatism, den tidens ”vetenskapliga” kunskap), som han också kallade vid
dess rätta namn, överdriven auktoritetstro. Det var tankegångar som tydligt kom
i dagen först på 1500- och 1600-talet.
En kort glimt av renässans uppstod därför i och med Bacons framträdande.
Efter Bacon blev det en paus på nära 200 år, men sedan vaknade den antågande
vetenskapsmodellen återigen till liv i och med att Leonardo da Vinci intog
scenen i slutet av 1400-talet, varefter vetenskapliga händelser skedde slag i slag
under 1500- och 1600-talet, då en rad renässanspionjärer såg dagens klara ljus.
Det var ett enormt motstånd och mörker som skulle genomträngas och lysas
upp, innan det vi kallar modern objektiv vetenskap skulle bli ett alltmer tydligt
definierat begrepp, något som på allvar kom att ske först i slutet på 1600-talet i
och med att de två matematikgiganterna Sir Isaac Newton år 1687 (snillet med
äpplet) och Gottfried Wilhelm (von) Leibnitz år 1675 trädde fram med varsin
avhandling baserad på arbeten av en rad andra renässanspionjärer, men också
innehållande eget radikalt nytänkande. Varpå dessa två matematikers
avhandlingar bokstavligen kom att bli milstolpar i samhällsutvecklingen (som
sedan möjliggjorde industrialismen) i Europa och i världen, särskilt med år 1687
som det framstående årtalet.

Hildegard av Bingen...
Här vill jag nämna en extraordinär händelse på 1100-talet: En kvinna trädde
fram i periferin av den då extremt mansdominerade tidiga universitetsvärlden.
Denna lärda kvinna visade att hon hade förstått vikten av eget självständigt,
objektivt observativt, tänkande. Hon var abbedissa, men också författare, och
skrev en rad brev till olika regenter runt om i Europa. Hildegard av Bingen var
hennes namn, och hon dokumenterade bland annat en rad folkmedicinska
kunskaper (Causae et Curae och Physica), som på detta sätt kommit
eftervärlden till kännedom under en tidsperiod då folkmedicinen annars byggde
på muntlig tradition, därför att folk i gemen då varken kunde läsa eller skriva,
samtidigt som principen att titta efter själv inte sågs med blida ögon av den
romersk katolska kyrkan. Hildegard av Bingen gjorde förutsägelser om den tid
vi själva lever i på 1900-talet och 2000-talet, bland annat om
vattenföroreningarna i Östersjön och i världshaven.773
I mitten på 1100-talet slöt sig lärarna i katedralskolan i Paris samman till vad
som började kallas universitas, ”helheter” (där universitas är en förkortning av
det ursprungliga akademiska begreppet universitas magistrorum et scholarium,
en gemenskap, en helhet av mästare [lärare] och lärlingar [elever], som jag
nämnt tidigare). År 1200 fick universitas i Paris ett officiellt erkännande med
särskilda statuter och privilegier av den dåvarande påven. År 1209 instiftades i
England universitet i Cambridge, och sedan i Oxford. Steg för steg
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introducerade universiteten i Salamanca (1218), Padua (1222), Neapel (1224),
Toulouse (1229), Avignon (1303), Rom (1303), Perugia (1308), Florens (1321),
Grenoble (1339), Pisa (1343), Prag (1348), Pavia (1361), Kraków (1364), Wien
(1365), Heidelberg (1385) o.s.v.
Det första svenska universitetet grundades i Uppsala 1477, två år före
universitetet i Köpenhamn. Idag finns det över 8 300 universitet i världen.
Dessutom ett stort antal högskolor, och idag också olika slags välrenommerade
forskningsinstitut, som jag varit inne på tidigare. Till universitetsvärlden skall,
när det gäller det som kallas forskning och utveckling, fogas hela den hemliga
militära sektorn inom forskning och utveckling, där kunskap ofta ligger ännu
mer i framkant, är ännu mer utvecklad, än vad fallet är inom det öppna officiella
samhällets universitet, högskolor och forskningsinstitut. Lägg till detta all den
kunskap som de så kallade hemliga lärorna representerar, med bland annat
frimurarlogernas hemliga lära.
Under högmedeltiden (ca år 1000-1300) rådde i utomordentligt hög grad den
överdrivna dogmatismen som vetenskapsmodell på de dåvarande universiteten.
Det vill säga man diskuterade fram och tillbaka de av antikens stora auktoriteters
tankar som man kände till, utan att utföra några egna objektiva observationer.
Man läste innantill, utan att tillföra något eget väsentligt nytänkande. Man
gjorde inga stora återupptäckter, utom de glimtar som Roger Bacon stod för med
bland annat krutets återupptäckt. Bacon var kreativ och motarbetad. Vad den
tidens akademiker tillförde mänskligheten och universiteten, om man tillförde
något, var kommentarer till vad antikens stora filosofer, i den ringa mån de var
översatta till latin, samt Bibeln, hade att säga om världen. Allt som fick
diskuteras var vad de ytterst fåtaliga universitetsläroböckerna, väl att märka
handavskrifter innan boktryckarkonsten blev ett faktum, förmedlade via
föreläsningar som i princip var dogmatiska och därmed orubbliga, absoluta
sanningar. Det var vad som tillhandahölls det öppna officiella samhället, ett
kontrollerat och styrt samhälle.
Med tiden tillfördes kommentarer till redan tidigare formulerade
kommentarer, utan att grundläggande auktoritära dogmer förändrades på något
vis i de handpräntade latinöversättningar som man hade till sitt förfogande.
”Heliga kor” förblev ”heliga kor”. Ständigt hördes fraser som Ipse dixit
Aristoteles eller Aristoteles dixit (”Aristoteles själv sade det”, d.v.s. ”I enlighet
med Aristoteles”), Liber dixit (I enlighet med Bibeln), Platon dixit, Ptolemaios
dixit etc., samtidigt som professorer och andra lärda ständigt förde fram
formuleringen: ”… i enlighet med vetenskap och beprövade veteskapliga
metoder gäller följande…”, eller ”... i enlighet med beprövade vetenskapliga
metoder fungerar den prövade/utvärderade läran (undersökta detaljen) ej
vetenskapligt…” - och därmed upphörde allt vidare ifrågasättande.
Genom att jämföra överensstämmelsen mellan texter i den egna sparsamma
universitetskurslitteraturen (teologi, medicin, astronomi, matematik, musik,
grammatik, retorik o.s.v.), som den dåvarande romersk katolska kyrkans censor
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hade godkänt som varande korrekt vetenskaplig kunskap, med de ”diverse läror
som var i svang” utanför universitetsvärlden (exempelvis alternativ och
komplementär medicin, d.v.s. den tidens folkmedicin, eller hippokratisk
medicin, som båda avvek från Galenos medicin, eller arabisk matematik, d.v.s.
delar av indisk, kinesisk matematik etc.), avgjorde man vetenskapligt om något
skulle anses fungera och vara giltigt i samhället. Att undersöka om något
fungerade vetenskapligt, innebar sålunda att undersöka om detta var i
överensstämmelse med vad den romersk katolska kyrkans censor hade sagt var
godkänd, normativ kunskap (vetenskaplig kunskap).
Det som vetenskapligt fungerade var på alla punkter i överensstämmelse
med vad som stod i universitetsdisciplinens egen lärobok, som hade gått genom
censorns nålsöga och fått godkännande som ”kunskap” (vetenskaplig kunskap).
Detta var den vetenskapliga metoden. Denna vetenskapliga metod kallades för
den beprövade vetenskapliga metoden, med hänvisning till att det var en säker
och pålitlig sanningssökande metod som användes. Det vill säga något beprövat
som höll måttet och därför innebar pålitlighet. Om avvikelse på någon enda
punkt trädde fram vid jämförelsen, förklarades hela ”läran som var i svang” som
ickefungerande i samhället. Detta då ”läran som var i svang” inte fungerade
vetenskapligt i enlighet med vetenskap och beprövade vetenskapliga metoder,
synonymt med vetenskaplig metod enligt i den romersk katolska kyrkans
högmedeltida vetenskapsmodell. Varmed frågan var avgjord.
Att lita till den egna självständiga, förutsättningslösa observations-förmågan,
d.v.s. att titta efter själv, var något uteslutet, och betraktades i allra högsta grad
som icke rumsrent, om man skulle accepteras i dåtida akademiska sammanhang
och som forskare. Idag är det okej att lita till egen självständiga
observationsförmåga, men det är fortfarande inte tillåtet att arbeta
förutsättningslöst med fokus på både helhetsanalys och första spadtagetinformation, utom inom små nischer av den grundforskning som är ofarlig för
det stora världsbedrägeriet, såsom jag varit inne på tidigare. I dagens
forskarvärld gäller fortfarande en hög grad av förutfattade förutsättningar i form
av direktiv som måste följas för att få förnyade forskningsanslag, vilket jag
tidigare nämnt.
På detta sätt kontrolleras inom universitets- och högskolevärlden i hög grad
den dag som är, att forskare håller sig inom ramarna för den givna boxens logik,
”sunt förnuftstänkande”, där forskaren förutsätts hålla sig till det som är sunt
förnuft inom den egna komplementären, d.v.s. ämnesområdet, läroboken. Med
detta vetenskapliga synsätt skyddas nämligen vitala delar av affärsmännens
(bankirernas) hemliga lära, som än idag innebär ytterst utvecklad kunskap, vilket
ni kommer att upptäcka, ni som nu kommer att få i uppgift att detaljstudera
denna hemliga lära.
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Pionjärer...
Det vi kallar banbrytande utveckling, d.v.s. det väsentliga nytänkande i
vetenskapsutvecklingen, som inträffade under den period som kallas
renässansen (som innebar en pånyttfödelse av antikens princip att själv titta efter
genom självständiga, förutsättningslösa, objektivt upprepningsbara
observationer, praktiska och teoretiska experiment, samt även med inslag av
analys av första spadtaget-information och helhetsanalyser), kom att
genomföras av märkesmän som Roger Bacon (som verkade före den egentliga
renässansen), Leonardo da Vinci, Erasmus av Rotterdam, Martin Luther,
Paracelsus (Filippus von Hohenheim), Miguel Servet, Andreas Vesalius,
Nicolaus Copernicus, Giordano Bruno, William Harvey, Johannes Kepler,
Galileo Galilei, Robert Boyle, René Descartes, och sedan av nästa generation
pionjärer med bland andra Isaac Newton och Gottfried (von) Leibnitz.
Efter denna kraftfulla demonstration, ja, explosion, av förutsättningslös
forskning (inklusive utanför boxen-logik, som bygger på en vidareutveckling av
det jag kallar första spadtaget-information, d.v.s. där helt nya logiska system
prövas), har från ca år 1800 fram till våra dagar ånyo en gradvis återgång skett
till auktoritetskontroll, där förutsättningslös helhetsanalys återigen motarbetas.
Detta har tagit sig uttryck i att forskningen åter har blivit fylld med direktiv av
olika slag, som insisterar på att man som forskare skall hålla sig till sunt förnuft
(innanför boxen logik-tänkande), om man vill bli accepterad som seriös
vetenskapsutövare.
I stället för omfattande förutsättningslösa helhetsanalyser (inklusive första
spadtaget-information och utanför boxen tänkande), betonas överdrivna
detaljstudier fyllda av förutsättningar (där uppfyllelse av förutsättningarna och
direktiven utgör villkoret för att få forskningsanslag eller för att förnya dylika,
liksom för att få goda vitsord under karriärgången). Förutsättningar som gör det
att det är näst intill omöjligt att se helheten i det ämne man forskar på, samtidigt
som det sålunda som sagt är svårt eller rent av förbjudet att forska på det som
kallas första spadtaget-information och att gå utanför boxen i tänkandet. Det har
återigen blivit mer eller mindre förbjudet att ifrågasätta ”heliga kor” (d.v.s.
definierade, på förhand givna, axiom i olika sammanhang, första spadtagetinformation) precis som det var under högmedeltiden.
Den överdrivna dogmatismen har på så sätt åter gjort entré, ”dogmatismens
renässans”, men i ny skepnad, inom ramen för objektiv reproducerbarhet.
Konsekvensen har blivit att forskare under den senaste två hundra åren och i vår
egen tid, som vill arbeta helt förutsättningslöst, med helhetssyn, och genom att
”tänka utanför boxen”, har fått lov att mer eller mindre smyga med den saken
under sken av att de följt eller följer direktiven (exakt som de stora
renässansbegåvningarna på sin tid tvingades göra). Där senare tiders forskare i
vissa av sina projekt inte sällan i smyg undersökt eller undersöker anomalier
(avvikelser) på det förutsättningslösa, helhetsfokuserade, banbrytande
renässanssättet. Dessa ”olydiga” forskare har med andra ord tillåtit sig att våga
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lämna läroböckernas väl inrutade ”sanningar”, för att producera helt nya
”läroböcker” med briljansdemonstrationer (utanför boxen-logik), ibland också
med helhetsanalyser.
I detta sammanhang träder under de senaste två hundra åren namn fram i det
klara dagsljuset som Giordano Cardano, Carl von Linné, Edward Jenner, Samuel
Hahnemann, Jöns Jacob Berzelius, Ignaz Semmelweis, Joseph Lister, Louis
Pasteur, Carl Friedrich Gauss, Nikolai Lobachevskii, János Bolyai, Bernhard
Riemann, Henri Poincaré, David Hilbert, Marie Curie, Max Planck-Lyman,
Niels Bohr, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Kurt
Gödel, Paul Dirac, Linus Pauling, Nikolas Tesla, Alan Turing, Boris Belousov,
Edward Lorenz, Robert May, Benoit Mandelbrot, Alexander Grothendieck,
Grigorij Perelman, Elisabeth Rausher, Nassim Haramein. Ytterligare en lång rad
begåvade fysiker, kemister, matematiker, arkeologer, geologer etc., som här inte
nämns, finns också med anonymt.
Därmed har du som läsare fått en bild i stort av hur det tidiga
universitetsväsendet tedde sig i sina grundvalar, och har också fått exempel på
människor som utmärkt sig med den attityd som är så viktig i
forskningssammanhang, d.v.s. attityden för att avgörande utvecklingssteg skall
kunna tas inom vetenskaper på universitet och högskolor (för att väsentliga
nytänkanden skall kunna ske). Samma attityd gäller även vår egen tid, där en
förutsättningslös forskarinställning (öppenhet för att även analysera anomalier)
med självständig observationsförmåga med inslag av briljans och omfattande
helhetsanalys, måste få utrymme. Ovannämnda pionjärer, som tagit vetenskapen
stora steg framåt, har lyckats med balansgången att på en och samma gång hålla
sig inom en skriven läroboks ramar, och föredömligt och beundransvärt gå
utanför boxen i sitt tänkande, för att skriva helt egna, nytänkande, avhandlingar,
där briljans, ja, många gånger utomordentlig briljans, har demonstrerats.
Vetenskapsutövare som inte sopade anomalierna under mattan, utan tog
avvikelserna på allvar.
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Kapitel 58
Konsten att få en affärsidé befriad från granskning
Konsten att få en affärsidé befriad från granskning…
Bankirerna (affärsmännen) visste att deras galenosmedicinska vetenskap inte
skulle ha en chans att klara en närmare undersökning, d.v.s. en granskning av
dess medicinska kvalité, som de ju påstod var den bästa och människor till hjälp,
om det på allvar skulle ifrågasättas att den höll måttet. Saken var den att
folkmedicinen förvisso inte alltid fungerande, men den fungerade i alla fall så
pass ofta och väl att erfarenheten hade lärt människor att hittar man bara en
verkligt kompetent folkmedicinutövare, så kunde man faktiskt få hjälp med en
hel del. Nu under högmedeltiden fanns det krafter som verkade för att en helt ny
samhällsmedicin skulle introduceras, Galenos medicin, och då kunde det tyckas
rimligt att först pröva denna, om den verkligen fungerade mot sjukdomar, som
den gavs ut för att göra.
Konsten att undkomma granskning, ja, du läste rätt, undkomma granskning
är det häpnadsväckande facit som historien levererar i detta sammanhang, och
som jag nu skall berätta om. På 1000-talet krävde bankirerna (affärsmännen) att
deras medicinvetenskap skulle ges samma principiella status eller rang som
Bibeln själv i ett avseende, nämligen att den skulle undantas från ifrågasättande.
De som bestämde i samhället och över universitetsundervisningen på den här
tiden menade att alla ämnen som det undervisades i på universiteten, även
nytillkommande ämnen, skulle ha samma rang som Bibeln i det avseendet att de
inte skulle få ifrågasättas. Detta för att markera att vad som där avhandlades
skulle uppfattas som så högtstående och fullkomligt, som så utvecklad kunskap,
att dessa ämnen, i likhet med Den heliga skrift, var ställda utom allt tvivel.
Därför behövde de inte granskas och heller inte utvecklas. Ämnena skulle
uppfattas som färdigutvecklade, utan behov av tillägg (utom en eller annan
kommentar som inte ändrade på något i sak).
Den romersk katolska kyrkans censor, som var en mycket mäktig person på
1000-talet och under lång tid framöver, genomförde en personlig granskning av
bankirernas medicinvetenskap genom att läsa igenom en stor del av Galenos
efterlämnade gamla skrifter, som via Avicennas Canon hade blivit överförda
från arabiska till latin. Censorn hade åtminstone en synpunkt på ändring för att
han skulle kunna godkänna Galenos medicin som prioriterad samhällsmedicin:
Eftersom den dåtida romersk katolska kyrkan tolkade Bibelns texter ytterst
ordagrant, dogmatiskt, fick inget motsägande Bibelns formuleringar förekomma
i Galenos medicin, påpekade censorn. När Bibeln därför påstår att Gud tog ett
revben av Adam och av detta skapade Eva, menade kyrkans censor, som var en
logiskt tänkande man, att mannen i så fall rimligen måste ha ett revben mindre
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än kvinnan. Detta var censorns sätt att betona att det var bokstaven som skulle
gälla. Att Bibeln talar i symbolspråk var det alltså inget att överväga, utan här
var det bokstaven som gällde, och den var vetenskap.
Nåväl, eftersom Galenos medicin i sin anatomiska del redovisade att mannen
och kvinnan har lika antal revben - det är ju bara att titta efter själv - stod
bankirerna här inför ett problem. Det löste man genom att följsamt anpassa sig
till kyrkans verklighet, varför fortsättningsvis Galenos medicin var vetenskapligt
gällande och intakt, frånsett att mannens skelett fortsättningsvis var behäftat ett
revben mindre än kvinnans, oavsett vad Galenos påstod. Men i övrigt gällde
Galenosbaserad anatomi och dennes medicinska synsätt i all undervisning, och
synsättet alltmer ute i samhället. Denna anatomiska anpassning till kyrkans
verklighet kom sedan i princip att gälla ända fram till år 1543, då flamländaren
och anatomen Andreas Vesalius, genom att tillämpa den vetenskapliga principen
att titta efter själv, pekade på det ostridiga att både mannen och kvinnan faktiskt
har lika antal revben.
Dessutom hade Vesalius vissa anmärkningar mot Galenos själv, då dennes
anatomibeskrivningar beträffande en detalj i skelettet klart visade att Galenos
hade undersökt apors anatomi, som har vissa anatomiska olikheter med
människan, trots att Galenos, som var en självhävdelsernas man, påstod sig ha
gjort sina studier på människor, en sak som nu ställde Galenos i dålig
vetenskaplig dager.774
Jag nämner revbensdetaljen för att peka på, att det vi idag kallar
vetenskapens tre hörnpelare: vetenskaplig observation, vetenskaplig metod och
vetenskaplig kunskap, hade helt annorlunda definitioner på högmedeltidens
universitet, och i många stycken i det öppna officiella samhället även senare,
egentligen ända fram till år 1687, då Newtons avhandling kom. Under denna
långa period (ca 1088-1687) var empirism - d.v.s. det som man hade sett med
egna ögon - inget som sågs som det avgörande, utan det var teologin och en
starkt överdriven dogmatism (”heliga kor”) som satt i högsätet.
Lite mer om anatomen Andreas Vesalius: Kyrkans makt var på den här tiden
stor, och att bedriva vetenskap, exempelvis genom att “med egna ögon” studera
dissekerade människors anatomi var ingen självklarhet. Vesalius tog saken i
egna händer och begav sig bland annat nattetid till en avrättningsplats i staden
där han bodde. Här hängde lik efter mördare och förbrytare och ruttnade
fastbundna vid sina stegel och hänggalgar vanligt folk till varnagel på den här
tiden. Vesalius lösgjorde eller styckade det ena liket efter det andra, en del
stadda i mer förruttnelse och stank än andra. Därefter, som en kuslig siluett mot
natthimlen, transporterade han likdelar eller hela lik till sin bostad, där Vesalius
så gott det gick återskapade åtminstone två kompletta människokroppar. I detalj
tecknade Vesalius av vad han såg. Resultatet blev så småningom en makalös
anatomibok i sju delar med text och 300 detaljerade teckningar, som mödosamt
774

I detta sammanhang kan jag rekommendera den läsvärda och välskrivna boken Läkekonstens historia av
Robin Fåhraeus, i tre delar skrivna mellan 1944-1950.
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hade överförts till träsblocksgravyrer inför tryckningen.
Boken blev med alla rätt mycket uppmärksammad - kanske alla tiders största
medicinska praktverk - och användes i praktisk anatomiundervisning ända in på
1800-talet. Bokens titel på latin: De humani corporis fabrica, libri septem (Sju
böcker om människokroppens uppbyggnad). Idag är det långt modernare och
noggrant detaljerade interaktiva datorprogram som gäller, men Vesalius arbete
är tveklöst en milstolpe, där principen att själv titta efter kom till full
demonstration. Med denna anekdot får du en inblick i hur riskfyllt och
kontroversiellt pionjärarbete kunde gå till på 1500-talet. I sin dagliga gärning
verkade annars sedermera anatomiprofessorn Andreas Vesalius i en
amfiteaterliknande undervisningssal, där de lärda satt en bra bit från liket som
dissekerades, där dissekören i centrum, troligtvis någon form av vaktmästare,
inte fick avge några kommentarer, utan bara skära, lyfta, vrida och vända på
order. På så vis pågick ett utstuderat hyckleri, där man med egna ögon kunde se
att det som Galenos anatomiska beskrivningar, vissa i katolska kyrkans
tappning, påstod, i flera detaljer var helt felaktiga. Men eftersom Galenos
medicin hade samma rang som Bibeln: att inte få ifrågasättas, var det
skådespelet ”Kejsarens nya kläder” som gällde. Det var detta hyckleri som
Vesalius bestämde sig för att bryta, vilket var modigt gjort. I hemlighet gick han
därför till den offentliga avrättningsplatsen för att få tag på lik som han själv
kunde undersöka i detalj…

Vetenskaplig observation under perioden 1100-1687...
var synonymt med att läsa innantill i en bok godkänd av den romersk katolska
kyrkans censor ”om hur verkligheten var beskaffad”. Punkt slut. Ingen rätt alls
att göra invändningar, inte ens om bokens verklighet saknade all
överensstämmelse med uppenbar verklig verklighet. Det var alltså inte
meningen att man som akademiker (forskare) i högmedeltida
vetenskapssammanhang skulle titta efter själv och dra slutsatser. Det var
ointressant vad de egna ögonen såg. Teologin var livets rättesnöre, där livets alla
väsentliga svar stod att finna. Och uttolkare av teologin var kyrkan och dess
företrädare, inklusive dess bokgranskande censorer. Endast om de egna ögonen
såg samma sak som det de censorgodkända universitetsböckerna förmedlade,
var det i sin ordning att torgföra egna observationer och synpunkter på tillvaron.
Det som stod i universitetens läroböcker var fullkomligt, tillräckligt och
okränkbart. Det var grunden för den tidens vetenskapliga observation.

Vetenskaplig metod under perioden 1100-1687...
innebar i princip samma teologiska företräde som gällde beträffande
vetenskaplig observation. Metoden innebar sålunda att läsa innantill i godkända
böcker, inklusive Den heliga skrift, och där söka sanningen. Märkvärdigare än
så var inte ”den vetenskapliga metoden”.
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Vetenskaplig kunskap under perioden 1100-1687...
Den tredje hörnpelaren i högmedeltida och även senare vetenskapsutövning, var
den kunskap som stod att finna i läroböcker godkända som kurslitteratur i
universitetsundervisning av den romersk katolska censorn. Genom att hänvisa
till att det undervisade ämnet hade upphöjts till, d.v.s. högtidligt hade förklarats
vara, vetenskaplig kunskap, blev ämnets sakinnehåll automatiskt ställt utom allt
tvivel och invändning, och kunde därmed inte ifrågasättas eller undersökas
närmare. Läroböckernas sakinnehåll var inte tillgängligt för analys. Ofta sades
just frasen, att ytterligare analys var onödig. Därmed sattes universitetskunskap
(dåtida vetenskaplig kunskap) på en piedestal, och gavs i princip rang som
Bibeln själv, som något färdigutvecklat, alla tillägg onödiga. Vetenskaplig
kunskap enligt denna definition var fullkomlig kunskap. Det smala utrymmet att
skriva kommentarer och kommentarer till kommentarer fanns, förutsatt att dessa
inte opponerade mot den vetenskapliga kunskap som originaltexten i läroboken
förmedlade. Sanningen var vad man kallar ej utvecklingsbar.
Det säger sig självt att med en konstruktion som denna, var det en lätt sak för
affärsmännen (bankirerna) att skydda sitt kunskapsrevir, den nya
samhällsmedicinen, Galenos medicin, när denna väl hade kommit på plats som
en egen vetenskapsgren med en egen lärobok, Avicennas medicinska
encyklopedi Canon (Qânûn). I princip inga invändningar kunde nu riktas mot
deras universitetsmedicinska vetenskap byggd på Galenos gamla lära. Den fick
rang av att vara fullkomlig, absolut kunskap. Nålsögat i sammanhanget var den
romersk katolska kyrkans censor, som var en vanlig människa av kött och blod.
Vilket gjorde hindret överkomligt. Bankirerna löste censorproblemet med den
omtalade stora mutan.

En tydlig cynism...
Här är det på sin plats att med historiska facit som referens understryka att
Galenos medicinvetenskap sakligt sett är en farlig medicin i sin tillämpning. Den
kom allvarligt att skada människor på många sätt och i stor samhällsskala under
lång tid. Ett exempel: Trots att läkning av infekterade sår redan enligt
Hippokrates rekommendation (500-talet f. Kr) bör ske enligt principen om det
rena såret, och trots att folkmedicinen, oberoende av Hippokrates, hade
utvecklat speciella sårförband med hjälp av utvalda läkande blad och örter
grundade på folklig erfarenhet och tradition, där såren alltid behandlades
rentvättade (principen om det rena såret) innan örterna och bladen applicerades,
valde affärsmännen att introducera ett helt motsatt synsätt, en konträr läkekonst.
Med stöd av Galenos utsagor, hävdade de att infekterade sår istället skulle
bevaras infekterade och inflammerade med tättslutande förband, som inte skulle
bytas i onödan. Ont skulle med ont fördrivas. Vilket ofta ledde till att
sårinfektionerna förvärrades, varade, och till slut inte sällan äventyrade
patienternas liv, samtidigt de arma patienterna spred en förfärlig stank omkring
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sig. Gradvis förvärrade infektioner ledde ofta till komplikationer i form av
blodförgiftning, urinvägs- och njurinfektion, lunginflammation och andra
allvarliga tillstånd. Metoden att på detta vis ”läka” ett sår genom varbildning
hade ett namn. Man talade om ”det välsignelsebringande varet” (pus bonum et
laudabile), som om metoden innebar en välsignelse, när sanningen var att
komplikationerna kom som brev på posten den ena efter den andra, där patienten
genomgick många kval tills slutligen döden i allmänhet inträdde. En förledande
illusion spelades här med andra ord ut.
Från 1100-talet ända in på 1500-talet, alltså under ca 400 år, användes denna
kvacksalverimetod, utan att invändningar fick förekomma. Varken från folkligt
eller akademiskt håll. Metoden med det välsignelsebringande varet
proklamerades vara vetenskaplig kunskap stående över alla invändningar.
Resultatet var förödande bland människor som hade infekterade sår (vanligt och
mycket fruktade på den tiden). Läkaren Galenos hade utarbetat sin ”varbildande
metod” genom att experimentera med sårade gladiatorslavar i Rom, efter deras
kamper på liv och död inför massorna i Colosseum. Här firade cynismen
triumfer: Metoden hade den fördelen att Galenos kunde tjäna en hel del pengar
innan gladiatorpatienten slutligen ofta dog under utdragna smärtor, därför att
patientens tillstånd stegvis förvärrades av Galensos behandlingar. Vilket innebar
att han som läkare behövde tillkallas många gånger innan patienten dog, vilket
var inkomstbringande.
Cynismen påminner om den som behäftar det som kallas bad science (dålig
vetenskap) i vår egen tid. På 1100-talet dök ”bad science” också upp i en då ny
tappning, introducerad av hänsynslösa affärsmän. Undermålig vetenskap blev
grunden för den affärsprincip som utvecklades på det medicinska området i det
dåvarande Europa. En affärsmannaprincip som krasst kan sammanfattas på
följande sätt: Varför göra patienten frisk? Vad skall vi då tjäna våra pengar på?
På den här tiden talade akademiska läkare till sina patienter på ett språk som var
en blandning av vanligt begripligt tungomål och latin, med förkärlek för det
senare, som bara ”de lärda” förstod, varför vanligt folk hade svårt att hänga med.
Denna tradition att mörklägga information med hjälp av latin, och att utelämna
information, när samtal fördes med patienter (för att inte oroa patienten sades
det), är något som präglade den på den gamla Galenosmedicinen baserade
medicinvetenskapen ända in på 1880-talet. Det är faktiskt samma typ av strategi
som använts i bank- och pensionsbolagssammanhang, där kunderna knappt får
veta ett skvatt om vad som pågår bakom kulisserna med deras depositioner och
utlåningar, utöver ett sporadiskt förekommande saldobesked, därför att
meningen självklart är att allmänheten inte skall ha insikt i att bank- och
pensionsförsäkringsverksamhet baseras på utlåning mot ränta är synonym med
bedrägeri. Ja, just så allvarsamt är det.
Du som läser det här med vår tids vetenskapliga och vetenskapsteoretiska
synsätt gnuggar kanske ögonen av förvåning när du läser om hur det har varit.
Min beskrivning ovan om galenosmedicinens inträde på scenen ter sig nog näst
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intill ofattbar för de flesta idag. Att det på den tiden tilläts en dylik läkekonst,
som inte på minsta vis var utprovad, och att den under så många hundra år
kunde hålla sig vid liv i samhället är uppseendeväckande. Detta kan i stor
utsträckning skyllas på den romersk katolska kyrkan. Så ser fakta ut. På den här
tiden introducerades sålunda tre jättebedrägerier parallellt i samhället:
1) ett bankväsende byggt på utlåning av pengar mot ränta,
2) den föråldrade och människofientliga Galenosmedicinen, samt
3) bankirernas inblandning i och styrning av samhällets högre utbildning, alla tre
bedrägerierna indirekt sanktionerade av den romersk katolska kyrkan genom det
famösa affärsavtalet med bankirerna.

Till slut gick det inte att upprätthålla cynismen...
Empirism, d.v.s. detta att andra via upprepningsbara experiment objektivt
bekräftar ett vetenskapligt påstående, oberoende av person, var något otänkbart
och ännu helt outvecklat under denna tid. Därför lämnades läroböckerna i
Galenos medicin i fred på universiteten utan korrigeringar under drygt 400 år,
innan tillrättalägganden, det ena efter det andra, sedan började dyka upp i och
med många uppmärksammade medicinska skandaler och affärer, den ena värre
än den andra. Det var en mycket smärtsam process för den akademiska
medicinvetenskapen, och dessa viktiga historiska händelser berörs mycket lite
eller inte alls i dagens medicinska tv-program, exempelvis de som visas på
History Channel.
Galenos medicin användes sålunda i varierad grad från 1100-talet ända fram
till 1880-talet, då de sista resterna försvann från världens universitet som
medicinsk lärdomsgrund. Cynismen gick då helt enkelt inte längre att
upprätthålla. Dess syfte hade i första hand varit att den bakomliggande dolda
penningmakten, som ofta (men förvisso inte alltid) hade kopplingar till
universitetsutbildade läkare, i gott sällskap av varandra skulle kunna tjäna så
mycket pengar som möjligt på sjuka människors tillstånd. Apoteksväsendet och
läkemedel har alltid varit stora inkomstkällor för den nämnda alliansen.
Självklart har det inom läkarkåren alltid funnits gott om varmhjärtade filantroper
också, och alla dessa måste undantas från cynikergruppen. Men dock kan man
inte bortse från att cyniska, ibland t.o.m. inhumana, läkare också förekommit,
där pengarna varit viktigare än patienterna. Det är nog tyvärr med sanningen
överensstämmande att den gamla hippokratiska läkareden: att bota när det går,
annars lindra, men alltid trösta, under den här långa epoken alltför ofta fick
stryka på foten.
Här är det befogat att dra en nutidsparallell: Sedan ett par decennier
privatiseras dagens svenska sjuk- och äldrevård i rasande takt och i stor
omfattning. Anonyma riskkapitalistbolag blir huvudmän för sjukhus,
vårdcentraler, äldreboenden, avyttrade av allmännyttan - landsting och
kommuner. Riskkapitalister, som likt forna tiders galenosmedicinska
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kunskapsutövare, endast har en enda sak i huvudet - att tjäna pengar, även om de
försöker hävda motsatsen. Känns scenariet igen? Här visar kapitalismen
verkligen sitt oförblommerade anlete.
Idag har akademisk medicin utvecklat enastående förtjänstfull läkekonst på
många områden. Sedan mer än halvtannat sekel gäller principen om det rena
såret. Inom allmänkirurgin, ortopedin, transplantationskirurgin, ja inom alla
medicinska discipliner, har stora framsteg gjorts och görs. Många värdefulla
läkemedel har uppfunnits. Men ändå finns det fortfarande allvarliga obalanser
kvar inom vetenskapsgrenen medicin, som djupast sett går att härleda så långt
tillbaka som till det famösa affärskontraktet mellan bankirerna och dåvarande
romersk katolska kyrkan på 1000-talet. Mer om dessa obalanser redovisar jag i
detalj i del III. Ty först måste du som läsare för förståelsens skull ta del av annan
information. Så mycket kan dock avslöjas att det berör ett ytterst känsligt ämne i
samhället. Nu åter till det historiska helhetsperspektivet, varpå du
förhoppningsvis skall få bilden i stort klart för dig angående vilket kolossalt
allmänmänskligt samhällslidande introduktionen och underhållandet av
egentligen bankirernas Galenos medicin kom att innebära för stora delar av
Europas folk ända fram till 1880-talet då kvarvarande rester av Galenos medicin
helt avfördes från vetenskapsgrenen medicin.

Återupptäckten av principen om det rena såret...
Det som i modern tid kallas principen om det rena såret
(desinfektionsprincipen), handlar om en återupptäckt, som ledde till en drygt 30årig skandalöst illa skött medicinsk så kallad affär (1848 - 1880). En lång rad
inflytelserika professorer och doktorer i medicin och infektionslära tog under
nämnda tid på ett överdrivet sätt avstånd från principen om ”det rena såret”.
Man valde att medvetet titta bort, trots att principen handlade om en
återupptäckt av något egentligen urgammalt och invant, som fanns dokumenterat
både av Hippokrates och folkmedicinen, och som av den orsaken i gamla tider
hade räddat oändligt många människors liv, om medicinvetenskapen i stället
hade varit lyhörd från början.
Tre av varandra oberoende forskare - Ignaz Semmelweis, Joseph Lister och
Louis Pasteur - visade med tydliga vetenskapliga indikationer på denna
återupptäckts stora sanningsvärde och förmåga att rädda miljontals människors
liv och minska deras lidande. Till slut fick principen om det rena såret en
överväldigande vetenskaplig statistisk bekräftelse genom ett experiment som har
gått till historien: Den engelska kirurgen Joseph Lister utmanade läkarkåren i
världen i ett berömt öppet brev genom att bevisa att han, Joseph Lister, professor
i kirurgi, hade fel i sin åsikt om det rena sårets betydelse. Den internationella
läkarkåren antog utmaningen, många bara i förhoppningen att kunna bevisa att
Lister, som vågade sticka ut hakan, hade fel. Med egna ögon kunde då
hundratals förvånade kirurger runt om i världen konstatera att metoden med det
rena såret fungerade häpnadsväckande väl, och att det var uppenbart att den
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räddade många liv. Först efter en omfattande serie praktiska vetenskapliga
experiment (i form av utförda knäoperationer) enligt Listers hygieniska
instruktioner, samt en noggrann genomgång av de i sammanhanget
betydelsefulla arbetena utförda av Ignaz Semmelweis, Joseph Lister och Louis
Pasteur, insåg läkarvetenskapen att modern medicinvetenskap inte längre
handlade om personliga åsikter hit och dit, såsom fallet dittills hade varit.775
Åsikter får naturligtvis vem som helst ha, men modern vetenskap (2:a
generationen av empirism, se längre fram i texten) handlade från och med nu på
1870-talet om, vare sig man stödde det eller inte, var bekväm med det eller inte,
att man som seriös vetenskapsutövare kavlade upp skjortärmarna och verkställde
objektivt upprepningsbara experiment. I dessa granskade man det som
indikerades: I detta fall en indikation om en enastående återupptäckt med
förmåga att rädda livet på oändligt många människor.
Det skandalösa i den medicinska affären om återupptäckten av det rena
såret var att dessa många professorer och doktorer aldrig utförde några egna
objektivt designade, upprepande experiment, varken beträffande Semmelweis´
eller Listers indikationer, varför hela frågan hamnade i ett limboläge, ett
förlamande moment 22, under tre årtionden, varunder endast åsikter bollades hit
och dit, fram och tillbaka. Alltså så som forskarinställningen var under den
gamla vetenskapsmodellens tid under hög- och senmedeltiden (under perioden
1000-1500). Det var denna - den överdrivet dogmatiska vetenskapliga metoden att enbart referera till en läroboks påståenden, som tydligt kom till uttryck i
denna så kallade hygienaffär. Dessa lärdas, i hög akademisk ställning,
skandalbeteende i hur de hanterade Semmelweis och Lister personligen och
dessas indikationer, var dessutom i graverande avsaknad av medkänsla, empati
och människokärlek för patienters, d.v.s. medmänniskors, lidanden och liv.
Dessa många medicinska akademiker visade tydligt att människoliv för dem inte
betydde mer än att de hellre valde att fastna i prestige- och känslostyrda
personliga konflikter, i stället för ödmjuka sig och använda något som verkade
fungera. För att i nästa steg sedan efter hand försöka förstå varför det fungerar.
Dessa akademiker var rigida och trångsynta i sitt favoriserande av Galenos
medicin, och menade att läroböckerna i Galenos medicin var överordnade
behovet av vetenskapliga experiment. Just denna affär, återupptäckten av
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För den läsare den läsare, som liksom jag tycker om film, vill jag rekommendera följande:
Exempel på filmer om Ignaz Semmelweis är:
That Mothers Might Live regisserad av Fred Zinnemann,
Semmelweis, regisserad av André De Toth,
Semmelweis – Retter der Mütter regisserad av Georg C. Klaren,
Ignaz Semmelweis – Arzt der Frauen regisserad av Michael Verhoeven,
Semmelweis, regissör Floor Maas,
Docteur Semmelweis, regissör Roger Andrieux,
Semmelweis (kortfilm), regissör Jim Berry
Ett exempel på film om Louis Pasteur är:
The Story of Louis Pasteur från 1936, regisserad av William Dieterle.
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hygienens betydelse (det rena såret), är ett av akademisk medicins mörkaste
historiska kapitel. Här demonstrerades mer än tydligt usel vetenskapsutövning.
Som att bevittna att vetenskapen i denna desinfektionsaffär under perioden
1848-1880 tog ett sjumilasteg tillbaka till medeltidens dogmatism.

Bad science…
Att en enstaka läkare ägnar sig åt bad science är allvarligt nog. För att du ännu
mer skall få en uppfattning om vad bad science innebär, redovisar jag här helt
kort tre omtalade exempel på bad science inom medicinvetenskapen i något så
när modern tid:
Först ut är lobotomiexperimentet inom psykiatrin, där den portugisiskt
läkaren Egas Moniz tilldelades Nobelpriset i medicin år 1949 ur svenska
kungens hand för den behandlingsformen. Denna ytterst kontroversiella metod
förändrade allvarligt patientens personlighet som resultat av att man går in i
hjärnans pannlob och skär av nervbanor. Syftet var att få våldsamma, gravt
oroliga och många gånger självdestruktiva mentalpatienter fogliga och lugna, till
gagn för både dem själva och vården. Lobotomi infördes och prövades av en på
den tiden ytterst frustrerad mentalsjukvård, som stod inför en många gånger
nästintill ohanterlig, kaotisk verklighet på mentalsjukhusen, vilket man måste
förstå. Men ändå måste metoden anses ha gått över gränsen till att vara inhuman,
p.g.a. det lidande den åstadkom, där människor många gånger efter ingreppet
förvandlades till vegetativa viljelösa kollin, passiviserade i årtionden innan de
avled. Nackdelarna var långt större än fördelarna. Men på 30-talet lanserades
metoden som en framgångsmetod för behandling av nämnda slags
mentalpatienter. Metoden måste i backspegeln anses ha varit en grov
felbedömning. Många hundra mentalpatienter fick utstå lobotomi fram till en bit
in på 1950-talet, då humana motkrafter fick metoden förbjuden. Det värsta var
att lobotomin ofta skedde med tvång. Många av de som utsattes kunde inte föra
sin egen talan. Många patienter dog också som direkt resultat av ”behandlingen”
inom dagar, veckor eller månader efter operationen. Nobelpristilldelningen
bidrog till att lobotomi i förstone fick anseende som ett framsteg inom psykiatrin
runt om i världen, utan att några objektiva och kompetenta etisk-moraliska
överväganden gjordes. Nobelpriskommittén i Stockholm genomförde inte heller
någon egen etisk-moralisk utvärdering, och medverkade på så sätt till att bad
science belönades med det prestigefyllda priset.776
Andra exempel på skrämmande bad science är de ”vetenskapliga studier”
som vissa tyska utexaminerade läkare utförde på koncentrationslägerfångar
under andra världskriget. En del av dessa ”vetenskapliga experimentfångar”
sänktes ned nakna, vakna och skrikande i koncentrerad svavelsyra i läderselar,
där kroppsdel efter kroppsdel löstes upp, samtidigt som läkaren känslokallt stod
bredvid och antecknade dödsförloppet i detalj. En del av dessa läkare och
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Detaljerad beskrivning av skeendena omkring lobotomi/leukotomi, se
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/psykiatri-med-ishacka.
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farmakologer (från vissa tyska läkemedelsföretag), som kallades för
”dödsänglar”, fick sina ”vetenskapliga studier” publicerade i åtminstone en
ansedd medicinsk tidskrift som ett vetenskapligt godkänt arbete. Humana krafter
fick upp ögonen för vad som pågick och stod att läsa i åtminstone denna
medicinska tidskrift. Man såg till att de nämnda ”vetenskapliga studierna”
rensades bort. Än idag återfinns emellertid en lång rad dylika ”vetenskapliga”
experimentiakttagelser i boken Handbook of Hazardous Chemical Properties.777
En rad fakta som redovisas i denna bok baseras på att de aktuella kemikalierna
(ofta ytterst farliga ämnen eller gifter), givetvis med tvång, hade applicerats på
huden, i ögonen, eller i vätska, som koncentrationslägerfångar tvingades att
dricka, eller genom att kemikalier injicerades i deras blod. Systematiskt arbetade
man sig igenom den ena kemikalien efter den andra. I boken står inget om hur
de fakta som redovisas har erhållits. Den saken får läsaren lista ut själv.

Dr Aribert Heim...
En av dessa ”dödsänglar” var SS Hauptsturmführer (motsvarar kaptens grad) Dr
Aribert Heim. Heim hade som specialitet att göra sina “patienter” livrädda för
honom innan de skulle avrättas i olika ”vetenskapliga experiment”. Heim njöt av
att bara åsynen av honom injagade skräck. Denna tyska utbildade läkare med
examen antecknade i detalj de mest ohyggliga scener, vilket skedde i
koncentrationslägren Mauthausen och Ebensee. SS-läkaren Aribert Heim
kallades för ”doktor Död” av koncentrationslägersfångarna i Mauthausen. 15
mars 1945 tillfångatogs Aribert Heim av amerikanska soldater. Han skickades
till ett läger för tyska krigsfångar, men frigavs under oklara omständigheter som om han plötsligt fick hjälp av någon. Han började sedan arbeta som
gynekolog i Baden-Baden, och höll på med denna sysselsättning fram till år
1962. Trots sin bakgrund och de rykten som florerade om honom, tillät tyska
myndigheter Heim att fortsätta arbeta som läkare i Tyskland. Heim hade vänner
med inflytande och kontakter på hög nivå i det tyska efterkrigssamhället.
Personer som försåg Heim med information om att österrikisk polis undersökte
det ena krigsbrottet efter det andra, och antagligen var honom hack i häl. År
1962 försvann Heim plötsligt från Baden-Baden. Hans gynekologipatienter hade
inte haft en aning om att det var en före detta ”dödsängel” och utbildad officer
inom Waffen-SS som man hade konsulterat i förtroende. Heim arbetade sedan i
flera länder, bland annat i Spanien, Uruguay, Argentina, Paraguay, Egypten och
Brasilien. Heims dotter har sagt att fadern dog år 1993. Någon dödsattest finns
inte, varför jakten på denna krigsförbrytare pågick även efter 1993.
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Cheremisinoff, Nicholas P. (1999) Handbook of Hazardous Chemical Properties
“This volume provides extensive health (toxicological) and safety handling information and data on over 1,000
chemicals of commercial and industrial importance” (från bokpresentationen på Bokus).
Den finns att köpa även som e-bok.
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Dr. Joseph Mengele...
Ytterligare ett exempel på bad science är det som SS-officeren (Waffen-SS
Hauptsturmführer) Dr. Joseph Mengele stod för. Mengele hade gått med i
nazisternas SS-officersutbildning år 1937 som påbyggnad på sin godkända
läkarexamen vid ett tyskt universitet. Efter östfrontstjänstgöring utsågs Mengele
till lägerläkare i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau i Polen. Mengele
kallades för just ”Dödsängeln” (Todesengel) eller ”Den vita ängeln” (Der
Weisse Engel), därför att Mengele bar vit läkarrock ovanpå sin SS-uniform när
han avrättade människor i de ohyggliga medicinska experimenten som han
utförde. Det dåvarande tyska akademiska utbildningssystemet hade inte reagerat
över att en känslomässigt störd människa hade tillåtits utbilda sig till läkare och
få godkänd examen.778

En morddömd läkarstudent på Karolinska institutets
läkarutbildning...
Än idag finns inga spärrar på tyska universitet för att släppa fram blivande
läkare av Mengeles sort, därför att särskilda psykologiska persontester779 på
personens förmåga till medkänsla, empati och människokärlek inte ingår i
antagningen till tysk läkarutbildning. Vi har likartade problem i Sverige, där inte
heller några särskilda psykologiska persontester utförs beträffande studenters
lämplighet som läkare. Karolinska institutet i Stockholm uppmärksammades den
7 november 2007 på att fanns bland de studerande. Det klargjordes då från
instanserna rektor, Antagningsnämnden och Etiska forskningsrådet vid
Karolinska institutet (The Swedish Medical Research Council´s Board for Ethics
in Research) att dessa inte hade någon formell rätt, enligt gällande regelverk, att
vägra morddömda läkarstudier(!). Man hade som antagningsnämnd nöjt sig med
att göra en intervju med studenterna, där den morddömde fanns med, utan att
stämma av de sökandes personnummer mot svenska polisens brottsregister.
Först när det uppdagades att läkarstudenten hade förfalskat sina betyg, stängdes
han av från vidare läkarutbildning. Det uppdagades då att man inte heller hade
brytt sig om att kontrollera vederbörandes betyg. Att en dylik rutin inte finns
föreskriven för att säkerställa studiebehörighet. Rektor och styrelsen för
Karolinska institutet samt Etiska forskningsrådet vid samma instans
demonstrerade på så sätt klart och tydligt att man, innan denna
uppseendeväckande händelse inträffade, hade negligerat att förebyggande ta
ställning till möjligheten att en morddömd eller på annat sätt gravt olämplig
människa söker sig till svensk läkarutbildning, och hur en dylik situation i så fall
skall hanteras, inte minst etiskt-moraliskt.
Frågan har sakligt och krasst varit aktuell ända sedan Karolinska institutet
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Författarna Lucette Matalon Lagnado och Sheila Cohn Dekel har skrivit boken Eldens Barn - Sanningen om
doktor Josef Mengele och tvillingarna i Auschwitz (2003) (Children of the Flames).
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Se analys del I kapitel 8, 10 och 12 samt del II kapitel 11, 17, 18, 29, 38, 39, 40, 54, 58 och 75
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grundades år 1810... Man kan se det som att rektor, styrelsen för Karolinska
institutet, dess medicinsk-etiska forskningsråd, Statens medicinsk-etiska råd
(SMER) och även tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen, trots Karolinska
institutets nära nog tvåhundraåriga verksamhet, har valt att strunta i denna ur
allmänhetens synpunkt viktiga fråga. Negligeringen medför att människor de
facto utsätter sig för en viss risk att konsultera och anförtro sig åt “fel sorts
läkare”, exempelvis en morddömd sådan. Detta trots att fallet med SS-läkaren
Dr Aribert Heim och dennes gynekologipraktik i Baden-Baden i Tyskland
etcetera har varit känt i humant orienterade kretsar sedan åtminstone 1960-talet,
och involverat bl.a. Simon Wiesenthal Center, som har spårar upp nazistiska
krigsförbrytare. Först när en verklig konkret händelse uppstod, med den
morddömda personen bland studenterna vid KI:s läkarutbildning, blev de
ansvariga under pinsamma och uppmärksammade former tvingade att ta
ställning.
Jag utesluter inte - det skall understrykas att det endast ett vagt antagande att man medvetet från Karolinska institutets sida, kanske med vissa delar av den
svenska statens som införstådda i saken, under lång tid har haft som en dold
agenda att tillåta en liten kvot känslomässigt störda läkarstudenter, därför att
dylika personer har bedömts ”kunna vara till nytta” i extrema läkarsammanhang.
Detta är en mycket obehaglig misstanke, som om den skulle visa sig stämma,
givetvis är ytterst allvarlig i ett humant orienterat samhälle. Jag stödjer denna
misstanke på bl.a. det som avslöjades den 29 april 2004, då åtminstone en
amerikansk läkare hade bevittnat vad som pågick i Abu Greib-fängelset i Irak
utan att ingripa eller rapporterade om den tortyr och förnedring som pågick för
att förhindra denna. Den aktuella läkarens beteende bekräftar att det hos vissa
läkare finns en utstuderad okänslighet för mänskligt lidande. Nu blev det i
stället en amerikansk soldat som till slut reagerade och med civilkurage
avslöjade den sadism och de övergrepp som skedde mot krigsfångar i Abu
Greib-fängelset. Det skall också noteras att den dåvarande amerikanska
försvarsministern, när det begav sig, valde att träda fram i en tv-intervju och
avslöja namnet på soldaten som hade visat civilkurage. Därmed utsattes soldaten
för livsfara i det patriotiskt sinnade USA.
Syftet med att jag tar upp dessa detaljer är att jag, förutom att sätta fokus på
bad science, också vill att du som läsare redan på detta stadium i texten skall
vara informerad om, och inse, hur farligt det är för ett civiliserat samhälle om
det inte finns något inbyggt samhällsskydd mot att direkt olämpliga personer får
tillträde till höga maktställningar i samhället. Personer som kanske är mycket
intelligenta eller rent av högintelligenta, men som brister i medkänsla, empati
och människokärlek på ett kanske graverande sätt när de utövar sin makt. En
dylik person kan i värsta fall ställa till förfärlig skada i ett samhälle, inte minst
genom att vederbörande, eller kanske en grupp av personer, verkar för,
exempelvis med hjälp av prestigefyllda stora prisutdelningar, att bad science
stegvis blir accepterat, rumsrent och legitimt i samhället, ja, normaliserat.
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Bidragande kan vara att bad science backas upp och omgärdas av pompa och
ståt, hög prestige och ”good will” inom ramen för världsberömmelse, pris ur en
konungs hand o.s.v.
Jag kommer i slutet av texten att ta upp ämnet igen, därför att jag bedömer
att ett nytt synsätt, en ny typ av utgångspunkter, hörnstenar, nu måste komma på
plats i det svenska samhället. Vi behöver en ingående debatt kring dessa
känsliga etisk-moraliska frågor. Detta med tanke på hur allvarligt det stora
bankbedrägeriet med sina statliga anknytningar de facto är, där liknande etiskamoraliska ofullkomligheter gör sig gällande. Hur Novemberrevolutionen och
många andra händelser under fyra århundraden med anknytning till bedrägeriet
rent faktiskt allvarligt har skadat det svenska samhället. Det har handlat om
mycket intelligenta, i bland annat frimurarnas hemliga lära780 mer eller mindre
invigda, personers verk, där dessa har haft eller har en betydande makt i det
svenska samhället, samtidigt som de krasst konstaterat har brustit eller brister i
förmåga att känna medkänsla, empati och människokärlek. Hänsynslöst har man
utnyttjat sina maktpositioner på det svenska folkets bekostnad. Ett skydd mot
människor av detta slag behöver införas i det svenska samhället.

Leonardo da Vinci (1452-1519)…
trädde fram i ramljuset som målare, skulptör, arkitekt, diktare, naturforskare och
skarpsinnig teoretiker, och utmärkte sig genom banbrytande tankegångar kring
ämnet empirism, som är vetenskapens grund. Da Vincis tankar handlade inte
bara om 2:a generationen av empirism, utan också om 3:e, och i vissa avseenden
till och med om 4:e generationen av empirism, för den som har ögon att se med
(se längre fram i texten). Da Vinci menade att matematiken utgör skiljelinjen
mellan vetenskap och allmänt tyckande (åsikter). Att det är en väsentlig skillnad
mellan att ha åsikter hit och dit, och att pröva något i enlighet med empirismens
strikta regelverk. Leonardo da Vinci betonade nödvändigheten av praktiska
experiment, och att utförda praktiska experiment skulle kunna upprepas under
förhållanden som varieras för att man skall kunna vara helt säker på resultatet.
Det mångfacetterade geniet förespråkade 7 principer att ta hänsyn till
forskningssammanhang:
1) Curiosita - obändig nyfikenhet på livet och på lärandet,
2) Dimostrazione - lusten att pröva, experimentera och lära av misstag,
3) Senzazione - sinnena och deras betydelse, inte minst seendet,
4) Sfumato - en vilja att omfamna motsatser, paradoxer och hantera osäkerhet,
5) Arte/scienza - utveckling av balans mellan vetenskap och konst, fakta och intuition,
6) Corporalita - att utveckla balans mellan kropp och själ, fysisk hälsa och välmående
samt
7) Connessione - att ge erkänsla och uppskatta alltings samband, att tänka i system.

780

Se analys i del II kapitel 6, 26, 45-55, 57-67, 73, 75, 78-81
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Som du förstår, var da Vinci mycket utvecklad i sitt tänkande, särskilt med tanke
på att han levde i en helt annan tid än vår, under andra hälften av 1400-talet och
början av 1500-talet.
Ungefär samtida med Leonardi da Vinci var kardinalen Franciscus Maria
Casinus (Nicholas av Cusa eller Casunus). Denne var beläst, vetenskapligt
intresserad och öppen för att sanningar (dogmer) kunde behöva utvecklas.
Kardinal Casinus var intresserad av såväl matematisk logik som empirism. På så
sätt fanns insikt även inom den romersk katolska kyrkan om vad matematisk
logik och empirism innebar, men kardinal Casinus var försiktig med att ställa sig
i opposition mot kyrkan.
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Kapitel 59
Den grandiosa mutan
Därmed återvänder vi till affärsmännens (bankirernas) muta till den romersk
katolska kyrkans förmån i syfte att bli friköpta från Bibelns förbud mot utlåning
av pengar mot ränta och för att tillskansa sig inflytande över det framväxande
universitetsväsendet.
Från den ena stunden till den andra tystnade den romersk katolska kyrkans
kritik av bankirernas utlåningsverksamhet mot ränta, trots att det var uppenbart
att denna trotsade Bibelns ord. Priset det kostade affärsmännen att dels bli
befriade från Bibelns ränteförbud, dels få vetenskapsgrenen Galenos medicin
etablerad som allenarådande av sitt slag på de framväxande universiteten, få
kontrollen över apoteksväsendet, samt inflytande över universitetsstyrningen,
var en muta av absolut enastående grandiost slag till - den katolska kyrkan.
Dessa affärsmän ville inte enbart få det ovannämnda på plats; de ville dessutom
demonstrera, kanske skryta, inför omvärlden med vilka förmågor de besatt.
Mutan innebar att bankirerna åtog sig att bygga mer än etthundra väldiga
katedraler under loppet av drygt 200 år. Förmodligen handlade mutan om fler
katedraler än så, men tempelherreordens bankirer skulle komma att bli abrupt
avbrutna fredagen den 13 oktober 1307, vilket jag återkommer till. Här skall
man förstå att de 100 katedralerna, som man till stor del lyckades färdigställa
som utlovat, representerade en samlad förmögenhet som är så enorm att den är
nästintill omöjlig att uppskatta i reda pengar och ifråga om arbetsinsats. Även
för guldsmederna, som nu hade börjat kalla sig för bankirer, och som hade byggt
upp ansenliga rikedomar genom sina bedrägerier, var det här mycket pengar. Så
här långt komna i sin bankutveckling, använde man sig av följande tre
illusionskonster:
Illusionen med ”egna ur tomma intet med hävstång781”, där den perfekta
penningförfalskningen är en del.
Illusionen med de två förmögenheterna (Illusionen med jätten med de två
ryggsäckarna782).
Illusionen med att låna ut något man inte äger som medel att kunna tjäna ränta
och pantvärde (Utlåningsillusionen).
Utåt gav bankirerna sken av att de ägde egna jättelika rikedomar som grund för
den enorma mutan. Sanningen var att man inte hade några pengar ens i närheten
781
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Se analys del II kapitel 45, 47, 59, 79-81
Se analys del II kapitel 50 och 59
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av vad mutan kostade. Men man löste problemet på samma förskingrande och
brottsliga sätt som när man lurade skjortan av de rika i den först etablerade
guldsmedsverksamheten: Man skapade helt enkelt en ny, ännu större,
deposition783. Ungefär som det EU-anknutna gigantiska tjänstepensionsbolaget
ämnar göra i modern tid: Hela tiden arbeta utifrån i princip två tomma händer.
Dra till sig depositioner, som man sedan de facto förskingrar, utan att de som
deponerar förstår den saken. Hela tiden ge sken av att depositörerna till fullo kan
lita på förvaltaren, att det deponerade finns i tryggt, säkert och skyddat förvar
och när som helst kan hämtas ut. Den här gången handlade det om man behövde
få in absolut jättelika depositioner, som till 80 procent skulle förskingras och till
20 procent hållas i beredskap för att kunna lämnas ut till depositörerna på dessas
önskemål enligt handelsmönstret - om handelsmönstret höll vill säga. Och det
var just här som det känsliga låg. Ty erfarenheten hade redan visat bankirerna att
handelsmönstret inte alltid var att lita på...
Fredagen den 13 oktober 1307 skulle den saken komma att demonstreras
med besked: handelsmönstret kollapsade likt en härdsmälta av enorma
dimensioner, som blev till en fullständig katastrof för bankirerna. En kollaps
som var långt allvarligare än en vanlig bankrusning (uttagsanstormning), som är
nog så allvarlig i sig. Plötsligt ville alla ha ut sina deponerade tillgångar på en
och samma gång, vilket var en omöjlighet för bankirerna att efterkomma. Vilket
gjorde människor mycket, mycket arga. Bankirernas kunder (depositörerna) på
den här tiden var främst rika och förmögna människor, ofta med stor makt och
stort inflytande i samhället, kände sig nu lurade, varför de förvandlades till
bankirernas farliga fiender. Ja, det gick så långt att det utlöstes ett veritabelt
blodbad på bankirer, där många bland dessa kom att både jagas och avrättas,
vissa efter att ha torterats för att de skulle avslöja var de hade ”gömt”
depositionerna de inte kunde betala ut. Saken var ju den att det endast fanns kvar
delar av de deponerade förmögenheterna i bankirernas valv. Merparten hade ju
som sagt förskingrats, och sedan med hävstång lånats ut mot ränta för att främst
bekosta de enorma katedralbyggena, men också bygget av universitet, av många
apotek, och för att organisera medicinsk undervisningsverksamhet. Fakta som
historieböcker talar mycket lite om, eller inte alls.
Då att veta att dessa fakta inte alls är svåra att härleda logiskt, om man går
på djupet i de register och bokföringar som finns sparade i anslutning till det
som har verkställts inom ramen för English Common Law784 sedan 1100-talet.
Just dessa register och bokföringar kommer att spela stor roll i de kommande
stora utredningarna, då de kan analyseras på djupet med hjälp av verktyget
konstitutionell logik. Det är bara att räkna sig fram till diverse facit: vilka rika
personer som historiskt har varit involverade, hur stora förmögenhetsvärdena är
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som har bollats hit och dit, och vilka förvaltarna har varit och är. Till dags dato
har dessa förvaltare (bankirer med bulvaner) varit skyddade av mutade och
korrumperade regeringar och diverse högt uppsatta myndighetspersoner i olika
nationer. I och med de mycket stora avslöjanden som nu verkställs av många
personer på en gång, bland annat genom min trilogi, kommer det att framstå som
obestridligt att delar av regeringar, parlament, säkerhetstjänster, statliga verk och
myndigheter etcetera är djupt involverade i all denna högnivåkriminalitet. Och
därmed kommer detta skydd för de inblandade att upphöra, varvid det blir
möjligt att bland annat vidta de nämnda djuplodande analyserna. Mycket av
skumrasket har sålunda varit strikt insynsskyddat, särskilt vilka förvaltarna har
varit, ljusskygga individer som i århundraden har byggt sin existens och tjuvnad
på principen med de tre nonsensräknereglerna och hävstången. Mycket skall upp
till ytan.
Men åter till kollapsen år 1307: Vad bankirerna (tempelherreordens elit av
högre militära officierare, som samtidigt var bankirer) hade tjänat under de
gångna nästan 200 åren sedan år 1119 fram till den stora bankkollapsen var
framför allt räntor, men många gånger också panter, och det var dessa
pengar/värden som bankirernas skarprättare ville åt. Det är inte svårt att förstå
att såväl tempelherreorden som bankirerna fick mycket dåligt rykte i och med
dessa händelser. Det som absolut inte fick ske, hade nu plötsligt blivit
verklighet, vilket innebar ett kolossalt bakslag för de affärskrafter som redan på
den tiden hade för avsikt, d.v.s. som affärsplan, att bygga det alleuropeiska
bankväsende och högkriminella imperium, som vi i dag, år 2013, ser
förverkligat.
Om man ur bankirsynpunkt jämför denna svarta fredag med finanskraschen
den 15 september 2008, då Lehman Brothers gick i konkurs, som var en mycket
allvarlig och omskriven händelse i sig, som vi vet med globala återverkningar,
var 1307 års händelse långt värre, därför vad som då inträffade innebar en
fullständig katastrof för bankirerna. 2008 års kollaps innebar bara att ett litet
”offerlamm” försakades till Mammons ära. I sin devota tillbedjan av girighetens
gud offrade bankirmakten en av sina omätliga tillgångar (en av sina stora
investmentbanker), där det avsedda syftet var att lösa ut just det som blev
följden: den globala finansiella kris, som vi fortfarande känner sviterna av.
Man skulle också kunna se det som skedde som ett ”bondeoffer” i ett
tusenårigt pågående schackparti mellan samhället, som har de vita pjäserna, och
plutokratin, som har svart. Där varje pjäs som ”svart” slår ut, innebär en
decimering av ”vits” (samhällets) välstånd, demokrati och fortsatta
försvarsförmåga. Där varje schackdrag är noga övervägt av den skickligare
spelaren, svart, som fuskar utan att vi vit vet om det. Inget lämnas åt slumpen.
Där målet är att göra vit schack matt, d.v.s. helt försvarslös. I den strategin
spelar ett bondeoffer likt Lehman Brothers ingen stor roll med hänsyn till svarts
övertag på alla plan. Tvärt om ger bondeoffret svart möjlighet till ytterligare
övertag i spelet genom att utrymme skapas de fem svärdens illusionsnummer.
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Kattens lek med råttan? Kanske - såvida inte vit med sina återstående
spelresurser och god rådgivning, vilket är min uppgift att bistå med, ganska
snabbt och oväntat kan vända på steken och låsa in svarts kung i ett schack mattläge. Ett tydligt tecken på svarts aktuella spelövertag är att den pågående
finansiella samhällskrisen, särskilt kännbar i Europa, har möjliggjort en helt ny,
öppen, och som det verkar seriös, diskussion om att lek med råttan? Kanske såvida inte vit med sina återstående spelresurser ganska snabbt börjar propagera
för att Europeiska unionen borde vidareutvecklas i federalistisk riktning till ett
centralstyrt Europas förenta stater785. Den tanken var omöjlig att ens viska om
före den 15 september 2008786. Idag 2013 pågår en debatt i dessa känsliga
frågor787 vilket jag nämnde i del I.

Ett gott rykte har alltid varit av yttersta vikt för bankirerna...
Som sagt, var 1307 års händelser ur bankirsynpunkt långt, långt värre än den
självorsakade finanskraschen den 15 september 2008. En jämförelse som dagens
medier och läroböcker i ekonomisk historia och nationalekonomi, liksom för
övrigt populärvetenskapliga tv-kanaler som History Channel, som når många
människor, ytterst knapphändigt, eller inte alls, tar upp och förmedlar till
studenter eller till allmänheten. Ett utslag av att förutsättningslösa
helhetsanalyser undertrycks. Just detta ger en viss uppfattning om hur väl
bankirmakten idag kontrollerar medier, universitet, högskolor,
forskningsinstitut, politiska tankesmedjor angående vad som får och inte får
publiceras (hur väl man i modern tid har lyckas dölja sitt bedrägliga förflutna det
fåtal gånger detta historiskt har gått över styr).
Självklart har bankirerna erfarenhet av för dem kritiska situationer i det
förgångna, där deras bedrägeri i princip mer eller mindre har blivit avslöjat,
situationer som de ogärna pratar om utåt, men som noga blivit dagbokfört
internt. Att de hållit så tyst om dylika händelser, hänger givetvis samman med
att incidenter av det här slaget ingalunda gagnar bankväsendet, ja att allmän
kännedom om dylika händelser rent av allvarligt skulle skada dess rykte och
trovärdighet som en uppburen och nödvändig del av samhället. Istället skulle
bankirerna då framstå som just det de är: kriminella, som cyniskt lurar andra
människor. Väl att märka att jag här talar om bankväsendets högsta nivåer:
spindlar, storspindlar och deras invigda, d.v.s. i brottsligheten införstådda
underlydande verkställande organisationsnivåer. Naturligtvis utgörs majoriteten
anställda inom bankväsendet världen över av vanliga tjänstemän på lägre nivåer
i de många organisationerna, och dessa många människor är inte invigda och
anar sällan något, och skall av den orsaken betraktas som helt oskyldiga i
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sammanhanget.
Ett gott rykte har alltid varit av yttersta vikt i bankirsammanhang, vilket
också har gällt sidoverksamheterna: den medicinska sfären, apoteksväsendet och
universitetsvärlden, allt för att beslöja det stora bedrägeriet. Det är självklart att
ett skamfilat rykte inte har gynnat bedragarnas affärer och verksamheter, särskilt
som dessa ofta varit och är ”VIP-personer” i samhällslivet. Ovannämnda History
Channel är en del av Rupert Murdochs media-koncern, som spelade huvudrollen
i den relativt nyligen avslöjade telefonavlyssningsskandalen i England (som
bland annat involverade kändisar, politiker, minst en högt uppsatt polischef och
drottningfamiljen. News Corporation, där Rupert Murdoch är grundare,
huvudägare, styrelseordförande och VD, är en viktig mediainstans i samhället,
med stor makt över delar av media i hela världen, demonstrerade här en
graverande brist på omdöme. Murdochs rykte förbättras knappast av att hans
History Channel har ägnat sig åt historieförfalskning beträffande flera viktiga
historiska skeenden. Jag tänker dels på undanhållandet av information kring den
samhällsfarliga universitetsmedicinen, som var i bruk under den långa perioden
mellan ca år 1100 och 1880 (undanhållande av vital information kring
universitetsmedicinens verkliga bevekelsegrunder, som var till skada för
allmänheten), dels att History Channel effektivt undanhåller att objektivt och
sakligt redovisa överhuvudtaget någonting om den stora bankkollapsen fredagen
den 13 oktober 1307, dess kopplingar till tempelherreorden och till dagens
finansiella sammanbrott. Idag verkar tempelherreordens efterföljare
frimurarorden vara intimt sammanlänkad med media788. Min rekommendation
är att de kommande stora utredningarna djupgående undersöker alla eventuella
kopplingar mellan Murdoch-koncernen och frimurarorden med dess
bankväsende, spindlar, storspindlar, och regerings- och parlamentskontakter i
världen. Nu åter till 1100-talet.

Åter till 1100-talet…
Genom mutor och korruption genomförde tempelherreordens högre officersskikt
i England under 1100-talet en lagstiftning som skulle få namnet English
Common Law. Delar av denna lagstiftning (vissa särskilda paragrafer) innehåller
en illusion, som skulle komma att bli en stor succé bland rika människor, och
som gjorde det möjligt för tempelherreordens högre officersskikt (bankirerna)
att få fram de nödvändiga, absolut enorma, depositionerna de behövde för att
skapa alla de utlåningspengar, som i sin tur behövdes som grund för den stora
mutan. Där jättelika förskingrade delar av depositionerna medelst
hävstångsprincipen flerfaldigades fem (1+4) gånger före utlåning. Och där
bankirernas utlånade pengar i första hand skulle komma att finansiera den stora
mutans huvudändamål, katedralbyggena. (I mutan ingick också byggandet av
universitet, praktfulla byggnader åt tempelherreordens i sig och åt dess högsta
788

Se analys i del II kapitel 6, 26, 45-55, 57-67, 73, 75, 78-81
605

officerare, samt mutor och korruption av annat slag.) En gång till: Affärsidén
gick alltså ut på att denna gång komma över absolut enorma mängder guld,
silver, ädelstenar, lantegendomar, gods, palats, slott, skogar, vattentäkter, sjöar
etcetera, som rika människor i Europa ägde, och som skulle användas som en
sammanlagd jättedeposition inför utlåning genom sedvanligt hävstångsförfarande (det som idag är fraktionell reserve banking789).
De särskilda paragraferna i English Common Law stipulerar att det skall
vara möjligt för en rik eller förmögen person att ”ge bort”, d.v.s. överlåta, sin
samlade rikedom och förmögenhet till en betrodd förvaltare (på engelska
trustee, härlett från ordet trust, ”lita på”). Sken skulle därigenom ges att den rike
eller förmögne gav bort (donerade) sin förmögenhet till förvaltaren,
organisationen tempelherreorden. Därmed förlorade den rike/förmögne sin
juridiska äganderätt till rikedomen eller förmögenheten. Ytligt betraktat såg det
alltså ut som om den rike och förmögne helt plötsligt frivilligt hade gått med på
att bli fattig som en kyrkråtta, och enbart på grund av stor generositet hade
skänkt bort sin rikedom och förmögenhet till tempelherreorden. När man tränger
bakom denna illusion och avslöjar sanningen, ser man att förvaltaren
(tempelherreorden) i själva verket enbart skulle ägna sig åt just förvaltning av
den övertagna rikedomen, som vanligt i förtroendefullt samförstånd med den
rike. Bakom fanns nämligen en dold, hemlig överenskommelse om att den rike
fortfarande skulle ha full kontroll över sin förmögenhet. Man byggde alltså in en
lagstiftning som lagstiftade bort dåtidens juridiska regelverk för ägande, så att
det på ytan såg ut som om den rike och förmögne har blivit fattig och medellös.
Ett dylikt upplägg visade sig nämligen vara ytterst tilltalande och attraktivt för
åtskilliga rika och förmögna människor av flera anledningar, som jag helt kort
skall redogöra för.

Tre argument ingick i marknadsföringen av de nya trusterna
(”tillitskonstruktionen”)…
Bankirernas första marknadsförings- eller övertalningsargument var att de rika
och förmögna borde börja tänka i nya tankebanor, att den som inte äger något,
inte heller kan förlora något. På så vis skulle de rika och förmögna slippa
behöva tänka på och gruva sig över att de riskerade bli utsatta för stöld eller
annan förlust av sina deponerade förmögenheter (trots att det var just den saken
som sedan skulle ske genom de stora depositionsförskingringarna, där väldiga
”lastbilar790” gång efter annan ”körde ut sin last” av utlåningspengar till
samhället på order av tempelherrarna).
Andra marknadsföringstricket eller -argumentet för att få rika människor att
inse att bankirerna borde ta över den formella äganderätten var att övertyga de
rika om att när man plötsligt gick från rik till fattig, skulle man därmed också bli
undantagen från alla eventuella skadeståndsprocesser, eftersom sådana mot
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fattigt folk var meningslösa. Rika skulle på så sätt befrias från skadestånd, som
förekommer i de många affärer som man som rik gör, i och med att de juridiskt
inte längre ägde några pengar, vilket istället ankom på förvaltaren. I en dylik
eventuell skadeståndsprocess fick det givetvis inte komma fram att det fanns ett
hemligt avtal i bakgrunden, om att den rike och förmögne i praktiken fortfarande
hade full kontroll över sin rikedom och förmögenhet, och att allt därför bara var
ett spel för galleriet. Den hemliga uppgörelsen med förvaltaren måste alltså
förbli hemlig, så att den rike och förmögne vid en eventuell process förklarades
som medellös.
Ett tredje marknadsföringsargument var att den i en trust deponerade
rikedomen eller förmögenheten med fördel borde förvaltas inom ett juridiskt
lagområde, en jurisdiktion, exempelvis i en speciell nation, där
förmögenhetsskatten var lägre än i den nation där den rike själv bodde. Det vill
säga att det är principen för skatteplanering som här avslöjar sig, och då talar vi
om 1100-talet.
Dessa tre marknadsföringsargument kom att bli en stor succé! Återigen visade
dessa depositionsbedragare att de hade djupgående psykologiska insikter om hur
människor fungerar. Allt går att genomföra, bara man undanhåller dem man
lurar att man själv är en bedragare, som i princip förskingrar det mesta av
depositionerna. De rika och förmögna kom bokstavligen att stå på kö för att få
”ge bort” sina rikedomar och förmögenheter till bankirerna, som i och med detta
fick en absolut gigantisk sammantagen deposition på plats, och med denna som
grund, kunde börja tillverka bluffpengar, d.v.s. luftpengar, perfekt förfalskade
pengar, som påstods vara egna791, allt i enlighet med tre nonsensräknereglerna
egna ur tomma intet med hävstång, det som idag är det matematiska
fundamentet för fraktional reserve banking.

En finstilt text fanns i det juridiska avtalet mellan förvaltaren,
tempelherreorden och den rike…
Som vanligt i banksammanhang fanns det en finstilt text i avtalet, som
markerade att depositören aldrig fick ställa frågor till förvaltaren om hur
förvaltningen gick till (att likna vid nutidens hemlighetsmakeri kring hur våra
tjänstepensioner förvaltas). Hur förvaltningen gick till var en affärsangelägenhet
som bara angick förvaltaren. Däremot kunde depositören, nu eufemistiskt kallad
förmånstagare i det hemliga avtalet, skriva sina letters of intent
(avsiktsförklaringar), där önskemål i hemlighet framfördes om hur stora delar av
förmögenheten som depositören årligen önskade få utbetalda i egenskap av
förmånstagare (operating agent), vanligtvis fyra utbetalningar per år.
(Inom parentes sagt, för att du skall se det hela kopplat till vår egen tid,
brukade i Amerika på 1900-talet, dit English Common Law exporterades, rika
personer sinsemellan skämta om att John D. Rockefeller hälsade på andra
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”fattiga depositörer” [förmånstagare, operating agents] med orden: ”Jag äger
ingenting men kontrollerar allting” med hänsyftning på den enorma
förmögenhet Rockefeller inte längre ägde formellt juridisk, men till 100 procent
kontrollerade precis som tidigare.)
Så här gick det alltså till i det medeltida Europa, och så här går det just nu till
i världen bland dem som äger centralbanker, vissa multinationella företag
etcetera: de äger ingenting strikt juridiskt, men i praktiken kontrollerar de sakligt
sett gigantiska överförmögenheter, som är så stora att det är svårt att förstå deras
omfattning. (Inte heller ovannämnda känsliga fakta beträffande trolleriet med
English Common Law berättar History Channel något om, trots att det gäller en
ekonomisk händelse under medeltiden av stor betydelse, som i hög grad har
påverkat, och ännu påverkar, det juridiska ägandet av stora
rikedomar/förmögenheter.)
Här vill jag framhålla att det är delar av dessa ansamlade överförmögenheter
som nu kommer att börja strömma tillbaka till den allmänhet som under
århundraden har blivit grundlurad till följd av bankernas magiska trolleriillusion
(illusionen med eget ur tomma intet med hävstång), som inkluderar perfekt
penningförfalskning792, illusionen med de två förmögenheterna (illusionen med
jätten med de två ryggsäckarna), illusionskonsten att medelst utlåning av något
icke ägt, tjäna ränta och pantvärde (utlåningsillusionen) och de ytterligare 18
illusioner som jag tar upp i min text (jag tar alltså upp långt fler pågående
illusioner än ovannämnda, men väljer att namnge endast ett begränsat antal av
dem). Det är utifrån dessa i största hemlighet undanstoppade jättelika
förmögenheter, bestående av enorma mängder guld, silver, ädelstenar,
lantegendomar, gods, palats, slott, skogar, vattentäkter, sjöar, vattendrag
etcetera, som de stora skadestånden kommer att reglera, varpå lika enorma
rikedomar kommer att återgå till människor, kanske därför att deras mormor och
morfar, farmor och farfar eller ännu långt tidigare släktled har blivit lurade i
detta mänsklighetens förmodligen mest omfattande bedrägeri.
Från år 1119 fram till 1307 skedde en massiv ökning av penningmängden i
form av perfekt förfalskade banksedlar (gulddepositionsbevis, utlåningspengar,
”lastbilens utlaster”) i Europa. Tempelherrarna, som inte längre nödvändigtvis
kallade sig bankirer, utan hellre tempelherrar, eller ibland korsriddare av högre
officersgrad, organiserade på 1200-talet en verksamhet som för tankarna till vad
som idag är en europeisk centralbank. En central där sedlar gällande i flera
nationer tillverkades, eftersom tempelriddare vid det här laget hade utvecklat ett
välorganiserat nätverk över stora delar av Europa. Centralen, som tillverkade
stora mängder gulddepositionsbevis, utlåningspengar, ”lastbilsutlaster”793, som
gällde över hela Europa, kom att bli en tillverkningsfabrik för banksedlar. Den
tidens banksedlar skrevs ut för hand, och de fördes ut i det europeiska samhället
792

Se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 24-25, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50, 55,
57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
793
Se analys del II kapitel 51
608

dels som lånepengar, dels som betalning för material och utfört byggnadsarbete
beträffande katedralerna, de nya universiteten, apoteken etcetera.
Idag, för att åskådliggöra likheten, är Europeiska centralbanken (ECB) en
central som är en slags fabrik för tillverkningen av vår tids gulddepositionsbevis,
d.v.s. eurosedlar, som används av för närvarande 17 EU-länder under namnet
euro. Då, på 1100- och 1200-talet fram till 1307, var det tempelherreordens
banksedlar (gulddepositionsbevis) som tillverkades, förmodligen genom att
tusentals människor satt och handplitade varje sedel vid helt vanliga skrivbord
på olika platser runt om i Europa. Gutenbergs boktryckarkonst, den första
fungerande tryckpressen, var ännu ej introducerad, åtminstone inte offentligt,
varför tekniken att trycka sedlar ännu var okänd. Ni som handlägger de
kommande stora utredningarna får ta reda på om det kan ha varit så att den
dåvarande ”europeiska centralbanken” kanske också vid denna punkt tillämpade
högutvecklade kunskaper, så att man via en ”förtida” hemligt uppsatt tryckpress
kanske tillverkade banksedlar i stor samhällsskala? I så fall i förbud mot även
den tidens lagstiftning, som förbjöd privatpersoner att tillverka egna pengar i sin
källare på eget bevåg, eftersom ett lands regent hade monopol på den saken.
Bedrägeriet med den tidens centralbank byggde alltså på att människor i
gemen, affärsidkare och även regenter, som lånade pengar mot ränta, skulle tro
att tempelherreordens tempelriddare i hög officersgrad (bankirerna) hade
jättelika egna förmögenheter i reserv i sina bakgrundsvalv, förmögenheter som
de lånade ut av ren välvilja. Sålunda principiellt samma bedrägeriupplägg som
banker tillämpar idag, där människor iluras uppfattningen att bankerna använder
egna bakgrundsresurser när de lånar ut pengar. Nutidens europeiska
centralbanksbedrägeri går ut på att banken med berått mod låter påskina att den
är ägare till de tusentals miljarder euro som den nyskapar ut tomma intet och
lånar ut, trots att det nämnda ägarskapet är oreglerat i euroländernas samlade
lagstiftning, lika oreglerat för alla 17 nationer som omfattas.
Trots att ägarskapsfrågan inte är lagligt reglerad, låter sålunda nämnda
centralbank (ECB), i gott sällskap med andra centralbanker världen över, och
affärbanker med för den delen, oblygt och falskt påskina att det är den som är
ägare till alla de euro den producerar och lånar ut. Kriminellt så att det skriker
om det. Då nämnda ägarskapslucka är ett faktum, är det i själva verket en
juridisk omöjlighet för den moderna centralbanken i Schweiz att låna ut pengar
(euro), på det sätt som man bevisligen gör, men det struntar man i, ty annars
skulle ju bedrägeriet inte kunna genomföras. På den här punkten är bedrägeriet
är en form av juridiskt kontraktsbrott (urkundsförfalskning), väl genomgånget i
texten vid det här laget. Genom att se hur bedrägeriet gick till på 1200-talet, ser
man den gemensamma nämnaren med hur bedrägeriet går till idag. En tanke
med alla mina upprepningar är att du som läsare skall träna dig i att göra
associationer mellan olika tidsepoker. Det mesta går nämligen igen. Så
småningom leder detta till en förmåga att se allt i allt större perspektiv, till slut i
helhetsbilder, hela sammanhang på en gång, vilket är mina böckers mål.
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Nämnda associativa tänkande är början till det jag kallar briljanstänkande, att
med naturlig förmåga tänka ”utanför boxen”. En förmåga som går alldeles
utmärkt att träna upp.
Jag upprepar: Finansieringen av den stora mutan skedde genom att
tempelherreordens tempelriddare i hög officersgrad (bankirerna) gav sken av att
de lånade ut av sin egen förmögenhet, på samma sätt som deras föregångare, de
tidiga guldsmederna, hade gett sken av att låna ut pengar garanterade av eget ägt
guld. Guld som i verkligheten mestadels inte existerade, utan som var luft- eller
bluffguld. Återigen handlade det om luft, d.v.s. enorma mängder luftguld.

De kolossala katedralerna började byggas...
Samtidigt som det omfattande nätverket av apotek sammankopplade med den
nya samhällsmedicinen Galenos medicin nu började befästa sin plats, valde den
romersk katolska kyrkans högsta instans - påven – att officiellt ta avstånd från
den vitt utbredda folkmedicinen. Påven trädde fram vid åtminstone fyra tillfällen
och utfärdade alltmer hätska attacker mot folkmedicinen i form av fyra
bannlysningar mot några av dess mest prominenta företrädare.
Mitt i allt detta, som var inledningen till en folkförföljelse av såväl
folkmedicinens representanter som politiskt och religiöst oliktänkande, som
katharer och valdeser, började kolossala katedraler att byggas. Varje katedral var
så väldig, att det kunde ta ett eller flera sekel att färdigställa en sådan i alla dess
detaljer. En överväldigande skönhet och harmoni i välavstämda proportioner
trädde fram inför dåtidens ögon i dessa häpnadsväckande byggnadsverk, och för
den delen även inför nutidens. ”Den som har ögon att se med” ser att det är inget
mindre än en högkulturs efterlämnade arkitektoniska och utvecklade
byggnadskunskaper som under en förhållandevis kort tidsperiod om ca 200 år
lyser upp ett i övrigt kulturellt mörker, som sedan skulle komma att fördunklas
ytterligare.
Under medeltiden fram till början av 1100-talet var Europa vant vid den
förhållandevis outvecklade romerska arkitekturen, där begreppet hållfasthetslära
befann sig på ett nybörjarstadium. Hur man kombinerar magnifik resning av
stenkolosser som vackert bär upp stora stentyngder, hade man ingen aning om. I
katedralerna reser sig kolossala stentyngder, ”som vore de fjäderlätta och
uppburna av osynliga krafter”, för att poetiskt försöka beskriva den grad av
utvecklad hållfasthetslära katedralbyggarna använde sig av.
När jag som matematiker studerar den gotiska arkitekturen i dessa många
katedraler häpnar jag över hur ofta det gyllene snittets balansprincip mellan
proportioner träder fram tillsammans med andra serier av proportioner, som i
speciella tonskalor följer på varandra. Jag förbluffas över hur utvecklad den
gamla egyptiska vetenskapen var beträffande avancerad hållfasthetslära, i hur
man fulländat fördelar en tyngd, på det att stora tyngder kan staplas på varandra
till en till synes skör höjd, och ändå förbli stabila genom att krafterna fördelas
utåt i vackra sidopelarkonstruktioner. Något som idag kan beräknas med
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gymnasiematematik och i viss mån högre matematik än så med hjälp av
variationskalkyl, gyllene snittet och logaritmiska funktioner (den så kallade
spegelinversen av exponentialfunktionsprincipen). En barnlek för dagens
välutbildade ingenjörer, men något enastående i en tid då professorer i
matematik vid den tidens universitet hade fullt upp med bokstavssiffrorna i
romersk armématematik, som användes till dess Leonardo Fibonacci trädde fram
på 1200-talet och förenklade livet.
På så sätt ställdes den officiella öppna kunskapseliten på universiteten inför
en typ av kunskaper som de inte alls begrep, utan stod gapande inför. Man
beskådade, häpnade och imponerades av den prakt och överlägsenhet i allt man
såg, både i det matematiska, det arkitektoniska och beträffande hållfasthets- och
proportionsläran. Jag vet inte om du som läser detta har varit inne i en katedral
någon gång som jämförelse till en vanlig kyrka? Skillnaden är enorm, och det
måste upplevas hur välavstämt exempelvis akustiken fortplantar sig, om man
sjunger på olika platser i en stor katedral, med hur denna svarar i väggarna.
Rymden, den känsla som de höga spetsbågsvalven förmedlar, det speciella
glaset och ljuset i ”rosenfönstren”, ja, det är mycket som är enastående med
katedralerna. Dessa fullständigt dignar av symboler hämtade från
tempelherreordens hemliga lära, som idag är frimurarordens.
Tempelherreorden har alltså återuppstått under renässansen i form av
frimurarorden, som det verkar först i Skottland alldeles i slutet av 1500-talet,
med förekomst i England sedan mitten av 1600-talet, där orden tycks ha
blomstrat rejält under 1700-talet med export till Nordamerika på 1730-talet
(bland annat var Benjamin Franklin och George Washington frimurare).
Kontinentala Europa fick sin första storloge i Frankrike 1733 (allt enligt
engelska Wikipedia). Hur den vidare spridningen sedan gick till i detalj,
överlåter jag till de stora kommande utredningarna att ta reda på. När jag i
fortsättningen i texten talar om frimurarordens hemliga lära, inbegriper jag
samtidigt den hemliga del av högkulturkunskap som fanns inom
tempelherreorden mellan åren 1119 och 1307. Det vill säga de förborgade
kraftfulla högkulturkunskaper som jag återkommer gång på gång till i min text,
och som spelar så stor roll även idag. Kunskaper, som det inte är meningen att
folk i gemen skall ha insikt i, men som jag nu väljer att berätta om, som utnyttjas
som grund för en global samhällsmanipulation. Jag upprepar: Högkulturkunskaper som egentligen är neutrala till sin karaktär, men som medvetet
används på ett sätt som skadar människor och hela samhällen, t.ex. på det sätt
som det internationella bankväsendet har valt att bygga upp sin makt och
rikedom i världen, det som vi kallar kapitalismens princip.
Katedralerna, vars bygge var det väsentliga i den stora mutan, är som ett
magnifikt visitkort som dessa tempelherrar mycket medvetet har lämnat efter sig
för att tala om för omvärlden att ”vi existerar”. ”Nu vet ni den saken, och har
fått bevittna dels vilka enastående kunskaper, dels vilken enastående rikedom vi
besitter. Där den öppna officiella världens dokumenterade kunskaper ännu bara
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är en skugga av våra. Där ni bara är i vardande av vad vi redan vet och
tillämpar inom ramen för den hemliga undervisning som vi bedriver på våra
insynsskyddade ’universitet’, som idag världens samlade frimurarrörelse består
oss med.” Att vara invigd medlem i modernt frimureri, innebär att utbilda sig i
kunskaper som det öppna samhällets moderna universitet och högskolor inte är i
närheten av. Kunskaper som är så avancerade, att de för att kunna förstås och
hanteras vetenskapligt riktigt och kompetent, kräver en väsentligt utvidgad
vetenskapsmodell. Det är därför som jag i min trilogis tredje del introducerar
(lanserar) en ny, jämfört med dagens officiellt gällande vetenskapsteoretiska
modell, väsentligt mer utvecklad och uppdaterad vetenskapsteoretisk modell
(den 4:e generationen av empirism).
Här bör man notera att dagens vetenskapsdiscipliner i de flesta fall
fortfarande hänger fast vid den outvecklade 2:a generationen av empirism,
frånsett att man inom modern högre matematik och inom vissa delar av fysikoch kemivetenskapen, och möjligen också inom vissa ytterligare vetenskapliga
områden, förstått att använda 3:e generationen av empirism. 4:e generationen av
empirism däremot är fortfarande ett vetenskapligt ”tabula rasa”. Då att veta att
denna 4:e empirismgeneration är som att sätta en reamotor bakpå ”den
vetenskapliga vagnen” jämfört med att denna dessförinnan varit dragen av
hästar. Det vetenskapliga utvecklingssteget mellan 2:a och 4:e generationen av
empirism är helt enkelt enastående, kan jag försäkra. Det är därför sakligt sett ett
vetenskapligt sjumilakliv som tas i och med att den 4:e generationen av
empirism på allvar introduceras i samhället, vilket du som läsare kommer att
förstå när du tar del av dessa detaljer i del III av trilogin. Men för de
hemlighetsfulla innehavarna av frimureriets högre grader är 4.e generationens
empirism inget nytt, utan tvärt om välkända och välbeprövade kunskaper, d.v.s.
”gammal skåpmat”. Ty det som jag torgför i trilogins tredje del angående
empirism är i sig inget nytt.

Om den moderna filosofen Whitehead hade haft full insikt i
frimurarordens (storspindlarnas) hemliga lära…
hade han kunnat säga att vår moderna filosofi, frimurarordens hemliga lära
inkluderad, utgör betydligt mera än ”endast några få fotnoter till Platon and
Aristoteles” samlade verk. Till exempel är bankväsendets tre nonsensräkneregler
en kraftfull demonstration av hur ”filosofi” i form av logiska strukturer har
etablerats i ett samhälle i form av en mäktig serie illusioner. Något som inte med
ett ord berörs i den officiella öppna universitets- och högskoleundervisningen
(eller för den delen i History Channels program) vågar jag påstå, därför att det
inte är meningen att den vanliga människan, den vanliga studenten, som går i
öppen officiell högre undervisning, skall få insikter i vad som egentligen pågår
och sker i samhället, det som illusionerna gör allt för att mörklägga.
Inte nog med att både katedralerna och de första universiteten kom på plats
under denna medeltida epok; de kostades dessutom på ett överdåd av konstnärlig
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utsmyckning, i högsta grad förenligt med högkultur. Man hade en mycket
generös inställning och sparade inte på pengarna. Begreppet grandios muta har
därför en saklig grund.

Regenterna i det dåvarande Europa stod vid sidan om och såg
förundrade på undret som skedde…
Det var nu som tempelherreordens tempelriddare i hög officersgrad (bankirerna)
gjorde ett misstag. I sin iver att demonstrera sin egen överlägsenhet och fiktiva
rikedom, och samtidiga iver att uppfylla affärskontraktet med den romersk
katolska kyrkan, förbisåg bankirerna hur Kontinentaleuropas regenter skulle
reagera. Där de senare sålunda från första parkett bevittnade magnifik kultur
med en exempellös ekonomisk finansiering träda fram, utan att de själva var ens
i närheten av att kunna prestera något liknande. Deras ekonomiska
tillkortakommande berodde till stor del på att de inte hade lärt sig att
grundmässigt hantera monetärt finansierad ekonomi, något som jag berörde i
samband med analysen av det engelska tallysystemet794 och de 29 regenter som
följde på kung Henry I mellan år 1135 och 1649. De ”gödslade och vårdade inte
åkern”, d.v.s. förde inte ut pengar till samhället i tillräcklig grad, för att knyta an
till Hjalmar Schachts795 samhällsnycklar, om hur en väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi skall skötas. I stället skördade dessa regenter ”åkern”
(samhället) i förtid, med följd att deras undersåtar betyngdes av ett högt
skattetryck helt i onödan med välståndseftersläpningar. När nu regenterna såg
denna enastående rikedom och prakt träda fram, samtidigt som deras egen
ekonomiska makt kändes hotad, reagerade de.
Reaktionen var sålunda en följd av att regenterna började uppleva
tempelherreordens tempelriddare i hög officersgrad (bankirerna) som ett hot.
Till saken hörde också att denna tempelherreorden hade börjat bygga en egen
armé av så kallade korsriddare. En armé som i samarbete med den romersk
katolska kyrkan sedermera skulle komma att genomföra flera så kallade korståg
i vad som proklamerades som heliga krig i Guds namn. Den hotbild som
regenterna såg i tempelherrarna, och började diskutera sinsemellan, var därför
komplex: militär, ekonomisk och kunskapsmässig. Regenterna häpnade över att
dessa tempelherrar tillika militära officerare och affärsmän verkade ha
outtömliga egna förmögenheter, som de villigt lånade ut av till höger och
vänster, trots att regenterna själva hade konstaterat att det var i högsta grad
riskabelt och förenat med omfattande svinn att bete sig på det sättet, låna ut egna
pengar mot ränta. Hur gick det hela egentligen ihop, undrade man? Regent på
regent började inse att deras egna penningtillverkande maskiner inte ens var i
närheten av att kunna producera den imponerande prakt som dessa tempelherrar
i den ena staden efter den andra demonstrerade som sina visitkort. Avundsjuka
794
795

Se analys del II kapitel 7, 25, 28-32, 35, 39-40, 42, 45, 59, 62-63, 66, 70 och 80
Se analys i del II kapitel 25-46, 48, 59, 62-63, 66-70, 80

613

och också oro grodde hos många av regenterna. Höll man på att förlora sin makt
till dessa affärsmän? Vad var det som pågick?
Eftersom det öppna officiella samhället inte ens var i närheten av
kunskapsgrunden för det stora bedrägeriet, kunde detta inte ens i sin vildaste
fantasi genomskåda det som modern högre matematik först på 1790-talet i den
ena detaljen efter den andra skulle börja förstå. Med tanke på att vi idag har över
8 300 universitet, ett stort antal högskolor, många prestigefyllda
forskningsinstitut (både statliga och privata), många politiska partiers
tankesmedjor runt om i världen, samt hela den hemliga militära forskningssidan,
den civila sidans alla författare, undersökande journalister, filmproducenter,
skådespelare etcetera, där alla dessa nämnda instanser reflekterar och analyserar
var och en på sitt vis, ofta med gott anslag, måste man konstatera att världens
samlade officiella intelligentia idag tillsammans utgör en mycket betydande
kraft. Denna text är ett utslag av denna kraft.
Vad som dessutom började göra sig gällande i det medeltida tidsskede vi nu
behandlar i det dåvarande Europa - vilket är värt att notera - var konsekvensen av
den matematiskt omöjliga situationen, som den omfattande utlåningen mot ränta
till samhället så småningom gav upphov till, d.v.s. pyramidspelskonsekvensen
av att mindre pengar fördes ut i samhällsekonomin än vad som krävdes tillbaka
av utlånaren (tempelherreorden). I början, under årtionden, skedde ett
ekonomiskt uppsving (en högkonjunktur), därför att de väldiga mängderna
utlåningspengar som kom samhället till godo lätt kunde sugas upp, samtidigt
som lånepengarna höll sig inom ramen att vara betalningar för stora
investeringar, inte spekulationer. Därför tog det tid för pyramiden att byggas
upp. Men när sedan både kapitalbelopp och räntor så småningom skulle betalas
tillbaka till tempelherreorden, dränerades det dåvarande europeiska samhället på
pengar, och det började bli brist på pengar, först lokalt, och sedan i allt större
samhällsskala (första tecknet på en annalkande lågkonjunktur), något som
regenterna också uppmärksammade.
Samtidigt övergick nu alltmer ägande till tempelherreorden i form av
förfallna panter som övertogs av deras organisation. Organisationen kom att bli
som en jättelik dammsugare, som gradvis utvecklades till en betydande
maktfaktor i det dåvarande Europa. Man blev mer och mer den part som
bestämde över t.ex. många hamnar, vattenleder, åker- och skogsmark, hus- och
bostäder, över tillgångar av alla möjligt slag både här och där i Europa.
Regenterna började bli alltmer åderlåtna på både makt och egendom, och
började diskutera sinsemellan och med sina rådgivare om den nya makt- och
ägarutvecklingen. Och så plötsligt…
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Kapitel 60
Den stora bankkollapskatastrofen år 1307
Händelseförlopp börjar ofta med att någon tar initiativ till en viss
händelseutveckling. Plötsligt fick en av regenterna nog av de tempelherrarnas
excesser som han bevittnade. Frankrikes dåvarande kung, Filip IV, gav plötsligt
order till sina elitförband i den franska armén att verkställa blixtrazzior mot det
samlade väldet av tempelherreorden i Frankrike, stora tillslag som sedan skulle
komma att sprida sig utanför Frankrikes gränser. Massarresteringarna inleddes
fredagen den 13:e oktober 1307, och det är från denna händelse som uttrycket
”fredagen den trettonde” som en otursdag härstammar.
Panik utbröt i bankirleden (tempelherreorden), som plötsligt insåg att inte
ens magnifika mutor fungerade längre. Man hann inte organisera sina egna
militära styrkor, utan blev i princip tagna på sängen, d.v.s. överrumplade. Med
våld trängde sig de franska elittrupperna in överallt där tempelherreorden höll
till. Banker, palats och herresäten, i princip allt som tempelherreorden förfogade
över, togs i beslag. Centralbanken, som tillverkade alla de perfekt förfalskade
sedlarna, säkrades med vapenmakt, varpå en epok i Europas och bankirernas
historia var tillända. En veritabel och, skulle det visa sig, utdragen katastrof för
de senare, som skulle komma att pågå i ca 7 år innan penningutlånarna med sin
ränta var eliminerade från Europa. Tempelherreorden existerade sedan inte
längre i det öppna officiella samhället.
Mängder med rika människor (dock inte alla) förlorade sina deponerade
förmögenheter, därför att de inte längre kom åt dessa, då deras förvaltare
avrättades bland alla andra dödade tempelherrar. En del av de rika lyckades via
hemliga kontakter få ut (rädda) åtminstone delar av sina ”bortskänkta”
förmögenheter från de tempelherreordens tempelriddare i hög officersgrad
(bankirerna), som hade lyckats komma undan och överleva genom att gå under
jorden. Scenariot kom inte bara att gälla i Frankrike, utan i många länder i det
dåvarande Europa. Så väl uppbyggd var den dåvarande tempelherreorganisationen, d.v.s. bankväsendet, och så spridd (exporterad) hade English
Common Law796 hunnit bli ute i Europa bland rika personer.
Det skulle visa sig, att hade man bara de rätta kontakterna, gick det många
gånger att rädda åtminstone delar av den deponerade förmögenheten, trots att
tempelherreorden nu formellt sett var upplöst och alltjämt utsattes för väpnad
förföljelse. Men åtskilliga rika och förmögna hade inte ”de rätta kontakterna”,
varpå de i motsvarande grad förlorade stora värden, i värsta fall allt, i det kaos
som den brådstörtade upplösningen av tempelherreorden innebar, med bland
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otaliga avrättningar som följd. De rika hade ju principiellt skänkt bort sina
tidigare rikedomar. Det fanns det ”papper på”. Det var ju så English Common
Law fungerade (och principiellt fungerar än idag). Att det skenbart och
häpnadväckande ser ut som om rika personer skänker bort i princip allt de äger
och har till en förvaltare.
På den här tiden var ett människoliv inte värt särskilt mycket, och
bankirerna fick erfara att en bödelsyxa inte gör någon skillnad mellan nacken på
en bankir och den på vanligt folk. Panik bröt ut bland bankirerna i hela
kontinentala Europa, därför att vad den franske kungen hade startat, kom att
sprida sig från nation till nation. Även den romersk katolska kyrkan började
plötsligt tala högt om att näst efter högmod är girighet den stora dödssynden,
men man fortsatte ändå att från högsta katolskt kyrkliga håll inte göra sak av att
vissa läger inte hade hörsammat Bibelns varningar för att bygga samhällen på
principen om ut- och inlåning mot ränta.
En del av de få bankirer som lyckades överleva massakrerna flydde bland
annat till Skottland, där de och avkomman under dryga tvåhundra år fick en
hemlig fristad. Andra undkom på annat sätt. Tempelherrarnas medicinska
verksamhetsgren kunde fortsätta att verka helt öppet i det öppna officiella
Europa, då den inte var lika kontroversiell som utlåningsverksamheten. Likaså
fortsatte tempelherrarnas inflytande inom universitetsvärlden, därför att ytterst
få kände till det känsliga affärskontraktet, och därför inte genomskådade att
akademisk medicin i sak var bankirernas skapelse inom ramen för en
affärsuppgörelse med den dåvarande romersk katolska kyrkan. Något som
katolska kyrkan inte hade anledning att offentliggöra. Tempelherreordens
militära förband tempelriddarna upplöstes. Meniga och befäl i lägre grader gick
fria, därför att de i princip bara hade lytt order utan att vara insatta i vad som
egentligen hade förevarit.
Jag berättar dessa detaljer av den viktiga anledningen, att den här gången, i
vår egen tid, måste human rättsordning följas, när det väl kommer till
rättsprocess. Självklart skall respekt för mänskliga rättigheter och civiliserad
rättsordning visas dagens ansvariga bankirer och affärsmän (som ofta är
storspindlar/spindlar på mycket hög eller allra högsta nivå inom vår tids
frimurarorganisation797). Detsamma skall lika självklart villfaras andra
involverade, exempelvis invigda och korrumperade politiker och tjänstemän på
många olika nivåer, som de kommande stora utredningarna nu kommer att lyfta
fram i ljuset och identifiera en efter en.
Jag är gravallvarlig: Om vi inte visar att vi lever i ett civiliserat samhälle
med allas lika rätt inför lagen, och med respekt för människans värde som
människa, konstituerat i bland annat i artikel 7 i FN:s deklaration av mänskliga
rättigheter, kommer vi att demonstrera inför omvärlden och kommande
generationer att vi själva inte är ett endaste dugg bättre eller mer utvecklade
etiskt moraliskt än de ansvariga bankirerna, de invigda politikerna och övriga
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inblandade, som allt det här handlar om. De som med utstuderad hänsynslöshet
och cynism har bedragit sin omvärld på allehanda sätt, som exempelvis har
svingat sina fem ”svärd”, under mer än 50 lågkonjunkturer sedan 1480-talet.
Det var nämligen då som bankväsendet började växa fram igen i Europa
efter de knappa 200 årens utslagning räknat från år 1307. Ett bankväsende som
idag har vuxit till en 173-armad jättekartell av centralbanksstater. Jag betonar
därför att det är av avgörande betydelse för upprätthållandet av utvecklad
humanitet, men också inför det arv vi lämnar efter oss till kommande
generationer, att vi visar att vi kunde stå över hämndtänkande, hänsynslöshet
och cynism, när vi väl genomskådade bankirernas och andra inblandades verk.
Många personer i hög eller mycket hög samhällsställning kommer nu att få
strålkastarljuset riktat på sig vare sig de vill det eller inte. Anledningen till att
jag trycker på det nyssnämnda är att det är otroligt lätt att döma, inte sällan
oförskyllt. Sålunda drogs för andra gången sedan 900-talets början nu under ett
antal år i början av 1300-talet alla tillhörande det judiska folket ånyo över en
kam. Återigen togs ingen hänsyn till att det bara var ett fåtal individer bland det
judiska folket som var inblandade i den högintelligenta kriminella
verksamheten. Idag gäller dessutom att det är betydligt fler folkslag än enbart
det judiska folket som är involverade i det som nu avslöjas.
Med år 1307 i fokus, gällde för övrigt att det också fanns gott om kristna
invigda i den tidens högnivåkriminella aktiviteter. Ännu en gång höjdes krav på
att alla judar skulle kastas ut från den ena nationen efter den andra i Europa,
därför att regent efter regent reagerade som den franske kungen Filip IV, som
var den som satte igång pogromen. Regenterna i det dåvarande Europa var hårda
i sina generaliserande omdömen, precis som Adolf Hitler skulle visa sig vara i
det 20:e århundradet, och som de muslimska ledarna i Nordafrika och södra
Spanien hade varit mot judarna i början av det 9:e århundradet, då det dåvarande
judiska folket förvisades bort från Nordafrika och större delen av Spanien
oavsett om de var bankirer, vanliga hantverkare, läkare, advokater, konstnärer
eller statstjänstemän.
Sålunda inleddes en brutalt hårdför förföljelse av hela det judiska folket från
och med 1307, som kom att pågå ända in på 1500-talet, i vilken judarna fick lida
oerhört runt om i Europa, parallellt med att religiösa förföljelser av katharer,
valdeser, folkmedicinrepresentanter och vissa politiska yttringar också pågick.
Detta var mörka år i den europeiska civilisationens utveckling. Till slut fann det
judiska folket en fristad i framför allt delar av östra Europa.
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Kapitel 61
Flykt ”under jorden”. Tystnad och ytterst noggrann
strategianalys. Vad hade gått fel?
I sina exiler slickade de överlevande bland tempelherreordens tempelriddare i
hög officersgrad (bankirerna) under lång tid sina sår. Åren gick, och till slut kom
de att uppgå till ca 200 år, då en ny generation hade invigts i tempelherrarnas
hemligheter. Under hela denna långa tid analyserade och diskuterade de
överlevande bankirerna och deras ättlingar noga vilka stora misstag som hade
begåtts innan katastrofen år 1307. Vad var det som hade gått snett? Hur såg
misstaget ut? Vad kunde man lära? Hur skulle man agera för att det inte skulle
upprepas? Ty att bygga upp ett internationellt bankväsende (kapitalism baserad
på utlåning mot ränta) en gång till, var oförändrat planen i stort. Fortfarande
handlade det om att förverkliga kapitalismens fyra mål. Därvidlag var man
okuvligt målmedvetna: att ännu en gång lägga Europa under sig makt- och
ägarmässigt - med den skillnaden att denna gång skulle man utvidga
ambitionerna till att omfatta hela världen. Inget mindre än en plan för
världserövring med så småningom en plutokratisk världsregering smiddes i all
hemlighet. Idag ser vi nästintill slutresultatet, då åtminstone 173 av världens ca
200 nationer är ekonomiskt erövrade med hjälp av principen om ut- och inlåning
mot ränta i lite olika variationer. I den tid som denna text publiceras har man
sålunda hunnit långt i förverkligandet av sina ambitioner. Hur stort ägande som
egentligen har koncentrerats till några förhållandevis få människors händer
kommer de stora internationella utredningarna nu att ge svar på. Dessa
gigantiska förmögenhetsvärden kommer sedan att kunna återgå till dem som
blivit berövade dem. Oöverskådligt stora stöldgodsförmögenheter ligger och
väntar på att återgå till sina rättmätiga ägare, hela nationers folk. Det är en av de
goda nyheterna som min trilogi avslöjar.
Under knappt 200 år, från år 1313 till slutet av 1400-talet eller början av
1500-talet, lyste bankväsendet med sin frånvaro på den europeiska kontinenten.
Så småningom repade tempelherrarna mod i sin exil, varvid två diktatoriska
krafter allteftersom kom att ställas mot varandra i en maktkamp: å ena sidan
tempelherreordens tempelriddare i hög officersgrad (bankirerna), å andra sidan
den religiösa makten och den statsregerande makten i samförstånd. Och det är
klart att metoderna, när två dylika föga humana krafter drabbade samman,
många gånger blev både sofistikerade och skrupelfria, mord inbegripet, vilket
också det historiska facit bekräftar.
Den generalplan som tempelherrarna hade gjort upp var så listig, att deras
erövring av makten inte skulle märkas förrän det var för sent och motståndar618

diktaturen var så försvagad, att den inte längre skulle utgöra någon verklig fara.
I stället för att försöka ta över i ett enda slag genom en öppen maktkamp, skulle
man precis som tidigare gradvis ta över, genom att successivt bygga upp ett
förtroende och en ekonomisk makt där man råkade befinna sig. Längre fram i
historien, när vi börjar närma oss modern tid, skulle det också ske i falskt sken
av den tidens lösen, nämligen genom det jag kallar demokratiillusionen798. Dock
med den skillnaden i modern tid från ca 1600-talet, att man i maktövertagandet
denna gång även skulle blidka den del av motståndarsidan som regenterna
utgjorde, d.v.s. att man förutom kyrkan, också skulle uppvakta regenterna med
mutor och förmåner, vilket man inte hade gjort i tillräcklig grad under den
första, tidiga banketableringen.
I planen ingick också att erbjuda den ena regenten efter den andra denne
arbetsavlastande tjänster (som med tiden skulle komma att utvecklas till
särskilda statliga organ eller institutioner), som bankirerna var duktiga på, t.ex.
som exempelvis inbegrep läs- och skrivkunnighet, vilket många gånger var en
bristvara på den här tiden. Särskilt fokuserades tjänsteerbjudandena på
regentämbetenas tråkigare, rutinmässiga delar. Man avsåg också att erbjuda
regenterna vad som verkade vara fördelaktiga lån av pengar, som påstods vara
uppbackade av guld, för att lösa tillfälliga svackor i regenternas stadsbudgetar.
Sammantaget, menade man, att erbjudandena skulle göra det möjligt för
regenten att dels leva ett behagligare liv, dels kunna koncentrera sig på de stora
och väsentliga frågorna.
Saken var bara den att dessa ämbetsavlastande tjänster med tiden skulle
komma att bli den nya staten, det nya statsskicket, som här trängde sig in. I
Sverige t.ex. skulle exempelvis det nya infiltrerade statsskicket steg för steg
genom olika regeringsformer växa sig allt mäktigare, för att slutligen i modern
tid helt ha marginaliserat den ursprungliga regentmakten till blott en skugga av
sitt forna jag, till att enbart ha en symbolisk funktion, helt utan reell makt. En
maktlös regent med avlönade uppgifter som att förrätta invigningar,
prisutdelningar, hålla representationsmiddagar för riksdag och regering, ta emot
statsbesök etcetera, alltså vara statens synliga ansikte utåt. Att landet nu, i likhet
med många andra länder, hade utvecklats till en modern monarki i sken av
demokratiska förtecken - när sanningen
var eller är, att det är en ny diktatur, en dold ekonomisk diktatur, som har tagit
över makten inom ramen för en demokratiillusion.

Åter till 1500-talet...
Som vanligt började det i liten skala med att bankirer dök upp och erbjöd rika
och förmögna personer att deponera sitt guld. För att sedan förskingra detta guld
till 80 procent genom att skapa en utlåningsverksamhet, där utlåningspengarna
till 100 procent var en blandning av ”stöld- och luftpengar” (det senare
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låtsaspengar), som jag gått igenom tidigare. (80 procent av det deponerade
guldet förskingrades och lånades som stulna pengar ut efter att dessförinnan ha
förmerats 9 gånger ”ur tomma luften” med luftpengar, d.v.s. i själva verket
penningförfalskning. De utlånade pengarna var sålunda till 10 procent
stöldpengar och till 90 procent falska luftpengar).
Allt som lånades ut urkundsförfalskades genom att bankiren kallade det för
sitt eget ägda. Den nya bankirmakten som här trädde fram erbjöd också den
tidens rika och förmögna inom adeln, borgarna, och kanske en och annan även
inom bondeståndet, att överlåta sin rikedom (förmögenhet) i enlighet med
English Common Law-illusionen (tricket med trustees, förmånstagare), för att på
så sätt skrapa ihop ännu större depositioner799, som även de blev till
utlåningspengar efter förmering. Utlåningspengar, som enligt beprövat mönster
fullt ut gavs sken av att vara egna800 pengar, när sanningen var att dessa inte på
något sätt var eget ägda, utan var urkundsförfalskade banksedlar som till en
tiondel var förskingrade och till nio tiondelar var perfekt förfalskade. Kanske
utsattes också kyrkan för denna typ av förvaltningserbjudanden i den mån
kyrkan hade lantegendomar och fastigheter? Något som de kommande stora
utredningarna får utreda. Detta tog sin början i norra Italien i slutet på 1400talet. I Amsterdam i Holland dök en så kallad ansedd större bank upp i början av
1600-talet. I Sverige började banklobbyism redan så tidigt som ca 1610.
Eftersom det öppna officiella samhället vid den här tiden ännu maximalt
befann sig på nuvarande högstadienivå i sin utveckling när det gäller matematik,
och inte ens hade börjat närma sig de så kallade utanför-boxen-alternativa och
komplementära matematikgrenarna av algebra, aritmetik och geometri, hade inte
ens professorer i matematik på den här tiden någon möjlighet att genomskåda
den högintelligens som kommer till uttryck genom de tre nonsensräknereglerna
sammanfattade i bankernas verksamhetsdevis eget ur tomma intet med hävstång.
Om den nuvarande frimurarordens hemliga lära801 hade blivit känd på den
här tiden, d.v.s. under renässansen, hade den åstadkommit vetenskaplig
sensation, utan vidare i klass med Newtons, Gauss och andra toppintelligensers
arbeten. Enbart den exceptionellt avancerade komplementära och alternativa
matematikdelen (den aritmetikvariant, som jag utredde tidigare802, och som
mynnar ut i sammanfattningen: eget ur tomma intet med hävstång) i läran, den
del som frimurarnas föregångare tempelherreorden redan på 1100-talet hade
använt sig av, skulle ha uppfattats som ett enastående vetenskapligt
utvecklingssteg, som omedelbart skulle ha skrivit in sig i vetenskapshistorien.
Idag är dessa kunskaper som sagt banala för en modern toppmatematiker,
eftersom de handlar om egentligen elementära logiska strukturer. Idag har den
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moderna högre matematiken hunnit avsevärt längre än frimurarnas
förhållandevis ”enkla” matematik, varför det idag är en enkel match för en
konstitutionell logiker att genomskåda modernt bankväsende, om vi bortser från
att Basel I-, II- och III-banklagarna är svårdechiffrerade, därför att de medvetet
är skrivna ”hieroglyfiskt” i ett försök att mörklägga deras sakinnehåll, vilket jag
omtalade tidigare.
Finansieringen av mutor, korruption och allt dylikt som krävde kapital, när
bankirerna gjorde sin come back, var det som vanligt inga som helst problem
med. Inte för den som sysslar med perfekt penningförfalskning803 och har en
egen penningtillverkande maskin i sin källare, och som inte ryggar för massiv
urkundsförfalskning.
Återigen var metoden således att utifrån två tomma händer och via
depositioner, bygga ”lastbilar” som började köra ut ”utlaster” med lån till
samhället, och låneåterbetalningar plus räntor ”som hemtransporter” (se
lastbilsanalogin804) till utlånaren (bankirerna), i enlighet med illusionsnumret
med de två förmögenheterna (illusionen med jättens två ryggsäckar).

Bankirerna, men inte allmänheten, hade lärt sig läxan…
som de förras stora bedrägeri under drygt 350 år (mellan åren 950 och 1307)
hade medfört. Anledningen till samhällets tillkortakommande var sålunda att
detta saknade matematisk logisk kompetens, alltså helt enkelt
matematikkunskaper att kunna genomskåda saken, som jag just beskrev. Man
begrep helt enkelt inte vad som skedde, och blev av den anledningen lättlurade
en gång till. Inte ens den romersk katolska kyrkan, som var den offentliga
väktaren av Bibelns varning för tagande och givande av lån mot ränta, uttryckte
några större betänkligheter den här gången heller.
Snart skulle även den protestantiska kyrkan, som en sidogren av kristendomen,
träda fram, utan att det heller från det hållet skulle komma några större protester
mot bankirernas avsteg från Bibelns räntevarning. Att Koranen dessutom
framför samma varning, diskuterades över huvud taget inte, annat än som en
parentes av de få teologiskt lärda, som såg och hade insikt i parallellen mellan
dessa två religioner.
Regenterna hade inte lärt sig läxan som de hade behövt lära. Man hade
reagerat i rollen som diktatorer med vrede, avundsjuka och rädsla, och hade 200
år tidigare valt att ta livet av dem som då hade hotat regentmakten. Regenternas
hörsägen om den första vågen bankirer var att det handlade om en grupp
personer som det hade något mystiskt över sig. En grupp affärsmän (bankirer)
som tycktes äga så enastående stora rikedomar och förmögenheter, att tidigare
generationer regenter hade blivit bländande av rikedomarnas väldighet och den
ekonomiska kraft som bankirerna besatt, och detta skrämde dem. Man mindes
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tempelherreordens tempelriddare i hög officersgrad (bankirerna) via hörsägen
som en förhållandevis liten grupp i samhället, artiga, trevliga i privata
sammanhang, när de inte krigade, välklädda, vältaliga, intelligenta, som gärna
gav sig rangen av höga officersgrader inom ramen för det egna hemliga
ordenssällskapet. Ett ordenssällskap som hade märkliga andliga övertoner och
en förbluffande välutvecklad arkitekturkunskap. Ungefär så mindes man via
hörsägen den gamla generationen bankirer. Ett ordenssällskap som rent faktiskt
hade demonstrerat arkitektoniska och byggnadskonstnärliga kunskaper, som var
helt enkelt enastående, liksom finansieringen de hade åstadkommit, den saken
gick inte att förneka. Och så var det det där med den andliga undertonen... Som
om de hade insikter som andra inte hade.
Sålunda, genom att samhället, inklusive regenterna, saknade kunskaper,
kunde detta luras ännu en gång. Så såg generalfacit ut.
Den nya vågen av bedrägeri byggde således sin grund på att den officiellt
upplösta tempelherreordens hemliga lära under inga omständigheter fick
komma till allmän kännedom. Om den hemliga läran skulle avslöjas, skulle det
stora bedrägeriet rämna i sina grundvalar (som nu sker istället, minst 700 år
försenat). Ett avslöjande
som det som du håller i din hand fick under inga omständigheter bli känt för de
stora massorna, eller för de icke invigda, icke mutade, icke korrumperade
delarna av samhället, d.v.s. regeringar, riksdagar, parlament, kongresser, råd,
politiker etc. Samtidigt behövde tempelherrarna (senare frimurarna) hela tiden
utbilda nya generationer lojala och invigda bankirer, invigda jurister och
rådgivare, närstående regenterna. Det skulle så småningom ske på hemliga
”universitet” inom den efterhand framväxande frimurarrörelsen, samt inom det
framväxande bankväsendets hemlighetsfulla internutbildningar.
Men först etablerades sålunda en andra våg av banker i den ena nationen
efter den andra i det dåvarande Europa vid övergången mellan 1400- och 1500talet. Relativt tidigt, under 1600-talet, tog man sedan steget över till Amerika,
som ju upptäcktes samtidigt med att den andra vågen banker etablerade sig i
Europa. (Beträffande händelseförloppet i Amerika, hänvisar jag till en särskild
analys i kapitlen 40-46 i denna andra del av trilogin.) Bankirmakten skulle även
steg för steg bygga upp väldiga tillverkningsfabriker av sedelpengar, som senare
skulle få namnet centralbanker. Men här i början skedde allt än så länge i
förhållandevis blygsam skala med enskilda affärsbanker, som började dyka upp i
så småningom allt större antal.
I början dolde man urkundsförfalskningen (d.v.s. det faktum att man lånade
ut något som man inte ägde) mycket noga, genom att vara närmast petnoga med
att endast ge lån till människor och institutioner, som kunde uppvisa borgen
och/eller borgenärer. På så sätt gavs ett intryck av att det i högsta grad handlade
om bankirernas egna pengar, som dessa var extremt rädda om, och som
plockades fram och lånades ut från en undanstoppad förmögenhet. I början gick
banketableringen långsamt, men med tiden tog den fart, likt en exponentiell
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tillväxt. Idag fullständigt exploderar utlåningspåhittigheten utifrån principen
eget ur tomma intet med hävstång i form av moderna finansiella
investeringsinstrument. En av de lärdomar man kom fram till i sin exil med
noggrann strategianalys var att man i början av återetableringen skulle gå
mycket försiktigt fram i sin nyetablering så ingen skulle misstänka att det
handlade om ett bedrägeri. Det innebar att man hade lärt sig att arbeta
långsiktigt. Att inte har mer bråttom än att samhället fullständigt skulle duperas
att tro att allt är i sin ordning. I små steg lagda på varandra införa en alltmer
utvecklad och samhällsintegrerad högnivåkriminalitet.

Statsmaktsillusionen805 (illusionen att man kan lita på staten, den
13:e samhällslögnen, den 13:e samhällsillusionen)…
Sverige har faktiskt stått modell för en ny typ av statsapparats principiella
uppbyggnad806. Modellen har etablerats i den ena nationen efter den andra i
världens åtminstone 173 centralbanksnationer med vissa modifieringar, men
med den svenska kärnan intakt. En statsapparat som sålunda tog sina första steg
i Sverige år 1611, och först blev stadfäst genom 1634 års regeringsform
(Sveriges första regeringsform), för att sedan genom sammanlagt sex
regeringsformer ha utvecklats till den statsapparat vi känner igen idag.
Genom att Sverige fortlöpande under de senaste århundradena sålunda har
exporterat grunddragen i sin statsapparat till en lång rad nationer runt om i
världen, kan man föga smickrande säga att vi institutionellt har bidragit med att
bygga in en skickligt dold ekonomisk diktatur i många länders statssystem,
statssystem centrerat kring principen om ut- och inlåning mot ränta (den
matematiskt omöjliga situationen, det stora pyramidspelets hörnsten, principen
för det kapitalistiska systemet). Ett statssystem där demokrati är en illusion.
Statskicken i de övriga så kallat demokratiska centralbanksnationerna kan
sålunda se lite olika ut på ytan, men principiellt följer de samma grundkonturer
som Sverige har utvecklat och vidareexporterat. Detta är inga statskunskapsfakta
eller historiska fakta som History Channel berättar något om för gemene man.
Inte heller den så kallade vetenskapen statskunskap redovisar dessa för Sverige
bestickande detaljer, trots att detaljerna i allra högsta grad angår ämnet och den
djupare förståelsen av begreppet statssystem respektive stat. Sak samma gäller
ämnet nationalekonomi, där dessa fakta är att anse som första spadtagetinformation, d.v.s. information av axiomatisk natur.
I utgångsläget, i Sverige och England på 1600-talet, och under 1700-,
1800- och 1900-talen i många andra nationer, stod bankirerna inför den
tvingande uppgiften att lura till sig makten över respektive lands
penningtillverkning, eftersom regenterna som utgångsläge hade hundra procent
kontroll över denna i sina diktaturutövningar. Mönstret går igen om vi vänder
blickarna mot Asien och ser hur bankirerna smygande steg för steg har tagit över
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den ekonomiskt styrande makten i en lång rad asiatiska nationer med skilda
styrelseskick, där det också har handlat om att diktatorer till att börja med har
haft makten över respektive nations penningtillverkande maskiner. Här i min
text begränsar jag mig till Europa med inslag av utvecklingen i Nordamerika.
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Kapitel 62
Hur statsmaktsillusionen
(illusionen att man kan lita på staten) skapades
I följande fem kapitel 62-66 möter vi vårt nuvarande svenska statssystem, med
hela dess systemexport till andra länder. Det som tydligt träder fram i ljuset vid
en närmare analys, d.v.s. indikeras, är att det svenska statssystemet bygger på en
kraftfull illusion. En analys visar nämligen att svenska riksdagar och regeringar,
med sina politiska partiförgreningar ända ner på kommunal- och landstingsnivå,
historiskt och i aktuell tid, är något helt annat än vad denna statsmakt har gett
och ger sken av. Och samma sak gäller utländska parlament, kongresser etcetera,
även på lokala nivåer.
Som en grå eminens i kulisserna av statsmaktsillusionen807 i Sverige
figurerar Sveriges Riksbank, en mycket intelligent storspindelkonstruktion.
Också här möter vi en trollerikonst i förmågan att ge sken av att vara något helt
annat än vad Sveriges Riksbank egentigen är. Under inga omständigheter är det
meningen att Sveriges folk skall begripa hur totalt grundlurade de är med hjälp
av såväl statsmakts som riksbanksillusionen. Vad som blir synligt är staten inte
är till för folkets bästa. Folket luras att tro att staten är folkets förlängda arm när
sanningen är att staten är bankirmaktens förlängda arm.

En svensk regent som upptäckte att han blivit grundlurad...
Först när det var för sent (vilket bland annat Gustav V:s borggårdstal 1914 var
ett utslag av) skulle den svenska monarkin reagera och försöka återta sin
förlorade makt. Men den var alltför svag. Bankirmakten i samarbete med
invigda politiker hade då redan under en mansålder låtit påskina att den stod på
svenska folkets sida, vilket hade skett genom att olika etablissemang i det
svenska samhället medverkade till att politiska partier tillskapades under andra
hälften av 1800-talet. Partier som sade sig verka för demokrati och allmän
rösträtt. Hela upplägget var dock fråga om ett smart politiskt bedrägeri, ett spel
för galleriet, och det intet ont anande folket gick rakt i fällan precis som
beräknat.
För att inte stöta sig med folket, som under inga omständigheter fick göras
medvetet om den bakomliggande strategiplanen, som gick ut på att en ny
diktatur skulle ta över makten från en äldre, skulle denna nya diktatur gå
försiktigt fram. Övertagandet skulle ske stegvis, där första steget innebar en
mild, ja nästan osynlig form av diktatur: en tvåkammarriksdag, som ersatte
807
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gamla tidens ståndsriksdag (med adel, präster, borgare och bönder), fortfarande
med en svensk monark som formellt statsöverhuvud, allt skenbart demokratiskt
sammanvävt. Denna förhållandevis milda diktatur skulle sedan så småningom
övergå i en mer officiell ”demokrati” i form av det jag kallar ”den politiska
partiillusionen” (demokratiillusionen808), som var den övergångsprocess under
1880-talet, där bland annat arbetarrörelsen och det socialdemokratiska partiet809
trädde fram på scenen och tog allt större plats, som ledde till att allmän rösträtt
infördes från och med 1921. Väl att märka att denna övergång skedde utan att
folket samtidigt gavs möjlighet att ta över det kanske viktigaste: den reella
makten över de penningtillverkande maskinerna på det sätt som Benjamin
Franklin med anhängare hade gjort ungefär hundra år tidigare i Nordamerika810.
Den nya svenska statsmakten bara påstod att den kontrollerade
penningtillverkningen (genom Sveriges Riksbank), när denna tillverkning i
själva verket kontrollerades av utländska bankirer med hjälp av svenska
bulvaner. I stället valde svenska staten att spela med i det kapitalistiska spelet
genom att ta ut höga och obehövliga skatter av folket (en detalj som jag
sammantaget belyser ytterst ingående i trilogin som helhet). Folkets makt var
bara illusorisk (den politiska partiillusionen), vilket ytterligare kom att befästas
när den allmänna rösträtten blev verklighet år 1921. Därmed var det svenska
folket definitivt fört bakom ljuset.
Det hela var mycket skickligt genomfört. För full förståelse behöver man ha
insikt i den utdragna kamp om de penningtillverkande maskinerna som hade
pågått i Amerika, framförallt under revolutionsperioden 1773-1783, men också
under efterperioden fram till först Abraham Lincolns presidenttillträde 1861, och
sedan även fortsättningsvis fram till 1913, då Federal Reserve Act röstades
igenom och på sätt och vis blev den sista spiken i den demokratiska kistan. Då
blev den nuvarande amerikanska centralbanken, inklusive dess
maktbefogenheter, ett faktum. Samtidigt marginaliserades den amerikanska
kongressen med presidenten i spetsen till i princip lydiga staffagefigurer helt i
händerna på en till stora delar utländsk bankirmakt, vars bulvaner i USA på den
tiden framför allt var stationerade på Wall Street i New York, men de huserade
också i det kolossalt påkostade frimurartemplet bara några kvarter från Vita
Huset och amerikanska centralbankens byggnad i Washington D.C.
Det är här på den amerikanska scenen som den internationella
bankirmaktens målmedvetna spel avslöjas mest oförblommerat, ett maktspel
som sålunda i hög grad spillde över på svenska förhållanden under 1800-talets
sista och 1900-talets första decennier. Där denna bankirmakt mycket
systematiskt, bland annat genom att kontrollera både den allmänna och
ekonomiska historieskrivningen, media, facklitteraturen inom statskunskap,
ekonomisk historia, nationalekonomi och internationell ekonomi, noga såg till
808
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att undanhålla både allmänheten och studerande inom de nämnda
samhällsområdena all avgörande information om hur förbluffande enkelt det i
själva verket är att skapa ett utomordentligt samhälleligt välstånd och generell
livsglädje i en nation. Förutsatt att folket genom sin förlängda arm staten
tillförsäkras makten över landets penningtillverkande maskiner (inkluderat de på
den tiden mycket viktiga sedeltillverkande maskinerna811) med en garanterat
människovänlig statsledning på plats. Den här insikten behövs för att
genomskåda hur den framväxande socialdemokratin och andra politiska partier i
Sverige under perioden 1880 till 1921 i samarbete med en allt starkare riksdag,
på bekostnad av ett allt svagare kungahus, under framför allt 1910-talet stegvis
tog över kungamaktens milda diktatur och ersatte den med nämnda skenbara
demokrati år 1921. En skendemokrati, som jag i min trilogi visat var en
människofientlig statsapparat, som fortfarande är i bruk. Det är denna ”svenska
statsapparat”, som har sitt ursprung i 1600-talets Sverige, som sedan har ”gått på
export” till andra länder som en demokratiillusion. I bästa fall har statsmodellen
bara allmänt försvårat livet för människor och sett till att alla
demokratitendenser hållits i schack. I värsta fall har statsmodellen bidragit till att
göra livet till ett veritabelt helvete för människor, t.ex. under de djupaste
lågkonjunkturerna och finanskrascherna som förekommit över tid. Med hänsyn
till Amerikas stora roll som kapitalismens föregångsland under bankirmaktens
internationella framväxt (även om statsskicket som sådant, demokratiillusionen,
sålunda utgår från Sverige), har jag valt att göra en ganska djupgående analys av
hithörande amerikanska historiska omständigheter i slutkapitlen i trilogins del II.
Syftet är att visa hur kapitalismen och demokratiillusionen, som går hand i hand,
har brett ut sig på det internationella planet. Och också att visa läsaren tre
redovisade övningsexempel, som denne kan dra nytta av: a) Sveriges
kapitalistiska utveckling b) Tysklands och c) USA:s dito. Meningen är att de
läsare som tillhör någon av de övriga åtminstone 170 centralbanksnationerna i
världen, skall kunna applicera trilogins analys, exemplifierad på de nämnda tre
länderna, på sin egen nations kapitalism.

En rådgivare listig som en räv…
I 1600-talets Sverige var uppluckringen av regentdiktaturen till förmån för en
illusorisk demokrati fortfarande avlägsen. Regentmakten var fortfarande stark.
Bankirernas första trevande steg på den vägen i Stormaktssverige handlade om
att med list metodiskt försöka fjäska in sig hos först den svenska konungen,
Gustav II Adolf, och sedan hos hans dotter, drottning Kristina, utan att dessa
skulle ana oråd. De ansträngningarna resulterade i att landets första banker kom
på plats, den ena efter den andra. Bland annat den famösa Stockholm Banco812,
som blev mycket omtalad på grund av det bedrägeri som uppdagades kring
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denna bank kring mitten av 1660-talet. Där svenska staten sedan
anmärkningsvärt nog skulle komma att ”ta över” det avslöjade bedrägeriet
genom att överta banken under sken av att avskaffa bedrägeriet... Det är en
händelse där delar av den dåvarande svenska adeln tycks ha varit i hög grad
inblandade.
Gustav II Adolf, och senare drottning Kristina, omgav sig med rådgivare. En
av dessa var adelsmannen och sedermera rikskanslern Axel Oxenstierna. Gång
på gång föreslog Oxenstierna, intelligent, världsvan, diplomatisk och kunnig, i
sken av att vara regenten och Sverige till hjälp, att en ny och effektivare typ av
statsapparat borde introduceras och byggas upp kring regentmakten. Syftet med
den nya statsapparaten skulle vara att avlasta monarken från alla rutinmässiga
riksangelägenheter, som bättre kunde skötas av kompetenta tjänstemän, varpå
regenten skulle slippa ödsla värdefull tid på dylika oviktiga sysslor. Därmed
skulle regenten kunna koncentrera sig på Sveriges stora frågor till gagn för riket
och folket. Samtidigt - och det var här som bankväsendet kommer in i bilden förespeglades den svenska monarkin och riket kunna erhålla hjälp av bankirer
med pengar, om behov av sådana skulle uppstå. Pengar som bankirerna i så fall
skulle låna ut av egna tillgångar, sades det. Visserligen tillverkade kungen själv
pengar, men inte sedelpengar, utan på den här tiden otympliga mynt.
Oxenstierna förklarade för Gustav II Adolf hur smidigt det skulle vara att införa
konceptet med banksedlar (sedlar i pappersform, tillverkade av bankirer), och
den svenske konungen föll för locktonerna. Väl att märka trots att kungen
mycket väl hade kunnat sätta igång och tillverka papperssedlar själv, om han
hade velat, varvid han inte hade behövt låna en enda banksedel av dessa privata
penningmånglare, som nu via Oxenstiernas politiska lobbying tog den svenska
samhälleliga och politiska scenen i besittning. En anledning till att Gustav II
Adolf kunde övertalas, var att han saknade åtminstone ingående kunskaper om
det engelska tallysystemet813. Ty i annat fall hade han aldrig nappat på
Oxenstiernas förslag. I stället hade han som Sveriges regent, utan att ha vare sig
guld eller annat som värdeuppbackning, ha kunnat sätta igång att producera så
mycket pappersedlar som han hade behövt och velat ha i stort sett, med
tallysystemet som förebild (med papperssedlar istället för trästavar, i form av det
som idag kallas oäkta fiat-pengar som lagligt betalningsmedel). Vems ärenden
Oxenstierna än gick, så inte var det kungens.
När jag som konstitutionell logiker går tillbaka till dessa 1600talsskeenden, ser jag att Axel Oxenstierna de facto var den person i svensk
historia som via politisk lobbying introducerade kapitalismen i Sverige. Det var
tveklöst Oxenstierna som lade grunden för ett bankväsende i Sverige, som
byggde på utlåning av pengar mot ränta, det som med tiden skulle utvecklas till
ett kolossalt pyramidspel, som har omfattat minst 50 kontrollerade
pyramidspelskollapser (lågkonjunkturer) sedan 1610-talet, inklusive vid det här
laget väl kända konsekvenser. Axel Oxenstierna har närmast hjältestatus i
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svenska historieböcker. Han omskrivs som en stor statsman, trots att han
egentligen indirekt är den som har förstört livet för otaliga svenska män och
kvinnor. Gång efter annan har hans kapitalism malt sönder delar av den välfärd
som har kunnat byggas upp i landet.
Oxenstierna var noggrann med att betona att det var egna814 pengar som
bankerna lånade ut, pengar uppbackade av guld, där de utlånade banksedlarna
sålunda skulle kunna lösas in mot guld av den som så önskade. Därigenom
skulle alla förstå att det var seriösa, äkta pengar som bankirerna lånade ut, att det
långt ifrån var något bedrägeri. Och att bankirernas utlåningar på intet sätt
handlade om att konkurrera med Gustav II Adolfs egen penningtillverkning,
utan endast avsåg ”ett behovstillskott” från bankirernas eget guld, som dessa
”med största välvilja” lånade ut till samhället mot ”en skälig ränta”. Retoriskt
snyggt förpackat sålunda. Ränta, eftersom ju bankirerna i och med utlåningen i
viss mån riskerade sin egen förmögenhet. Ungefär så argumenterade
Oxenstierna, och passade på att ännu en gång bedyra att det inte var fråga om
någon konkurrens med kungens egna penningtillverkande maskiner, utan att det
gällde välvilja... Och som sagt att bankirerna hade eget guld som säkerhet i
bakgrunden. Ungefär som att ta del av en finurlig och övertydlig saga för barn.
De exakta orden som kom till uttryck kan jag givetvis inte återge, men det
bör ha gått till på ungefär det beskrivna sättet. Det torde ha handlat om en viss
övertalning, eftersom både konung Gustav II Adolf och hans dotter var
intelligenta människor, som var väl medvetna om att det låg en betydande makt i
att kontrollera Sveriges dåvarande penningtillverkande maskiner. Att de, Gustav
II Adolf och drottning Kristina, och efter Kristinas abdikering 1654, även Karl X
Gustav, naturligtvis inte var intresserade av att penningförfalskare fick fotfäste i
Sverige. Ännu mindre var Sveriges regenter intresserade av att få hit personer
som sysslade med perfekt penningförfalskning815, urkundsförfalskning och
omfattande stöldverksamhet (genom förtäckt brottsliga expropriationer, d.v.s.
utmätningar, med hjälp av de första två svärden i de fem svärdens illusion, på
tidigare genomgånget sätt). Nu blev det ändå så.
Banker tilläts etablera sig med iakttagande av respekt för Sveriges lagar,
där naturligtvis förbud mot penningförfalskning och urkundsförfalskning ingick
i lagstiftningen (vilket de flagrant bröt mot). Dock fanns på denna tid ännu ingen
lag mot pyramidspel, som jag omnämnde tidigare. Som etablerad bank med
tillstånd, skulle denna hjälpa människor i Sverige, bland annat svenska
företagare och kungen själv, med lån mot ”blygsam och skälig” ränta. Eftersom
varken den svenske monarken eller dåtidens svenska matematiker på
universitetet under uppbyggnad (Uppsala) hade nonsensräknereglerna816, som
kunskapsmässigt skulle inkluderas i det öppna samhället först under 1800-talet,
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klara för sig, var det ingen match för bankirerna att lura alla och envar: regenten,
matematikerna och svenska folket. Den matematiska utvecklingsnivån, särskilt
beträffande konstitutionell logik, på svenska universitet var sannerligen inget att
hurra över på 1600-talet. Det fanns kort sagt ingen som kunde genomskåda
bankirernas högintelligenta bedrägeri.

Förskingring, penning- och urkundsförfalskning samt
förberedelse till stöld…
Som konstitutionell logiker med överblick över helhetssituationen, även
historiskt, ser jag att bankirerna med sina bulvaner i Sverige använde sig av en
speciell principiell strategi, när de kom att lura skjortan av diverse svenska
regenter. Detta oavsett om de förestod föregivet statliga Riksens Ständers Bank i
dess egenskap av statlig depositionsbank (det som idag kallas affärsbank) under
lång tid, eller privata institutioner, som ägnade sig åt utlåning av pengar mot
ränta, institutioner som jag här för enkelhetens skull kallar privata affärsbanker,
även om de i början tycks ha haft lite olika namn i singularis: banco (t.ex. den
allra första privata depositionsbanken, Stockholm Banco), bänk (ordagrann
översättning av det italienska banca), länebank, diskont (t.ex. diskontkompaniet
på 1770-talet), privatbank. (Den moderna termen affärsbank tycks ha införts
någon gång på 1770-talet under Gustav III:s tid.)
Grundackordet var hela tiden att bankirerna envist upprepade att de
ingalunda konkurrerade med regentens egen penningtillverkning, utan att man
fanns till för att finansiellt ”underlätta” på alla plan. Det gjorde man genom att
undanhålla att man de facto ägnade sig åt egen penningtillverkningen. Istället
gav bankirerna sken av att på olika uppfinningsrika sätt dels tillitsfullt förvalta
depositioner817, dels låna ut av egna pengar, till att börja med på känt
guldsmedsmanér i form av gulddepositionsbevis eller depositionsbevis av annat
slag818, och så småningom mera öppet direkta delar av depositörsdepositioner,
mot ränta. Dessa depositionsbevis kom att fungera som sedelpengar i samhället,
i högsta grad i konkurrens med kungens otympliga mynt (som byggde på en
primitiv form av monetärt finansierad ekonomi, d.v.s. fiat-pengar utan
gulduppbackning).
Endast kungens mynt var rikets lagliga betalningsmedel (myntregale), till
skillnad från bankernas depositionsbevis, som, innan några banklagar fanns, var
olagliga betalningsmedel, enligt dåtida juridiska regelverk. Väl att märka att
dessa bankernas depositionsbevis var uppbackade av andra människors
depositioner, som bankirerna förskingrade för att få medel till sin utlåning (som
skedde genom att de förskingrade depositionerna först förmerades, d.v.s. genom
det som kallas penningförfalskning819). Här införde alltså dessa banker under
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1600-talets sista decennier den bekväma principen med pappersedlar som
betalningsform, där från och med år 1668 förespeglat statliga Riksens Ständers
Bank var inkluderad. Steg för steg skulle denna ”statliga” bank komma att
expandera i sin verksamhet på kungens bekostnad. Depositionsbevisen, som i
vid bemärkelse kan ges samlingsnamnet banksedlar, kunde ha olika namn:
gulddepositionsbevis, anvisningar, insättningskvitton, växlar, kreditsedlar,
kassasedlar, bokhållerisedlar, approberade assignationer (godkända
anvisningar), avskrivningssedlar (det som idag kallas checker),
privatbankssedel, värdedepositionsbevis. (Här kan påpekas, att enligt
Riksbankens hemsida 2013-02-14, under rubriken ”Viktiga årtal”; ”1800-talet”,
får man uppfattningen att privata banker skall ha tillkommit i Sverige först år
1831, vilket motsäger att privat banketablering skulle ha skett redan på 1600talet, i betydelsen att privata institutioner då började låna ut pengar mot ränta.)
Från och med 1835 fick svenska sedelpengar (enligt samma hemsida) ett
mera modernt (och kanske enhetligt?) snitt. Men ännu fanns inget statligt
monopol på sedeltillverkning, varför det var fritt fram för privata aktörer att
tillverka egna banksedlar utifrån depositioner. I och med att ståndsriksdagen
upphörde 1866, fick också Riksens Ständers Bank ett nytt namn: Sveriges
riksbank. Men det var först i och med ett riksdagsbeslut år 1897 (den första
”riksbankslagen”) som Riksbanken fick sedelmonopol i Sverige. Och samtidigt
definierades Riksbanken som Sveriges centralbank, en myndighet direkt under
riksdagen. I Regeringsformens kapitel 9, paragraf 13 står det att ”Riksbanken är
rikets centralbank och en myndighet under riksdagen”. Väl att märka, och lägg
noga märke till denna detalj, att riksdagen är svenska folkets valda politiska
representation, varmed följer att det är svenska folket som konstitutionellt har
makten över Sveriges riksbank. När det gäller tillverkningen av svenska
sedelpengar, blev ”statliga” Riksbanken sålunda 1897 ensam herre på täppan.
Detta är svenska sedelpengars historik i ett nötskal.
Det skall understrykas att Riksbanken idag har monopol på såväl sedlar som
mynt (RF 9:14: ”Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt.”). Men
det finns många fler betalningsformer än så, bland annat den i dag dominerande
formen ”elektroniska pengar”, och här gäller inte Riksbankens monopol. Vilket
innebär att privata bankaktörer (nu kallade affärsbanker) mycket väl kan
nyproducera pengar så länge det inte handlar om ”sedlar och mynt”, exempelvis
elektroniska pengar i ofantliga belopp, vilket också dagligen sker. Häftet
Modern Money Mechanics, publicerat av Federal Reserve Bank of Chicago år
1961, beskriver grunderna för hur pengar förs ut i det moderna samhället i en
centralbanksekonomi820 varvid det framgår att centralbanker endast för ut
mindre eller betydligt mindre än 10 procent. Resten, mer än 90 procent av alla
pengar i samhället, förs ut av affärsbanker, kreditkortsföretag och andra
företagstyper som har beviljats bankoktroj i betydelsen att ur tomma intet
tillverka åtminstone elektroniska pengar. Det vill säga, utan att den vanliga
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människan skall begripa vad som sker, tillverka till synes egna pengar i samma
ögonblick som dessa företagstyper beviljar ett lån. Dessa företagstyper behöver
alltså, enligt banklagar som politiker röstat igenom, inte arbeta ihop sina pengar
som vanligt folk behöver göra, utan nämnda företagstyper tillverkare pengar rakt
av ur tomma intet och lånar sedan ut dem i sken av att man officiellt tar från en
egen bakomliggande förmögenhet för att på indirekt väg hävda att det är egna
pengar som lånas ut eftersom endast det eget ägda går att återkräva som
amorteringar. En hel rad med trolleritrick i det ena bedrägeriet lagt på det andra
med andra ord.
Elektroniska pengar är en betalningsform som har expanderat exponentiellt
sedan 1970-talet, nu också med en vildvuxen flora av sålunda kreditkortsföretag
och finansbolag över hela världen som marknadsaktörer. Då att notera att
utlåning av elektroniska pengar inte förändrar något i sak: kommersiell utlåning
av pengar, oavsett betalningsform, baseras så gott som undantagslöst på
bedrägeri: oftast, men inte alltid, genom förskingring av delar av depositioner
som ett första steg, sedan en förmering, d.v.s. en nyproduktion, ur tomma luften,
vilket är att beteckna som penningförfalskning, och slutligen
urkundsförfalskning, i och med att pengarna på falska premisser lånas ut som
eget ägda. Som jag tidigare har varit inne på, tyder mycket på att vissa privata
aktörer, exempelvis affärsbanker, och även multinationella storföretag med egna
banker inom organisationen, har tagit sig friheten att arbeta på samma sätt. Jag
avser här så kallade maktbolag, oftast stora multinationella koncerner (dock utan
att företeelsen är allmängiltig), som inte har ”vinst” som främsta intresse (vilket
annars är det vanliga), utan där makten, oftast i global omfattning, är den
centrala drivkraften821. Affärsupplägget innebär att dessa stora bolag placerar
depositioner i egna banker i ett internt banknätverk i ett ”kedjeförfarande”, där
varje dylik inlåning (depositionsplacering) i den första banken förmeras, varefter
det förmerade kapitalet överförs till nästa egna bank i kedjan, i form av en ny
och betydligt större deposition, som i sin tur förmeras till ett ännu större belopp,
som överförs till en deposition i bank nummer tre o.s.v. På bara några timmar
kan förfarandet generera ofattbart stora slutbelopp, innan ägarna nöjer sig.
På kanske bara några timmar förvandlas genom tricket låt oss säga 3 dollar
till flera miljarder dollar i ett dylikt internt multinationellt nätverk bestående av
exempelvis 12 interna affärsbanker utspridda globalt: Ännu ett kreativt sätt att
skapa pengar ur tomma intet. Man kan säga att de multinationella företagen,
givetvis på sin höjd till symbolisk ränta, ”lånar ut till sig själva”, i och med att
de gör sina konsekutiva depositionsplaceringar i den egna kedjan av banker. Här
skapar dessa företag i all hemlighet utan insyn egna elektroniska pengar helt i
överensstämmelse med internationella banklagar direkt ur tomma intet allt efter
behov, helt utan några egna kostnader att tala om. Om nu legala invändningar
händelsevis skulle finnas, är de berörda ländernas finansinspektioner i hemlighet
beordrade att se mellan fingrarna med det som sker. Varför? Jo, därför att det
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som kallas finansinspektioner är något som världens storspindlar, i samverkan
med sina politiska bulvaner, har tillskapat för ge sken av att samhället är
välorganiserat och rustat mot brott, att samhället har ett fungerande finansiellt
regelverk med finansiell övervakning. Finansinspektionernas arbete är mest ett
spel för galleriet, där bara mindre finansiella syndabockar hålls efter och får klä
skott i offentliga avslöjanden och skandaler. Allt för att lura och lugna
allmänheten.
Kommande stora utredningar får visa i vilken omfattning ovannämnda
företagskonstruktioner (dessa så kallade maktbolag) är en realitet. Liksom
utredningarna får visa om det verkligen är svenska staten som äger822 Sveriges
riksbank?823 Sakförhållandet, att banken en gång i tiden kom till under ytterst
märkliga omständigheter som en depositionsbank (affärsbank), inklusive med en
dylik banks bedrägliga affärsmetoder, under influens av sannolikt frimurare824,
har sedan aldrig i sin grund förändrats. Min forskning gör tvärtom gällande att
samma frimurarorganisation i högsta grad fortfarande finns kvar som en
avgörande maktfaktor i kulisserna i dagens svenska riksbank, liksom för övrigt
också i svensk rikspolitik, vilket jag genomgående argumenterar för i texten.
Exakt hur frimurarorden utövar sitt inflytande över Riksbanken vet jag inte, men
deras bevekelsegrunder är solklara: makt och rikedom.
Det är vidare snarare sannolikt än osannolikt att utländska bankirer/
frimurare finns med i spelet när det gäller dessa strikt nationella svenska
angelägenheter. Väl att märka, att om svenska staten vore ensam ägare av
Sveriges riksbank, fanns det ingen anledning för staten, om den spelade med
öppna kort, att bete sig som den fattiglapp den nu ger sig ut för att vara, där den
ålägger svenska folket att finansiera statsbudgeten med sina skatter, och likadant
med statsskulden. Ty om staten, som den påstår, vore ensam ägare av
Riksbanken, vore det hur lätt som helst för denna stat att trycka på knappen och
tillverka alla, jag säger alla, pengar den kan tänkas ha behov av till dels
statsbudgeten, dels till att undanröja statsskulden, och dessutom till samhällets
hela behov av pengar utan att inflation uppstår. Då detta inte sker, indikeras här
finnas en hund begraven beträffande det verkliga ägarskapet av Sveriges
riksbank.
Jag upprepar från kapitel 24 i del II: Nationalekonomi lär ut att trycker man
pengar fritt i ett samhälle så ökar risken för inflation. Man refererar bland annat
till hur illa det gick med inflationskapande i: 1) den amerikanska revolutionens
första 7 år mellan 1773-1781 i de amerikanska kolonierna, 2) Abraham Lincolns
ekonomiska experiment825 1862-1865 under det amerikanska inbördeskriget och
3) Weimarrepublikens hyperinflation826 på 1920-talet. Inflation undviks
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skickligt genom att tillämpa Hjalmar Schachts827 11 nycklar till en väl
fungerande monetärt finansierad ekonomi (se analys kapitlen 14-26 i del II i
trilogin). I del III kompletterar jag Schachts 11 nycklar med ytterligare 11
nycklar.
Här tål att upprepas och betraktas med analytiska ögon, att den ovan
beskrivna och avgörande utvecklingskedjan, när det gäller Sveriges nuvarande
riksbank, tog sin början år 1668, och för rikets privata banker
(depositionsbanker) skedde utvecklingen sedan successivt under 1600- och
1700-talet. Att sagan om Sveriges riksbank inleddes med att ett antal
makthavare (som det blir de kommande utredningarnas uppgift att kartlägga i
detalj vilka de var), med dåvarande kungen som icke tillräknelig i
sammanhanget p.g.a. låg ålder (ca 13 år), bakom dennes rygg, motstridigt rikets
och folkets intressen, i statens namn, som ett första steg organiserade en
depositionsbank (d.v.s. en affärsbank) - Riksens Ständers Bank. En påstått
statlig bank, som på detta initiala stadium, likt vilken kommersiell bank som
helst, byggde upp sin verksamhetsgrund på affärsidén att partiellt förskingra de
depositioner man som statlig bank hade lätt att införskaffa, för att sedan stegvis
medelst hävstång ur tomma luften förmera det som hade förskingrats (det
perfekta förfalskningssteget), för att så slutligen, utan stöd i lagen, låna ut det
förmerade som något eget ägt mot ränta (urkundsförfalskningen)! Ingen
smickrande, men en faktisk beskrivning av hur det gick till när Sveriges rikes
riksbank såg dagens ljus! Och det är just dessa Riksbankens ”första spadtag”
som vi hela tiden måste ha i minnet, när vi fortsättningsvis diskuterar svenska
statens riksbank, oavsett dess vidare öden och äventyr, oavsett hur ”100procentigt statlig”, förtroendeingivande, solvent, respekterad, ärevördig, ”höjd
över alla misstankar”, denna riksbank än framstår som idag.
Ty det är här, i bankens födelseögonblick, som vi återfinner själva
bedrägeriet, frimurarnas kupp mot kungen och folket, då de fick in den
avgörande foten i den svenska statsapparaten och riksbanksorganisationen, och
förrådde land och folk för pengars och makts skull. Det är hur det hela började
som räknas. Och för Sveriges nuvarande riksbanks del började det hela under
ytterst olyckliga och bedrägliga premisser: med förskingring, penning- och
urkundsförfalskning.

Fortsättningen…
Så långt om själva början. Men det finns en fortsättning också. Under mer än
tvåhundra år (fram till 1897) skapade sedan Riksens Ständers Bank, från och
med år 1866 Sveriges riksbank, stora inkomster på just det beskrivna sättet, i
enlighet med frimurarnas devis: eget ur tomma intet med hävstång genom
utlåning mot ränta, genom att medverka till samhälleliga pyramidspel med
åtskilliga hög- respektive lågkonjunkturer, genom bruket av åtminstone tre av de
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fem svärden, med omfördelningar av stora egendomsvärden till statens, bankens
påstådda huvudmans, fördel. Samtidigt som, som sagt, privata depositionsbanker
tillkom allteftersom, som så småningom började kallas affärsbanker, som bidrog
till samma sak, d.v.s. förmögenhetsomfördelningar. Alltmedan kungamakten
tycks ha stått ganska handfallen ända fram till Gustav III, som ”upplyst” och
antagligen påläst, tog mod till sig och satte igång med egen sedeltillverkning828
på formen äkta fiat-pengar stick i stäv med bankirernas intentioner, sannolikt
inspirerad av det som låg i tiden, Benjamin Franklins monetärfinansierade
ekonomi829.
Gustav III använde sig sålunda i den situation som var för handen (Gustav
hade år 1788 satt igång ett krig mot Ryssland, som krävde finansiering) av sin
höghetsrättighet, d.v.s. det som också kallas myntregale, att ge ut äkta fiatpengar (sedlar utan värdeuppbackning som lagligt betalningsmedel). Det var ju
så Sveriges pengar tidigare, i form av kungens mynt, hade tillkommit, ända fram
till dess bankväsendet hade tagit över kommandot. Själva poängen med dessa
Gustav III:s riksgäldssedlar var sålunda att kungen ville kringgå bankirerna,
slippa ta lån, om den möjligheten överhuvudtaget fanns, mot i så fall
förmodligen ockerränta. (Ty precis detta scenario kom att utspelas runt 70 år
senare i USA, när president Abraham Lincoln ville låna pengar av Wall Streets
bankirer för att finansiera bland annat Unionens roll i det pågående
inbördeskriget. Lincoln ställdes inför lånevillkor som innebar ockerränta på
mellan 24 och 36 procent, vilket kan ses som en bankirmaktens metod att styra
den politiska utvecklingen i för dem önskad riktning i en nation. Även Lincoln
valde att kringgå bankirerna, och i stället trycka egna sedlar. Mer om den saken
längre fram830. Och det är inte långsökt att anta att Lincoln, i likhet med Gustav
III, fick betala med sitt liv för tilltaget.)
Denna kungliga svenska sedeltillverkning skall sedan ha pågått ända fram
till ca 1802, 10 år efter Gustavs död, varefter kungamaktens inflytande över
rikets pengar torde ha varit minimal. Steg för steg har Sveriges riksdag godkänt
den ena banklagen efter den andra, bankväsendet till gagn. Lagar som på ett
inlindat och för gemene man svårbegripligt sätt har legaliserat frimurarordens
fyra hemliga räkneregler, har legaliserat hundratusentals utförda utmätningar
(expropriationer), som hela tiden har varit grundade på urkundsförfalskning.
Hela tiden utan att kungamakten förstått att den var på väg att förlora sitt
viktigaste maktinstrument: makten över rikets penningtillverkning. Det hela kan
ses som en maktkamp mellan regent- och bankirmakten, om vilken part som
skall bestämma över maskinerna som tillverkar en av rikets viktigaste klenoder,
pengarna ur tomma intet.
År 1931 beslutade Sveriges riksdag att slopa den svenska guldmyntfoten
(även om den kom att användas på dispens fram till 1974, då beslutet blev
828
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definitivt i och med 1974 års regeringsform). Beslutet var av stor betydelse: år
1931 övergick svenska statens pengar till att formellt definieras som fiat-pengar
(lagligt betalningsmedel). Tidigare hade endast regentmakten haft rätten att
tillverka fiat-pengar (lagligt betalningsmedel) utan gulduppbackning. Nu tog
svenska staten (läs den dolda bankirmakten) över denna rättighet, vilket var ett
mycket betydelsefullt avreglerande steg i bankirernas långsiktiga plan. Nu var
man inte längre beroende av bristvaran guld för att genomföra sitt storskaliga
bedrägeri, utan hade fria tyglar på ett helt annat sätt. Nåväl, fler avregleringar
skulle följa med faktisk början 1974, bland annat Riksbankens beryktade
Novemberrevolution 1985. Stegvis skulle bankerna exponentiellt expandera
utlåningen av pengar mot ränta i samhället, till dess denna utlåning formligen
exploderade efter 1986.
Ett synnerligen viktigt led i bankirmaktens strategi, för att behålla den makt
man under århundradena successivt tillskansade sig, har varit att se till att
människor i gemen omöjligt skall kunna avslöja det gigantiska
samhällsbedrägeriet. Det har man slugt lyckats åstadkomma genom att
mobilisera sina invigda och köpta politiska kontakter på högsta nivå, och via
dessa tillskapa en manipulerad och på många sätt undermålig skolundervisning i
bland annat Sverige. Ledstjärnan har varit att ingen, jag säger ingen, skall få
möjlighet att lära sig att tänka så briljant att vederbörande kan få helhetsbilden
klar för sig. Ingen skall kunna komma åt det jag kallar första spadtagetinformation om det som är känsligt, ingen skall kunna lära sig att hantera
”briljansverktyget”, med vars hjälp man löser upp till synes hopplöst fastkörda
moment 22-situationer och genomskådar diverse samhällslögner
(samhällsillusioner). Ingen skall därmed heller kunna redovisa dylika avslöjande
fakta. Slående är att Sveriges etablerade professorer i nationalekonomi,
internationell ekonomi, statskunskap och ekonomisk historia konsekvent
undviker att göra sak av det jag kallar första spadtaget-information, trots att
dessa professorer givetvis besitter stora kunskaper inom sina respektive
ämnesområden. Det är som om de medvetet undviker denna heta potatis, eller så
är de okunniga. De måste själva besvara frågan.
Skärskådar man svensk skolundervisning, har den under decennier gått in för
att lära ut ett ytligt detalj- och ”innanför boxen-tänkande”. Där även landets
högre undervisning i högsta grad arbetar med skygglapparna på. Alla tendenser
i annan riktning har den dolda makten effektivt sett till att motarbeta.
Undermålig grundläggande skolundervisning är ett styrmedel, men det har
sålunda också skett genom att universitets- och högskoleväsendet har
kontrollerats. Och inte minst mediaapparaten, genom att förutsättningslös
högkvalitativ undersökande journalistik alltmer har kommit på undantag. Istället
har makten sett till att prioritera ytlighet och detaljfokusering (det man brukar
kalla ”snuttifiering”) på den djupgående, breda, förutsättningslösa analysens
bekostnad. Nu kommer allt man försökt undertrycka ändå fram i ljuset i och med
denna trilogi, kompletterad med andra personers och institutioners arbeten. Ty
636

det är i helhetsbilden och totalanalysen, där första spadtaget-informationen
ingår, som själva avslöjandet ligger.
I medias enträgna ytlighetsarbete har ingått direktiv från högre ort att
omhulda föreställningen att banker är samhälleligt systemnödvändiga, för att i
förlängningen underlätta folklig acceptans av de av och till förekommande
bankräddningspaketen831, som utgör en viktig del i bankirernas långsiktiga
strategi832. Och ännu viktigare: att verka för folklig acceptans av det inskränkta
tankesättet att skatter skulle vara nödvändiga för att finansiera stadsbudget och
statsskuld. Jag ser också att svenska folket har lurats att tro att den bank, Riksens
Ständers Bank, som numera är Sveriges högt ansedda riksbank, skulle ha börjat
sin verksamhet genom att låna ut ”egna pengar”, när den i själva verket ända
fram till åtminstone år 1931 lånade ut stulna pengar (förskingrade delar av
depositioner, bland annat guld), som dessutom förmerades genom
penningförfalskning, innan pengarna slutligen lånades ut genom
urkundsförfalskning. Ett tufft, men sakligt påstående.
Ända fram till åtminstone 1931 hade Riksbanken som sagt en skyldighet att
hålla en uppbackning med guld i beredskap för alla de sedlar banken tillverkade
mestadels ur tomma luften, guld som ingalunda var bankens egna guld, utan
olika slags förskingrade depositioner (betalade med i första hand
skattebetalarnas pengar, men också förmodligen inlåning). Fram till år 1897
skedde penningförfalskningen i konkurrens med andra likasinnade privata
aktörer, idag kallade affärsbanker. Men det året var det dags för
huvudrollsinnehavaren Riksbanken att i ett bestämt avseende göra sig av med
sina konkurrenter, vilket skedde genom att en ny banklag då såg till att
Riksbanken fick ensamrätt (monopol) att ge ut sedlar i Sverige (fortfarande med
depositioner som underlag, uppbackning, som byggde på inlåningar och skatter).
Därmed var konkurrenterna, de privata affärsbankerna, åtminstone när det gällde
sedeltillverkning, eliminerade, konkurrenter som dessförinnan stod för en
ansenlig del av rikets totala penningmängd.
Som sagt, upphörde guldmyntfoten att gälla i Sverige år 1931, vilket innebar
att det var nu som den dolda makten bakom Sveriges riksbank tog det slutgiltiga
steget att fullända sitt brott: från och med nu behövdes inte längre
förskingringssteget. Depositioner förklarades som onödiga. Sedan 1931 har det
varit fritt fram för Riksbanken att i statens namn ägna sig åt tillverkning av nya
pengar (idag sedlar, elektroniska pengar och de i sammanhanget försumbara
mynten) ur tomma luften ”allt efter behov”. Och eftersom den tillverkningen
reellt sett, som sagt, sker på uppdrag av en dold makt i Riksbankens kulisser - ty
det var ju en obskyr makt som en gång i tiden skapade embryot till Riksbanken
år 1668, ett sakförhållande som inte har förändrats sedan banken tillkom år
1668! - inte på folkets uttryckta uppdrag, även om riksdagsbeslutade banklagar
försöker ge sken av den saken, har vi här från folkets synpunkt fortfarande att
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göra med att Riksbanken sysslar med perfekt penningförfalskning på denna
bakgrundsmakts uppdrag. Resonemanget är logiskt. Denna logiska slutsats, att
Riksbanken ägnar sig åt perfekt penningförfalskning, beläggs även genom
analysen i kapitlen 28 och 32 i del II av trilogin.
Och även urkundsförfalskningen är oförändrad: de lufttillverkade pengarna
lånas ut i sken av att vara ”statens egna”, trots att statens äganderätt till
Riksbankens nyproducerade pengar saknar stöd i lag. Ty en sådan lag har, som
tidigare sagts, varit svår för den dolda bakgrundsmakten att åstadkomma av det
enkla skälet att det hela, även för Riksbankens vidkommande, började med
förskingring. Den saken skulle omedelbart upptäckas, om man nu i efterhand
började snickra på en äganderättslag. Istället får den dolda makten nöja sig med
det luddigare begreppet att Riksbankens pengar är ”lagligt betalningsmedel”. Jag
upprepar: Idag (i själva verket sedan 1668) luras svenska folket att tro att
Sveriges riksbank, även i dess moderna tappning som centralbank (med
monopol på sedelutgivning och som penningpolitisk styrinstitution), har ”egna”
pengar att låna ut till det underliggande affärsbanksväsendet och till utländska
banker. Men dessa påstått egna pengar är lika ”oegna” idag som fallet var år
1668 på Riksens Ständers Banks tid. Konsekvensen är i själva verket oerhörd, då
pengarna därmed de facto inte kan lånas ut med krav på återbetalning och mot
ränta, utan bara förmedlas.
Som sagt, tillverkar Riksbanken alla sina nya pengar (pengar som man ej
lånar) direkt ur tomma luften, pengar som via affärsbankerna försörjer det
svenska samhällets penningbehov. Det innebär att såväl valutareserv som
guldreserv, två centrala begrepp i Riksbankssammanhang, kan ifrågasättas ha
någonting med Sveriges riksbanks utlåning av pengar till samhället att göra,
eftersom denna utlåning handlar om nyproducerade pengar ur tomma luften.
Riksbankens så kallade valutareserv tycks därmed mest vara ett spel för
galleriet, eller helt enkelt ett fiktivt konto. Det förefaller logiskt sett att vara ett
onödigt konto, i och med att Riksbanken kan lufttillverka hur mycket pengar
som helst allteftersom behovet anmäler sig (Riksbanken kan tillverka pengar ”ad
hoc”).
Om valutareserv definieras som en reserv av utländsk valuta, kommer saken
i ett annat läge, men Riksbanken gör inte den distinktionen, åtminstone inte på
sin hemsida, varför begreppet ”valutareserv” ger intryck av att vara en statlig
penningreserv, i så fall grundad på folkets skatter, vinster som staten gjort,
och/eller pengar som statens internbank, Riksgälden, lånar upp för Riksbankens
räkning. Så rapporterade t.ex. Dagens Nyheter 2013-12-16 att Riksbankens
direktion egenmäktigt (utan att beslutet hade förankrats i riksdagen) hade
beslutat att öka på rikets valutareserv från ca 300 till 400 miljarder kronor
genom upplåning i utländsk valuta. Varför, när Riksbanken i princip momentant
kan tillverka hur mycket pengar som helst, t.ex. med sina datorer (elektroniska
pengar)? Det enda skäl jag kan se är att ”någon” (läs: storspindelstrategi) har
intresse av att skuldsätta Sverige ytterligare genom att öka på statsskulden med
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100 miljarder, vilket naturligtvis genererar ränte-, och så småningom
amorteringsintäkter, till den instans som lånar ut. En nota som i slutänden
svenska folket får stå för medelst sina skatter. (Dessutom helt onödiga
växlingskostnader, då det handlar om lån i utländsk valuta. Växlingsavgift
tillkommer självklart om svenska skattepengar (svenska kronor) finansierar köp
av statspapper i exempelvis dollar.) Det vill säga att det handlar om ett sätt att
”mjölka” folket på ytterligare pengar. Det är kapitalismens arbetsmetod per
preferens: att göra låntagare ofria genom att sätta i skuld mot ränta. Sveriges
statsskuldsnivå är direkt avgörande för i vilken mån folket är ”fritt” respektive
”ofritt”. Lägg därtill många enskilda medborgares och företags individuella
skuldsättning.
Förkärleken för att använda ordet reserv/reserver, med anspelning på att
staten förfogar över dylika (i så fall i form av sparade skattemedel, eller ibland
vinster) att ta av, d.v.s. låna ut av vid behov, märks särskilt tydligt i USA, vilket
kommer till uttryck i namnet på landets privatägda centralbank: Federal Reserve
Bank (FED). Namnet ger dels sken av att banken är statlig (federal), dels att den
förvaltar statliga reserver, i så fall i första hand skattemedel, som skulle vara
pengar som FED lånar ut till det underliggande amerikanska bankväsendet och
till den amerikanska staten. För den som är insatt i hur det fungerar, är detta ett
flagrant sätt att slå blå dunster i ögonen på allmänheten. Banken är varken statlig
eller förvaltar några statliga skattemedel. Sannolikt förvaltas däremot ”intäkter”
grundade på urkundsförfalskning, varför dessa intäkter egentligen är stulna. Jag
tänker här på amorteringar, ränteinkomster, pantvärden etcetera, som
amerikanska centralbanken har lagt beslag på under sin verksamhetstid, men det
är en helt annan sak833. I Sverige är mörkläggningen sålunda mer kompakt, men
ändå fullt möjlig att genomskåda för den som behärskar konstitutionell logik,
som jag visar i min trilogi. Man kan säga att svenska staten har exporterat sitt
centralbankskoncept, som är det ursprungliga, till andra länder att härma och ta
efter, när de i sin tur har infört centralbanker.
Det är med finter som de ovannämnda som den svenska staten under
hundratals år har fört svenska folket bakom ljuset. Det sammanlagda
bedrägeriet, med staten som aktivt medverkande, består av åtminstone tjugo
illusioner, som jag tar upp i min trilogi. Det finns därför skäl att från folkets
synpunkt betrakta svenska staten som ”en ulv i fårakläder”: Folket har lurats att
tro att den svenska staten är till för folkets skull, när det i de avseenden vi här
talar om, förhåller sig precis tvärt om. Folket är statens fogliga mjölkkossa, ett
viljelöst fä som kan ledas dit staten vill. Jag frågar: Skall vi - folket - fortsätta att
finna oss i den rollen?
Därmed tar vi åter kontakt med bankväsendet som introducerades i 1600talets Sverige.
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Kapitel 63
Embryot till en ny administrativ statsapparat
Nu åter till när bankerna introducerades i 1600-talets Sverige. På den tiden var
den ekonomiska kompetensen tämligen lågt utvecklad, så även hos tidens
monarker. Trots sin allmänintelligens, besatt t.ex. Gustav II Adolf långt ifrån
den ekonomiska vidsynthet som den engelske kollegan, kung Henry I, hade
demonstrerat på 1100-talet, varför det också blev som det blev. Även om Gustav
II Adolf i princip verkställde en monetärt finansierad ekonomi (baserad på äkta
fiat-pengar som det lagliga betalningsmedlet), kan man säga, så tilläts denna
endast att gå på tomgång. Och på den här tiden torde det också ha funnits ganska
stora inslag av primitiv byteshandel i det svenska samhället.
Nåväl, de svenska 1600-talsregenterna hörsammade Oxenstiernas råd, och
tillät utländska bankirer att i begränsad omfattning öppna den ena banken efter
den andra i Sverige. Dessutom lät sig Gustav II Adolf fångas i den skickligt
arrangerade fällan att låta Oxenstierna bygga upp en ny statsapparat, som
påstods vara ämnad att avlasta regenten från det slags administrativa uppgifter
som var tråkiga, som väl så kompetent kunde utföras av andra, d.v.s. tjänstemän.
På så sätt började med tiden en rad svenska adelspersoner, vissa höga kyrkliga
företrädare och vissa borgare, men inte så många från bondeståndet, att göra sig
gällande som ämbetspersoner med olika slags titlar i den nya statsapparaten. Ni
som kommer att delta i de stora utredningarna rekommenderas kartlägga
detaljerna hur det hela gick till.
Enväldespolitik rådde i Sverige med monarken som mer eller mindre
allsmäktig härskare, med en ståndsriksdag som en viktig rådgivande del i den
kungliga styrelseapparaten. Det historiska facit visar att denna riksdagsfunktion
tillsammans med tillväxandet av den nya administrativa statsapparaten redan på
den här tiden kom att skaffa sig alltmera makt och inflytande i Sverige på
regentens bekostnad, även om processen då skedde i små steg. Men mönstret var
uppenbart: den svenska monarkin blev alltmer marginaliserad, enväldet till trots.
Bank efter bank kom med tiden att etableras i Sverige. Lobbyisterna (i
början främst Oxenstierna) talade sig varma för att åtminstone varje större stad i
Sverige skulle ha en bank. Samtidigt fick i små steg de som var invigda, mutade
och korrumperade bland adeln, prästerna, borgarna och i viss mån bönderna ett
allt större inflytande över Sveriges styrelse. Åtminstone några av
stormaktstidens svenska regenter började sannolikt misstänka att de var på väg
att förlora makten över Sverige. Regenternas problem var att de inte hade någon
tränad logisk kompetens till sin hjälp, som de kunde lita på, som kunde hjälpa
dem att genomskåda Oxenstiernas och de andra rådgivarnas (banklobbyisternas)
ränksmideri. Det var alltså svårt för regenten att förutse att varje ny bank som
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etablerades i Sverige innebar ett intrång på kungens ensamrätt att tillverka
pengar. Ty varje ny bank tillverkade i princip perfekt förfalskade sedelpengar
(depositionsbevis med olika namn) i konkurrens med kungens egen
mynttillverkning i sken av att så inte alls var fallet. Berörda regenter, inte bara i
Sverige, borde naturligtvis ha kallat in sin tids stora matematiker till sin hjälp
vid sina hov, och förutsättningslöst diskuterat/analyserat situationen, om det nu
hade hjälpt, vilket inte är troligt, eftersom matematiken som sagt var outvecklad.
Kan det ha varit därför att drottning Kristina anande oråd beträffande sin
makt som hon bjöd in den franska matematikern och filosofen René Descartes
till Sverige som sin lärare och rådgivare? I så fall en enastående framsynt åtgärd
av ett statsöverhuvud. Ingen annan regent i motsvarande position torde, om detta
var skälet till inbjudan, ha gjort något liknade, vad jag vet. Descartes var
nämligen en synnerligen skicklig konstitutionell logiker. Drottning Kristina var
intelligent och vidsynt, och kanske sökte hon ekonomisk-matematisk
sakkunskap utanför sin konventionella krets av rådgivare? Dock är det inte
klarlagt om drottningen och Descartes specifikt diskuterade rikets ekonomi.
Eller så hann de inte, ty Descartes blev plötsligt allvarligt sjuk under
Stockholmsbesöket, och avled hastigt, officiellt i lunginflammation. Här finns
det, enligt min åsikt, anledning att i samband med de kommande stora
utredningarna undersöka Descartes kvarlevor noggrannare med modern teknik.
Descartes är begravd i Benediktinerklostret Saint-Germain-des-Prés i Paris (efter
att initialt under några år ha varit begravd på Adolf Fredriks kyrkogård i
Stockholm). Jag håller det inte för osannolikt att Descartes i själva verket t.ex.
blev giftmördad av den makt som ekonomiskt nu konkurrerade med drottningen,
och som förstod att Descartes kunde innebära ett hinder i deras ambitioner.
Ett historiskt facit visar således att åtminstone vissa av regentens rådgivare
har varit falska, lismande personer, som torde ha varit mutade och korrumperade
att gå utländska intressenters ärenden. Personer som i princip sålde ut Sverige
till utländska bankirintressen. Det vill säga det man brukar kalla landsförräderi.
Dessa har sedan på förslaget sätt med hjälp av diverse trolleritrick (illusioner)
och lobbyism successivt lyckats införa en dold ekonomisk diktatur i Sverige. I
olika steg har sedan också bankirernas ”intresseorganisation”,
frimurarrörelsen834, införts och utvidgats i Sverige som den instans (hemliga
skola) som utbildar lämpliga svenska befattningshavare inom ramen för det nya
statsskicket (demokratiillusionen835), med huvuduppgiften att föra det stora
bedrägeriet (bankväsendet) vidare från en generation till nästa. Det handlade
sålunda om att en rad svenska regenter i princip blev grundlurade av sina
rådgivare. Vilket visar hur viktigt det är att med omsorg välja vilka man lyssnar
till. Jag tänker här på kungar som Karl XI, Karl XII, Gustav III och Gustav V.
Karl XII blev skjuten på ett sätt som för misstankarna till att han utsattes för
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mord (1718), och Gustav III blev med bestämdhet mördad (1792).
Gustav II Adolf blev skjuten i slaget vid Lützen 1632. Det är intressant att
notera att endast två år senare blev Sveriges första regeringsform ett faktum,
varigenom den första formella hörnstenen i den nya svenska statsapparaten var
inmurad. Nästa regeringsform, den andra i ordningen, kom år 1719, året efter att
Sveriges hjältekonung Karl XII hade skjutits i Norge. Där det inte är uteslutet att
den dödande kulan sköts med en svensk musköt. Gustav III mördades på en
maskeradbal på operan i Stockholm efter att sannolikt ha inspirerats av
Benjamin Franklins ekonomiska tänkesätt836 med sedelpengar på formen äkta
fiat-pengar och den amerikanska revolutionen. Den saken tog sig nämligen
uttryck i att Gustav III, antagligen till svenska bankirernas skräck och häpnad,
gjorde ett försök att införa ett ekonomiskt system ganska snarlikt Franklins i
Amerika837. De pengarna var fullt synligt äkta fiat-pengar (regenten ägde
pengarna i det ögonblick de tillverkades) varför det ej handlade om någon
illusion med låtsasskuldsedlar som Franklin använde sig av838. En relativt kort
tid senare skedde mordet på kung Gustav III. Det av kungen införda nya
ekonomiska systemet med lagliga betalningsmedel, som allvarligt skulle
konkurrera med bankirernas guld eller depositionsuppbackade banksedlar,
avskaffades sedan så småningom (ca 1802) varvid bankirerna blev herre på
täppan igen.
Om dessa känsliga kopplingar mellan kungens ansats till ett monetärt
finansierat ekonomiskt system avseende sedelpengar på formen äkta fiat-pengar
i Sverige, kungamordet, och dåtidens svenska bankirväsende med sina
depositionsbevis-pengar, är det så gott som helt tyst i historieböcker. Man kan
tänka sig att det fanns starka krafter som verkade för att Gustav III:s
monetärfinansierade ekonomi under inga omständigheter skulle tillåtas få
fotfäste i landet i konkurrens med bankväsendet, inklusive Riksens Ständers
bank, som emitterade en helt annan sorts sedlar, som, till skillnad från kungens,
grundades på tvång om uppbackning med guld och andra depositionsvärden839.
Om Gustavs nya pengar blev en framgång i Sverige, riskerade de lätt kunna leda
till för bankirerna ogynnsamma spridningseffekter ute i Europa. Det var sålunda
ett direkt hot mot bankväsendets själva existens, som Gustav III, antagligen
aningslöst, verkställde när han satte igång sin tillverkning av sedelpengar i
formen äkta fiat-pengar. Ty hade kungen fått leva och penningexperimentet
hade lyckats, skulle bankväsendet nämligen inte ha haft en chans att konkurrera
i det långa loppet. Något som motsvarande mera lyckade experiment i de
amerikanska kolonierna under de så kallade goda åren ca 1723-1750 med
besked hade visat840. Naturligtvis var bankirerna i Sverige informerade om vad
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som hade hänt i Amerika, där deras gelikar hade blivit närmast totalt
utkonkurrerade under denna period.

Det socialdemokratiska partiet841 föds…
Den ena regeringsformen efter den andra avlöste så småningom varandra (åren
1634, 1719, 1772, 1809, 1919, och 1974), och för varje ny regeringsform fram
till ståndsriksdagens upplösning 1866, blev riksdagen och den nya statsmakten,
representerad av svensk adel, höga kyrkliga företrädare, vissa borgare och delar
av bönderna, ett steg mäktigare, och hade i ytterligare ett steg tagit över styret av
Sverige, ett mönster som kom att upprepas även efter 1866. Idag är den svenska
monarkin helt utan statsstyrande makt, som jag redan berört. Dagens svenska
kung och drottning med kungafamilj verkställer ett uppdrag, och får som
motprestation en viss summa pengar i lön. Man har blivit i princip anställda,
med arbetsuppgifter som förväntas bli vederbörligt utförda. Idag är ytterligare en
åtstramning på väg att införas för Sveriges kungafamilj, då de föreslås att mer
öppet och detaljerat än tidigare redovisa på vilket sätt de använder sin ”lön”.
Sålunda åtstramade tyglar för det svenska kungahuset med motiveringen att det
är skattepengar som betalar lönen.
Inte ens en antydan om något dylikt vore tänkbar på Gustav II Adolfs tid. I
så fall skulle Oxenstiernas banklobbyism omedelbart ha förpassats till skamvrån
som kungens minsta åtgärd, och bankväsendets saga hade förmodligen varit all,
åtminstone i 1600-talssverige. Varpå Gustav II Adolf och hans närmaste
efterföljare skulle ha tagit sig en funderare över bankirernas djupare motiv och
sin egen maktroll beträffande landets penningtillverkning, något som knappast
hade gynnat bankirerna. Gustav II Adolf hade kort sagt blivit ytterst
förödmjukad om han hade kunnat se in i framtiden, men nu kunde han inte det,
till skillnad från penningutlånarna. Nej, Oxenstierna hade i så fall inte blivit
långlivad, åtminstone inte som kungarådgivare, om Gustav II Adolf hade förstått
det öde hans efterkommande på tronen skulle gå till mötes, att de skulle
förvandlas till simpla lönearbetare utan någon som helst makt över Sveriges
penningtillverkande maskiner.
Men det är inte främst den enväldiga kungamakten som har åsidosatts och
förödmjukats. Faktum är att det särskilt är det svenska folket som har förnedrats
under 400 år genom att gradvis ha lurats beträffande landets styre, ett styre som
alltmer kommit att utövas av dubiösa politiker, varav en del nu successivt
kommer att kunna identifieras som invigda. Där ett fullständigt onödigt
skattesystem har lagts på allmänhetens axlar, samtidigt som de tre
samhällsavgörande frågorna I, II och III nogsamt har undanhållits dem, d.v.s.
sopats under mattan av samtliga våra politiker oavsett partitillhörighet. Av detta
kan man dra slutsatsen att ingen av dessa politiker har vinnlagt sig om att
studera ämnet ekonomisk historia på djupet, vare sig slarvet skett medvetet eller
841
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omedvetet, ty i annat fall hade de nämnda samhällsavgörande frågorna varit en
huvudsak i all politik. Ja, där till och med ”folkets eget parti”, d.v.s.
socialdemokratin, redan från första början på 1880-talet, med August Palm i
spetsen, har anledning att känna skuld.
På den här tiden rapporterades det friskt i svenska och internationella media
om hur James Garfield under sitt korta amerikanska presidentskap (endast 200
dagar år 1881), innan han föll offer för en mördare, helt öppet och kraftfullt,
utan att det gick att missförstå, tog skarpt avstånd från842 den
centralbanksekonomiska843 principen, där samhällsekonomin grundas på lån från
banker mot ränta och på skatteuttag för statsbudgetens finansiering, vilket jag
var inne på i del I844, och som jag återkommer till senare i detta kapitel. Jag
nämner här Garfield för att läsaren skall förstå att svensk socialdemokrati, med
August Palm i spetsen, ingalunda var obekant med den samtida Garfields
åsikter. Och inte heller låg Abraham Lincolns radikala samhällsekonomiska
grepp845 ca 20 år tidigare i Benjamin Franklins anda, som gick på tvärs med
bankirmakten, så långt bak i tiden, att det på något vis var bortglömt när
Socialdemokratiska partiet organiserades. Ändå vill jag påstå att organisatörerna
med Palm i spetsen medvetet redan från början svek sina uppdragsgivare, folket.
En socialdemokrati som sedan under lång tid under 1900-talet har varit synonym
med den nya statsmakten. Påståendet är en logisk följd av att socialdemokratin
som en av sina stora käpphästar, ja, som sitt stora paradnummer, kraftfullt och
enträget från och med ruta ett i nu drygt 130 år har propagerat för
nödvändigheten av skatter. Skatter, som jag visar i min trilogi alltså har påförts
det svenska folket helt i onödan, och som gradvist har blivit större och större. På
Palms tid var de förhållandevis blygsamma. De övriga politiska
riksdagspartierna har hängt på socialdemokraternas skatteretorik, i en politisk
debatt som sakligt sett har handlat om marginella skatteprocentjusteringar upp
eller ner. Medan samtliga politiska partier konsekvent har sopat de tre
samhällsavgörande frågorna I, II och III under mattan inför svenska folket. I
själva verket är den svenska statsmaktens framväxt ända sedan 1600-talet en
ganska solkig berättelse, där de moderna svenska politiska riksdagspartierna gör
sin entré under 1800-talets andra hälft. Under sken av ”demokratiska framsteg”,
är det sålunda en ny skickligt kamouflerad ekonomisk diktatur som har tagit
över makten i vårt land, vilket min trilogi ger belägg för.

Diskriminering införs samtidigt med en enastående gräddfil…
Nåväl, så långt vad historien berättar. Idag står vi inför ett nytt val, nämligen
inför valet att för första gången i Sveriges historia kunna införa verklig
demokrati i vårt land, en demokrati där alla skatter är fullständigt onödiga. En
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förutsättning i så fall är att en välbehövlig storstädning av aldrig tidigare skådat
slag vidtas, där allt politiskt unket och smutsigt i det nuvarande statsskicket
saneras bort – jag säger, även smutsen under mattan. Det är för den sakens skull
de stora utredningarna om flera tusen personer nu måste organiseras och sättas
igång som ett absolut måste (i detta avseende hänvisar jag till del III i trilogin.).
Alla skall veta att jag är mycket bestämd på denna punkt. Den här gången
handlar det om att verkställa utomordentlig kvalité, helhetsseende och
djupgående analyser i allt vad storstädningen avser. De utredningar som normalt
brukar verkställas, och som sålunda hittills har verkställts i statlig regi i Sverige,
ibland också i privat regi, har inte varit ens i närheten av den samlade kompetens
och utomordentliga kvalité som nu måste till, om det skall bli någon ordning och
reda i det svenska samhället, som är statt i långt gången degeneration. Andra
nationers människor har naturligtvis att ta ställning till motsvarande, att
lämpligen med mina tre demonstrationsexempel från Sverige, Tyskland och
USA som mall, noggrant studera och förstå hur man avslöjar kapitalismen som
ekonomisk och diktatorisk princip.
Det skulle ganska snart visa sig att det i Sverige på 1600-talet introducerade
bankväsendet skulle visa ett tydligt mönster att diskriminera i sin utlåning. Det
skedde genom att endast de av landets befolkning och företagare som kunde visa
upp godkänd borgen (pant eller säkerhet) fick låna pengar. Borgenskraven var
ofta hårt reglerade, stränga och svåra att uppfylla. På så sätt såg bankirerna till
att ”lastbilen846 som körde ut” lånepengar till samhället, pengar som bankirerna
inte ägde, men som de gav sken av att äga (urkundsförfalskningen), mer eller
mindre var garanterade att komma tillbaka till ”åkeriägaren”, bankerna, om inte
alltid som amorteringar och räntor, så i vart fall som panter och
borgensåtaganden. Många som inte uppfyllde lånekraven blev utan lån (pengar),
och kunde därmed inte investera i den utsträckning som de hade hoppats, trots
att de kanske hade goda affärsplaner eller dito idéer. På så vis hölls en
progressiv samhällsutveckling tillbaka i Sverige.
Denna svenska diskrimineringssituation kan lämpligen jämföras med den
motsatssituation som rådde i de amerikanska kolonierna under dessa koloniers
så kallade goda år under perioden ca 1723-1750. Här var det stor lätthet för
privatpersoner (folk i gemen) att få tag på pengar till investeringar och
företagande från ”staten” (de 13 provinsstyrelserna). Något som jag berörde i del
I847 samt återkommer till längre fram848. Jag upprepar: På grund av bankirernas
diskriminerande inställning och njugghet med lån, började svenska små- eller
egenföretagares affärsverksamheter i motsvarande grad i slutet på 1600-talet och
under 1700-talet att förtvina i riktning mot konkurs i Sverige. Vilket historiska
facit ger belägg för:
Hänsynslösa bakgrundspersoner, väl införstådda i den rovdjurstaktik som
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kapitalism innebär, var inte sena att ligga och lurpassa på att försäljningspriset
på ett företag, en verksamhet, en egendom skulle dumpas, för att sedan i precis
rätt ögonblick dyka upp som gubben ur lådan och erbjuda sig köpa till i princip
ingenting/vrakpris/underpris, enligt mönster som jag redan redogjort för i
samband med de två första svärden i de fem svärdens illusionsnummer.
För den som på djupet är insatt i kapitalismens spelregler är det inte svårt
att se att det är så man gör så kallade lyckade affärer inom kapitalismens ram.
Man ligger sålunda och lurpassar cyniskt och hänsynslöst, för att i exakt rätt
ögonblick (vilket är synonymt med att vara ”en duktig affärsman” i kapitalistisk
verklighet) slå till till så lågt pris som möjligt, och utnyttja dennes olycka, som
tvingas sälja till underpris. Man framkallar en vinnare-förlorare-situation, i
stället för att hålla fokus på det som är mycket bättre: att alla skall bli vinnare.
Kapitalister brukar försvara sig med att de också betalar skatt, och att det är
stimulerande att sälja och köpa på det nämnda sättet.
En mångfald dylika ”kapitalistiska händelser” ledde med tiden till att en
ägaromfördelning började bli märkbar i Sverige. Där ägandet gradvis under
decenniernas, och så småningom seklernas, gång skulle komma att koncentreras
på allt färre händer. Att det verkligen har gått till på detta sätt, bekräftas sålunda
av historiska faktafacit för den som tar sig tid att tränga ned på djupet i svensk
samhällshistoria. I min trilogi ger jag en analys av hur den saken har det gått till,
allt enligt de första två svärdens mönstermall. Det jag påstår och avslöjar, blir en
angelägen uppgift för de kommande stora utredningarna att bekräfta i mer
exakta siffror utifrån diverse svenska myndighets och kyrkliga register. Det
handlar om att hundratusentals dokumenterade konkurser av olika dignitet här
finns redovisade. Det är en otrevlig läsning, som sett över tid handlar om
enskilda människors, gårdsägares, bygemenskapers, städers, ja, ibland hela
svenska landskapsdelars cyniska olycka. Där grunden sålunda har varit en
smygande omfördelning av ägandet av sammanlagt mycket stora
förmögenhetsvärden, hela tiden enkelriktat till bankväsendets fördel på övriga
samhällets bekostnad. Processen det handlar om har sålunda varit cykliskt
återkommande, där den ena kontrollerade pyramidspelskollapsen (påtvingade
lågkonjunkturen) har följt på den andra.
Vissa storkapitalister i Sverige med idag mycket stora förmögenheter
indikeras vara de personer som jag i min trilogi kallar för spindlar. Då att veta
att dessa personer många gånger, enligt engelskt mönster (English Common
Law), exempelvis genom utländska ombud, inte behöver äga något formellt
juridiskt, men ändå kontrollerar sina förmögenheter via en eller flera förvaltare.
Alla förmögna och rika människor i världen är naturligtvis inte spindlar eller
storspindlar, men några är det definitivt. Jag talar om personer som på papperet i
princip, i likhet med Rockefeller i USA, är berättigade till socialbidrag i
egenskap av att vara ”utblottade”, därför att deras överförmögenheter är
”bortskänkta” (borttestamenterade), enligt mönster angivet i English Common
Law, med förbehållet att de före detta ägarna fortfarande har bibehållen kontroll
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över dessa. Detaljer som framgår när man tar del av särskild paragraf i English
Common Law. Dessa människor är in i minsta detalj insatta i kapitalismens
regelverk, och de vet i de flesta världsliga situationer hur slipstenen skall dras förutom att de personligen skyr och fruktar att bli avslöjade, liksom att inte
heller deras livsmanual (frimureriets/storspindlarnas hemliga lära) tål ett
avslöjande. De flesta av deras finansiella transaktioner sker i sken av att de
”investerar”, vilket bara är ett elegantare ord för att låna ut mot ränta, under det
att de säger sig hjälpa sitt land framåt i välfärdsutveckling.
Här gäller det att förstå att den välfärdsutveckling som dylika investeringar
rent faktiskt innebär, är förhållandevis marginella, även om deras betydelse
framställs som både enastående och beundransvärd849. En sanning som döljs för
att ett i grunden ”djuriskt” system skall kunna fortleva. Där en av de viktigare
sanningarna som undanhålls folkets kännedom är insikten om de tre
samhällsavgörande frågorna I, II och III. Men i min trilogi serveras sanningen
om kapitalismen oförblommerad, inklusive med ojämna mellanrum påpekanden
om nämnda frågors avgörande stora betydelse. Konsekvensen blir många gånger
att en högintelligent och svårgenomskådlig samhällsmanipulation skapas, en
illusion (samhällslögn) att samhällets storkapitalister utgör en samhällets stora
tillgång. När deras bidrag till välfärdsutveckling som sagt på sin höjd är
marginell, när fördelarna och nackdelarna av deras bidrag summeras850.
Till de förra skall givetvis räknas in att storkapitalisterna skapar
arbetstillfällen för många människor, där det ligger i sakens natur att det sker
under så osäkra och billiga omständigheter som möjligt. Att de, givetvis i minsta
möjliga mån, bidrar med skatter till centralbanksekonomiernas förhållandevis
ringa välstånd. Samt att de många gånger skapar nyttiga produkter (men inte
alltid). På minussidan kan räknas upp allt som denna trilogi handlar om: otaliga
människors olycka och en mycket medioker samhällsutveckling. Vilket då
givetvis skall jämföras med vad som kan åstadkommas med det alternativ som
jag så ivrigt förespråkar: en människovänligt konstruerad väl fungerande
monetärt finansierat ekonomi (om den saken, vad god se ingående analys del III
av trilogin).
Mina förstahandsreferenser när det gäller grundprincipen i monetärt
finansierad ekonomi är välkända vid det här laget:
1) Kung Henry I i England på 1100-talet, som initierade det engelska
tallysystemet851.
2) Det ekonomiska samhällsexperimentet i den amerikanska kolonin
Massachusetts år 1690.
3) Benjamin Franklins samhällsekonomi i kolonin Pennsylvania under ”de goda
åren” ca 1723-1750.
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4) De 13 amerikanska koloniernas initierade samhällsekonomi under
amerikanska revolutionens ca första nio månader, år 1776.
5) Kung Gustav III:s riksgäldssedlar i Sverige och Finland under 1790-talet.
6) Kommunpolitikernas samhällsekonomi på ön Guernsey i perioder mellan
åtminstone åren 1816-1958.
7) Abraham Lincolns samhällsekonomi i syfte att dels finansiera nordstatssidans
statsbudget, dels nordstaternas kostnader till följd av inbördeskriget (utan att
Lincoln behövde låna en enda dollar av bankirmakten i USA under åren 16621665).
8) Tyske ekonomiministern Hjalmar Schachts852 organisation av den oerhört
kraftfulla tyska samhällsekonomin under åren 1934-1936 under Schachts direkta
ledning.

Den tidiga socialdemokratins syn på hur pengar skulle föras ut i
det svenska samhället…
Under 1880-talet började som sagt Sveriges politiska partier att mejslas fram,
formade av den ovan beskrivna demokratiillusionen, p.g.a. plutokratiska
bakgrundskrafters påverkan, där de tre helt avgörande och ytterst känsliga
samhällsfrågorna I, II och III inte bara tonades ner, utan undanhölls svenska
folkets kännedom och insikt. Detta trots att åtminstone två av de tre frågorna
gång efter annan hade varit föremål för uppmärksammad politisk debatt i USA,
något som jag redan omnämnt. Ja, där till och med en revolution hade brutit ut
just kring åtminstone två av dessa tre samhällsfrågor (I: Vem skall kontrollera
samhällets penningstillverkande maskiner? och III: Enligt vilka regler skall
nytillverkade pengar föras ut i samhället?) drygt hundra år tidigare i de
amerikanska kolonierna. Och där den berömde och beundrade amerikanska
presidenten Abraham Lincoln senare hade vunnit inbördeskriget och därmed
också slavfrågan mycket tack vare att denne, i enlighet med vad den
amerikanska konstitutionen tillåter853, hade gett order till den amerikanska staten
att börja tillverka egna statliga papperspengar på formen äkta fiat-pengar.
Skräddaren August Palm, som hade studerat i Tyskland, var en av
pionjärerna i bildandet av det socialdemokratiska partiet i Sverige. Men, vilket
kanske för många ger en ny och överraskande bild av socialdemokratin i dess
ursprung: August Palm brydde sig aldrig om att diskuterade de nämnda känsliga
och samhällsavgörande frågorna I, II och III med sina sympatisörer, d.v.s. stora
delar av den svenska allmänheten. Och inte heller tog han upp att stora
amerikanska händelser i tiden, i samband med de båda presidenterna Abraham
Lincoln och James Garfield, intimt hängde samman med en maktkamp om
Amerikas penningtillverkande maskiner, trots att Palm knappast kan ha undgått
att känna till den saken. Istället förfäktade August Palm att socialdemokratins
grundinställning var den, att folket måste beskattas för att staten skulle få råd att
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hjälpa samhällets mest behövande, arbetarklassen. Det var genom skatter som
finansieringen av statsbudgeten skulle hanteras, d.v.s. som ekvationen skulle gå
ihop. Där statsbudgetens balans bäst sköts genom att staten vid behov sätter sig i
skuld hos inhemska och utländska banker (vilket givetvis leder till en statskuld,
som dels skall amorteras, dels räntebetalas med skattemedel). Och det är den
tesen som socialdemokratin alltsedan dess har drivit som en av sin politiks
hörnstenar: att det bästa sättet att finansiera välfärden, bygger på beskattning av
folket. Vilket naturligtvis är ren och skär lögn, något som redan Benjamin
Franklin visade i Pennsylvania under de goda koloniala åren 1723-1750 (se
analys längre fram) i Amerika.
Socialdemokratin, vilket tål att upprepas, blåljög alltså redan under Palms tid
det svenska folket rakt upp i ansiktet, och har gjort så alltsedan dess vad gäller
nödvändigheten av skatter. Jag understryker just detta, att skatter som
nödvändighet är något som socialdemokratiska partiledningar sedan dess, envist
och obrottsligt lojalt mot partiets grundare, har hållit fast vid - trots att det är en
barnlek rent intellektuellt att genomskåda och begripa att skatter och
skattesystem är något fullständigt onödigt, när man väl förstår innebörden av de
tre samhällsavgörande frågorna I, II och III. Jag betonar att förståelse av den
saken inte ens är svår. En dylik sensationell lösning framstår istället som en
självklarhet, när man har kommit till full insikt om dessa tre samhällsfrågor.
Om August Palm på sin tid (1880-talet) hade fått frågan om på vilket sätt
pengar skall föras ut i eller till det svenska samhället, skulle han ha svarat att den
saken skall lösas lånevägen:
1) Det är Sveriges riksdag, som genom sitt organ Riksbanken, bestämmer över
rikets penningtillgångar och räntor, och över dess nytillverkning av pengar, kort
sagt över dess penningpolitik. Genom Riksbanken skall staten låna ut pengar till
samhället via affärsbankerna. Dessa statens pengar härrör från a) skatter från
samhällets allmänhet, företag, industrier b) vinster854 från statligt förtagande c)
lån, som staten via sin internbank Riksgälden tar upp mot ränta hos utländska
kreditgivare, och d) nyproduktion av pengar, i den mån ett ofrånkomligt svinn
och slitage av pengar i samhället nödvändiggör den saken. Så lyder den
officiella version, som Palm skulle ha torgfört. Det vill säga en
socialdemokratisk syn på saken, som försöker ge sken av att staten förser
samhället med pengar genom lån, som tas från reserver som staten förfogar över.
2) Att denna statliga utlåning via Sveriges riksbank skall ske mot ränta.
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3) Att samhällets penningbehov i övrigt skall täckas upp genom privata bankers
utlåning av deras egna855 pengar mot ränta (ca ett 30-tal affärsbanker i slutet av
1800-talet i Sverige). Utan att Palm skulle ha talat om att dessa banker också
tillverkar merparten av sina utlåningspengar ur tomma intet med hjälp av de tre
nonsensräknereglerna och hävstångsmatematiken, utan att ha några egna pengar
att låna ut.

Punkterna 1, 2, 3 ovan innebär att en officiell förklaring, eller “skröna”,
omhuldas, att samhället får alla sina pengar från i princip tre håll, varav två
avser lån mot ränta: Att staten via Riksbanken lånar ut pengar till samhället via
affärsbankerna. Att affärsbankerna lånar ut egna pengar direkt till samhället.
Medan det tredje sättet att föra ut pengar till samhället sker direkt via statens
budgeterade offentliga utgifter (statsbudgeten), d.v.s. skattemedel från konto till
konto. När det gäller de två lånevägarna, hävdar långivarna staten och
affärsbankerna indirekt att det är deras egna pengar, d.v.s. statens respektive
bankernas eget ägda pengar, som lånas ut, ty annars skulle ju inga pengar kunna
återkrävas eller begäras ränta för. Tvärt emot verkligheten, hävdas det officiellt
att det bara är en marginell del av det totala inflödet av pengar till samhället som
utgörs av “nya pengar” (som sägs ersätta svinn och förslitning av redan i bruk
varande pengar), som tillverkas ur tomma luften. När verkligheten är den att så
gott som alla pengar som förs ut till samhället via de två huvudkanalerna: staten
och affärsbankerna, utgörs av just sådana pengar, tillverkade ur tomma intet.
Detta sagt för att understryka skillnaden mellan den officiella och inofficiella
verkligheten.

Den heliga alliansen mellan staten och den dolda bankirmakten…
Den häpnadsväckande verklighet, som är inofficiell, d.v.s. som hålls hemlig för
folket, men som nu börjar bli mer och mer känd genom olika debattörer,
engagerade författare, journalister och dokumentärfilmare, är sålunda att i
princip alla pengar som tillförs samhället, nyskapas ur tomma intet och saknar
ägare. (Den lilla del pengar som inte nyskapas ur tomma luften utgörs av
affärsbankernas back up-depositioner, som ju i det ena förmeringssteget efter det
andra också tas i bruk för utlåning i den utsträckning regelverket om
kapitaltäckning tillåter den saken.856 Nyskapade ägarlösa pengar, som därför
formellt inte kan lånas ut, men som ändå till överväldigande del behandlas på
det sättet, d.v.s. lånas ut mot ränta.
Hela denna utlåningskarusell till samhället bygger alltså på att Riksbanken
och affärsbankerna formellt oriktigt (oärligt) påstår att de gigantiska beloppen
pengar som de lånar ut, är dessa två instansers “egna pengar”. Vilket juridiskt är
att rubricera som urkundsförfalskning. Ett sakförhållande som, om vi håller oss
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till Sverige, svenska domstolar med Högsta domstolen i spetsen och andra
rättsvårdande instanser, inklusive universitetens och högskolornas många
professorer i juridik och nationalekonomi, konsekvent och utan undantag hittills
har valt att blunda för. Föga smickrande för dem, kan man tillägga. Så till den
grad är det stora hyckleriet inarbetat och utbrett i det svenska samhället, även på
dessa högsta och sakkunniga juridiska nivåer. Det är just genom att frankt påstå
att dessa luftpengar är eget ägda, som staten och affärbankerna bedrägligt
tillskansar sig kolossala intäkter i form av amorteringar av äkta pengar, räntor
och även pantvärden, vilket denna trilogi ger belägg för. Det hela sker i form av
en dold ekonomisk diktatur, där miljontals människor - vanligt folk, företagare,
industriidkare - utan att de alltid förstår det, utsätts för en slags kontinuerlig
utpressning med indirekt hot om konkurs (det första av de fem svärden) och
utlösning av skuldbrevs finstilta paragrafer (det andra svärdet). Det är bara en
förhållandevis liten del av pengarna i omlopp i samhället (dock i faktiska siffror
enorma belopp) som förs ut i form av direkta gåvor857. Verklighetens utförsel av
pengar till samhället sker i helt dominerande omfattning via alla de
företagsformer (banker, finansbolag, ibland multinationella storföretag med
egen bankverksamhet) som har erhållit bankoktroj, d.v.s. tillstånd bedriva bank
och bruka egna penningtillverkande maskiner. Men också, vilket framgår av det
jag har skrivit, i mindre omfattning (men ändå med kolossala faktiska belopp)
via dolda kanaler till samhällets mer ljusskygga nischer. Det är pengar som
skulle vara besvärande att redovisa offentligt. Oftast handlar det om pengar till
mutor och korruption, anslag till hemlig militär forskning, anslag till
säkerhetstjänster, samt de stora eller mycket stora belopp som jag väljer att kalla
“kvantitativa lättnader”.
Sammanfattning: Min redogörelse ovan för de stora penningströmmarna till
samhället gör inte anspråk på att vara fullständig. Penningströmmarna mellan
samhället och dem som förfogar över tillverkningsmaskinerna är minst sagt
komplexa, och går i båda riktningarna. Många ytterligare detaljer kan säkert
tillfogas, vilket jag med varm hand överlåter till de kommande stora
utredningarna att så småningom göra. Min uppgift är att beskriva bilden i stort,
som tydliggör de principiella sammanhangen. Och att skingra de dimridåer som
staten idag medvetet försöker placera ut. Ett par dylika detaljer, som behöver
belysas extra, tillåter jag mig dock att själv lägga till här (som jag för övrigt
snart återkommer till858 i samband med att jag specifikt analyserar kapitalismen i
det amerikanska samhället).
Jag avser här två olika “centralbanksprinciper”, som tydligt framträder i den
reella (inofficiella) samhällsekonomin: två bokföringstrick som går ut på att sno
åt sig skattepengar från folket, trick som bäst beskrivs som “kreativ bokföring”.
Bokföring som ger sken av att vara seriös, men som i själva verket bygger på
nonsens. Här avslöjas nämligen tydligt “den heliga alliansen” mellan staten och
857
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den dolda bankirmakten, här i form av centralbanken. Den alliansen bygger på
ett intimt samarbete, som går ut på att utåt ge sken av att “allt är i sin ordning” i
samhället, trots att det är tvärt om. Saker och ting är långt ifrån i sin ordning! I
själva verket är det rena cirkusen som råder. Eller, om man så vill, att
resonemang förekommer som för tanken till mentalsjukhusens värld: där
nonsens och galenskap framställs som vore de “sunt förnuft”. Då kan det vara
bra att veta att steget inte är så långt som man tror till att det sjuka, d.v.s.
“mentalsjukhustänkandet”, blir till norm i samhället. Ja, den saken är faktiskt, i
det avseende vi talar om här, d.v.s. de två “centralbanksprinciperna”, redan en
realitet, som vi strax skall se. För att så skall bli fallet behövs egentligen bara att
“någon” (i detta fall den dolda plutokratin med storspindlarna i hierarkins topp)
har den intentionen, och samtidigt besitter maktresurser nog att genomdriva den.
Dessa maktresurser inbegriper en väl fungerande propagandaapparat.
Historien är full av exempel där “sjuka normer” har fått fritt spelrum i olika
samhällen, med de konsekvenser detta har fört med sig. Två närliggande
exempel: Nazityskland med dess “ariska” och antijudiska påfund. Och paranoian
i det östtyska samhället efter kriget. Nåväl, dagens centralbanksekonomiska
samhällen - jag tänker här främst på de två olika typer av centralbanksekonomier
som de amerikanska och svenska samhällena representerar – uppvisar ett också
ett drag av ”sjuk norm”. Här är ett dylikt egentligen sinnessjukt tänkande på var
sitt sätt sedan länge implementerat, även om det inte märks lika tydligt som i de
tyska exemplen. Utgångsläget är att statsmaktens förhållande till centralbanken
är organiserade enligt olika principer i det amerikanska och svenska samhället,
speciellt när statsmakten behöver låna pengar till sina åtaganden, vilket i så fall
framkallar det som kallas “statsskuld”.

Den första ”sjuka normen”…
I det första samhället, det amerikanska, är landets centralbank privatägd, och
skall utifrån den omständigheten samarbeta med en statsmakt som skall
representera folket. I den andra samhällstypen, t.ex. den svenska, påstås
centralbanken vara statsägd, och skall utifrån detta samarbeta med landets
statsmakt. Sålunda två helt olika centralbanksprinciper, som ger upphov till att
två olika slags ”kreativa bokföringar” skapas i de båda centralbankerna. I båda
fallen sker detta i sken av att det är begriplig, seriös bokföring som verkställs,
enligt sunt förnuftsbetonade regler, att allt är i sin ordning.
Först det amerikanska scenariet, där centralbanken är privatägd: Det vanliga
tillvägagångssättet, när amerikanska staten vill låna pengar, d.v.s. öka på sin
statsskuld, är att order utgår till finansdepartementet att trycka upp en särskild
sorts “pengar” (en betalningsform) som kallas statsobligationer/
statsskuldsväxlar, i vardagligt tal kallade “statspapper”. Dessa statspapper
fungerar som interimistiska äkta fiat-pengar (de har ett lagligt betalningsvärde
och tydligt statligt ägarskap och hanteras som en handelsvara för ändamålet att
låna upp oäkta och äkta fiat-pengar beroende på hur fiat-pengarna definieras i
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den nation/institutionell investerare som lånar ut mot ränta). De pengar som
staten vill låna (förr handlade det om sedelpengar, US dollar, numera är
merparten elektroniska pengar), tillhandahålls i vårt förenklade exempel här av
den privata centralbanken i utbyte mot nämnda statspapper. En analys säger att
det är en form av byteshandel som äger rum här: staten får lånepengar, som går
att använda till statens budgeterade utgifter, t.ex. när skatteintäkterna från folket
inte räcker till, medan centralbanken erhåller statspapper. Samtidigt som
statsskulden stiger. Statspapperna som centralbanken får är skuldsedlar.
Avsikten är att mottagaren av skuldsedlarna (centralbanken) så småningom skall
få dessa utbytta mot riktiga pengar av staten, i enlighet med skuldsedelns värde,
plus ränta (eftersom lån i centralbanksekonomier så gott som alltid är behäftade
med ränta).
Och det är nu “det roliga” börjar, d.v.s. den “kreativa” bokföringen. En
skuldsedel (ett statspapper), som på beskrivet sätt kommer in till centralbanken,
bokförs av denna i första ledet “som en obetald faktura”, d.v.s. som en
minuspost, för “något” som nämnda centralbank har lämnat ifrån sig, nämligen
lånepengarna till staten. Minusposten exemplifierar vi här med talet -1. Men,
som vi vet, tillverkar den amerikanska centralbanken sina utlåningspengar
(oäkta fiat-pengar eftersom ägarskapet av pengarna inte är reglerat i amerikansk
lag), även de som staten fick, helt och hållet ur tomma luften i samma ögonblick
som pengarna överlämnas. Ty några egna reserver att ta utlåningspengar från,
har nämnda centralbank inte, även om dess namn försöker påskina den saken.
Det innebär att centralbankens till staten utlånade luftpengar på formen oäkta
fiat-pengar de facto har värdet 0 (noll), eftersom de är luft. Men de bokförs av
centralbanken som om de har värdet 1 (ett), i form av ovannämnda minuspost (1). 0 blir alltså till -1. Så långt det första förvandlingssteget i det som kallas
kreativ bokföring.
I nästa steg betalar så småningom staten på ett eller annat sätt, vanligtvis
med skattemedel, ibland med statliga intäkter av annat slag, sin skuld till
centralbanken med reda pengar: riktiga pengar, som centralbanken inhöstar mot
att staten återfår sina statspapper, eller att dessa makuleras.
Betalningstransaktionen innebär symboliskt att minusposten (-1) förvandlas till
en pluspost (+1) i centralbankens räkenskaper. I två “kreativa” bokföringssteg
med hjälp av två nonsensräkneregler (0 = -1 respektive -1 = +1), som kan
sammanfattas till 0 = +1, har amerikanska centralbanken så gott som
bokstavligen “gjort guld av sand”. Eller i klartext: Amerikanska centralbankens
konststycke är nu genomfört. De ursprungliga utlåningspengarna värda “luft” (0)
är nu förvandlade till äkta pengar (+1). Och som extra bonus för väl utfört
“arbete” har centralbanken också tjänat ränta på utlåningen, där notan även i det
avseendet tillkommer det skattebetalande folket. Ty, som sagt, i
centralbanksekonomiska sammanhang är all utlåning behäftad med ränta.
Om vi nu ser på saken lite mera analytiskt, vad är det vi bevittnar? Ja,
handlar inte det första steget rent faktisk om penningförfalskning (brott mot
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falskmynterilagen)? Pengar som tillverkas av luft, utges för att vara äkta, när
centralbanken lånar ut dem i sken av att de tas från bankens “reserver”, som i
realiteten är obefintliga. Dessutom hävdar centralbanken grundlöst att
utlåningspengarna är eget ägda (urkundsförfalskning). För att så småningom
inhösta äkta pengar, grundade på amerikanska folkets utförda arbete, som
återbetalning. Det hela överensstämmer ganska väl med värsta sortens
hästhandel: Att något bokstavligt värdelöst säljs mot dyra reda pengar. Tydligare
än så kan bedrägeriet inte beskrivas. I USA finns inga lagar som tillåter
människor eller företag, inklusive innehavare av bankoktroj (som har tillstånd
att bedriva bank), att tillverka pengar “ur tomma intet”, och sedan kalla dessa för
“egna pengar”, och använda dem kommersiellt i det syftet (penningförfalskning
respektive urkundsförfalskning). Ändå är det just det som centralbanken gör.
Som jag ser det, är det förvisso att allvarligt bedrägeri, men också ett flagrant
hån mot det amerikanska folket, som vi här bevittnar. Här står en central privat
institution (Federal Reserve System) över annars generellt gällande amerikansk
lag.
Som de flesta vet, har USA idag en gigantisk statsskuld (drygt 16 500
miljarder dollar, där man snart bara mäktar med att betala räntorna). En inte
obetydlig del av den totala skulden (enligt obekräftad internetuppgift 11,3
procent) utgörs av en formell skuld till Federal Reserve System (FED),
Amerikas privata centralbanksbankirer. Den skulden kräver amorteringar och
räntebetalningar, som amerikanska folket står för med sina skatter. På detta sätt
får amerikanska centralbanken sålunda in verkliga pengar, skapade genom
folkets utförda arbetsinsats, i utbyte mot luftpengar, som banken skapar ur
tomma intet. Där detta bankirernas trolleritrick beskrivs enklast med den
magiska formeln 0 = +1. Eller annorlunda uttryckt: Ett konststycke, där bankirer
lyckas förvandla egentligen falska och urkundsförfalskade pengar till äkta vara
av samma slag. Ingen dålig cirkusföreställning som amerikanska folket
ofrivilligt är delaktiga i, dessvärre med ytterst kännbara verkliga följder. Som
sagt, finns också en räntekostnad med i bilden, som totalt brukar uppgå till
mellan en till två gånger det lånade beloppet (i extremfall ännu mer, på grund av
räntor).
Det beskrivna scenariet måste ses i ljuset av alternativet, monetärt
finansierad samhällsekonomi: Här tillverkar staten (folket) själv till ingen
kostnad alls alla pengar (äkta fiat-pengar) den behöver till sin budget, utan att
skuldsätta sig det minsta. Att det finns en så häpnadsväckande enkel lösning på
problemet, är givetvis inget som de som tjänar grova pengar på att hålla folket
skuldsatt vill skall komma till allmän kännedom. Ur deras perspektiv är därför
den här trilogin ytterst ovälkommen. Ty här avslöjas hur det kan gå när folket
förleds att välja ett felaktigt, korrupt, ja, kriminellt, ekonomiskt system, som
man sedan av egen kraft inte förmår att genomskåda och ta sig ur. Det är bland
annat om hur detta ödesdigra, och som det skulle visa sig, ytterst kostsamma val
en gång i tiden gick till, när det som är dagens USA formades, som de
654

återstående kapitlen i trilogins del II handlar om. Hur det gick till när den nya
staten förleddes att välja samarbete med sluga, egoistiskt inställda, privata
bankirer, istället för att ta saken i egna händer och forma sitt öde efter då redan
beprövade samhällsekonomiska principer, folket till gagn.
Som observant läsare bör man ha klart för sig att kapitalismen bygger sina
“vinster” på att skapa illusioner av än det ena än andra slaget i syfte att förvirra
och föra bakom ljuset. I detta illusionsmakeri ingår moment som ger sken av att
bygga på “vanligt sunt förnuft”, trots att de bäst beskrivs som “sinnessjuka”. Det
sker genom att kapitalismens tillskyndare ger sken av att de vill samhället väl
genom att låna ut påstått egna pengar. Där denna kapitalism i själva verket är en
sörja av snömos och nonsens, där de påstått “egna” pengarna falskmyntas och
urkundsförfalskas ur tomma intet. Ja, så det går till i länder som tillämpar
privata centralbanker, exempelvis USA.

Den andra ”sjuka normen”…
Men sakernas tillstånd är knappast bättre, skall det visa sig, om man flyttar
fokus till den andra “centralbanksprincipen”, som tillämpas i länder där
centralbanken påstås vara statligt ägd. Sverige är ett sådant land med en påstått
statligt ägd859 riksbank860, definierad som en myndighet under riksdagens
kontroll. Här är bestämt att staten inte får låna pengar direkt av Riksbanken,
d.v.s. centralbanken. Inga statspapper (statsobligationer/statsskuldsväxlar) får
här utväxlas mellan stat och riksbank. Ty det vore ju detsamma som att staten
“lånade av sig själv”. I stället måste svenska staten ta omvägen via inhemska
eller utländska affärsbanker, alternativt utländska centralbanker eller andra
kreditgivare, om den vill låna upp pengar (och därmed öka på statsskulden).
Väl att märka, när det gäller affärsbanker, att dessa till stor del får sina
utlåningspengar (oäkta fiat-pengar) genom att i sin tur låna i - just det,
centralbanken - i Sveriges fall Riksbanken. Varför det til syvende og sidst ändå
handlar om att staten lånar av sig själv i form av Riksbanken. Omvägen är
sålunda i mångt och mycket bara ett spel för galleriet, dock till ett högt pris som
alltid när mellanhänder är inblandade: räntekostnader, som skattebetalarna får
stå för, och som hamnar i den dolda bankirmaktens fickor, precis som i USA.
Det enda som skiljer den första “centralbanksprincipen” (USA:s) från den andra,
“svenska”, varianten, är således att en mellanhand har införts i den senare. Här
är det mellanhänderna, inhemska och utländska affärsbanker och diverse
institutionella investerare etcetera, som förser staten med lån i utbyte mot
statsobligationer/ statsskuldsväxlar. Någon principiell skillnad mellan de två
“centralbanksprinciperna” finns i övrigt inte. Endast att den svenska versionen
är mera tillkrånglad, allt för att illusionen att Sveriges riksbank är statligt ägd
skall ha luft under vingarna. Det viktiga ur plutokratins synvinkel är att
kontinuerligt kunna förvandla kolossala utlånade belopp luftpengar till äkta
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pengar, i enlighet med frimurarorganisationens nonsensräkneregel 0 = +1, och
samtidigt göra stora vinster på räntor. Där folket hela tiden har det tveksamma
nöjet att stå för båda notorna. Även den “svenska” centralbanksprincipen utgör
ett flagrant hån - bland annat mot det svenska folket.
Som du förhoppningsvis kunnat följa hittills i en lång serie logiska
resonemang i min trilogi, är samhället och folket utsatt för ett sinnrikt gigantiskt
kriminellt bedrägeri, som successivt har byggts upp under århundraden.
Bedrägeriet spelas ut genom att institutioner och så kallade institutionella
investerare av olika slag (centralbanker, affärsbanker, pensionsfonder,
försäkringsbolag, statliga investeringsfonder med flera) agerar i enlighet med en
uppgjord plan, som inbegriper manipulativt framkallade ekonomiska cykler,
ytterst med en liten kärnelit i skymundan, som jag kallar storspindlar och
spindlar, som dirigenter. Brickor i detta spel är alltifrån enskilda individer,
företag, industrier till hela länder, som Grekland, Cypern, Italien, Spanien,
Portugal, Irland, Estland, Lettland, Litauen.
Grundkonceptet bygger på att låna ut så mycket fiktiva pengar som möjligt
mot ränta, där återbetalningen är ämnad att ske med äkta pengar genom folkliga
uppoffringar. Och allra helst, om det går, göra låntagarna så beroende, d.v.s.
ofria, som möjligt, genom att försätta dem i skuldfällor. Ty då kan den finstilta
paragrafen i lånekontrakten utlösas med ytterligare förtjänster för
lånekolportörerna. När det gäller länder som försatts i skuldfällor, finns numera
särskild lagstiftning (åtminstone Basel II), som följsamt tillgodoser att
långivarna alltid får maximalt utbyte. Det sker sålunda genom riktade
“stödpaket”, d.v.s. ytterligare lån mot ränta till utsatta länder via överstatliga
institutioner som IMF, EU, ECB, ibland Världsbanken etcetera, pengar som i
första hand kommer ländernas långivare (banker och andra institutionella
investerare som investerat i “statspapper”) tillgodo. Inte annat än marginellt
kommer stödpaketen de skuldsatta ländernas folk tillgodo, eftersom merparten
av stödpengarna (de nya lånen) går rakt ner i fickorna på institutionella
investerare (ländernas långivare) i form av i första hand eftersläpande
räntebetalningar på tidigare tagna lån och kanske i viss mån också amorteringar
på dessa lån. Då väl att märka att dessa “stödpaket” bekostas av andra länders
skattebetalare. Hela detta underordnade bedrägeri bygger i sin tur på
kapitalismens fyra stora överordnade målsättningar:
1) Hålla tillbaka ett lands demokratiska utveckling.
2) Skapa pyramidspel genom utlåning av pengar mot ränta.
3) Skapa förutsättningar för enkelriktade stora förmögenhetsskiften av egendom.
4) Göra den globaliserade världsekonomin till ett jättelikt kasino (där endast ca 2
procent av alla pengar som förs ut i världsekonomin går till byggande av välfärd, d.v.s.
till samhällsproduktiva investeringar, resten till spekulation).
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Kapitel 64
Den heliga alliansen mellan staten och den dolda
bankirmakten växer sig stark
Åter till salig August Palm. Denne skulle således ha mörkat för svenska folket,
för övrigt på samma sätt som nutida socialdemokrater861 på hög nivå gör, att den
officiella versionen, att banker lånar ut ”egna862 pengar”, är en ren lögn. Detta
eftersom både Riksbanken och affärsbankerna redan på Palms tid lånade ut alla
sina pengar genom perfekt penningförfalskning863 och urkundsförfalskning,
precis som fallet är idag. Jag upprepar: Alla pengar som tillverkas i ett samhälle
tillverkas av banksystemet. Eftersom banksystemet inte har lagens rätt att kalla
de tillverkade pengarna för egna sker en massiv urkundsförfalskning i ett stort
antal centralbanksnationer i världen där man i stor internationell samhällsskala
begår lagbrottet att kalla de tillverkade pengarna egna. Logiken är således att om
banksystemet inte skulle kalla de självtillverkade pengarna för egna skulle man
inte kunna låna ut dem strikt juridiskt eftersom endast det eget ägda går att
återkräva. Man kan i det läget heller inte ta ut ränta och hela affärsidén med
utlåning mot kollapsar. Som läsare behöver du se att dels tillverkar Riksbanken
pengar (elektroniska pengar samt att man lagt ut sedeltillverkningen på ett
utländskt företag864). Dessa av Riksbanken tillverkade pengar faller under
urkundsförfalskning eftersom man trots frånvaro av stöd i lagen att få kalla
pengarna egna ändå väljer att låna ut dem. I de fall man själv tar lån, från
exempelvis statens internbank Riksgälden och/eller andra långivare och sedan
lånar ut dessa upplånade pengar gäller att dessa i första ledet inlånade pengar i
någon led innan är urkundsförfalskade pengar eftersom banksystemet i världen
tillverkat dem i sken av de är tillverkarens egna pengar. De stora utredningarna
får ta reda på om det finns något land i världen som Sveriges Riksbank tar lån
från och där detta land i sin lagstiftning klart och tydligt klargör att de aktuellt
tillverkade pengarna har laglig status av egna pengar. Om så är fallet existerar
ett undantag där just dessa upplånade pengar strikt juridiskt är att uppfatta som
egna och därför inte faller under urkundsförfalskning. Om så gäller så gäller att
summan av dylika juridiskt korrekt kallade egna pengar är marginell i
förhållande till de summor som ryms inom urkundsförfalskningsdelen eftersom
den överväldigande merparten av de pengar som Sveriges Riksbank hanterar
antingen är tillverkade av Riksbanken eller upplånade från en tillverkare som
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ägnar sig åt urkundsförfalskning. På så sätt blir det logiskt korrekt att påstå att
Sveriges Riksbank ägnar sig åt urkundsförfalskning.
Här vill jag parentetiskt påpeka att (den skenbara) demokratiuppbyggnaden
hade kommit ganska långt på Palms tid. När det gällde makten över rikets
pengar (man kan säga makten över de penningtillverkande maskinerna), där
sedeltillverkningen var den absolut viktigaste delen, förlorade kungamakten
definitivt sin maktposition till Riksens Ständers Bank redan i och med 1809 års
regeringsform. Då blev Riksbanken in spe i stort sett ensam herre på täppan
(tillsammans med de fåtaliga affärsbankerna) när det gäller sedeltillverkning i
landet (RF 1809 §72)865, vilket torde ha varit en reaktion på Gustav III:s
“självsvåld” att experimentera med monetärt finansierad ekonomi (egen
sedelutgivning866, så kallade riksgäldssedlar på formen äkta fiat-pengar, för att
bekosta det hastigt påkomna kriget mot Ryssland, som kungen hade startat).
Först 1897 undanröjdes även konkurrensen från affärsbankerna (som sagt ett
30-tal i slutet av 1800-talet) i och med att Riksbankens sedeltillverkningsmonopol då blev ett faktum. Men att dessa affärsbanker kunde fortsätta med
tillverkning av andra former av ”sedlar” (förmögenhetsdepositionsbevis) som
åtminstone checkar, reverser och möjligen andra typer av så kallade växlar. År
1831 upphörde också den kungliga mynttillverkningen i Avesta867, som hade
pågått sedan 1644. Först år 1986 fördes även myntmonopolet över på
Riksbanken868, då det inte ansågs finnas skäl att ha olika huvudmannaskap för
sedlar och mynt. Därmed var det stora målet nått: Det hade tagit 375 år för
bankirmakten att tillskansa sig den hundraprocentiga makten över Sveriges
penningtillverkande maskiner, om vi räknar från år 1611, då Oxenstierna inledde
sin banklobbyism för att få Gustav II Adolf medgörlig beträffande bankers
nödvändighet. Då, 1611, hade regenten 100-procentig makt över rikets
penningtillverkande maskiner. Efter 1986 ingen alls. Väl att märka att
bankirmakten vid denna tidpunkt (1986) gott och väl också hade undanröjt den
begränsning när det gäller Riksbankens möjligheter att skapa nya pengar ur
tomma luften som guldmyntfoten innebar. Redan år1974 hade nämligen
guldmyntfoten definitivt försvunnit ur bilden. Nu var det fritt fram för
Riksbanken att tillverka alla sina pengar som oäkta fiat-pengar (på formen
lagligt betalningsmedel utan gulduppbackning), vilket innebar att den bakom
Riksbanken stående makten därmed hade fullbordat avsikten att avhända
regentmaktens hela dess höghetsrättighet869 över Sveriges pengar.
Men nu åter till 1897, då Sveriges riksbank som sagt fick monopol på
nytillverkning av sedelpengar i Sverige, och sålunda fortsättningsvis kom att bli
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ensam aktör när det gällde perfekt sedelförfalskning i landet. Dessa Riksbankens
ur tomma luften nytillverkade sedelpengar gavs som sagt sken av att vara
”statens egna pengar”. Och om någon hade frågat varifrån staten får ”sina egna
pengar”, skulle man ha svarat att dessa kommer dels från ansamlade skatter, dels
från vinster870, som staten som företagare gör, samt även från lån, som staten tar
upp via Riksgälden (som lyder under regeringen), samt att de i någon mån också
består av nytillverkade pengar, för att täcka penningsvinn och förslitning.
Sammantaget pengar som Riksbanken vid behov kan ta av, för att via
mellanhanden affärsbankerna låna ut till samhället, d.v.s. till allmänheten,
företagare, industriidkare.
Man skulle alltså inte ha berättat att de pengar som Riksbankens sedan 1897
lånar ut till samhället mestadels eller till och med helt och hållet (de exakta
proportionerna får de stora utredningarna fastställa) skapas i de mängder som
behövs (ad hoc) ur tomma intet, oavsett om de handlar om sedlar, mynt eller
numera elektroniska pengar med hjälp av datorer. De pengar som Riksbanken
anskaffar genom upplåning via Riksgälden torde kunna betraktas som ett rent
kamouflage för att hålla skenet uppe att det är nyssnämnda tre tillskottsflöden
som gäller beträffande samhällets pengar (förutom en mindre del hemliga gåvor
direkt eller indirekt till särskilda funktioner i den kapitalistiska
samhällsapparaten, som jag har redovisat tidigare). Den generella slutsatsen blir
att principiellt alla pengar som tillförs centralbanksekonomiska871 samhällen
skapas ur tomma intet på formen oäkta fiat-pengar och förs ut som lån mot ränta
(frånsett den förhållandevis lilla gåvodelen)! Ty det är häri som plutokratins
verkligt stora kassako ligger.
Där som sagt väl att märka dessa de facto nytillverkade utlåningspengar
saknar initialt formellt fastslaget ägarskap, trots att de bokstavligen lånas ut,
varför världsekonomin ur ett visst perspektiv kan ses som en enda stor juridisk
urkundsförfalskning. Och betänker man att hela denna gigantiska process, som
nytillverkningen och utlåningen av samhällets alla pengar handlar om, ytterst
orkestreras av en dold plutokratisk samhällsmakt - inte av folket, enligt äkta
demokratiska principer - ja, då är vi ofelbart inne på att det också handlar om
jättelik penningförfalskning.

En officiell version som ger sken av att vara baserad på sunt
förnuft…
Det finns alltså en officiell, falsk, version hur Sveriges pengar skapas, och en
inofficiell, verklig, version. Till den officiella falska versionen hör alltså att
skatter är nödvändiga för att bland annat tillgodose samhällsbehovet av pengar,
trots att staten via sin riksbank, i intimt samarbete med det privata bankväsendet,
som jag visat ovan, de facto nytillverkar i stort sett alla de pengar samhället har
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behov av. Ett smart sätt att få folket att acceptera skattepålagor, bland annat för
att bekosta Riksgäldens upplåning av pengar till Riksbankens valutareserv872.
Folket invaggas i tron att Riksbankens tillverkning av nya pengar ur tomma
luften endast handlar om att ersätta ett litet svinn och en liten förslitning av
pengar i systemet, när i stället så gott som alla pengar som förs ut till samhället
är nya och lufttillverkade på formen oäkta fiat-pengar. Man har alltså tillskapat
en officiell version som ger sken av att vara baserad på sunt förnuft, när
verkligheten egentligen är både “vettlös” och kriminell. Och nämnda
mörkläggningsillusion underblåstes alltså av den tidiga socialdemokratin.
August Palm skulle ha sagt att det är viktigt att det svenska samhällsmaskineriet
drar nytta av bankernas välvilja att låna ut egna pengar, d.v.s. bankernas önskan
att vara samhället till gagn, samtidigt som staten också bidrar med skattepengar
utlånade via Riksbanken. En tes som modern socialdemokrati fortsätter att
omhulda tillsammans med en rad av de övriga riksdagspartierna.
De svenska universitetens högnivåmatematiker, som på 1880-talet gott och
väl hade nog med kunskaper i alternativ och komplementär aritmetik för att
kunna avslöja bluffen (det kunskapsnivån hade man uppnått på ca 1830-talet),
tilläts under inga omständigheter att knysta om att samhället (folket) de facto var
utsatt för ett brott: att bankväsendet (den formellt statliga Riksbanken och de
privatägda affärsbankerna) tillverkade pengar ämnade för samhället ur tomma
intet genom perfekt penningförfalskning, som sedan inom ramen för
urkundsförfalskning lånades ut. Det fick under inga omständigheter ens antydas
att svenska staten över huvudet på sin uppdragsgivare, svenska folket, i dessa
avseenden ägnade sig åt rent kriminell verksamhet. Om en professor i matematik
skulle ha antytt något dylikt, skulle denne knappast ha blivit gammal på sin
tjänst, eventuell livstidsprofessur till trots. Vederbörande skulle ha fått mycket
svårt att fortsättningsvis få forskningsanslag och att bli bemött med respekt av
sina kollegor. Därför valde dåtidens briljanta matematikbegåvningar, som
möjligen insåg vad som pågick, att fogligt spela med i pjäsen ”Kejsarens nya
kläder”. Allt under det att frimurarorden (storspindlarnas hemliga lära873) med
sin hemliga skola (sitt hemliga universitet) växte sig allt starkare i Sverige.
Här kan man som läsare möjligen invända, att varför skall
staten/centralbanken ägna sig åt, d.v.s. lägga tid på, dylika komplicerade
upplägg med lånetransaktioner hit och dit till samhället via affärbanksväsendet,
när samma stat/centralbank med den bakomstående dolda plutokratin/
bankirmakten hur lätt som helst via sin centralbank kan trycka upp “alla pengar i
världen”, som den kan tänkas vilja ha, och mer därtill, direkt ur tomma luften,
för att tillfredsställa alla tänkbara materiella begär? Svaren på den frågan är
flera: Basalt handlar det om att det stora spel (kapitalismen i sig) som
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plutokratin/bankirmakten i grunden bedriver, bygger på att en grundläggande
illusion upprätthålls, att pengar är en bristvara i samhället. En illusion som föder
nästa illusion: att enda sättet att få tillgång till bristvaran pengar, är via lån mot
ränta. En annan viktig orsak är att plutokratin i sitt intima samarbete med staten
till varje pris undvika all form av samhällsdebatt som fokuserar på det känsliga
ämnet hur pengar skapas, att pengar de facto skapas ur tomma intet. Ty fanns
inga dimridåer utlagda i form ett till synes nödvändigt och sunt förnuftsbaserat
utlåningsregelverk till samhället via affärsbanker, skulle en sådan debatt lätt
kunna blossa upp och leda till intensifierade forskningsinsatser angående hur
pengar skapas, med obekväma avslöjanden av både den pågående
penningförfalskningen och urkundsförfalskningen och därtill de omfattande
stölderna via expropriationer/utmätningar. De tre extremt känsliga och
grundläggande samhällsavgörande frågorna I, II och III samt det gigantiska
pyramidspelets matematiskt omöjliga situation skulle på kort tid komma i
blickpunkten. Stora genomskådanden och avslöjanden skulle börja ske till
plutokratins/bankirmaktens nackdel. Den politiska demokratiillusionen skulle
avslöjas och rader av mycket besvärande frågor skulle börja ställas till våra
politiker och tjänstepersonnivåerna under dessa. Därför har plutokratin/
bankirmakten i samhället i sitt samarbete med staten manipulativt skapat en
serie krångliga illusioner för att mörklägga hur det i verkligheten går till när
pengar skapas och förs ut i samhället. Se även webbsidans FAQ-avdelning
avseende begreppen centralbank och centralbanksekonomi.
Ur “storspindelperspektiv” är det egentligen inte pengar i sig som är
lockande – på den nivån har man som sagt, om man vill, fri tillgång till pengar
via sina centralbankers penningtillverkande maskiner - utan här är det nöjet och
tillfredsställelsen som makten, ägandet och spelet i sig skänker (d.v.s.
spelsysselsättningen), som är den innersta drivkraften. Däremot är pengar en
viktig sporre på alla lägre nivåerna i den kapitalistiska hierarkin. Till exempel i
alla de kapitalistiska verksamheter, där “vinst” är av avgörande betydelse.

Legitimeringen av det bakomliggande stora bedrägeriet…
De tre första svärden i det jag sammantaget kallar de fem svärdens
illusionsnummer högg gång på gång sönder det svenska samhället under den
långa perioden 1634 till 1897. Samtidigt röstades ganska obemärkt, för att inte
det svenska folket skulle förstå vad som var på gång, den ena banklagen efter
den andra igenom i riksdagens olika historiska skepnader (ståndsriksdagen874,
tvåkammar875 - och enkammarriksdagen876) med hjälp av systematiska mutor
och korruption där så behövdes. Nya banklagar har sålunda successivt
tillkommit ända sedan 1600-talet. I den gamla ståndsriksdagen gjorde sig
bönderna kända för att vid flera tillfällen vägra delta i omröstningarna, därför att
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de menade att det fanns en hund begraven i det hela. Men också bönderna
saknade matematisk logisk kompetens för att kunna besanna sina berättigade
misstankar. Endast vissa briljanta begåvningar i matematik hade gradvis skaffat
sig den kompetensen inom ramen för alternativ och komplementär matematik
(inkluderat aritmetik) med början på 1790-talet, och fullt ut från 1830-talet.
Jag upprepar: När jag nu i efterhand synar innehållet i var och en av dessa
banklagar, är det som om jag sammantaget bevittnar en medvetet genomförd
”avkriminalisering”, d.v.s. legitimering, av det bakomliggande stora bedrägeri,
som baseras på frimurarnas (storspindlarnas) hemliga lärodevis: eget ur tomma
intet med hävstång. Som om banklagarnas successiva tillkomst och innehåll de
facto reflekterar hur svenska staten under lång tid systematiskt har arbetat för att
dölja att denna stat välorganiserat och välfinansierat har ägnat sig åt allvarlig
kriminell verksamhet (förskingring, perfekt penningförfalskning,
urkundsförfalskning och stöld i form av expropriationer), med sin
uppdragsgivare, folket, som brottsoffer. Och hycklande samtidigt begärt att
detta, d.v.s. landets invånare, skall rätta in sig i ledet och följa Sveriges rikes
lagar. Smaka på den: Staten själv som organiserad kriminell! Vem kunde tro det
om svenska staten? De politiska lobbyisterna presenterade, när det begav sig,
lagförslag som många gånger var så snåriga och obegripligt skrivna, att inte ens
professorer i matematik alltid förstod dem, om de över huvud taget intresserade
sig för dem. Det är bland annat på detta sätt som statens mörkläggningar stegvis
har gått till.
Politiker (i gamla tider sprungna ur de fyra stånden: adeln, prästerna,
borgarna och bönderna), som inte förstod banklagarnas texter, och som krävde
att dessa skulle hållas begripliga, antingen mutades eller korrumperades på annat
sätt, eller så blev de nedröstade i den riksdag som gällde på den tiden. Med
banklagarna på plats, hade bankbedrägeriets redan existerande hörnsten, den
svenska statsapparaten, fått ytterligare en förstärkning. Eller uttryckt på annat
sätt: med banklagarna på plats tillsammans med Oxenstiernas nya statsapparat,
var bedrägeriet med de tre nonsensräknereglerna och hävstångsmatematiken
fast förankrade i det svenska samhället. Steg för steg kom därmed en ny diktatur
att ta över makten i Sverige, och endast långsamt gick det upp för den ena
kungliga regenten efter den andra att de höll på att bli grundligt avlurade den
makt som låg i att kontrollera Sveriges penningtillverkande maskiner, för att
istället förvandlas till lönearbetare i statens tjänst.
Bankirbröderna Bauer-Rothschild i Tyskland skrev till bekanta i New York
1863:
“De få som förstår systemet, kommer antingen att vara så intresserade av dess förmåner
(vinster), eller så beroende av dess favörer (mutor), att det inte kommer att bli någon
opposition från den klassen. De stora massorna, mentalt oförmögna att begripa de
enorma fördelarna, kommer att bära systemets bördor utan klagomål.”
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Citatet på engelska:
”The few who understand the system, will either be so interested in its profits, or so
dependent on its favours, there will be no opposition from that class. The great body of
people, mentally incapable of comprehending the tremendous advantages, will bear its
burden without complaint”.877

Reginald McKenna, bankir, liberal brittisk politiker och parlaments-ledamot
1895 -1918 samt styrelseordförande i centralbanken Midlands Bank, skrev:
”Jag är rädd för att den vanliga medborgaren inte gillar att höra att banker kan skapa
pengar och faktiskt gör det… Och de som styr över nationens skuldsättning, bestämmer
över regeringars politik och har folkets öde i sina händer”.
Citatet på engelska:
“I am afraid that the ordinary citizen will not like to be told that banks can and do create
money…
...And they who control the credit of the nation direct the policy of Governments and
hold in the hollow of their hands the destiny of the people.”

När den engelska centralbanken instiftades 1694, inkluderades följande ord i
dess deklaration:
”Banken drar nytta av räntan på alla pengar som den skapar ur tomma intet.”
Citatet på engelska:
“The Bank hath benefit on the interest on all monies which it creates out of nothing”.

Sir Josiah Stamp, governor of The Bank of England (centralbankschef) från och
med 1928, skrev:
“Det är det största taskspeleri som någonsin skådats.”
Citatet på engelska:
“ It is the biggest sleight of hand trick ever witnessed”.

Robert H. Hemphill, Credit Manager (låneavdelningschef) of Federal Reserve
Bank, Atlanta, Georgia, skrev 1934:
“Detta är en häpnadsväckande tanke. Vi är helt och hållet i händerna på
affärsbankerna. Någon måste låna varenda dollar som vi har i omlopp, antingen
kontant eller på kredit. Om bankerna skapar konstgjord (oäkta, falsk) valuta i riklig
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mängd, är vi framgångsrika, om inte, så svälter vi. Vi saknar definitivt ett bestående
valutasystem. När man får full insikt i den saken, framstår det tragiskt absurda i vår
hopplösa situation som nästan ofattbar, men så är det.”
Citatet på engelska:
“This is a staggering thought. We are completely dependent on the Commercial
Banks. Someone has to borrow every dollar we have in circulation, cash or credit. If
the Banks create ample synthetic money, we are prosperous; if not, we starve. We are,
absolutely, without a permanent money system. When one gets a complete grasp of
the picture, the tragic absurdity of our hopeless position is almost incredible, but there
it is.”878

År 1838 formulerade den tyske bankiren Nathan Rothschild följande ord:
“Om jag får ge ut och kontrollera en nations pengar, så struntar jag i vem som skriver dess
lagar.”
Citatet på engelska:
“Let me issue and control a nation´s money and I care not who writes its laws.”

I och med att Sverige fick sin första statliga bank…
Riksens Ständers Bank879, på plats år 1668 (staten tog helt enkelt över den vid
tillfället konkursade privata Palmstruchska banken, se nedan), introducerades
samtidigt för första gången en ny penningtillverkare i den svenska statsapparaten
vid sidan om kungen. Ett avgörande steg för bankirerna, som knackade på
dörren! Troligt att dessa tillsammans med sina bulvaner vid etableringstillfället
såg chansen i det vakuum som hade uppstått efter att krigarkungen Karl X
Gustav hade avlidit 1660 (i lunginflammation i Göteborg). Dennes son, Karl XI,
var bara ett barn när pappan dog, och endast 12-13 år gammal, när sedan banken
introducerades. Riket styrdes med hjälp av kungens förmyndare, sannolikt med
bindningar till bankirmakten.
Riksens Ständers Bank, som senare skulle bli Sveriges riksbank, fungerade
alltså i början som en affärsbank, om än en statlig sådan. Här kom staten och
bankirmakten i helig allians att förfoga över en penningtillverkande maskin som
konkurrerade med kungens dito, utan att denne på något sätt förstod den saken
eller innebörden: att bankirerna här hade ”fått in foten i dörrspringan”, d.v.s. att
första steget till en samhällsekonomi baserad på utlåning mot ränta medelst i tur
och ordning förskingring, perfekt penningförfalskning, urkundsförfalskning och
stöld via utmätningar nu var taget.
Långt senare, år 1897, skulle banken få status som ”modern centralbank”,
bland annat i betydelsen att den fick monopol på sedeltillverkningen i Sverige.
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Det skall i det här sammanhanget noteras att fram till år 1897 hade de då ca 30
privata affärsbankerna lyckats legalisera sin kriminella verksamhet genom att
diverse banklagar under tidens gång hade kommit på plats. Dessa banker
tillverkade var och en före 1897 sedelpengar ur tomma intet. Dock förlorade de
denna rätt detta år, då det bestämdes att staten i form av Riksbanken skulle ha
monopol på svensk sedeltillverkning. Här genomförde de verkliga ägarna till
Sveriges riksbank ett avgörande schackdrag, som innebar att man utestängde
dessa ca 30 privata affärsbanker från den mycket lukrativa verksamheten att
tillverka egna sedelpengar ur tomma intet. Dock skall man lägga märke till att
detta sålunda endast gällde sedelpengar. ”Pengar” som betalningsmedel är mer
omfattande än så.
Så länge depositionsbevisen som affärsbankerna lånade ut hade annan
konstruktion än att vara ”sedelpengar”, var det fritt fram för affärsbankerna att
fortsätta sin affärsverksamhet. Dylika depositionsbevis kunde på den tiden
exempelvis vara checkar och postväxlar. De affärsbanker som idag finns kvar,
har sedan 1897 överlevt i konkurrens med varandra och med den ”överordnade”,
på papperet statliga, Riksbanken. Åtskilliga affärsbanker har med tiden slagits ut
respektive gått samman. Från Svenska Bankföreningen880 hämtas följande citat:
”I november 2008 fanns det totalt 123 banker i Sverige. Antalet bankaktiebolag och
utländska filialer i Sverige har ökat från 43 stycken år 2000 till 64 i november 2008. Det
är främst fler utländska banker som bidragit till ökningen. Även antalet svenska
bankaktiebolag ökar, bl.a. nya internet- och telefonbanker samt värdepappersbolag och
kreditmarknadsbolag som blivit banker.”

Sedan ca 1970-talet har ”överlevarna”, i sällskap med den närbesläktade
nymodigheten kreditkortsinstitut, ånyo, efter runt 70 års paus, börjat tillverka
”pengar ur tomma intet”, nu i form av elektroniska pengar, detta sedan datorer
uppfunnits och avancerade datornätverk har tillskapats mellan banker över hela
världen. Även nu handlar det om ”luftpengar”. Det blir en viktig uppgift för de
stora kommande utredningarna att undersöka huruvida det i Sverige och
utomlands finns av riksdagen eller motsvarande beslutad lagstiftning, som
reglerar affärsbanksvärldens nytillverkning av elektroniska pengarna, checkar,
postväxlar och andra betalningsformer, varav flera tillkommit efter 1897. Om
inte, kommer vi ofelbart in på det juridiska området perfekt penningförfalskning.
Och under alla omständigheter gör sig som sagt både riksbank och affärsbanker
skyldiga till urkundsförfalskning, i och med att de lånar ut nytillverkade pengar,
som de sedan begär tillbaka, inklusive ränta, pengar som de ger falskt sken av att
vara ägare till.
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Bortknuffad från makten…
Åter till turerna hur det i detalj gick till när Riksens Ständers Bank, sedermera
Sveriges riksbank, bildades år 1668. Här återstår mycket att reda ut, vilket blir
en grannlaga uppgift för de kommande stora utredningarna. Ty just
introduktionen av Riksens Ständers Bank var ett avgörande steg för de
utomstående krafter som strävade efter att styra svenska staten som en dold
ekonomisk diktatur från samhällets kulisser. Bankintroduktionen var samtidigt
en ytterst känslig operation från den synpunkten att det gällde att undanhålla
kungen att frimurarordens hemliga föregångare i Sverige nu hade klampat in på
hans revir och blivit hans konkurrent när det gällde penningtillverkning. En
farlig konkurrent, som fuskade genom att tillverka pengar ur tomma intet med
hävstång, pengar som konkurrenten skulle komma att kalla sina egna, när de
sedan lånades ut mot ränta. Och inte nog med det; dessutom gjorde detta i
statens namn, vilket naturligtvis gav legitimitet åt det hela.
Som tur var för bedragarna, var kungen, nu när han nu blev lurad, som sagt
för ung för att bry sig om skeendena. Jag upprepar: Det viktigaste ur
bedragarsynvinkel var att den unge regenten under inga omständigheter fick
komma till förståelse om att den nya statliga banken i själva verket tillskapade
sina påstått egna pengar i konkurrens med honom själv, genom att knuffa bort
honom från makten över samhällsekonomin. Därmed är det tydligt belyst hur
delar av den svenska staten konspirerade mot kungamakten i Sverige, vilket
skedde genom att steg för steg smygvägen ta över makten över Sveriges
penningtillverkande maskiner. Om detta står inget att finna i klartext i svenska
historieböcker. Och inte heller någon undersökande journalistik om dessa gamla
konspirationer, trots att det är här, år 1668, som det första avgörande steget tas
mot en helt ny maktfördelning i Sverige, klivet från autokrati till plutokrati.
Medan det andra avgörande steget togs år 1897. Dessemellan har smärre delsteg
tagits i förberedande syfte för det avgörande större steget 1897. Därför frågar
jag: Vad skall vi med våra historieböcker till, om dessa inte berättar som saker
och ting är? Det vill säga vår svenska historia sanningsenligt och
oförblommerad. Kanske är det dags för en bred samhällsdebatt om behovet av
att sluta ljuga och hyckla offentligt? Kanske är det dags att se sanningen i
vitögat: att svenska staten under flera hundra år har varit något helt annat än vad
denna stat gett sken av inför sina uppdragsgivare, folket.

En alltmer avancerad depositionsverksamhet växer fram…
Någon gång efter år 1668 började statliga svenska banksedelpengar under
många olika namn (se tidigare i kapitlet) tillverkas och distribueras i samhället
via den nya statliga banken, enligt samma grundläggande princip som
guldsmederna på sin tid hade tillämpat på 1000-talet, när de skrev ut
gulddepositionsbevis: först förskingring av depositionsvärden, sedan förmering,
d.v.s. perfekt sedelförfalskning, ur tomma luften, och slutligen
urkundsförfalskning, utan att vare sig den principiellt enväldiga kungen eller
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svenska folket var införstådda med vad som skedde. Besluten var istället fattade
av en liten klick sammansvurna, som utnyttjade situationen, däribland kungens
låga ålder. Pengarna som Riksens Ständers Bank lånade ut påstods till 100
procent vara uppbackade av statens egna bakgrundstillgångar, men byggde de
facto alltså på det vanliga bankirkonceptet: förskingring av depositioner881,
förmering (penningförfalskning) samt urkundsförfalskning882. Inget nytt under
solen här inte. Allt skedde sålunda i enlighet med tre nonsensräkneregler
sammanfattade som eget ur tomma intet med hävstång i kombination med en
fjärde särskild hävstångsregel, allt hämtat från en hemlig lära i hägnet av den
tillväxande frimurarorden.
Depositionerna av äkta guld, och andra depositioner/pantvärden, som
behövdes för att kunna tillverka de perfekt förfalskade svenska banksedlarna i
statlig regi, ansamlades på det sedvanliga sättet: genom att erbjuda rika och
förmögna (på den tiden i första hand högadeln) att mot en depositionsavgift
deponera guld och annan godkänd förmögenhet, nu hos en statlig aktör, Riksens
Ständers Bank, vilket ingav extra förtroende. Man arrangerade också efterhand
inlåning av vanliga människors sparpengar som ett sätt att ytterligare öka på den
för bluffen nödvändiga depositionen. Dessutom förvaltade man vanligt folks,
inklusive entreprenörers, pantvärden: smycken, ädelstenar, konst och fasta
värden som skog, mark, jordbruk, småindustrier, och i den gryende
industrialismen även fabriker. De kommande stora utredningarna bör undersöka
om den tidens svenska riksdag/statsapparat händelsevis även fattade beslut om
att använda svenska folkets inbetalda skattepengar för att köpa guld, som i så
fall skulle användas som en ytterligare deposition som underlag för ytterligare
volymer bluffpengar? Den saken är nämligen inte osannolik. Helt klart är att
svenska staten från och med den här tidpunkten (1668) i vissa delar av sin
verksamhet har varit över öronen insyltade i ett stort kriminellt bedrägeri, som
alltså började med tillkomsten av Riksens Ständers Bank, nuvarande
Riksbanken.
Jag upprepar: Riksens Ständers Bank hade grundats i syfte att, påstods det,
stävja den typ av kriminalitet (bedrägeri), som dessförinnan hade avslöjats i och
med den famösa bankrusningen (uttagsanstormningen) mot den privata
föregångaren: Palmstruchska banken, eller Stockholm Banco, som banken
egentligen hette, i mitten av 1660-talet i Stockholm, då ägaren Johan Palmstruch
visade sig inte ha täckning för alla av honom utgivna banksedlar (så kallade
kreditsedlar). Sanningen var att staten i princip tog över Stockholms Bancos
förhållandevis ”lilla bedrägeri”, och gjorde det större, mera legitimt och
organiserat i och med att staten nu blev bedrägeriaktör - som sagt utan att
monarkin och det svenska folket förstod vad som var å färde. Ja, staten ställde
till och med Johan Palmstruch svars för brott som denna stat sedan själv fortsatte
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att verkställa: depositionsförskingring, penningförfalskning,
urkundsförfalskning. Det är här i den nya statliga bankens initiala skede som
konspirationen mot i första hand kungen, i andra hand folket, är mest tydlig. Det
är ingen överdrift att kalla det som skedde för ett enastående hyckleri.

Staten valde att inte ta lärdom av läxan med Stockholm Banco…
Men bedragarna med staten som täckmantel hade oddsen på sin sida. Först om
monarkin skulle insistera på att få insyn i bokföringsböckerna skulle det bli
kritiskt för dem. I så fall skulle bankirerna tvingas att i första hand plocka fram
Illusionens (bedrägeriets) bokföringsbok, när verkligheten var att det guld som
fanns deponerat i Riksens Ständers bank fanns redovisat i Verklighetens
bokföringsbok, som endast bankens betrodda hade tillgång till883. De stora
mängder pengar (banksedlar), som Sveriges blivande riksbank lånade ut i detta
skede, byggde, likt föregångaren Palmstruchs sedelpengar, till allra största delen
på luft - inte på uppbackning av guld förvarat i ett valv, eller på andra
depositionsvärden, som de ansvariga gav sken av. Endast guld/depositioner
täckande det 20-procentiga uttag av de rikas och förmögnas deponerade guld,
panter och sparmedel, som handelsmönstret förutspådde, fanns till hands i
banken. Resten förskingrades, enligt beprövat mönster, och användes som
utlåningsunderlag. Till saken hörde också att staten valde att inte ta lärdom av
Stockholm Banco-läxan, utan likt Johan Palmstruch, kom att låna ut betydligt
mer banksedlar än det fanns gulduppbackning för, det vill säga med hävstång
1:4. Sålunda fem gånger de depositionsvärden, som staten i egenskap av
utlåningsbank initialt förskingrade. Krasst uttryckt tog girigheten överhanden
över förnuftet även denna gång.

Bokföringsboken för räntor, depositionsavgifter och förfallna
panter…
Naturligtvis gick inte allt på en gång, men sett över decennier och ännu längre
tid, när amorteringar, räntor, förfallna panter och depositionsavgifter så
småningom flöt in till den statliga banken, växte en ”hemlig” eller dold
förmögenhet fram i banken (jämför med jättens ryggsäck på magen), en
förmögenhet som kom att redovisas i en separat, tredje, bokföringsbok i banken:
Bokföringsboken för räntor, depositionsavgifter och förfallna panter. Den som
händelsevis tog del av denna hemliga bokföring kunde konstatera att svenska
staten började äga alltmer av Sveriges reala värden: skogs- och åkermark, sjöar,
bergsområden, gårdar och andra byggnader, ibland till och med fabriker. Det var
förfallna panter som kom in till staten, när låntagare inte kunde betala lån de
hade tagit i Riksens Ständers Bank. Vilket konkret innebar att staten här ägnade
sig åt en form av förtäckt stöld genom utmätningarna/expropriationerna,
eftersom dessa grundades på fiktiva lånepengar, som dessutom saknade verklig
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ägare.
Det var sålunda en bluff med flera dimensioner. Att utlåningspengarna var
fiktiva var som sagt en. Den viktigaste var dock att staten genom banken ägnade
så åt utlåning av pengar som saknade definierat, d.v.s. i lag formellt reglerat,
ägarskap, varför de utlånade pengarna redan från början var dömda att tillhörda
en kategori ”varor” som inte kan ”lånas ut”. Men likväl skedde detta - i statlig
regi - d.v.s. urkundsförfalskning. Naturligtvis nämns inte detta viktiga historiska
skeende med ett ord i svenska historieböcker, om att svenska staten har byggt
upp delar av sitt reala ägande genom ren och skär stöld under mycket lång tid
genom Riksens Ständers Bank, internt redovisat i det jag kallar Bokföringsboken
(statens) för räntor, depositionsavgifter och förfallna panter. Med hjälp av dessa
dolda tillgångar, bokförda i denna tredje bokföringsbok, kunde denna statens
bank (som år 1867 skulle bli Sveriges riksbank, och som år 1897 skulle få
centralbanksstatus med sedeltillverkningsmonopol) vid behov parera svajningar,
som översteg det 20-procentiga handelsmönstret.
Men, inte bara det. Den riktigt stora fördelen, och det verkligt nya och djärva
greppet med att vara en statlig bank, var att Riksens Ständers Bank, kontrollerad
av bankirintressen genom bulvaner i den dåvarande svenska riksdagen - märk
noga - vid behov även kunde använda svenska folkets skatter för att balansera
dylika svajningar i handelsmönstret! Skulle händelsevis ett underskott hota
bankens depositionstillgångar, kunde man nu som statlig aktör riskfritt ”ta av”,
eller lite snyggare uttryckt, ”låna av” folkets medel (d.v.s. utförda arbetsinsats),
skatterna (som givetvis främst var avsedda för helt andra ändamål), att täcka upp
med. Detta var en av anledningarna till varför den framsynte Oxenstierna var så
angelägen att få in folkliga skatter som ett fundament i den nya statsapparaten;
ånyo en mycket känslig detalj, som svenska historieböcker mycket lite, eller inte
alls, berör.
Detta att beskatta folket för att bekosta statens utgifter var förvisso inget nytt
historiskt sett, tvärt om, men ändå var detta med skatter en oerhört viktig sak för
bankirmakten i bakgrunden att få på plats i det nya statsskicket, först i Sverige,
och sedan i andra nationer, av flera skäl: Dels var det som sagt viktigt att få
tillgång till skattemedel som en uppbackningsreserv för den statliga bankens
utlåningar. Med skatter som en stor tillgångsbuffert, kunde man våga friskt på
ett helt annat sätt i sin utlåningsiver, styrd av girighetstänkande. Men det fanns
också en annan tanke med att få tillgång till skatter: att kunna kompensera för de
underskott i bankverksamheten, som fanns med i planen sedd över längre tid,
underskott under framkallade lågkonjunkturer, då folk och företag inte kunde
betala sina amorteringar och räntor som avtalat. Ty då kom det som i modern tid
kallas ”bankräddningsaktioner” in i bilden. Eller mera direkt uttryckt: folkets
skatter var tänkta att betala bankernas svinn, underskott, vilket i hög grad
underlättades om banken var statlig. Med denna åtgärd löste bankirmakten
(storspindlarna) i själva verket ett stort problem, som länge hade inneburit smolk
i deras glädjebägare: att de med egna medel dittills hade varit tvungna att
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bekosta det stora svinn, som ofrånkomligt hörde till dåtidens riskfyllda
utlåningsverksamhet884.

Den svenska modellen…
Det var på detta sätt som bankirerna fick ännu ett viktigt brottsredskap på plats:
det tredje ”svärdet” i bankernas med tiden omfattande verktygslåda för att berika
sig och tillskansa sig makt, bestående av till slut de fem svärdens
illusionsnummer, allt inom ramen för den nya statsapparaten. Folket skulle
fortsättningsvis stå för fiolerna, banksvinnet, lågkonjunkturunderskottet, det var
det fina i kråksången! Och bedrägeriet skulle ske under förevändningen att
bankerna var systemnödvändiga för samhället. Något som du kommer att förstå
är en ren lögn, när sista ordet är sagt i denna trilogi. Genom upplägget var det
sålunda tänkt att bankirerna, som höll i trådarna i bakgrunden, fortsättningsvis
skulle slippa ta ur den egna tjocka plånboken för att lösa problemet med det
ofrånkomliga och gruvliga svinnet i utlåningsverksamheten. Nu lades den
bördan på folkets axlar istället.
Bakgrundsbankirerna kunde därmed, genom att nu ha en statlig bank till
sitt förfogande, på ett listigt men cyniskt sätt minimera utgifterna för svinn och
svajningar i handelsmönstret, och för förluster p.g.a. amorteringsunderlåtenhet,
och därmed också minska riskerna att drabbas av samma öde som Johan
Palmstruch, när de byggde ut sin ut- och inlåningsverksamhet mot ränta.
Svenska folket förstod naturligtvis ingenting, utan litade ganska blint på, eller
hade åtminstone respekt för, sin statsapparat, som man inte ansåg sig ha någon
anledning att ifrågasätta. Och som sagt förstod inte heller den minderårige Karl
XI att makten över detta avgörande - Sveriges pengar - var på väg att glida
honom ur händerna.
Ovan belyser jag bankväsendets utveckling i Sverige. Strax följer, som
nämnts885, motsvarande utveckling i Amerika, som jag tar upp separat, p.g.a.
dess avgörande betydelse för kapitalismens utvecklingshistoria. Och lite har jag
också varit inne på Tyskland886. Ni som lever i andra delar av världen, i andra
centralbanksnationer, och som vill veta och forska i hur just ert banksystem har
kommit till och utvecklats, kan med fördel jämföra era specifika förhållanden
med det jag berättar om Sverige, Amerika, och även i viss mån Tyskland. Där
får ni ett underlag i form av demonstrationsexempel för att framgångsrikt kunna
analysera er egen nations historiska utveckling på bankområdet. Ty överallt i
världen är situationen likartad: att mycket intelligenta, förslagna, ja, ofta cyniska
och samvetslösa, bankirer har nästlat sig in i det ena landet efter det andra, och
steg för steg tagit över makten. Det är som att bevittna att en cancer har spridit
sig i världens samhällskropp sedan ca 1480-talet, och tagit över herraväldet
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stegvis. Sjukdomens namn är centralbanksekonomi887, ytterst orsakad och styrd
av en högintelligent kriminell bakgrundsplutokrati, i samarbete med en
korrumperad statsmakt. Först under 1880-talet skulle denna cancersjukdom få
det moderna namnet kapitalism. Och i åtskilliga centralbanksekonomier är det
den svenska statsapparatens uppbyggnad (som sagt åstadkommen under loppet
av sex regeringsformer sedan 1634), som har stått modell för andra länders
motsvarigheter, föga smickrande för vårt land.
Sverige har alltså gått i bräschen när det gäller att introducera en allvarlig
världssjukdom benämnd centralbanksekonomi, som med fördel administreras
genom den typ av korrumperad lagstiftande statsapparat som Sverige är expert
på. I detta sammanhang bör noteras att statsvetenskap, som, som namnet
antyder, gör anspråk på att vara en vetenskap om just staten och dess innersta
väsen, och som härbärgerar åtskilliga professurer och andra högre befattningar
på svenska universitet och högskolor, inte med ett ord berör vad som här nämns.
Har inte alla vetenskaper som sin främsta uppgift att objektivt redovisa
sanningen beträffande det man studerar? Jag upprepar därför en fråga till
statsvetare av professionen: Vad har ni som utövare av ämnet statsvetenskap för
avsikt med er forskning och era kunskaper, när ni inte ens klarar av att ta de tre
grundläggande och samhällsavgörande frågorna I, II och III i beaktande?
Förstår ni hur allvarligt det är, när en påstådd vetenskap som er inte klarar av det
mest grundläggande, att redovisa samhällets och specifikt statens
systemuppbyggnad och absoluta hörnstenar, ja, den objektiva sanningen? Där
statsvetenskap istället bara framstår som en påstådd vetenskap, som sysslar med
pseudovetenskap och diverse mörkläggningar, som lydig marionett åt en i vissa
delar högkriminell statsapparat.
Samma besvärande fråga kan ställas till er som är ledande företrädare för
ämnena nationalekonomi och internationell ekonomi i Sverige, som väl också
gör anspråk på att vara vetenskaper, så vitt jag vet. Förhoppningsvis förstår du
som läsare vid det här laget hur grundläggande viktigt det är, att det som gör
anspråk på att vara vetenskap, med nödvändighet måste, jag upprepar måste,
verkställas förutsättningslöst och helhetsorienterat. Det vill säga med en
forskningsmetodik som tar i anspråk både det jag kallar första spadtagetinformation och briljant komplementärt tänkande.
I min egen vetenskapsutövning, för att lösa pågående illusioner/paradoxer i
samhället, har jag i mina helhetsanalyser inbegripit åtminstone de senaste 1000
åren. Redan de stora renässanspionjärerna pekade på nödvändigheten av dylikt
synsätt på forskning, för ha en chans att komma sanningen inpå livet. Det är
först i helhetsbilden som tydliga mönster, liksom använda strategier, blir
synliggjorda. Nu påminns samhället bryskt om hur rätt dessa pionjärer hade. För
vad är den samhälleliga situation vi befinner i, som är temat för min trilogi, om
inte resultatet av förnekande och åsidosättande av sanningen? Faktum är att vårt
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samhälles grundvalar bokstavligen håller på att ruttna samman p.g.a. den
underminerande högkriminalitet, som det är min uppgift att sätta fingret på.
Nu åter till bankväsendets så kallade illröda siffror och de
bankräddningspaket888, som siffrorna ibland framkallar. Min avsikt är tydligt
åskådliggöra vilken utomordentligt viktig roll dessa bankräddningspaket spelar
för att upprätthålla statsmaktsillusionens889 kriminella verksamhet.

Mer om bankernas illröda siffror i slutet av högkonjunkturer…
Redan i slutet av en högkonjunktur märker bankväsendets bakomstående
storspindlar i sin kommandocentral890 av bankernas illröda siffror, som då börjar
torna upp sig i bokföringen. Det är därför de medvetet och cyniskt löser ut de
kontrollerade pyramidspels-kollapserna (lågkonjunkturerna) i syfte att
underskotten inte skall bli för stora, utan ”lagom”. Ty i annat fall finns risken att
uppbyggnaden av en ny utlåningspyramid (högkonjunktur) i hög grad försvåras.
Jämför med vad som just nu är fallet i åtminstone västvärlden efter att
storspindlarna faktiskt tog i för mycket år 2008 i samband att de då kraschade
pyramiden (Lehman Brothers-kollapsen), vilket fått farliga återverkningar även
för dem själva. Den saken återspeglas i de alltmer omfattande sociala
umbäranden med vidhängande oroligheter, som i skrivande stund håller på att
växa fram i en rad länder (exempelvis i Grekland och Spanien), och som, om de
blir tillräckligt utbredda, till slut kan bli till en folklig exploderande kraft.
Revolutioner är inget att leka med, inte ens för storspindlar och spindlar.
Det var genom dylikt folkligt missnöje som den amerikanska revolutionen891
på sin tid tog fart år 1773 och bokstavligen tillfälligt kastade ut kapitalismen
från Amerika. Att kapitalismen sedan smygvägen, genom lögner, svek och
högintelligenta illusioner, ganska raskt lyckades ta sig in i Amerika igen, är en
annan sak, som hör till innehållet i de kapitel, som strax följer. Även Japan har
haft problem av liknande slag (skuldfällor), där Japans underskott i samband
med en djup lågkonjunktur i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet från
spindel- och storspindelsynpunkt blev större än önskvärt. Landet har ekonomiskt
stått och stampat sista dryga 20 åren av den orsaken. Här har vi nämligen ett
tydligt och intressant exempel på vad som kan hända om en nations
skuldsättning varit så omfattande (i realiteten en skuldfälla), att folket bränts till
den grad, att stora delar av detta med en röst plötsligt bestämmer sig för att helt
sonika sluta att ta lån mot ränta. För att i stället ägna sig åt att spara och åter
spara, därför att man nu som folk in på bara livet fått känna på att det ligger en
visdom i orden att den som spar den har, och att den som är satt i skuld, är ofri.
Därför är lagom bäst, även ur kapitalistisk synvinkel, när det gäller att hantera
”pyramider”, vilket kan vara svårt att inse när det är girigheten som styr.
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När det gäller bankernas illröda siffror, märker allmänheten däremot av
dessa först en bra bit in i lågkonjunkturen, i samband med att röster höjs om att
stora bankräddningspaket behövs för att rädda påstått ”systemnödvändiga”
banker. Känns orden igen? Förhoppningsvis har du vid det här laget själv kunnat
konstatera, genom att följa det ena logiska resonemanget efter det andra, att när
det gäller dessa knallröda siffror i bankernas, finansinstitutens och
centralbankernas bokföringsböcker, är de rent faktiskt hur lätta som helst att
åtgärda: genom den enkla åtgärden att dra ett tjockt svart streck över dem.
Svårare än så är det inte. Därför är detta med bankräddningspaket bara ett
ytterligare sätt att lura och pungslå allmänheten. Men från storspindelsynpunkt
är det givetvis inte alls meningen att någon skall förstå den saken. Nej, alla i
bedrägeriet inblandade, som tjänar på saken (och de är många: invigda, mutade
och på annat sätt korrumperade på åtskilliga samhällspositioner), gör i själva
verket allt för att mörka den enkla möjlighet som strecket över siffrorna innebär.
Men jag är av en annan åsikt. Jag vill att allt undangömt skumrask ska fram i
ljuset. Det är därför jag har skrivit den här trilogin, för att du som läser den
tydligt skall förstå åtminstone de viktigaste obskyra sammanhangen som den
handlar om. Min uppgift är informatörens, på det att du inte skall fortsätta att
tillhöra majoriteten, de grundlurade.

”För stora för att tillåtas gå omkull”…
Som skattebetalare idag luras du av regering, riksbankschef och andra höga
bankföreträdare, ibland med särskilt inkallade högbetalda ”experter” till sin
hjälp på presskonferenser eller i teve, hela gänget alltid med allvarsamma miner
och pannorna i djupa veck, att tro att bankernas illröda bokföringssiffror endast,
jag säger endast, kan bringas i ordning genom folkets arbete och de folkliga
vedermödor som stavas lågkonjunktur. Försakelser i form av
svångremspolitik892 som i värsta fall, om lågkonjunkturen råkar bli extra djup,
kommer att innebära riksdagsbeslut om bankräddningspaket, där stora summor
skattemedel tas i anspråk för att justera dessa bankernas påstådda underskott.
Motiveringen är naturligtvis övertygande: åtminstone vissa banker sägs vara
”för stora” för att kunna tillåtas gå omkull. (Uttrycket är hämtat från Amerika:
”Too big to fail”.)893
Att denna del av bankväsendet är, som det så vackert heter,
systemnödvändig. Det handlar om gigantiska bankunderskott, som uppstår i
slutet av högkonjunkturen genom att folk och företag vid det laget är
överbelånade och inte klarar av sina låneamorteringar och räntebetalningar. Och
om det vill sig riktigt illa, som i dagens USA år 2013, eller i Grekland, Spanien,
Portugal, Irland etcetera, klarar inte ens staten av att betala sina räkningar,
löneutbetalningar, amorteringar och räntor, och då uppstår ”statsunderskott”,
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d.v.s. att hela länder, eller som i USA, hela delstater, hamnar i skuldkris.
Där jag understryker att hela lånekarusellen egentligen handlar om utlånade
luftpengar, som inte har någon ägare, varför lånen av dessa två skäl kan anses
vara ”redan reglerade”. Eller rättare sagt, att de inte behöver regleras, men där
politikerna talar om att regleringen (avskrivningen) måste ske ”i ordnade
former”. Vilket betyder att dessa politiker absurt nog ser till att vinst betalas ut
till dem som har orsakat krisen, d.v.s. till dem som på ett överdrivet sätt har
lånat ut på tok för mycket pengar. När det gäller överskuldsatta länder, förvärrar
de som förespråkar dessa ”stödpaket” utan tvivel de drabbade ländernas redan
allvarliga situation: som att påstå sig vilja släcka eld genom att hälla bensin på
densamma.

Återigen till Riksens Ständers Bank i Sverige…
Men nu raskt åter till 1600-talet och Riksens Ständers Bank i Sverige, vilket ger
dig gratis träning i att flexibelt förflytta dig mellan olika betraktelseperspektiv
på en ock samma sak: den nu avslöjade kapitalismen.
Om vi klart och nyktert betraktar Riksens Ständers Banks första
utlåningsverksamhet på 1600-talet visavi svenska folket ur ett strikt juridiskt
perspektiv, kan vi konstatera att lånen handlade om ett utbyte av värden i form
av förtroende mellan två parter i en överenskommelse. Två parter gick med på
att det var lika värde man utbytte med varandra: papper mot papper. Bankens
”handelsvara” var sålunda ett antal papperslappar, som tillsammans betingade
ett visst (pappers-) värde (fastställt genom förtroende). Papperslappar som
banken kallade ”sedelpengar”, d.v.s. betalningsformer som kunde ha olika
namn: depositionsbevis, gulddepositionsbevis, kreditsedlar etcetera. Företrädare
för svenska folket överlämnade å sin sida papper till nämnda bank av lika värde
(förtroende) som de många ”papperslappar” (sedelpengar) som banken hade
överlämnat. Där papperet som banken mottog som motprestation hade rubriken
skuldbrev, som uppslagsböcker brukar kalla skuldsedel/-ar. På så sätt dyker
begreppet ”sedel” upp i ett nytt juridiskt sammanhang, som benämning på en ny
handelsvara, skulle man kunna säga. Sålunda olika slags ”sedlar”, men med lika
värde (förtroende), utbyttes mellan två affärsparter, såsom två parter utbyter
varor med varandra i en byteshandel. I och med att bytet av de två slagen av
sedlar var utfört, var handeln (affären) genomförd och avslutad, i det här fallet
mellan 1600-talets svenska riksbank och svenska folket, sett ur ett juridiskt
verklighetsperspektiv. Papperet som svenska folkets representanter hade skrivit
under, valde banken att ge det missvisande och manipulerade namnet
”skuldbrev”, när papperets korrekta benämning istället vore bekräftelse på
genomförd och avslutad affärstransaktion i form av byteshandel, eller något
liknande, som uttrycker ett genomfört och avslutat utbyte av varor mellan två
parter i en byteshandel.
Men så ärlig var alltså inte Riksens Ständers Bank, vars formella ägare
påstods vara svenska staten. I stället trädde så nyligen i tiden som år 1992, då
674

samma bank sedan länge hade bytt namn till Sveriges riksbank, Sveriges
dåvarande riksbankschef 894 fram och uppmanade svenska folket att lojalt ställa
upp och ”rädda det svenska banksystemet”, som det hette, eftersom Sverige inte
skulle klara den storbankskollaps (affärsbanker), som annars hotade. Påstod
denne svenske centralbankschef. En stormrik tiggare bad här de facto, genom
sin handgångne man, riksbankschefen, folket under skatteoket om ännu mera
pengar - och inga småsummor heller (runt 130 miljarder kronor). En uppmaning
som en manipulerad riksdag följsamt, som en lojal marionett skall göra,
beviljade. Det är vid tillfällen som dessa som den genomruttna
högnivåkriminaliteten i det svenska statssystemet blir synlig.

Att erkänna att allt handlar om en bluff…
I riksbankschefens uttalande mörkades ett ytterst känsligt faktum. Nämligen att
alla dessa bankernas utlåningspengar, som de röda siffrorna var en följd av,
egentligen bara handlar om luft på formen oäkta fiat-pengar, d.v.s. avsåg
luftpengar som saknar ägare. Siffror som av dessa två skäl hur lätt som helst
hade kunnat strykas över med ett tjockt svart streck, eller raderas på annat sätt,
varpå de hade varit borta ur bilden för alltid, utan att någon hade kommit till
skada eller någon hade behövt utstå umbäranden, som nu blev fallet.
Det är detta anmärkningsvärda faktum som EU:s politiker undanhåller att
berätta för Europas ca 500 miljoner människor i vår egen tid, när de så högljutt
basunerar ut att överskuldsatta länder i framför allt södra Europa (Grekland,
Spanien, Portugal, Cypern, Italien etcetera) måste räddas från statsbankrutt
genom dryga ”stödlån” bekostade av resten av unionen. Där det enda rationella
och ärliga istället vore att erkänna att allt handlar om en bluff, som enklast
åtgärdas med det där strecket som jag upprepat talar om. Svårare än så är inte
ländernas skuldproblem att åtgärda. Pengarna det handlar om - förvisso
svindlande belopp - är urkundsförfalskade luftpengar, inget annat, och skall
sålunda behandlas därefter, d.v.s. med det föreslagna strecket. Men istället
orerar politikerna om att avskrivningen (avvecklingen av de för dessa länder
övermäktiga lånen) skall ske ”under ordnade former”. Där hyckleriet
understryks av det ena politiska toppmötet efter det andra, för att betona sakens
vikt och det stora ansvar som åvilar de EU-länder, som skall stå för notan. När
sedan såväl stenhård svångremspolitik som avveckling ”under ordnade former”
är genomförd börjar det höras en och annan ursäkt från bland annat IMF att man
nog gick för hårt fram i kravet på svångremspolitik. Detta mönster av att först
kräva stenhård svångremspolitik och sedan komma med en och annan ursäkt
upprepas i den ena mycket djupa lågkonjunkturen efter den andra utan att
lärdom dras varför generalfacit är att det är ett utomordentligt cyniskt spel för
gallerierna som spelas ut i syfte att uppnå de fyra målen med kapitalism895
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som brutalt genomförs och där ursäkterna blir ett instrument att försöka
återvinna popularitet och sedan inom en tid göra om samma spel för gallerierna
som de lydiga Pinocchiodockor dessa ansvariga politiker, affärspersoner och
akademiker är. De personer bland dessa och bland den stora kadrerna av
politiker i världen som ej är invigda följer dessa övriga med på tåget som lika
grundlurade som alla andra. Fullständigt bortpratade i princip på samma
högintelligenta sätt som Zenon kunde prata bort sunt förnuft896 på 400-talet f.
Kr. Nåväl, det är med utgångspunkt i ovan avslöjade falskspel och hyckleri som
jag nu allvarligt rekommenderar en rejäl omstart, faktiskt världen över,
lämpligen med början i Sverige som ett föregående gott exempel: Att alla
låneskulder, som involverar pengar som saknar ägare - d.v.s. nästan alla former
av räntebehäftade lån - helt sonika stryks, varpå vi kan börjar om igen från rutan
ett, men denna gång i enlighet med ett helt nytt, ärligt, ekonomiskt
samhällssystem. Ett ekonomiskt system, som jag visar grunddragen av i trilogins
tredje del under namnet en människovänlig väl fungerande monetärt finansierad
ekonomi. För att fullt ut förstå det geniala med detta nya ekonomiska system, är
det nödvändigt att ha dess konträra motsats, centralbanksekonomi
(kapitalismen), fullständigt klar för sig: hur det nuvarande destruktiva
kapitalistiska ekonomiska systemet fungerar ända ut i sina minsta detaljer. Det
är därför jag väljer att kalla min trilogi för Kapitalismen avslöjad! Den
gigantiska bankbluffen – ett enastående politisk och ekonomiskt bedrägeri.
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Kapitel 65
Gräddfil, finurlighet, bedrägeri och den sårbara
akilleshälen
I analysen av Illusionsnumret med de två förmögenheterna (Illusionen med
jättens två ryggsäckar) respektive Illusionsnumret med att tjäna ränta och
förfallna pantvärden (Illusionsnumret med utlåningspengarna, eller det jag kallar
”lastbilen897”) visade jag att banker och vissa finansinstitut är en typ av företag
som särbehandlas i så måtto att de inte behöver ta av sin vinst898 för att balansera
underskott som eventuellt uppstår i utövandet av deras affärsverksamhet eller
affärsidé, som vi vid det här laget vet är ut- och inlåning mot ränta. Bankernas
och finansinstitutens vinster genom räntor, depositionsavgifter och förfallna
panter redovisas i en separat bokföring (i Illusionernas bokföringsbok).
När illröda siffror, d.v.s. underskott, uppstår i vanliga företags bokföring,
skall man veta att dessa företag alltid är hänvisade till att ta av sin eventuella
vinst för att balansera underskotten (de röda siffrorna). Så kallade vanliga
företag är alltså hänvisade att ta ur den egna plånboken för klara underskotten,
även när en konkurs är hotande. Så är det inte för bankerna och finansbolagen.
När illröda siffror (underskottssiffror) blir ett faktum i deras bokföringsbok,
Illusionens (bedrägeriets) bokföringsbok, under den sista massiva
utlåningsvågen i pyramidspelets högkonjunkturfas, d.v.s. precis innan order ges
att högkonjunkturen skall bringas till kontrollerad kollaps, vändas till en
lågkonjunktur, visar det sig att banker och finansinstitut har beskärts med en
gräddfil i svensk företagslagstiftningen. Som innebär att ägarna inte behöver ta
av sina inkomster (läs vinster genom utlåningsverksamheten, d.v.s. av innehållet
i ”jättens ryggsäck på magen”) för att balansera de uppkomna gigantiska
underskotten, som obetalda amorteringar och räntor motsvarar i det ögonblick
högkonjunkturen bringas över i lågkonjunktur. Den vändningen sker som sagt
vältajmat på order från högsta ort just p.g.a. dessa uppkomna underskott. I detta
skede har bankernas och finansinstitutens hela utlåningsverksamhet stannat av,
för att med flit underblåsa nämnda konjunkturvändning. Så ser bankernas och
finansinstitutens gräddfil ut.
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Se analys del II kapitel 51, 54-55, 59, 63, 65-66
Se analys i del I kapitel 2, 3, 5-6, 8-10, 12, samt i del II kapitel 3, 6, 8-12, 16-17, 19-26, 29-30, 32, 34, 44,

46,
48-49, 51-57, 63-66, 70, 81, 83
677

Vanliga företag måste ta av sina egna inkomster för att balansera
förluster…
Om inte egna inkomster, eller bakgrundstillgångar, räcker till för att balansera
utgifterna dessa företag har, uppstår slutgiltigt röda siffror, varpå det vanliga
företaget enligt lag tvingas ansöka om konkurs, såvida inte detta lyckas få fram
pengar på något sätt.
Motsvarande situation med röda underskottssiffror för bankernas och
finansinstitutens del balanseras inte av dessas vinster, utan i första hand med de
två första svärden i vad jag sammanfattande kallar de fem svärdens
illusionsnummer. Det vill säga genom att bankerna/finansbolagen tvingar
skuldbelastade människor, i huvudsak ”vanliga företagare”, i frivillig respektive
ofrivillig konkurs, inklusive förverkande av panter, på sätt som jag har gått
igenom. Ibland (som fallet var i Sverige år 1992) händer det emellertid att
bankens illröda siffror är så enorma att det inte förslår med de första två svärden
för att rätta till (kapa topparna på) de gigantiska skuldbergen av ännu ej
inbetalda amorteringar och räntor i det jag kallar Illusionernas bokföringsbok.
Då aktiverar bankerna/finansinstituten med hjälp av riksdagsbeslut det tredje
svärdet, ”bankräddningspaket899”, vilket var vad som blev kontentan när
riksbankschefen med det bekymrade vecket i pannan tog till orda år 1992.
Därmed justeras de illröda siffrorna med folkets skattemedel. Och sedan är det
inte mer med den saken.
År 1992 gick den notan på ca 130 miljarder kronor. (Pengar som vid just det
tillfället, åtminstone till en del, kom att återbetalas till staten efter en tid av
bankerna, så vitt känt är. Då skall man veta att ”återbetalning” av
bankräddningspaket mer utgör undantag än regel, om vi ser tillbaka historiskt på
hur det tredje svärdet har brukats i Sverige och internationellt. Det innebär i
klartext att det totalt sett, nationellt i Sverige och internationellt i världen, har
förekommit åtskilliga bankräddningspaket sedan 1600-talet då kapitalismen mer
organiserat började återinföras i Europa sedan dess katastrof år 1307.
Bankräddningspaket där folken i en lång rad nationer helt och hållet har fått
punga ut vad det kostade medelst skattemedel. Ur storspindelsynvinkel är detta
tredje svärd (bankräddningspaketen) en genialisk uppfinning. För att det tredje
svärdet skall fungera, är det av största vikt för banksystemet att ha ett lyhört
beslutande statssystem till sitt förfogande. Och den saken är inte gratis. Priset är,
utöver vad så kallat invigt medlöperi i bedrägeriet medverkar med, vad mutor
och korruption kostar. Och det är här vi har ”den svenska statsmodellen” i ett
nötskal, när det gäller det svenska statssystem ”som har gått på export”.
Justeringen av de illröda siffrorna, som sålunda i första hand sker genom
åtgärder som frivilliga och ofrivilliga konkurser, och i värsta fall genom
skatteuttag, passar i stort sett perfekt in i den dolda maktens överordnade
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strategiplan, genom att åtgärderna tvingar ned priserna på marknaden. I exakt
rätt läge kan finansaktörerna gå in med sina respektive nypåfyllda plånböcker
och göra stora uppköp, t.ex. av reala värden, till reapris eller ännu lägre, varpå
ägandet i samhället omfördelas ännu en omgång, och koncentreras till ägarna av
banker, finansinstitut och de institutioner som köper upp konkursbon och
företag, d.v.s. köper upp allt det som säljs ut, p.g.a. att den finstilta paragrafen
löses ut.

Socialdemokratin900 har avslöjat sig själv, vilken sida man står
på…
Ser du så enkel och listig logiken är? Och samtidigt cynisk och hänsynslös, utan
minsta spår av empati. Hur finurligt banksystemet har tänkt ut det hela: En
cynism präglad av iskall intelligensförmåga parad med graverande oförmåga att
tänka med hjärtat, vilket de många som drabbas av de fem svärden i varje
lågkonjunktur får känna av ”inpå bara kroppen”. Här förstår man hur viktigt det
en gång i tiden var för finanssystemet (bankirmakten) att få en medverkande
politiker, som August Palm (en förkämpe för finanssystemets sak), på plats, i
sken av att stå på arbetarens sida, när det moderna Sverige med ett politiskt
massparti formades. En invigd, som samtidigt framstod som den förtryckta
arbetarklassens förkämpe, som kunde få denna, medelklassen och kanske en och
annan inom överklassen att acceptera skattepålagor och strunta i att fokusera på
Sveriges penningtillverkande maskiner. Man skall som sagt veta att det på Palms
tid i slutet av 1800-talet fanns gott om omfattande ekonomisk-historiska
kunskaper. Både om Henry I:s tallysystem i England på 1100-talet, Benjamin
Franklins tallysystemvariant i Amerika på 1700-talet, och om Abraham Lincolns
dito901 på 1860-talet. Ja till och med, för den som letade noggrant, om ön
Guernseys i Engelska kanalen ekonomiska experiment902, som började år 1816.
Så varför gjordes inte dessa historiska monetärfinansierade ekonomiska
experiment, inklusive de samhällsavgörande frågorna I, II och III, till en
huvudsak, när ett brett folkligt, och uttalat demokratiskt parti, som
Socialdemokraterna, organiserades i Sverige i slutet av 1800-talet? Eller för den
delen senare under partiets hittillsvarande levnad? Ja, skälet är ganska
uppenbart.
Huvudorganisatören August Palm och hans efterföljare har inte alls haft
folkets bästa för ögonen, som de utgav sig för att ha. Istället spelade man under
täcket med det dåvarande internationella banksystemet. Den saken avslöjas
genom att Palm och efterföljare, trots stora kunskaper och resurser inom partiet,
inte någonsin, inte ens idag, med ett ord pekade/pekar på hur lätt man skulle
kunna bygga ett samhälle helt utan skatter, arbetslöshet och social utslagning,
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om förutsättningarna vore de rätta. Socialdemokratin har därför så att säga
avslöjat sig själv, vilken sida man står på. Eller för att uttrycka det hela med en
före detta socialdemokratisk partiordförandes egna ord: ”Om man är
socialdemokrat, tycker man det är häftigt att betala skatt. För mig är skatt det
finaste uttrycket för vad politik är.”
Ja, det var många som lät sig luras av skräddaren August Palm, som sakligt
sett var en mycket driftig person, när han såg till att ett nytt politiskt parti
bildades i Sverige under det att en stor väljargrupp i riket fördes bakom ljuset
när det gäller det som var avgörande: makten över Sveriges penningtillverkande
maskiner. Detta med ”femtekolonnare”, som säljer ut Sverige till utländska
intressen i sken av att bistå Sverige och svenska folket, är en känslig sak. Det
handlar om mycket intelligenta människor som ljuger med hjälp av illusioner
(samhällslögner). Deras motiv är i allmänhet makt och egen ekonomisk vinning.
Jag trycker på detta av den anledningen att liknande processer pågår även idag:
Idag säljs vitala svenska värden (delar av svensk industri) ut till utländska
intressen, bland annat till Kina, i sken av att Sverige av ekonomiska skäl inte har
något annat val. Vilket är en stor lögn, vilket jag visar i min trilogi.

Folket luras ända in på skinnet med hjälp av
statsmaktsillusionen903…
Som sedvanligt relativt okunnig samhällsindivid, luras man att tro att man lojalt
och plikttroget måste acceptera att stora skattepengar tas från statskassan för att
bekosta det som i själva verket är bankernas lurendrejeri, bland annat operation
”det tredje svärdet”. Liksom att man skattevägen måste medverka till att
amortera och betala räntor på statsskulden, som ju även den handlar om
urkundsförfalskade pengar, och som därför inte behöver betalas tillbaka. Folket
luras ända in på skinnet med hjälp av statsmaktsillusionen. Sanningen är att
bankernas påstådda underskott/förluster grundar sig på en ren bluff (eftersom
bankerna aldrig har lånat ut något som de äger). Där alla som betalar skatt till
bankräddningar etcetera tvångsmässigt rätt och slätt avluras pengar. Det
bankerna påstår är deras underskott/förluster (deras röda siffror, p.g.a. uteblivna
amorteringar och ej inbetalade räntor), när lågkonjunkturen sätter in, är givetvis
inte alls några underskott/förluster, eftersom man inte kan förlora något som
man aldrig har ägt. Och trots att bankernas resonemang (de tre
nonsensräknereglerna sammanfattade i frasen eget ur tomma intet med
hävstång) hör hemma i den miljö som mentalsjukhusen erbjuder, går vi alla med
hull och hår på bluffen som en skock oskäliga kreatur, som kan ledas vart som
helst! Att tillämpa de tre nonsensräknereglerna, kan sålunda liknas vid en
mentalpatients bisarra resonemang, samtidigt som det egentligen är ett
komplementärt och högintelligent sätt att tänka, givet vissa förutsättningar. Den
viktigaste förutsättningen är att de två verkligheterna, den vanliga verkligheten
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och den komplementära, aldrig får blandas ihop, utan alltid hålls åtskilda. Och
det är här som bedragarna: bankerna och deras medlöpare, medvetet brister. Man
blandar med berått mod manipulativt ihop den vanliga verkligheten med den
komplementära, och ger sken av att brygden handlar om vanlig sunt
förnuftsbaserad verklighet. Och förstår man inte den saken, ja, det är då man blir
ett offer.
”Lastbilslasterna” (bankernas utlåningspengar) är bankernas finurligt
uttänkta automatiska arbetsverktyg, som flyter omkring och verkar ute i
samhället, för att där generera ränta tillbaka till ”åkeriägaren” (utlånaren), som
gör att utlånaren hela tiden kan slussa ut nya ”lastbilslaster”, som i sin tur
genererar ytterligare ränta o.s.v.

Allmänheten skall under inga omständigheter läras att använda
briljans…
Det moderna bank- och statssystemet har utan tvivel skapats av högintelligenta
människor, ja, av snillen. Utgångspunkten har hela tiden varit densamma: att
inget av bländverkets många illusioner skall kunna genomskådas. Och den
viktigaste illusionen av alla att upprätthålla har varit att invagga alla och envar i
tron att allt som bankerna lånar ut är hämtat från något eget ägt. Där bankirerna
med tiden har ordnat det så väl för sig att de enligt lag är den enda kategori
företagare som slipper betala sina förluster. Denna börda stjälps istället finurligt
ordnat över på ”kollektivet”, d.v.s. folket, genom att ett, två, ibland tre, svärd vid
behov träder i funktion. När det gäller det tredje svärdet, bankräddningspaketen,
säger bankirerna och statens företrädare: Om inte folket träder in och räddar
bankerna, har dessa inga pengar att låna ut när nästa högkonjunktur i framtiden
tar fart. För att samhället skall kunna låna pengar i nästa högkonjunktur, måste
det finnas pengar att låna, eller hur? Därför måste hålen (de röda siffrorna) i
bankernas bokföringsböcker fyllas igen med skattemedel. Skattebetalarna
betalar sålunda genom det tredje svärdet bankerna de pengar, som samma
skattebetalare (folket) sedan får ”låna” - mot ränta! Prata om båg! Det finns
flera nivåer av insikter att göra i denna soppa.
Det är klart att de som under långa tider har byggt upp detta högkriminella
system, d.v.s. bankirerna och deras bedrägeriinvigda bulvaner, inklusive delar av
den svenska statsmakten, inte är det minsta intresserade av att dessa sakernas
tillstånd skall avslöjas, såsom här sker. Därför har de sett till att samhällets
”utredande organ” under inga omständigheter skall komma på tanken att försöka
se saker och ting alltför ingående, ur helhetsperspektiv, försöka se bilder i stort
av diverse sammanhang, i kombination med att man letar efter det jag kallar
första spadtaget-information. Jag upprepar: Det är därför man håller universitetsoch högskolevärlden, och också fristående forskningsinstitut i statlig och privat
regi, där en stor del av samhällets yppersta intelligensmänniskor inryms, i
strama tyglar. Endast forskningsområden som är garanterat ofarliga för den
internationella bankirmakten i världen (forskning i konventionell medicin, vissa
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nischer av teknologi och naturvetenskap) får någorlunda fritt spelrum för
kreativt tänkande. Dock fortfarande med den inskränkningen att
briljansverktyget inom modern högre matematik, som används för att lösa
extremt svåra paradoxer och fastkörda moment 22-situationer i samhället, inte
får brukas annat än i sällsynta undantagsfall på matematiska problem och inom
vissa delar av teoretisk fysik som på intet vis utgör en fara för storspindlar och
spindlar och andra invigda personer.
Det är därför som stora briljansbegåvningar som Albert Einstein, Nikola
Tesla904 och Victor Schauberger905 med efterföljare i vår egen tid alltid
motarbetas på olika sätt, öppet eller dolt som det passar, eller klassas som
säkerhetsrisker av bankirmaktens lejda säkerhetstjänster. (Ett exempel på hur ett
dylikt motarbetande kan gå till gav jag i del I, där jag visade hur bankirmakten
aktivt motarbetade Einstein, så att denne inte skulle få Nobelpriset i fysik för sin
enastående forskningsinsats i alternativ och kompelementär fysik, Einsteins
speciella och allmänna relativitetsteori. Bankirmakten ville inte att fokus skulle
riktas mot briljansverktyget som var en av kärnorna i Einsteins berömda arbete.
Einstein klassades som en säkerhetsrisk av amerikanska myndigheter, när han
1933 emigrerade till USA.) I del III av trilogin visar jag hur bankiren J. P.
Morgan906 avskedade geniet Nicola Tesla efter att denne hade varit ”olydig”
genom att alltför självständigt forska på elektricitetsområdet. Något som skulle
kunna få negativa återverkningar på Morgans industriintressen, liksom på
Morgans gode vän Rockefellers907 oljeintressen. Där det inte är långsökt att
förmoda att J.P. Morgan och Rockefeller stod varandra nära i egenskapen av att
båda kanske var ”spindlar”, eller rent av ”storspindlar”, inom
frimurarorganisationen908.
Tesla hade arbetat fram revolutionerande ekvationer inom alternativ och
komplementär fysik, som i förlängningen skulle kunna innebära att bland annat
bilar effektivt skulle kunna köras på enbart elektricitet. Med konsekvensen att
många oljemagnater, bland dem den dominerande Rockefeller, kände sig hotade
i sina grundvalar. Skulle oljeindustrin plötsligt konkurreras ut? Tesla gick
sålunda ett steg för långt: han använde sin briljans till att utveckla en typ av
kunskap som omedelbart klassades som fel kunskap . Och J. P. Morgan använde
i den situationen sin ekonomiska makt för att stoppa Tesla. Tesla skulle ha
kunnat bli miljardär många gånger om, om han hade varit intresserad av den
saken. Men han gick istället in för att göra ett bra jobb som J. P. Morgans
anställda forskare. Tesla var både blåögd och excentrisk. Sedan kom som sagt
avskedet. Tesla dog utfattig 1943. Omedelbart efter Teslas död tog dåvarande
FBI under ledning av J. Edgar Hoover hand om Teslas samlade skrifter,
dokument och egendom. Man hänvisade till att det var FBI:s avdelning för icke904
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amerikaner som genomförde beslaget, trots att Tesla hade amerikanskt
medborgarskap. Det amerikanska krigsdepartementet tog sedan över Teslas
samlade skrifter och dokument och stämplade dessa som ”Top Secret”.
Dokumenten skall sedan ha överförts till den hemliga militärforskningen.
Genom den åtgärden utestängdes det öppna officiella samhället från att få ta del
av Nikola Teslas kvarlåtenskap, när det gällde extraordinära kunskaper i
teoretisk och praktisk fysik. Tesla är ett utmärkt exempel på en extrem
briljansbegåvning, som kunde göra anspråk på minst lika hög intelligensförmåga
som bankirerna själva, med samtidig uppenbarligen medfödd talang (utan
inlärning) att tänka briljant, med förmåga att kunna lösa paradoxer, lösa upp
moment 22. Det är dessa briljansmänniskor som potentiellt kan genomskåda
bankirernas olika illusionstrick i världen, som är deras största hot.

Ett vingklippt forskarsamhälle…
Inom den ordinära vetenskapsvärlden, som omfattar forskning inom
konventionell medicin, vissa nischer av teknologi och naturvetenskap, där
bankirerna undantagslöst tillämpar snäv tolerans beträffande vad som får och
inte får forskas på, ansamlas större delen av världens samlade forskningsanslag.
Vilket resulterar i forskningsresultat av utomordentlig kvalitet och stort antal,
dock inte utanför de dragna gränserna. Att få förhandstillstånd att arbeta
fullständigt förutsättningslöst inom ramen för helhetsanalyser, på det sätt som
renässanspionjärerna menade var den enda framkomliga vägen, om det är
sanningen man åtrår, torde vara utsiktslöst i de allra flesta konventionella
forskningsprojekt, speciellt om man också i forskningen började tillämpa
alternativa, komplementära förutsättningar, d.v.s. började närma sig
briljanstänkande.
Konsekvensen har sedan renässanspionjärernas tid blivit ett vingklippt
forskarsamhälle, som inte längre är vad det borde vara: ett rytande lejon i
sanningens tjänst, som Sir Isaac Newton med fler ungefär samtida pekade på
som en nödvändighet, om samhället inte skulle degenerera, som nu kan påvisas
ha blivit fallet. Ett forskarsamhälle, som ofta utan att forskarna själva förstår det,
har blivit en lydig marionett i händerna på plutokratin där så kallad akademisk
kapitalism har börjat styra också det akademiska forskarsamhället på universitet
och högskolor. Politikerna (både invigda och oinvigda) motiverar
återhållsamheten och njuggheten med de offentliga bidragen till forskningen i
det officiella forskarsamhället med automatmantrat att resurserna är begränsade,
att samhället måste rätta munnen efter matsäcken eftersom det råder brist på
pengar. Då att veta att den påstådda bristen på pengar bara är en illusion som
spelas ut. Pengabristen visar sig vara en lögn, när förutsättningslös och
helhetsorienterad forskning undersöker påståendena om den saken på djupet,
vilket jag gör i min trilogi. Ty här avslöjas att det istället handlar om planerad
cynism i syfte att hålla tillbaka samhällsutvecklingen.
I del I av trilogin nämnde jag att de samhällsmanipulerande krafterna till och
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med har lyckats avskaffa äldre tiders system med så kallade livstidsprofessurer
(hade man förr i tiden erövrat en professorstitel, så sträckte sig förordnandet
livet ut), samtidigt som det i vår tid har gått inflation i professorstiteln både vad
gäller antalet professurer, och i så måtto att grundkraven för en professur idag
inte på något vis är jämförbara med gamla tiders meritkrav. Konsekvensen har
blivit att stora akademiska begåvningar, om de skulle våga sig på att vara
obekväma och visa civilkurage, idag kan avskedas rakt av och med
motiveringen att deras institution inte är tillräckligt ekonomiskt lönsam909, varpå
en dylik kritisk röst effektivt är tystad av prefekten, som i sin tur har chefer
etcetera. Nå, vad leder detta till? Jo, till just det som den dolda bankirmakten vill
åstadkomma: en subtil osäkerhetskänsla utbredd i så gott som hela det
akademiska forskarsamhället, att ingen oinvigd, oavsett ställning, skall kunna
känna sig helt säker på att inte kunna falla i onåd med personliga konsekvenser.
Budskapet är tydligt: Håll dig på mattan och beträd inte det som bara angår oss,
vi som bestämmer, men som inte syns! Det vilar ett outtalat, men ändå fullt
tydligt hot över dagens akademiska forskarvärld, där alla mer eller mindre vet
sin plats, och vilka gränser som inte får överskridas. Vill man vara obekväm, ja,
då får man gå.
Samma subtila förtryck fanns för övrigt också under renässansen på 1500talet, men då var det katolska kyrkan, ännu inte bankirmakten, som bestämde
tågordningen. Även då, i dåtidens i många stycken etiskt-moraliskt höggradigt
degenererade samhälle, trädde det fram diverse sanningsägare och sådana som
vi idag kallar whistleblowers. Så i vissa avseenden är vår egen tid ”en renässans
av renässansen”, eller till och med den tredje renässansvågen, om vi räknar
Roger Bacon och Hildegard av Bingen som första vågens pionjärer redan på
1200-talet. Och den kunskap som samhällets intelligenselit oftast varken kan
eller vågar avslöja, kan då naturligtvis heller inte den vanliga människan
(allmänheten) komma åt, d.v.s. precis som den dolda makten vill att det skall
vara.
Vem som helst får gärna titta på och undersöka ”enskilda träd” i vår Herres
hage, men gud nåde den som försöker ta sig en titt på ”hela skogen”: det
helhetssammanhang som en liten plutokratklick ser som sin högst privata maktoch intressesfär och egendom. ”No trespassing” (inget intrång) är ett uttryck
som flitigt brukas ”over there”, i kapitalismens Mecka. Det finurliga
bedrägeriets helhet, som denna speciella sorts ”samhällsbyggare” ägnar sig åt
dagarna i ända, angår bara dem själva. Med detta sagt, kanske du förstår varför
den estländske författaren Jüri Lina har valt att kalla en av sina avslöjande
böcker för ”Världsbyggarnas Bedrägeri”. Det finns alltså människor i världen
som har genomskådat mycket av det som jag lägger fram i min text. Jag är inte
den första på något sätt. Jag är bara en av alla dem jag nämnde i början av del I
av trilogin. Och man skall veta att det finns många fler som också vet, mer eller
mindre, men som inte vågar berätta. Och så finns det de som vågar och känner
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ett moraliskt tvång att de måste berätta...(den före detta NSA-anställde Edward
Snowden är ett sådant exempel). Förhoppningsvis kommer i snar framtid fler
och fler, som vet och vågar stiga fram, nu när vi, som i dessa avseenden är
nutidens renässanspionjärer, d.v.s. ”de första”, väl har brutit isen och börjat säga
som det är, d.v.s. kalla saker och ting vid deras rätta namn. Där ”snus är snus
och strunt är strunt om ock i gyllne dosor”, för att citera Fröding.

Anledningen till att ägarskapet till de oäkta fiat-pengarna aldrig
har kunnat regleras legalt…
Jag upprepar p.g.a. sakens stora betydelse: Bankväsendets (bankernas och
finansinstitutens) allra största solkiga sekretess, om vars mörkläggning eller
beslöjande detta väsende, och i andra hand också statsmakten, månar allra mest,
är hemligheten att alla dess kolossala mängder utlåningspengar ingalunda, som
väsendet indirekt hävdar, är dess ”egna”910. Den hemligheten är själva
hörnstenen i det kapitalistiska bygget, liksom i statsmaktsillusionen. Denna
kolossala och uråldriga urkundsförfalskning, bankväsendets största bluff, hålls
under armarna av alla de som känner till bluffen utan att knysta. Vilket i sin tur
beror på att de antingen drar nytta av den, eller att de inte vågar yppa vad de vet.
Det finns skäl att förmoda att det i första hand är en kader av statsmaktens höga
jurister i många olika befattningar: i domstolar, inklusive Högsta domstolen, i
åklagarämbeten, i ledningarna för universitetens och högskolornas juridiska
fakulteter etcetera, som hör till dem som i tysthet vet. Att inte protestera och
avslöja en samhällsbluff av denna dignitet, som man har genomskådat, är
synonymt med ett enastående hyckleri.
Jag talar här om det tysta samtyckets instanser. Ty det är ju med detta denna
jättelika urkundsförfalskning står och faller, att ingen, jag säger ingen, bland
allmänheten skall komma den på spåren och på allvar göra sak av den (som nu
sker). Denna det internationella bankväsendets och de många centralbanksorganiserade statsmakternas, eller snarare statsmaktsillusionernas, största
hemlighet - som samtidigt är deras akilleshäl - består som sagt i att det initiala
ägarskapet till alla nyskapade pengar som förs ut i samhället, d.v.s. som
nyskapas ur tomma luften av centralbanker, affärsbanker, diverse finansinstitut,
formellt inte är reglerat, aldrig har varit reglerat, och heller inte kan regleras,
åtminstone inte till bankväsendets fördel. (Däremot kan ägarskapet regleras till
statens, folkets, fördel, vilket är en del av lösningen på hela problemet, som jag
återkommer till i del III.)
Anledningen till att ägarskapet aldrig har kunnat regleras legalt till
bankväsendets fördel är att bluffen i tidernas begynnelse startade som en
förskingring (av rikas depositioner911). Bristen på formellt reglerat ägarskap till
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pengar som detta till trots lånas ut, handlar alltså om en lucka i lagen som
bankväsendet inte lyckats täppa till, hur mycket man än har önskat den saken.
Istället har man fått anpassa sig till att luckan existerar, och göra det bästa
möjliga av situationen. Det har man gjort genom att skapa en illusion av att
luckan inte finns, att ägarskapet är reglerat: Centralbankens, bankernas och
finansinstitutens stora ägarskapsillusion eller Illusionen om bankernas egna
pengar. Om man vill, kan man se statsmaktsillusionen som något överordnat,
och övriga illusioner som underordnade. Eller att statsmaktsillusionen är det
yttersta, hårda, skalet i den lök, som jag i min trilogi skalar av lager för lager i
form av alla de övriga, underordnande, illusionerna.
För att förstå varför bankirerna inte har lyckats täppa till luckan, utan här
drar det kortaste strået, måste man se det hela med historiska ögon, hur det hela
började: nämligen med en bluff. Det är den bluffen som blir uppenbar när man
bemödar sig att göra en helhetsanalys som sträcker sig över 1000 år, och
samtidigt tar hänsyn till den information som jag kallar ”det första spadtaget”,
d.v.s. hur allt började.
Som vi redan har konstaterat, var det ju från början guldsmederna, d.v.s.
bankirernas föregångare, som norpade, d.v.s. förskingrade, merparten av de
rikas gulddepositioner, som de utan tillåtelse, och dessutom efter förmering ur
tomma luften, ”lånade ut” i form av gulddepositionsbevis, som skulle komma att
utvecklas till det vi kallar sedelpengar. På det här stadiet var det ju en omöjlighet
att på något sätt lagstifta om att de rikas depositioner plötsligt utan orsak hade
fått en ny ägare i guldsmederna/bankirerna. Nej, istället var de senare tvungna
att ge sken av, d.v.s. låtsas, att de ägde pengarna som de lånade ut. Ingen enda
gång under historiens gång har den saken sedan kunnat ha ändrats på, eftersom
bankirernas grundplåt hela tiden har varit andra människors depositioner. Inget
bankirerna ens med bästa vilja och uppfinningsrikedom i världen har kunnat
lagstifta bort eller ändra på. Hur skulle det ha gått till? Och skulle man under
historiens gång eller i nutid till äventyrs ha försökt sig på att få igenom
lagstiftning om att man åtminstone formellt äger de pengar som nyskapas ur
tomma luften, skulle förarbetena till en sådan lag ofelbart väcka för
bankväsendet synnerligen obekväma frågor, bland annat om hur det har fungerat
tidigare. Då om inte förr skulle det uppdagas att bankernas kolossala utlåningar
historiskt sett har skett på mycket lösa boliner, d.v.s. utan ägarskap, vilket
givetvis vore fatalt. Nej, bättre då att ligga lågt, har bankväsendet resonerat.
Bankirerna har snällt fått lov att anpassa sig till situationen, att ägarskapsfrågan
är omöjlig att lösa till deras fördel. Och anpassa sig är just vad man har gjort,
med bravur till och med, skulle man kunna säga. Det har gått till på så sätt, att
man, med tidens gång som sin bundsförvant, har lyckats göra sitt illusoriska
ägarskap till - en stor självklarhet.
Ingen, eller i vart fall ytterst få, känner anledning att ifrågasätta att bankerna
lånar ut egna pengar, därför att den saken känns som självklar. Skulle denna
lucka i lagstiftningen i framtiden täppas till, så att nyskapade pengar blev lagligt
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ägarskapsreglerade, skulle det definitivt inte bli till bankernas fördel. Av den
anledningen har bankerna paradoxalt nog också ett intresse av att luckan förblir
öppen. Att exempelvis staten (folket) förklarades som lagreglerad initial ägare
till alla nyskapade pengar i samhället912 - vilket är min ambition att medverka till
- vore ur bankirsynpunkt katastrofalt mycket sämre än att luckan förblir öppen,
även om det allra bästa ur bankirsynpunkt som sagt vore om de själva på något
mirakulöst sätt fick det lagreglerade ägarskapet.
Nej, två saker är av yttersta vikt för bankväsendet att se till: dels att
illusionen upprätthålls att bankerna som en självklarhet är ägare till pengarna de
lånar ut, dels att ägarskapsfrågan förblir orörd, så att ingen annan plötsligt
klampar in på deras revir, exempelvis staten (folket) och blir reell ägare till
samhällets nyproducerade pengar. Och så länge illusionen om bankernas
självklara ägarskap kan upprätthållas, medverkar detta till att ingen rör den heta
potatis som ägarskapsfrågan de facto är för bankväsendet. Som sagt, är
bankernas illusoriska ägarskap till pengarna de lånar ut en absolut förutsättning
för att de skall kunna tjäna sina kolossala inkomster på amorteringar baserade på
äkta pengar samt på räntor, och för att de skall kunna svinga sitt första, andra,
tredje och femte svärd, med de hårda konsekvenser dessa medför för samhället:
exempelvis prismanipulationer på och omfördelningar av förmögenhetsvärden
till bankernas fördel. Summa summarum är det bästa ur bankirsynpunkt att allt
förblir som det är, att statsmaktsillusionen förblir intakt, att ingen får för sig att
börja rota i ägarskapsfrågan, utan att illusionen att bankirerna som en
självklarhet äger pengarna de lånar ut, i tysthet får leva vidare med statens tysta
samtycke.
Till sin hjälp för den saken har banksystemet som sagt delar av svenska
staten, som är en oerhört viktig bulvan i sammanhanget (inom ramen för den så
kallade statsmaktsillusionen). Tillsammans ser man aktivt till att sakernas
tillstånd förblir oförändrade: att illusionen om bankernas egna pengar hålls
under armarna, och att ägarskapsluckan förblir orörd. Annars kan det stora
utlåningsbedrägeriet inte löpa på. Upprördheten kommer nu att bli stor när
allmänheten får klart för sig hur det verkligen förhåller sig: att bankerna inte alls
äger de pengar de lånar ut, kräver tillbaka, och dessutom kräver ränta för. Enbart
i Sverige är antalet lån, som de senaste ca 400 åren tagits mot ränta i banker,
omöjliga att uppskatta numerärt. Lån som på logiska och juridiska grunder nu
kommer att förklaras som ogiltiga. Man behöver bara tänka på de
hundratusentals bostadslån som allmänheten bär som ett ok. Lån som nu
kommer att avskrivas.
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Kapitel 66
Staten av idag är inte till för folkets bästa
En annan åtgärd som bankväsendet i stort har byggt upp för att hantera olika
faromoment, ”andra moln på bankhimlen”, som kan tänkas dyka upp,
exempelvis stämningar, är att man till sin hjälp har etablerat ”en armé” av ytterst
skickliga och intelligenta jurister, som vet hur slipstenar skall dras när det gäller
juridiska processer, dels hanteras, dels förhalas. Här finns också
superspecialister på hur så kallad indirekt logisk bevisföring fulländat skall
tillämpas, för att något skenbart skall framstå som en objektiv sanning. Det är
med hjälp av indirekt logisk bevisföring som man bygger/konstruerar913
illusioner. Skulle det som kallas Ekobrottsmyndigheten händelsevis få för sig att
driva ett mål mot en större aktör inom högnivåkriminaliteten, kan man vara
övertygad om redan på förhand att den saken skulle misslyckas. Ty det är inte
meningen att de större fula fiskarna skall fastna i nätet. Rättssystemet är endast
designat för att de mindre skurkarna skall ”åka dit”.
”Hjälparmé nummer 2” består av ytterst skickliga och intelligenta lobbyister,
som metodiskt och målmedvetet på olika sätt, inte minst ekonomiskt, bearbetar
politiker och tjänstemän på olika positioner i regeringar, parlament/kongresser,
departement etcetera, ända ner på kommunal- och landstingsnivå. Som ser till att
rätt sorts regelverk, d.v.s. lagar, förordningar etc., kommer på plats, som gynnar
högnivåkriminaliteten i stort. Den principen har verkställts i århundraden, där
den ena för verksamheten viktiga hjälpdetaljen efter den andra funnit sin plats.
På så sätt har ett samhälle designat att gå en plutokratis ärenden och alltid
skydda plutokratin kommit på plats i sken av att lag och ordning upprätthålls
och att alla samhällets invånare är lika inför lagen och att också staten med sina
olika departement, myndigheter, kanslier o.s.v. har att följa samma lagar som
gäller för medborgarna.
När det nu avslöjas att svenska staten, som ändå många litat på,
utomordentligt välorganiserat ägnat och ägnar sig åt perfekt
penningförfalskning, urkundsförfalskning, stöld och pyramidspel i stor
samhällsskala förstår var och en att det här med likhet inför lagen bara är
struntprat och har varit och är ett spel för gallerierna i sken av att allt är i sin
ordning och att medborgarna skall känna sig trygga med staten. Det är sålunda
mycket allvarliga anklagelser jag för fram här riktat mot den svenska staten och
den är absolut befogad i sin indikation. De stora utredningarna är en viktig
uppgift, att gå på djupet i dessa indikationer och verifiera och vidareutveckla
dem och om så behövs korrigera i detaljer.
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Åter till de röda siffrorna i, i detta fall svenska bankers bokföring, även om
upplägget är helt analogt på andra håll också: Delar av svenska staten (invigda
personer på olika nivåer och positioner) samarbetar alltså med banksystemet, där
den gemensamma planen går ut på att det skall vara det svenska folket som med
sina skattepengar skall ha det tveksamma nöjet att stå för bankirernas ”förluster”
(vilket är en av orsakerna till att statsmaktsillusionen914 över huvud taget har
införts i samhället). När den saken är ordnad, kan småningom nya
”lastbilslaster915” (utlåningspengar) köras ut till - just det, samma personer
(folket) som stod för notan med de röda siffrorna. Varpå det hela kan köras i
repris. Då sålunda att veta, när det gäller de röda förlustsiffrorna, att dessa som
sagt endast är illusoriska som så mycket annat i bankvärlden. Sanningen är att
banken inte har några förluster, eftersom den aldrig har lånat ut några egna
pengar. Inte konstigt om det hisnar en smula, när man väl förstår detta.
Den gängse uppfattningen är att staten är ”god”, och att den är till för folkets
bästa. Att då - helt i onödan - via skatterna tvingas betala för ”ett
bankräddningspaket916” på, som fallet var 1992, ca 130 miljarder kronor,
bekostat genom folkets gemensamma arbetsinsats, till ”en redan rik”, kommer
att få även de mest statslojala att se rött den dag bedrägeriet blir fullt begripligt.
Pengar som med fördel istället skulle ha kunnat användas till att rejält förbättra
t.ex. svenska skolor, eller äldrevården, eller till att rusta upp pendeltågstrafiken i
Stockholm. År 1992 gav ”vår snälla stat” i stället alla dessa folkmiljarder till ett
rufflande bankväsende med motiveringen att de i sammanhanget aktuella
storbankerna var ”systemviktiga”. Smaka på ordet. Systemviktiga för vilket
system då? Ruffel- och bågsystemet? Herre jösses... Det var ju inga småpengar
som dessa i själva verket fullkomligt samhällsonödiga, ja, samhällsförstörande,
omättligt giriga parasitära mellanhänder göddes med.
Man kan också notera, att eftersom bankerna inte har några verkliga förluster
(eftersom de inte lånar ut några egna pengar), blir den logiska följden att de
kolossala summor pengar som exempelvis det irländska folket fick ställa upp
med via sina skatter 2008/2009, för att rätta till illröda siffror i det irländska
banksystemet, indikeras ha gått rakt ner i fickorna på ägarna till dessa banker
som ren vinst917. Det behöver utredas i detalj vart de överförda skattepengarna
(bankräddningspaketen) faktiskt tog vägen, när de väl kom in på de berörda
irländska bankernas konton. Här finns nämligen många ”kreativa” möjligheter.
Min uppgift som konstitutionell logiker är att påtala att man med logik i själva
verket kan bolla både hit och dit i skapandet av de mest häpnadsväckande
logiska konstruktioner, vilket också sker i bankvärlden. Här finns bevisligen
människor som är högintelligenta på många sätt, och därför kan hanterar logik
på ett kreativt och dem själva förmånligt sätt genom att diverse
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svårgenomskådliga lögner, illusioner och mörkläggningar. Här förekommer
egentligen kriminella ”affärsupplägg” inom logikens ramar, som är så
fantastiska att vanligt folk kommer att baxna när de väl blir serverade detaljerna.

När ett folk väljer att ta kontrollen över nationens
penningtillverkande maskiner…
Här är det viktigt att förstå att det som kontrast/motsats till ovannämnda, sålunda
statligt sanktionerade, högnivåkriminalitet, inte är någon svårighet alls för en i
verklig bemärkelse ”god stat” (som representerar det jag i min trilogi kallar ett
människovänligt samhälle) att själv ur tomma intet skapa alla pengar samhället
behöver, utan den onödiga mellanhand som bankväsendet är918. Och det till inga
kostnader alls, när väl samhällets människor, som det är denna goda stats uppgift
att tjäna, bestämmer sig för den saken, vilket lämpligen sker genom en nationell
folkomröstning. Då väljer folket att självt helt sonika ta kontrollen över de
penningtillverkande maskinerna och att självt äga pengarna som maskinerna
skapar ur tomma intet, som staten lämpligen för ut på ett klokt och omdömesgillt
sätt. Varpå folket utan överdrift med lätthet kan börja leva som miljonärer flera
gånger om. Utifrån det perspektivet är det kanske lättare att förstå vilket
gigantiskt bedrägeri det är som just nu pågår, där delar av vår nuvarande svenska
stat är i full färd med att samarbeta med ett skurkaktigt bank-, finansinstitutsoch centralbanksväsende, som har det gemensamma intresset att sko sig på
svenska folkets bekostnad.
Som läsare får du ursäkta alla upprepningar. Jag rättfärdigar dock dessa
med att de fyller ett syfte: redan en första genomläsning av min trilogi skall
förhoppningsvis ge en grundläggande förståelse av det problem som det är min
avsikt att belysa och ge förslag till lösning på. En genomläsning utan
upprepningar riskerar att bli till ingen större nytta, att hamna på hälleberget.

Som att maktlös bevittna ett jätterån…
och orsakade en krissituation av det större formatet, där framför allt Irlands
krishantering kom att bli ett särskilt tydligt exempel på det gigantiska
bondfångeri, som i dylika situationer drabbar en intet ont anande allmänhet. Här
följer en ytterligare aspekt på det lurendrejeri som Irland ganska snart kom att
utsättas för, när landet påtvingades bankräddningspaket: I Irland år 2008
bestämde höga regeringsföreträdare - över huvudet på det irländska folket sålunda att kolossala belopp skattepengar skulle användas till att fylla ut de
jättelika luckor (justering av berg av illröda siffror) i form av ännu ej inbetalade
amorteringar och räntor, som det irländska bankväsendet inte var sena att visa
upp, när finanskraschen löste ut den svåra lågkonjunkturen som följde. Bland de
röda siffrorna dolde sig väldiga mängder olika finansiella instrument kopplade
till bland annat investmentbanken Lehman Brothers, instrument som mitt under
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krisen var nere på prisnivåer kring 10 procent av sitt ursprungsvärde, innan de
sedan plötsligt åkte upp igen till 50-procentig värdenivå tack vare den irländska
regerings bankstödsbeslut. Som, som sagt, innebar stöld av irländska
medborgares skattepengar.
På detta sätt fick stora institutionella investerare tillbaka drygt 40 procent
av sitt i förstone förlorade värde på sina innehav av Lehman Brothers-papper,
där det var Irlands folk som stod för notan. För mig var det som att maktlös
bevittna ett jätterån. Regeringen som verkställde rånet fick lov att avgå, därför
att det politiska beslutet att införa ett bankräddningspaket var mäkta impopulärt
(utan att själva det bedrägliga avslöjades). Regeringsbytet handlade bara om att
en grupp lydiga marionetter (politiker) ersattes av en ny grupp lika lydiga dito.
Men bankräddningspaketet förblev ett faktum, och en lång rad institutionella
investerare slapp på så sätt ta pengar ur egen plånbok, samtidigt som miljoner
irländare blev de verkliga förlorarna, utan att de förstod hur det stora bedrägeriet
riktat mot dem hade gått till. Det var endast konsekvenserna i form av den
synnerligen djupa lågkonjunkturen och utarmningen, p.g.a.
bankräddningspaketet och svångremspolitiken919, som de märkte av. Min
rekommendation är att det irländska folket, när möjlighet bjuds, synar om de
ansvariga irländska regeringspolitikerna, som beslutade om
bankräddningspaketet, händelsevis fick pengar insatta på hemliga konton under
eller efter förloppet. Den saken är nämligen mycket sannolik, som tack för
hjälpen för hur politikerna hjälpte det internationella bankväsendet.
Rent faktiskt var det ett storslaget bedrägeri som spelades ut mot det
irländska folket, som bokstavligt talat bestals på kolossala summor skattepengar
av den enda anledningen att det inte fanns någon som kunde avslöja att det även
i Irland saknas lagstiftning angående ägarskapet av alla de utlåningspengar som
bankerna grundade sina röda siffror och anspråk på. I det avseendet är Irland
bara ett land i raden. Bankernas noggrant bokförda utlåningar (”lastbilens
utlaster”) till det irländska folket hade därför med gott samvete egentligen bara
kunnat ignoreras eller strykas, och därmed också de röda siffrorna, men den
insikten fick under inga omständigheter komma till den irländska befolkningens
kännedom. Allt hängde således på att det irländska folket skulle undanhållas det
faktum att deras lånade pengar egentligen saknade ägare. För att upprätthålla
skenet av att lagstiftningen var fullkomlig, att bankernas lucka vad gäller
ägarskapet inte existerade, behövdes ett lättlurat offer, som inte skulle bry sig
om att forska i saken. Ett offer som av hävd såg det som en självklarhet att
bankerna ägde pengarna de lånade ut. Att detta offer var den breda irländska
allmänheten ingick i planen redan från början. Ty även i Irland är bankerna
undantagna från det som gäller företagande i övrigt: att egna förluster skall
täckas upp med egna tillgångar och vinster.
Jag upprepar: Min text vänder sig i första hand till svenska folket, dock att
alla folk som tillsammans utgör världens övriga centralbanksnationer och tar del
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av det jag beskriver i min text, naturligtvis också bör förstå att de har anledning
att titta på hur deras respektive statsapparat i samarbete med bankväsendet i
respektive nation lurar just dem. En rad av de illusioner som jag tar upp i min
text är ganska generellt förekommande i världens 173 centralbanksnationer. Nu
åter till Sverige.

Ni som kommer att delta i de kommande stora utredningarna...
föreslås nu gå på djupet i Sveriges riksbanks (Riksbankens) samlade
bokföringar. Förslagsvis med utgångspunkt ända nere i 1600-talet med Riksens
Ständers Bank, och arbeta er fram till vår tid, och i detalj studera ”de tre
bokföringsböckerna”, som jag kallar:
1) Verklighetens bokföringsbok
2) Illusionens (bedrägeriets) bokföringsbok
3) Bokföringsboken för räntor, depositionsavgifter och förfallna panter
Här kommer ni att hitta mycket smått och gott, smått och stort, av intresse för
allmänheten och drabbade personer. Ni behöver koppla de tre
bokföringsböckerna till de statsbudgetar som förekommit sedan 1600-talet, för
att komma till klarhet med hur bankirerna i bakgrunden har utnyttjat svenska
staten och Riksbanken som två hjälpinstrument för att berika sig. Bankirernas på
så sätt hopsamlade förmögenhet kan i stort beräknas utifrån det som ni kan
räkna er fram till med hjälp av bokföringsboken för räntor, depositionsavgifter
och förfallna panter. I denna bokföringsbok kommer ni att hitta kolossala
summor pengar och andra förmögenhetsvärden, som ligger vid sidan om den
svenska statsbudgeten, och som är den vinst som bankirintressena har fått ut av
sitt finurliga kriminella hantverk, där navet i verksamheten har varit det som
idag är Riksbanken. Ni föreslås utreda hur mycket delar av svensk adel, vissa
höga företrädare för svenska kyrkan och delar av borgerskapet, och i vissa fall
kanske också delar av ”bondeståndet”, har fått i mutor sedan ungefär år 1611, då
Axel Oxenstierna satte igång med sin extremt framgångsrika politiska
lobbyingverksamhet i syfte att etablera ett bankväsende i Sverige.
Ni som deltar i de stora kommande utredningarna bör vidare ta reda på vid
vilken tidpunkt det var som Sveriges monarki fick upp ögonen för att en form av
kriminellt bedrägeri hade lyckats nästla sig in i den svenska statsapparaten. Det
vill säga den tidpunkt då det blev uppenbart för monarkin att deras egen typ av
penningtillverkande maskin fullt ut hade ersatts av en ny typ av
penningtillverkande maskin. (Där monarkens pengar förr i tiden sålunda var
mynt, i vad som kan ses som monarkins egen mycket valhänt hanterade
monetärt finansierade ekonomi, bortsett från att Gustav III:s kortlivade
experiment920 handlade om papperspengar, som slutade abrupt med mordet på
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kungen 1792.) Den penningtillverkande maskin, som vid någon tidpunkt ersatte
kungens, är nu i princip verktyget för svenska statens riksbankstillverkade,
perfekt förfalskade, sedelpengar, som fortlöpande tillkommer i enlighet med
frimurarordens921 tre nonsensräkneregler i kombination med
hävstångsmatematiken.
Sveriges penningtillverkning har vid det här laget sedan århundraden skett
genom ett hela tiden tilltagande samarbete mellan staten, Riksens Ständers
Bank/Riksbanken och det framväxande privata bankväsendet, med det senare
som styrande instans. Sålunda måste vid någon tidpunkt mellan år 1611 och
1974, då svensk monarki till sist också formellt, genom den sjätte
regeringsformen, förlorade all sin exekutiva makt, denna monarki ha insett att
deras egen penningtillverkande maskin (basen för dess monetärt finansierade
ekonomi) inte längre brukades i Sverige. Den insikten och dess innebörder bör
ha varit chockartad. Denna utredningsdetalj är av framtida vikt, ty vi har haft en
rad intelligenta svenska regenter, och någon eller alla bör ha reagerat på detta
anmärkningsvärda, att pengar, som var hur lätta som helst att skapa ur tomma
intet, hade börjat skapas och användas enligt ett helt nytt grundsystem, som
byggde på depositioner922 och utlåning mot ränta. Dock torde ingen i Sverige på
den här tiden ha förstått att det nyinförda ekonomiska systemet var ett direkt
kriminellt orienterat system, som i stor utsträckning byggde på bluffguld och
bluffpengar. Där perfekt förfalskade pengar ”kördes ut” till samhället med
”lastbilar” lastade med det som i verkligheten var ägarlös ”luft”.

I äldre tider var det som sagt Sveriges regent som hade makten
över rikets penningtillverkning…
Och regenten kunde med egna ögon lätt se den stora fördelen med den nya
statliga bankens (Riksens Ständers Banks) papperspengar, jämfört med kungens
egna gängse pengar på 1600-talet, d.v.s. otympliga mynt. Med stor sannolikhet
var den svenska regenten heller inte obekant med att man i England före 1642
års statskupp framgångsrikt hade använt vanligt trä från engelska skogar som
material för pengar under drygt 600 år. (Tallysystemet923 levde kvar ute bland
det engelska folket ända in på början av 1800-talet, då de sista kvarlevorna till
slut helt försvann. Väl att märka, utan att man under tallysystemets långa livstid
hade behövt någon värdeuppbackning i bakgrunden, t.ex. guld924.
Det kan därför knappast ha varit svårt för vederbörande svenska regent att
räkna ut att pengar mycket väl skulle kunna tillverkas av papper enligt samma
princip som trästavar användes i tallysystemet, d.v.s. utan att guld behövdes som
värdegaranti (vilket var dåtidens bankirers förslag till ekonomisk
921
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systemlösning). Det var ju den saken som bland annat ”amatörpolitikern”,
vetenskapsmannen och boktryckarkunnige Benjamin Franklin senare
genomskådade, när han gemensamt med andra kolonialpolitiker gjorde slag i
saken att i Pennsylvania och i de övriga kolonierna följa Massachusetts exempel,
där man redan 1690 hade satt igång med monetärt finansierad ekonomi925,
byggd på tillverkning av provinsiella folkägda papperspengar, utan att guld
fanns med i spelet.
Franklins första åtgärd var att konstruera om sin boktryckarpress till en
sedeltillverkande maskin. En maskin som sedan kom att användas som en i
kolonierna ”statskontrollerad” tillverkningsmaskin av sedelpengar fram till
1751, då det engelska parlamentet förbjöd dylik penningtillverkning genom en
lag, som sedan förstärktes med en tilläggslag 1764. Dessa två engelska lagar
skulle komma att väcka ett våldsamt missnöje i kolonierna, och bli en
huvudorsak till den senare amerikanska revolutionen. Däremot skulle en
frigörelseönskan från moderlandet England uppstå först en bra bit in i
revolutionsskeendet, och var sålunda inte den kraft som startade revolutionen.
Det var förmodligen Franklins och dennes medhjälpares häpnadsväckande
enkla statsfinansiella idé, antagligen hämtad från Benjamin Franklins berömda
bok om det koloniala ekonomiska experimentet, som konung Gustav III
härmade, när han under en kort period innan han blev mördad satte igång att
konkurrera med det i Sverige i slutet av 1700-talet relativt väl etablerade
banksystemet (nu även med frimurarorden på plats i landet), genom att kungen
gav order om tillverkning av svenska papperspengar utan gulduppbackning
(riksgäldssedlar). Det är inte långsökt att tänka sig att bankirerna blev mycket
oroliga över kungens tilltag. Risken var stor att experimentet skulle falla väl ut
och kanske sprida sig till andra länder i Europa. Kanske utan att förstå det själv,
hade den svenske kungen gett sig i lag med ett farligt och välorganiserat
kriminell nätverk (frimurarorden), som hade sin målsättning klar: att ta över
makten i Sverige.
Min gissning är att Gustav III vaket följde vad som pågick i omvärlden
politiskt och utvecklingsmässigt. Fortfarande rådde på den här tiden viss frihet
både medial och akademiskt. Frimurarorden hade ännu inte fått fullt grepp om
media och universitetsvärlden i den utsträckning som den har idag. Vid någon
tidpunkt måste kungen ha insett att Sverige mycket väl kunde följa det
amerikanska exemplet. Kanske insåg Gustav till och med att han kunde göra
landet stormrikt, genom att med lag avskaffa bankernas påfund att guld skulle
vara en värdegaranti för sedelpengar? Att utlåning mot ränta via en helt onödig
mellanhand (banksystemet, en grossist i pengar) helt enkelt var en dålig metod
att föra ut pengar till samhället. Kanske hade kungen rent av planer på att
förbjuda en dylik helt onödig penninggrossist i samhället? Och det är inte svårt
att föreställa sig att dylika planer i så fall inte skulle välkomnas av bankirerna.
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Tvärtom framstod kungens avsikter som så hotfulla för dessa, att de sannolikt
kom att bli anledningen till att kungen bragtes om livet.
Karl XII mördades förmodligen, och Gustav III mördades med säkerhet,
båda under det århundrade då det blev tydligt för monarker runt om i världen att
det var fullt möjligt att trycka egna papperspengar ur tomma intet, utan att det
behövdes någon bakgrundsuppbackning med guld. Och där en del dessutom
antagligen förstod att privata banker egentligen var helt onödiga mellanhänder i
samhället. Det bara en tidsfråga innan en dylik debatt skulle ha kommit igång,
om Gustav III hade fått befästa och utveckla sina sedelpengar i form av fiatpengar (lagligt betalningsmedel utan gulduppbackning). En nation som
tillämpade ett sådant monetärfinansierat ekonomiskt system skulle på några
timmar kunna förklara sig som stormrik och börja bekosta vilka reformer som
helst, samt skapa ett enastående välstånd på kort tid, därför att pengar inte längre
skulle vara något som helst problem, utan tvärt om skulle finnas i överflöd. Det
var ju efter den principen926 som president Abraham Lincoln sedan kom att
handla 1862, vilket resulterade i bland annat i artikeln i London Times 1865,
strax innan Lincoln mördades den 15 april samma år. En händelse som jag
återkommer till927.
Insändaren i London Times:
”Om den där fördärvliga finansiella politiken, som har sitt ursprung i Nordamerika,
skulle rota sig och bli till ett inventarium, kommer den regeringen att anskaffa sina egna
pengar utan kostnad. Den kommer att betala av sina skulder och bli skuldfria. Den
kommer att ha alla de pengar den behöver för att fortsätta sin handel. Den kommer att
bli välmående utan motstycke i världshistorien. Alla världens begåvningar och
rikedomar kommer att strömma till Nordamerika. Det landet måste krossas, annars
kommer det att krossa varje monarki på klotet”.
Originalversionen i London Times: “If that mischievous financial policy which had its
origin in the North American Republic during the late war in that country, should
become indurated down to a fixture, then that Government will furnish its own money
without cost. It will pay off its debts and be without debt. It will become prosperous
beyond precedent in the history of the civilized governments of the world. The brains
and wealth of all countries will go to North America. That government must be
destroyed or it will destroy every monarchy on the globe.”928

När allmänheten kommer till insikt om ovan ting, bland annat att skatter är
fullständigt onödiga, skulle svensk socialdemokrati929 som politiskt parti, med
sin käpphäst om skatters nödvändighet, inte ha något att hämta, utan kollapsa på
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nolltid, om den framhärdade den skattepolitik som den drivit i 130 år vid det här
laget. Och samma öde skulle alla övriga svenska riksdagspartier gå till mötes,
eftersom de endast marginellt skiljer sig åt från socialdemokraterna
skattepolitiskt. Alla omhuldar de varmt den statsmaktsillusion, som de mer eller
mindre har blivit en del av.

För bankirerna i bakgrunden, som kontrollerade den nya svenska
statsapparaten…
genom att vissa politiker och statstjänstemän var invigda i det stora bedrägeriet,
alternativt generöst var mutade och korrumperade, betydde tillgången till den
politiska och lagstiftande makten en möjlighet att successivt kunna bygga upp
egna privata överförmögenheter, som man sedan efter engelsk förebild (English
Common Law) ”skänkte bort” till en förvaltare, men ändå fortsatte att
kontrollera. En dylik kontrollmekanism innebar i allmänhet att bankirerna dels
fortsatte att disponera över den tillskansade förmögenheten, dels fortsatte att
utöva stor ekonomisk makt, vilket t.ex. skedde genom ”svingandet av de tre
första svärden”. Genom dessa öppnade sig stora möjligheter att undan för undan
lägga beslag på och få makt över ännu mer gods och guld: svenska reala
tillgångar, såsom delar av svensk industri, jordbruk, markarealer, sjöar, kanaler,
hamnar, vägar, hus, bostäder, slott och andra herresäten, där allt i princip gick
rakt ner i bankirernas och deras bulvaners fickor, för att bli redovisade i
bokföringsboken för räntor, depositionsavgifter och förfallna panter. Allt under
det att konstlade hög- och lågkonjunkturer avlöste varandra i Sverige som
förutsättning för den beskrivna roffarmentaliteten.
Under lågkonjunkturfasen fick först det första svärdet göra sitt (”frivilliga”
konkurser), sedan det andra svärdet med sina ”framtvingade” konkurser, vilket
skedde med hjälp av skuldbrevens finstilta paragraf. Sedan brukades slutligen
också emellanåt det tredje ”svärdet”, där bankräddningspaket i form av folkets
skattepengar kom att fylla ut fickorna på bankirerna. Alla tre kungarna Karl XI,
Karl XII och Gustav III var intelligenta, och jag misstänker att alla tre
regenterna genomskådade att deras makt hade beskurits och var gravt
manipulerad, framför allt nationalekonomiskt. Där Sverige av en dold
bakgrundsmakt medvetet hölls i ett utarmat tillstånd till följd av mycket
besvärliga lågkonjunkturer, där dylika egentligen var helt onödiga, men
medvetet orsakades av kriminella bakgrundsbedragare.
Alltefter som tiden gick, och genom sex regeringsformer, växte i själva
verket en allt starkare dold ekonomisk diktatur fram i Sverige, orkestrerad av
frimurarorden, och grundad på bland annat dess tre nonsensräkneregler och
hävstångsmatematik. Dessa tillsammans fyra hemliga regler/metoder kom att
utgöra ett kraftfullt ekonomiskt styrinstrument för hela riket, mest att likna vid
en kolossal dammsugare. Genom dessa sögs förmögenhetsvärden upp från
svenska entreprenörer och folket. Rent faktiskt handlade dammsugningen om en
matematisk omöjligt princip, där hela tiden mindre pengar fördes ut till det
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svenska samhället än detta samhälle tvingades betala tillbaka till utlånarna
(bankerna och svenska staten) i form av amorteringar, räntor och skatter930. Från
och med år 1668 byggdes sålunda ett statligt kontrollerat pyramidspel upp i det
svenska samhället, ett pyramidspel som successivt skulle komma att växa i
storlek.
Parallellt med att detta embryo till nuvarande Riksbanken kom på plats och
konsoliderade sin verksamhet, etablerades också som sagt den ena privata
affärsbanken efter den andra i Sverige. Även dessa privata banker grundade sitt
värv på de tre nonsensräknereglerna och hävstångsmatematiken hämtade från
frimurarordens hemliga lära. Märk noga, varje ny bank som kom på plats hade
en egen penningtillverkande maskin, som sålunda tillverkade sedelpengar,
banksedlar i olika betalningsformer, d.v.s. olika typer av pengar, som banken
grundlöst påstod var uppbackade av eget ägt guld eller annan ägd förmögenhet.
Den saken gällde ända fram till 1897, då Riksbanken, som nämnts, blev ensam
herre på täppan när det gällde tillverkning av sedelpengar i Sverige. (Dock fick
affärsbankerna, som sagt, fortsätta att tillverka en rad andra betalningsformer,
d.v.s. andra slags banksedlar, som checker, växlar etcetera. Ja, det är verkligen
inte helt lätt att hålla isär alla turerna i detta spel).
Jag upprepar: Varken media, universitets- och högskolevärlden eller
allmänheten hade någon insyn i dessa nya bankers arbetsmetod, och därmed inte
heller i bedrägeriet som sådant. Ännu en av de ”pikanta” detaljer som svenska
historieböcker väljer att hålla helt tyst om. Den svenska monarken lurades, i
likhet med allmänheten, att tro att varje dylik ny bank hade egna pengar att låna
ut, genom att det förespeglades att den hade eget guld i sitt bankvalv. Där
sanningen, som vi vet vid det här laget, ju var att varje dylik privatbank endast
hade guld i form av andra människors depositioner, som sedan till 80 procent
kom att förskingras på sätt som jag redan har gått igenom. Detta förskingrade
guld kom att bli värdegarantin för alla de banksedlar (gulddepositionsbevis) som
dessa privata banker i det ena förmeringssteget efter det andra lånade ut till intet
ont anande personer och företagare i Sverige. Bankerna behövde endast hålla
guld i beredskap som täckte 20 procent av alla utlånade banksedlars värde, för
att någorlunda garantera att bedrägeriet skulle fungera.

Som läsare förstår du vid det här laget…
Att begreppet ”svenska staten” är ett idag synnerligen dubbelbottnat begrepp,
d.v.s. inte enbart ”folket till godo”, som den borde vara. Den bild som gärna
målas upp är att svenska staten är en institution som man kan lita på i vått och i
torrt, som vi svenska medborgare därför har anledning att ha förtroende för.
Vilket vi lojalt och plikttroget bör bekräfta genom att utan större ifrågasättande
betala våra skatter till statskassan, för att svenska staten därmed skall kunna
hålla sin statsbudget. När sanningen är att svenska staten i själva verket inte har
930

Se analys del II kapitel 9-17
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behov av några skattepengar alls, då den hur lätt som helst, när som helst, kan
skapa hur mycket egna pengar ur tomma intet som helst. Därför kan hela det
svenska skattesystemet mer eller mindre omedelbart avskaffas, eller på den tid
det tar att ringa nödvändiga telefonsamtal till olika skatteverkschefer runt om i
Sverige och tala om att det svenska skattesystemet är skrotat med omedelbar
verkan. Punkt slut. Märkvärdigare än så är det inte. Detta bör ställas i relation
till hur svenska politiska partiers skattepolitik utmålas och fungerar idag. Ty det
är då man får klart för sig hur svagt utvecklade svenska politiska partier är när
det gäller att skapa välfärd.
Vi, Sveriges folk, har mycket länge lurats att tro att vi, för att våra drömmar
skall bli verklighet, måste ta lån mot ränta som, om inte enda sättet, så i varje
fall det effektivaste sättet för att få de för ändamålet nödvändiga pengarna i vår
hand. När sanningen sålunda är den att det egentligen är hur lätt som helst för
svenska folket att ge sitt verktyg svenska staten i uppgift att skapa alla pengar
folket behöver ur tomma intet, precis på det sätt som president Abraham Lincoln
gjorde, och fler med honom har gjort. Svenska folket kan genom ett enkelt
beslut bestämma att alla de pengar som staten skapar ur tomma intet, skall ägas
av svenska folket gemensamt, som därmed har sin försörjning tryggad. Och i
samma ögonblick kan de 11 ”nycklarna” (11 nycklar utöver Schachts931 11
nycklar, vilket tillsammans ger 22 nycklar), som krävs för en fullvärdig
människovänlig väl fungerande monetärt finansierad ekonomi, aktiveras.
(Angående dessa 22 nycklar, hänvisar jag till analys del III.)
Ett dylikt blomstrande samhälle kan förverkligas, om vi, folket, denna gång
gemensamt bestämmer oss för att tillskapa ett öppet och äkta demokratiskt
statssystem med en ny genomlyst konstitution baserad på garanterad
människovänlighet. Ett statssystem som den här gången byggs på folkets villkor,
och inte på en liten grupp bankirers och deras invigda, mutade och
korrumperade bulvaners dito. Ja, det är en riktig samhällsröta som blottläggs nu!
En förljugenhet och ett hyckleri utan motstycke, vill jag påstå. Sverige kommer
knappast att visa sig vara värre ansatt än andra länder, eftersom den
högkriminalitet vi talar om är så pass utbredd. Det verkligt positiva med det hela
är att chansen nu finns till ett definitivt avslut av något gammalt, unket och
oönskat, och samtidigt att börja med något nytt och mycket, mycket bättre: ett i
sann mening människovänligt och demokratiskt samhälle, där Sverige har
möjligheten att bli ett föregångsland, om vi sköter korten rätt. Men i så fall
kommer mycket stora förändringar att krävas på många samhällsnivåer, inte
minst vad gäller grundlagsförändringar, som kommer att föra oss i riktning mot
en utvecklad och sann humanism. Mer om vad en ny, modern och human,
svensk konstitution, enligt mitt synsätt, obligat bör innehålla, följer i del III av
trilogin.
931

Se analys i del II kapitel 25-46, 48, 59, 62-63, 66-70, 80
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Det jag här har talat om är givetvis ”högexplosivt”, då det inte är meningen
att vanligt folk skall komma till insikt om de fakta som min trilogi förmedlar,
och den relativt enkla lösningen på vårt gemensamma problem.
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Kapitel 67
Den djupast liggande drivkraften
I detta kapitel ställer jag frågan: Vad är det som motiverar spindlarna/
storspindlarna och deras invigda bulvaner och underhuggare i samhället att dag
ut och dag in, vid det här laget att i princip i över tusen år, generation efter
generation, ägna sig åt sitt själviska och cyniska ”hantverk”, d.v.s. åt allt det som
den här trilogin avslöjar? Hur är dessa människor egentligen funtade som finner
nöje i, och psykologiskt klarar vardagen i vetskap att de saboterar och ”förstör”
för så många människor, ja, för en stor del av hela mänskligheten, när de utövar
sina sammanlagt 13 illusionsnummer/illusioner (samhällslögner) Där den 13.e
illusionen, statsmaktsillusionen, som jag gick igenom i förra kapitlet, är kronan
på verket.
13 samhällslögner eller -illusioner, som kan listas som följer:
Illusionen med centralbankernas, affärsbankernas och finansinstitutens egna
pengar932 (eller i kortform: Illusionen med bankernas egna pengar; Den 1:a
samhällslögnen; Den 1:a samhällsillusionen)
Illusionen med de politiska partierna933 (Demokratiillusionen; Den 2:a
samhällslögnen; Den 2:a samhällsillusionen)
Illusionsnumret med utlåning av pengar mot ränta i uppnående av åtminstone
fyra mål934 (Illusionen med det gigantiska pyramidspelet; Den 3:e
samhällslögnen; Den 3:e samhällsillusionen)
Vinstillusionen935 (Illusionen att affärsmässiga verksamheter måste gå med
vinst; Den 4:e samhällslögnen; Den 4:e samhällsillusionen)
Illusionen att samhället inte klarar en bankkollaps936 (Illusionen att
bankräddningspaket är nödvändiga [det 3:e svärdets illusionsnummer]; Den
5:e samhällslögnen; Den 5:e samhällsillusionen)
Illusionsnumret med den tyska hyperinflationen937 (Illusionsnumret där den
tyska centralbanken spelade under täcket med riskkapitalister (institutionella
investerare) 1919 – 1923; Den 6:e samhällslögnen; Den 6:e
932

Se analys i del I kapitel 3-10, samt i del II kapitel 1-4, 9-11, 19, 22, 24, 27-28, 31, 34, 42-45, 47-51, 54, 5657, 59, 61-66, 70, 74-75, 79, 80-81 samt 85
933
Se analys i del II kapitel 7, 22, 24, 26, 34, 43, 54, 61-63
934
Se analys i del I kapitel 6 och 10, samt i del II kapitel 7-17, 46, 70
935
Se analys i del I kapitel 2, 3, 5-6, 8-10, 12, samt i del II kapitel 3, 6, 8-12, 16-17, 19-26, 29-30, 32, 34, 44,
46, 48-49, 51-57, 63-66, 70, 81, 83
936
Se analys i del I kapitel 6,8-9, samt i del II kapitel 6, 8, 22, 51, 62, 64-66, 71, 73
937
Se analys del II kapitel 24-26, 32, 35, 38, 40-42, 62, 68
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samhällsillusionen)
Bankernas stora magiska illusionsnummer938 (Illusionsnumret egna ur tomma
intet med hävstång; Den 7:e samhällslögnen; Den 7:e samhällsillusionen)
Illusionsnumret med perfekt penningförfalskning939 (Det perfekta brottets
illusionsnummer; Den 8:e samhällslögnen; Den 8:e samhällsillusionen)
Illusionen med de två förmögenheterna940 (Illusionen med jätten med de två
ryggsäckarna; Den 9:e samhällslögnen; Den 9:e samhällsillusionen)
Illusionsnumret med att tjäna ränta och pantvärde941 (Illusionen med ”lastbilen”
och utlåningspengarna; Den 10:e samhällslögnen; Den 10:e
samhällsillusionen)
Illusionsnumret att med hjälp av statsmakten införskaffa stora depositioner942
(De stora depositionernas illusionsnummer; Den 11:e samhällslögnen; Den
11:e samhällsillusionen)
Illusionsnumret med English Common Law943 (Illusionsnumret med förvaltareförmånstagare; Den 12:e samhällslögnen; Den 12:e samhällsillusionen)
Statsmaktsillusionen944 (Illusionen att man kan lita på staten; Den 13:e
samhällslögnen; Den 13:e samhällsillusionen)
Svaret som jag själv har kommit fram till är att vi, när det gäller de individer,
som jag kallar för spindlar/storspindlar och deras i olika grad invigda
medhjälpare, har att göra med en speciell kategori människor, som fordrar en
särskild förklaring:
Människan (Homo sapiens) är, som de flesta vet, som art betraktad mycket
olika funtad, d.v.s. vitt spridd utvecklingsmässigt vad gäller
medvetandeförmågan. Hennes resurser på känslolivs- och intelligensområdet är
högst olika. Mera konkret uttryckt: Vissa människor är mer empatiska, andra är
mer intelligenta, där alla stadier beträffande känsloförmåga och intelligens i
kombination finns representerade på en skala som sträcker sig från det vi kan
kalla ”djuriska människor” till det som kan ses som ”högt utvecklade
människor” eller ”kulturmänniskor”. Som vi vet, har det rena djuret
förhållandevis lite empati, d.v.s. ett sparsamt utvecklat känsloliv, för andra
individer än sig själv (självbevarelsedriften), sin egen ”familj” och möjligtvis för
938

Se analys del II kapitel 45, 47, 59, 79-81
Se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 24-25, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50, 55,
57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
940
Se analys del II kapitel 50 och 59
941
Se analys del II kapitel 51, 54-55, 59, 63, 65-66
942
Se analys del I kapitel 4,5 och 10, samt del II kapitel 9, 10-11, 16, 24,28, 31-33, 44.45, 47-48, 50-51, 53-57,
59, 61-66, 70-71,73-76, 78-82
943
Se analys del II kapitel 59 och 60
944
Se analys i del II kapitel 50, 61-62, 64-67
939
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den egna flocken. Medan altruismen, en högre utvecklad medkänsla för allt och
alla, i hög grad utmärker de ”högt utvecklade människorna”,
kulturmänniskostadiet. Med intelligensen är det lite annorlunda: den är
”neutral”, vilket innebär att det kan finnas ”djuriska” människor, som på många
sätt saknar empati, men som har en mycket, ja en kolossalt, utvecklad intelligens
(liksom det även finns de som i stor utsträckning saknar intelligens). Medan det
kan finnas högt empatiskt utvecklade kulturmänniskor, som är måttligt
intelligenta. Jag menar, märk noga, utan att på något sätt döma, att det faktum att
spindlar/storspindlar ids ägna sig åt sitt hantverk på sina medmänniskors
bekostnad, är en klar indikation på vilken människokategori de tillhör: nämligen
den djuriska. Vilket inte på något vis kan lastas dem, eftersom varje människa
helt oförskyllt är på just det utvecklingssteg hon för ögonblicket befinner sig på.
Därför finns det ingen som helst anledning att ”hata” eller visa intolerans mot
plutokratin, lika lite som man går omkring och hatar ett lejon för att det är just
råkar vara ett lejon. Storspindlar och spindlar är alltså en kategori människor
som av naturen är ”undervecklade” när det gäller känslolivet jämfört med
”vanliga människor” och speciellt kulturmänniskor, men högutvecklade när det
gäller intelligensen, något som gör dem ytterst farliga för de två senare
kategorierna, vilket min text är ett bevis för. Det är inte överdrivet att beteckna
dessa spindlar/storspindlar som ”rovdjur i människoskepnad” (För den som vill
ha belägg för mina påståenden om olika mänskliga medvetandekategorier, ber
jag att i första hand att få referera till den danske författaren Martinus945
omfattande och ingående utredningar om dessa ting i hans huvudverk Livets
Bog)
Vad är då att göra för att komma tillrätta med problemet? Ja, kort sagt
handlar det först och främst om att skydda sig, precis som alla normala
människor skyddar sig mot farliga djur. Det gör man genom att komma till insikt
om att problemet existerar, d.v.s. komma till förståelse, vilket långt ifrån är fallet
idag bland allmänheten. Och när man väl förstår den saken, gäller det att på ett
så humant sätt som möjligt, undanröja problemet. För att slutligen bygga hinder
för att att det skall kunna upprepas. Igen: Identifiera problemet, avskaffade det,
samt lägga hinder för återupprepning - hela tiden med humana förtecken och
med skyddsaspekt. Ett utmärkande karaktärsdrag för dessa människor
(spindlarna/storspindlarna) är alltså deras medfödda oförmåga att tänka med
hjärtat, samma oförmåga som lejon visar. Så långt om det speciella medvetande
som besjälar spindlarna/storspindlarna.
Första och andra delarna i min trilogi handlar i stort om att skapa just
ovannämnda förståelse. Att identifiera problemet som sådant, samt även dem
som orsakar det, utan att blanda in alltför mycket subjektiva känslomässiga
värderingar, utan snarare så objektivt jag förmår, konstatera. I del III har det
sedan varit min strävan att komma med förslag till hur problemet bäst skall
kunna lösas. I lösningen ingår också att sätta upp hinder för att problemet skall
945

http://www.martinuskosmologi.com/ samt http://sv.wikipedia.org/wiki/Martinus_Thomsen.
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kunna uppstå igen. Mitt förslag till lösning fokuserar på att det nuvarande
ofullkomliga samhället ersätts med ett i görligaste mån fullkomligt samhälle.
Och det är här de experiment som har förekommit i den riktningen tidigare i
mänskliga sammanhang är så värdefulla att uppmärksamma och ta till vara. Där
jag menar att Henry I:s, Lincolns946, Guernseypolitikernas947, Schachts948
mestadels lyckade experiment med monetärt finansierad ekonomi, alla är
experiment som är värda att uppmärksamma i detta sammanhang. Och det goda
med dessa tidigare experiment är att de kan renodlas och förbättras, så att de
mycket väl kan bli underlaget för ett utomordentligt ekonomiskt
samhällssystem, alla samhällets människor till största gagn. Det är ett dylikt
utomordentligt ekonomiskt system som jag kallar en människovänlig väl
fungerande monetärt finansierad samhällsekonomi, vars grundvalar jag också
ganska detaljerat skisserar utifrån mina erfarenheter, inklusive min forskning,
och min matematiska förmåga/kompetens. Vad som måste finnas på plats, och
vad som måste undvikas, för att vi inte ska bli lurade en gång till och hamna i
samma fälla som vi befinner oss i för närvarande. För den sakens skull har jag
som förslag arbetat fram 22 stycken ”nycklar” eller samhälleliga hörnstenar,
som skall möjliggöra ett dylikt människovänligt välfungerande samhällssystem,
alla till gagn. Hörnstenar som samtidigt är omöjliga att runda för den som
händelsevis skulle vilja lura systemet, den utvecklade demokratiska staten. Om
allt detta handlar del III i trilogin. Ett av dessa säkerhetsarrangemang mot att
bedrägeriet upprepas går ut på att det framtida öppna officiella samhällets
universitet och högskolor, och även de för högre studier förberedande
skolutbildningarna, denna gång skall besitta sådana utomordentliga resurser vad
gäller högintelligens och hög moralisk utvecklingsnivå, att de personer som
händelsevis försöker lura staten (folkets förlängda arm), tidigt blir avslöjade. Att
högkriminellt lagda, som gör försök att återkomma på scenen, tidigt ställs inför
samhällsintelligenser väl i nivå med deras egen.
I brist på dylika resurser i dagens samhälle, har jag och ett antal andra
människor fått axla den rollen. Det säger sig självt, att om en liten grupp
sanningssökare/-sägare, som jag och andra, kan avslöja så mycket som vi gör,
vad kommer då inte ett helt samhälle med utomordentliga resurser beträffande
det mesta, inklusive informationshantering och träning i briljansverktyget, att
kunna avslöja? Kriminellt lagda individer kommer att inse att det inte är särskilt
lönsamt att försöka tillskansa sig rikedom och makt på samhällets bekostnad.
Samhället går inte längre att överlista. Man kommer att upptäcka att det är
betydligt enklare att direkt, utan kriminellt risktagande, rätta in sig i ledet och i
likhet med alla andra bygga sig ett liv som ekonomiskt oberoende och i harmoni,
utan att det behöver ske på andra människors och samhällets bekostnad, såsom
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Se analys i del I kapitel 5, samt i del II kapitel 4, 6, 7, 24-25, 26-30, 32-36, 40-42, 45-46, 50, 62-63, 65-70,
80-81 och 85 i del II
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Se del II kapitel 7, 24, 26, 29, 35, 42 och 65
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Se analys i del II kapitel 25-46, 48, 59, 62-63, 66-70, 80
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fallet är i dagens primitivt utvecklade samhälle. Men makten går man miste om.
Och det är det ingen utom de själva som sörjer.
Här kommer vi in på det som är kapitelrubriken, d.v.s. frågan om vad som
är spindlarnas/storspindlarnas drivkraft, deras motiv? Ja, återigen handlar det om
en djurisk egenskap, eller snarare en instinkt: behovet av eller hungern efter makt. I djurens värld spelar makt och överlägsenhet en kolossalt stor roll, och ett
medel för att uppnå denna är tillgång till materiella värden, ju mer, desto bättre.
Medan ”andliga”, sublima, tillgångar spelar förhållandevis liten roll. Ju mer
gods och guld man äger, desto större världslig, eller åtminstone ekonomisk,
makt medföljer automatiskt. Därför åtrår man på detta mänskliga
utvecklingsstadium det materiella, ja, det är många gånger ”allt” i livet. Och
många kan ”gå över lik” för sakens skull. Och har man väl uppnått makten, kan
innehavaren, hur perverst det än låter, göra det till en ”konstart” att utöva den,
vilket kapitalismen ger många goda exempel på: Hur spelet med hög-och
lågkonjunkturer skall hanteras, hur de fem svärden skall svingas, hur
världskasinot skall utövas, kan alltsammans fulländas till en slags ”konst”, om
än en bisarr sådan. Utövandet har utvecklats till en stor talang. På detta
utvecklingsstadium kan makt för maktens egen skull, och att äga för ägandets
egen skull mycket väl vara själva meningen med livet.

Utveckling handlar inte om ett linjärt förlopp från lågt stående till
högt stående…
Det har varit mycket viktigt för mig att i trilogin påvisa att de personer i dagens
samhälle, som jag kallar storspindlar/spindlar, och deras invigda underlydande
på olika samhällspositioner, verkligen har ett kraftfullt intelligensövertag i och
med sin hemliga lära. Och också måla ut på vilket sätt dessa under hycklande
former utnyttjar detta intelligensövertag. I kapitel efter kapitel har jag velat visa
läsaren hur nämnda personer mycket logiskt och övertygande - det är häri
intelligensen ligger - konstruerar människoförledande samhällslögner
(illusioner) i sken av att de vill människorna och samhället väl, när det i grund
och botten handlar om allvarliga bedrägerier. Författarna Kari och Pertti
Poutiainen, har skrivit boken Inuti labyrinten år 1995, som synar Palmemordet.
Författarna säger: ”Illusionen att myndigheterna i världsdemokratier följer
lagar och regler måste nämligen upprätthållas. I en demokrati är illusionen det
viktigaste utav allt.” 949
När det gäller det vi kallar kulturutvecklingen i mänsklighetens historia, bör
man vara klar över att denna utveckling inte handlar om ett linjärt förlopp från
lågt stående till högt stående, utan i stället om en vågrörelse, där vågor av
högkulturer har kommit och gått, vuxit till, kulminerat och stagnerat. Varje
högkultur har följts av mer eller mindre lågutvecklade perioder av olika
tidslängd, varpå sedan en ny högkultur har byggts upp o.s.v. Det är i ett dylikt
949
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större perspektiv, d.v.s. bild i stort, som man förstår att det som vi idag ser som
”ny” högutvecklad kunskap (de invigdas intelligensförsprång), mycket väl redan
kan ha varit känt och i fullt bruk i tidigare högkulturer. Det är med hänvisning
till den saken som jag fäster särskild uppmärksamhet på frimurarordens hemliga
lära950, som indikeras vara urgamla högkulturkunskaper, som har bevarats och
vårdats i hemlighet, för att långt senare, under det senaste årtusendet, ha
utnyttjats i kriminellt syfte av den plutokratiska maktelit, som är i fokus i denna
text.
Den över 4 000 år gamla egyptiska högkulturens efterlämnade arv i form
av dagens frimurarlogers hemliga lära vittnar om att man redan i dåtidens
Egypten visste hur man lurar skjortan av folk, ja, på genial nivå. Samhället i vår
egen tid är endast en återspegling av ett gammalt bondfångeritema, där samma
genialitet har vidareutvecklats. Märkvärdigare än så är det inte. Samtidigt består
denna av frimurarorden förvaltade hemliga lära av oändligt mycket mer än bara
kunskaper om lurendrejerimetoder. Jag återkommer gång på gång till att
frimurarordens hemliga lära innehåller absolut enastående högutvecklade
högkulturkunskaper inom en mängd vetenskapliga områden, kunskaper som ni
inom universitets- och högskolevärlden etcetera nu behöver börja detaljgranska,
och i många fall berika ert vetande med. Ni kommer att upptäcka att konsten att
bedra en hel värld, endast är detaljkunskaper i den hemliga läran.
Ett välbekant gammalt tema har således ännu en gång under det senaste
dryga millenniet spelats ut (makt för maktens egen skull, ägande för ägandets
egen skull, med girighet som drivkraft). Förhoppningsvis förstår du vad jag talar
om vid det här laget.
Självfallet går det inte att brett vara hänsynslös och cynisk på andras
bekostnad, om man samtidigt säger sig åsyfta att alla skall ha det utomordentligt
bra, även de medmänniskor som vi klassar som ”svaga” (många gånger
obefogat, eftersom det ofta mera handlar om att ge dessa människor chansen).
Min övertygelse är att män som Henry I, Benjamin Franklin,
kommunpolitikerna på ön Guernsey och Hjalmar Schacht verkligen ville att alla
i görligaste mån skulle få det mycket gott, vilket deras ekonomiska politik visar.
Med detta sagt riktar vi blicken på ytterligare ett indikerat landsförräderi
genomfört här i Sverige - den fjortonde illusionen i min text.
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Se analys i del II kapitel 6, 26, 45-55, 57-67, 73, 75, 78-81
705

Kapitel 68
Illusionen med sedelförfalskning
Konsten att luras med hjälp av en till synes harmlös…
företagsförsäljning. Den 14:e samhällslögnen.
Den 14:e samhällsillusionen…
Idag vet vi inte om perfekt penningförfalskning951 av stora mått finns förberedd
avseende svensk valuta. Vi, svenska folket, vet inte med säkerhet om ett dylikt
samhällssabotage har förberetts i lönndom med stora hemliga depåer med
perfekt förfalskade svenska 20-, 50-, 100-, 500- och 1000-kronorssedlar, som
när som helst, med här i Sverige bosatta femtekolonnares hjälp, kan föras ut i
samhället, på samma sätt som skedde i de amerikanska kolonierna mitt under
brinnande revolution952/frihetskrig953 1773-1783, och även under amerikanska
inbördeskriget under åren 1862-1865 under Abrahams presidentskap954. Vid
båda dessa tillfällen handlade det om bankirstyrd ekonomisk krigföring, d.v.s.
massiv penningförfalskning, i syfte att torpedera att monetärt finansierad
samhällsekonomi hade införts i Amerika.

Vad vi vet…
är att en sekund över tolvslaget, när nyårsklockorna ringde in år 2001 i Sverige,
och svenska folket önskade varandra välgång och utväxlade tusentals kramar
och kyssar inför det nya året, fick det insynsskyddade amerikanska
multinationella företaget Crane & Co955 tillgång till originalplåtarna för svensk
sedeltillverkning (en av Sveriges viktigaste ”samhällsnycklar”).
Vi vet som ett faktum att en liten grupp om elva privatpersoner, som inte var
folkvalda, och som då utgjorde ledamöter i Riksbanksfullmäktige (Sveriges
centralbanks styrelse), till ett försäljningspris om ca 35 miljoner svenska kronor,
sålde en av Sveriges ”huvudnycklar” till i praktiken utländsk makt (det nämnda
amerikanskt företaget, som är insynsskyddat och verkar i en lång rad
centralbanksnationer, där det tillverkar respektive centralbanksnations
sedelpengar).
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Se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 24-25, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50, 55,
57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
952
http://sv.wikipedia.org/wiki/Amerikanska_revolutionen
953
http://sv.wikipedia.org/wiki/Amerikanska_frihetskriget
954
Se analys i del I kapitel 5, samt i del II kapitel 4, 6, 7, 24-25, 26-30, 32-36, 40-42, 45-46, 50, 62-63, 65-70,
80-81 och 85 i del II
955
Tumba sedelbruk - http://www.ne.se/rep/numismatiskt-tumba-bruks-museum,
http://www.tumbabruksmuseum.se/skola/tumbabruk.htm
http://www.ungafakta.se/ungekonomi/ekonomihistoria/tillverkning/
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I USA tillverkar Crane & Co den privatägda amerikanska centralbanken Federal
Reserve Banks dollarsedlar (US dollar)… Försäljningen av svensk
sedeltillverkning skedde bakom ryggen på det svenska folket, utan att folket
tillfrågades eller informerades. Det är ingen överdrift att påstå att dessa elva
privatpersoner agerade ytterst självsvåldigt, utan att låta ärendet gå ut till en rad
remissinstanser i Sverige, som borde ha varit självklara i sammanhanget.
Instanser som kan ekonomisk historia respektive behärskar konstitutionell logik,
som hade kunnat ge synvinklar på den ekonomiska krigföringsrisk i form av
perfekt penningförfalskning som ett land utsätts för, om nationens originalplåtar
för sedeltillverkning hamnar i främmande makts händer.
Svenska remissinstanser hade kunnat ge skarpa faktaunderlag, som sakligt
och analytiskt utifrån ekonomisk historia och allmänhistoria hade kunnat berätta
att perfekt penningförfalskning är ett ytterst farligt och effektivt sätt att på kort
tid, utan omedelbar upptäcktsrisk, åstadkomma mycket allvarlig
nationalekonomisk skada i vilken nation som helst genom att lösa ut våldsam
inflation. En inflation som kan styras att övergå i det man kallar
hyperinflation956 (i detta sammanhang hänvisar jag bland annat till analysen av
den tyske riksbankschefen Hjalmars Schachts957 11 nycklar för en väl
fungerande monetärt finansierad ekonomi)958.
Sveriges befolkning vet därför inte om de insynsskyddade personer i
bakgrunden, som kontrollerar och äger företaget Crane & Co. Inc., eventuellt
kan tänkas ha gett order om att Crane & Co. i största hemlighet skall tillverka
perfekt förfalskade svenska sedelpengar, i Sverige eller utomlands, det senare i
så fall genom att föra ut perfekta kopior av originalsedelplåtarna till annat land.
I skrivande stund 2012 har det gått drygt elva år sedan Sveriges
riksbanksfullmäktige på eget bevåg, som sagt utan att fråga om lov, gjorde
denna utförsäljning av svensk sedeltillverkning för ca 35 miljoner kronor till ett
utlandsägt företag. Möjligheten finns att anonyma insynsskyddade och
bakgrundsagerande ägare till Crane & Co., eller utländsk stat, i framtiden av en
eller annan anledning, som inte går att överblicka, men som i min trilogis
sammanhang inte är långsökt, får intresse av att skapa inflation/hyperinflation i
Sverige. Vi kan inte med bestämdhet utesluta att det nämnda amerikanska
företaget har förberett ett dylikt, för Sveriges vidkommande katastrofalt,
ekonomiskt scenario. Vad vi vet, är att Crane & Co. har originaltryckplåtarna
till våra svenska sedlar sedan den 1 januari 2001.

Om perfekt penningförfalskning skulle lösas ut i Sverige…
kommer vi att märka den saken genom en gradvis ökande kraftig inflation. Först
lokalt runt om i Sverige, där depåer av perfekt förfalskade sedlar frigörs och förs
ut, och sedan allmänt nationellt. Det kommer i så fall att medföra ett
956
957
958

Se analys del II kapitel 24-26, 32, 35, 38, 40-42, 62, 68
Se analys i del II kapitel 25-46, 48, 59, 62-63, 66-70, 80
Se analys del II kapitel 25-43
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samhällsekonomiskt helvete, om så sker, det kan man vara helt övertygad om
med hänvisning till vad som skedde i Tyskland under åren 1919-1923, något
som historiekunniga människor är fullt införstådda med.
Också exemplen från den unga amerikanska nationen: först under själva
revolutionen (från 1773), sedan under och efter frihetskriget fram till ca 1783,
samt också i samband med amerikanska inbördeskriget959 från 1862 till 1865,
visar att skapandet av inflation i en nation genom utförsel av förfalskade sedlar
är ett påtagligt effektivt vapen, om man vill skapa kaos och nationell kris. Helt
enkelt en kraftfull metod att sätta lås och bom för en nations försök att tillämpa
monetärt finansierad ekonomi - såvida inte motåtgärder hålls i beredskap, som
lika kraftfullt möter upp den ekonomiska krigföringen i sina för närvarande
åtminstone fem kända varianter. Hittills i trilogin har jag lagt fram förslag till
och analyser av motåtgärder beträffande tre av dessa fem krigföringsvarianter.
Motåtgärderna mot de resterande två redovisar jag i trilogins tredje del inom
ramen för matematisk spelteori och det dithörande briljansinstrumentet.
Därmed torde du förstå vilket effektivt och kraftfullt vapen, eller illasinnat
verktyg, det är att föra ut perfekt förfalskade sedlar i ett samhälle, för den som
har sådana intentioner. Därför är det inte konstigt att jag kallar vapnet för ”ett
svärd”, som ingår i de fem svärdens illusionsnummer, d.v.s. den vapenarsenal
som den dolda kleptokratiska960 makten har till sitt förfogande för att berika sig
och utöva sin makt. I början, när dylika perfekt förfalskade sedlar förs ut i
samhället, märks inte särskilt mycket, och få anar att femtekolonnverksamhet är
på gång, därför att det är så infernaliskt svårt att påvisa att brott ens föreligger.
Det är ju äkta svenska sedlar som i allt större mängd infiltrerar
samhällsekonomin. Snabbköpskassörskor i rusningstid har inte en chans att
avslöja de här sedlarna. Inte ens Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) 961
i Linköping klarar den uppgiften med all sin sofistikerade utrustning och med
gott om tid till sitt förfogande, eftersom det handlar om de facto äkta sedlar
(d.v.s. perfekt förfalskade sedlar).
Nej, för att ha en chans att kunna avslöja den typ av perfekt
penningförfalskning, som jag talar om här, krävs en kompetenskomplettering
med konstitutionellt logiskt kunnande. Det vill säga en komplettering med folk
som kan hantera det så kallade briljansverktyget. Och sådana återfinns idag i
stort sett bara inom den moderna högre matematiken, inom delar av fysiken,
samt i form av enstaka outsiders, som jag själv. Och för att det hela skall lyckas,
måste den konstitutionella logiken dessutom ges alla möjligheter och resurser att
förutsättningslöst gräva efter första spadtaget-information och verkställa
helhetsanalyser i sann mening. På samma sätt som exempelvis knivskarpt
undersökande journalister, som inte skyr några medel eller svårigheter, går till
959

Om amerikanska inbördeskriget - http://sv.wikipedia.org/wiki/Amerikanska_inb%C3%B6rdeskriget
Kleptokrati av klepto- och -krati ("stöldstyre") är en nedsättande benämning för en regering som är så
korrupt att den har mandat att höja skatterna för folket för att stärka sin egen position. Den person eller den
grupp som med auktoritära medel håller makten i en sådan stat kallas kleptokrat. (Wikipedia)
961
http://www.skl.polisen.se/
960
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väga. Väl att märka att det utredande organet SKL idag inte ens är i närheten av
dylik kompetens, varför man i motsvarande grad är lätta att lura för en
högkriminell aktör med obegränsade resurser. En sådan aktör är Sveriges
riksbank i sitt samarbete med gelikar inom svårigheter att föra den svenska
statsapparaten. Man har inte haft några som helst myndigheten SKL bakom
ljuset i årtionden.
En annan aktör i sammanhanget som styrs av den dolda makten är
Finansinspektionen, trots att det borde vara tvärt om. Också här saknas
konstitutionell logisk kompetens och resurser. Inget konstigt med det, utifrån
vetskapen att det är så de högkriminella samhällskrafterna har organiserat det
hela.

De kommande stora utredningarna...
som spelar så stor roll i min trilogi, möter i denna utförsäljning av svensk
sedeltillverkning det tredje indikerade landsförräderiet riktat mot Sverige, som
jag önskar påvisa. Också denna indikation måste nu utredas i grunden. Det
framstår nämligen som uppenbart att Sveriges riksbanksfullmäktige i maskopi
med den så kallade dolda plutokratimakten, genom försäljningsbeslutet
medvetet valde att försätta Sveriges folk i det utomordentligt allvarliga läge som
vi sedan dess befinner oss i. Beslutet medför risk för skada av oöverskådliga
dimensioner för hela vårt land: samhällsekonomiskt, socialt och demokratiskt.
Det vill säga principiellt ett minst lika farligt ekonomiskt beslut som det så
kallade Novemberrevolutionsbeslutet den 21 november 1985, också det ett
Riksbanksfullmäktigebeslut.
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Kapitel 68-extra
Många behöver nu bidra med sina berättelser
Jag rekommenderar er i det svenska samhället, som har saker att berätta som ni
varit med om beträffande den typ av kvalitetsnedmontering som jag beskrivit
hittills i del II, att skriva ner era berättelser. Vilka era chefer varit. Så väl
preciserade tidpunkter som möjligt. Hur man från chefshåll bemötte er etc., och
skicka in berättelserna till de stora utredningarna som bygger den stora
kärndatabasen (se längre fram i del III), så att ansvariga på också hög nivå i det
svenska samhället denna gång kan identifieras och vilka nätverk som
riskkapitalisterna samarbetat inom och vilka kontakter man haft med
bankväsendet, riksdag och regering, svenskt näringsliv, Stockholms
Handelskammare och andra näringslivsorganisationer i det svenska samhället
etc.
Jag rekommenderar också er entreprenörer, bland annat svenska
uppfinnare, som blivit utsatta för så kallade skiljedomsrättegångar i Sverige eller
i utlandet att också ni lämna in era berättelser med namn, datum och detaljer till
de stora utredningarna. Vilka riskkapitalisterna eller motparter det handlar om
som tog över ägandet eller kontrollen av det ni blev av med i skiljedomen, och
vad för typ av innovationer det handlad om. Syftet är att utkristallisera mönster
och gemensamma nämnare där de stora utredningarna skall kunna koppla
samman ovan rättsövergrepp med de många olagliga
urkundsförfalskningsbaserade ägarstölderna genom expropriationer/utmätningar
som bankerna ägnat sig åt i flera hundra år. I skiljedomstolsmålen i vilka
Stockholms Handelskammare varit och är med på ett hörn behöver inte
vittnesmål under ed ges varför i princip vad som helst kan sägas av en motpart
utan att denna har tvingande krav på sig att behöva tala sanning och som sedan
läggs till grund för hur domstolen dömer. Jag nämner detta eftersom det nu blir
klarlagt att det pågår urkundsförfalskning inom ramen för bankernas omfattande
expropriationer i stor samhällsskala i syfte att ta över ägande och att det är högst
troligt att dessa förslagna högnivåkriminella personer inom bankvärlden det här
handlar också skapat en plattform inom Stockholms Handelskammare med
förgreningar inom svenskt näringsliv och det parallellt liggande rättsväsendet
med skiljedomstolar. De stora utredningarna behöver undersöka dessa detaljer
närmare och jag återkommer till problematiken om skiljedomstolar i del III av
trilogin då det handlar om ett mycket känsligt ämne som behöver en mer
ingående förklaring.
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Ni som arbetar inom universitets- och högskolevärlden behöver träda fram
och berätta hur den fria forskningen vittrat sönder962 i sken av att tillväxt
(produktivitetsökning avseende ett lands BNP) är något nödvändigt i samhället
och hur detta avspeglas på forskarsamhället som blir mindre och mindre tillåtet
att forska förutsättningslöst inom ramen för omfattande eller mycket omfattande
helhetsanalyser och därmed fritt söka sanning hur än sanningen ser ut. Jag kallar
denna typ av forskning för vetenskapens fria forskning i fortsättningen av
trilogin om inte annat sägs. Numera kan en universitetsledning med rektor,
styrelse och prefekt/prefekter avskeda forskare utan att själva personligen var
särskilt insatta eller inte insatta över huvud taget i hur vetenskaplig forskning går
till från forskarens perspektiv. Lekmän utan forskarkompetens har således
skaffat sig makt över forskningens inriktning och utförande. Det innebär att i
värsta fall amatörer och rena dilettanter som inte vet hur vetenskap och
sanningssökande forskning bedrivs och inte ens rudimentärt känner till
briljansinstrumentet har skaffat sig makt över forskare i forskarsamhället. På så
sätt håller akademisk kapitalism på att införas i forskarsamhällets vetenskapliga
institutioner. Ekonomisk styrning i betydelsen uppnådd lönsamhet (tillämpning
av vinstillusionen963) används som anledning att stänga ner institutioner som inte
är lönsamma men också som ett effektivt instrument att med förevändningen att
vetenskaplig verksamhet måste gå med vinst få tyst på obekväma forskare och
rent av avskeda obekväma forskare om dessa kommer med kritik eller extremt
allvarlig kritik av pågående verksamheter. Ni forskare som har erfarenhet av det
här beteendet från rektorer, universitetsstyrelser och vissa prefekter ombeds att
lämna in era redogörelser till de stora utredningarna.

Akademisk kapitalism…
Praktiskt orienterad uppdragsforskning behöver verkställas i samhället så
industrin och andra samhällssektorer utvecklas och löser sina uppgifter men den
behöver inte ske i enlighet med vinstillusionen eftersom den påstådda
nödvändigheten av vinst är en illusion. Vetenskapen har utöver denna praktiskt
problemlösande forskning, och läs nu detta mycket noga, en ytterligare viktig
uppgift, nämligen att skydda samhället genom att med fri forskning
förutsättningslöst och i mycket omfattande helhetsanalyser analysera vårt
samhälle med syftet att identifiera allvarliga oegentligheter som kanske pågår
och skadar samhället och som kanske pågår på ett högnivåkriminellt sätt som
involverar delar av riksdag, regering, affärslivet, det juridiska rättsväsendet
o.s.v. En typ av oegentligheter som polis och juridiska myndigheter just nu
saknar kompetens att forska fram uppgifter i därför att man inte är utbildade i
962

Elvander Jonas, (2013) Så styr vinsttänkandet också högskolorna, DN, kultur, s. 8, 3 juni,
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sa-styr-vinsttankandet-ocksa-inom-hogskolan/
963
Vinstillusionen (Illusionen att affärsmässiga verksamheter måste gå med vinst; Den 4:e samhällslögnen; Den
4:e samhällsillusionen) se analys i del I kapitel 2, 3, 5-6, 8-10, 12, samt i del II kapitel 3, 6, 8-12, 16-17, 19-26,
29-30, 32, 34, 44, 46, 48-49, 51-57, 63-66, 70, 81, 83
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briljansinstrumentet och samtidigt saknar professorers ofta exceptionellt
djupgående kunskaper inom olika ämnesområden. Om delar av statsapparaten i
intimt samarbete med andra etablissemang i det läget ägnar sig åt
högnivåkriminalitet som jag visar pågår i min trilogi och vetenskapen hindras att
bedriva denna fria avslöjande forskning blir konsekvensen att staten med sin
vetenskapliga styrning skapar ett system så man inte skall bli
upptäckt/genomskådad i sin högnivåkriminalitet. Nu när vinstprincipen tydligt
och klart visas vara en illusion byggt på användande av högnivåkriminalitet
inom ramen för perfekt penningförfalskning, urkundsförfalskning, stöld via
olagliga urkundsförfalskningsbaserade expropriationer samt pyramidspel i stor
samhällsskala är det därför av stor vikt att staten och berörda etablissemang
stoppas från att bedriva sin högnivåkriminalitet. Det är alltså av avgörande
betydelse för skyddet av ett samhälle att åtminstone någon part i samhället
ständigt bedriver fri forskning så samhället inte tas över av ovan typ av
högnivåkriminella människor som nästlar sig in på alla möjliga nyckelfunktioner
i samhället som riksdag, regering, näringslivsorganisationer, Stockholms
Handelskammare med motsvarigheter i andra länder. Jag upprepar: vetenskapen
har sålunda som en mycket viktig deluppgift att skydda samhället. Detta skydd
sker genom att vetenskapen skall verka inom ramen för sitt hederskodex (se
närmare analys del III) som är att förmedla sanningen i objektiva och
nyanserade analyser även om det så är till nackdel för forskaren eller dennes
institution eller uppdragsgivaren och diverse etablissemang i samhället, därför
att det är sanningen i sig som är det viktiga inte vem som levererar den eller
vilka konsekvenser leveransen får för enskilda samhällsindivider och diverse
etablissemang som avslöjas ägna sig åt högnivåkriminalitet.

Att strunta i att lära av historien…
Bland annat det svenska är just nu i färd med att göra samhällsläxor som redan
är upplevda rent principiellt i allmänhistorien och den ekonomiska historien
(erfarenheter kring lågkonjunkturer och användande av ränteprincipen i ett
samhälle samt redan dokumenterad kunskap om perfekt penningförfalskning och
urkundsförfalskning) varför dessa samhällsläxor egentligen inte skulle behöva
göras om bara, och läs detta noga, den politiska ledningen för nationen hade valt
att vara klok och omdömesfull vilket man tydligt visar att man ej valt att vara
utan i stället valt att vara högnivåkriminell vare sig man är medvetet invigd eller
som ledare förd bakom ljuset som alla andra. Man har underlåtit att göra
djupgående utredningar om hur bankväsendet som en kriminell organisation
baserad på perfekt penningförfalskning och urkundsförfalskning har etablerats i
det svenska samhället och en lång rad samhällen internationellt. Vi har fått en
typ av ledare som struntat i att se till att det skapas djupgående
analyser/utredningar av kung Henry I:s tallysystem i England, Benjamin
Franklins ekonomiska system under de goda åren i Pennsylvania,
kommunpolitikerna på ön Guernseys ekonomiska system och Hjalmar Schachts
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ekonomiska system i Tyskland som alla är exempel på väl fungerande monetärt
finansierade ekonomier. Så ser generalfacit ut och det är ett mycket mycket
allvarligt generalfacit. Jag talar här om personer som har det gemensamt, oavsett
partifärg och oavsett om man är invigd eller ej valt, och jag upprepar, inte brytt
sig om att genomföra ytterst noggranna fri forskningar i allmänhistoria och
ekonomisk historia för att lära av historien med syftet att slippa göra om tidigare
samhällens läxor. Vi har i detta förlopp samtidigt fått ledare som inte i
tillräckligt hög grad tänker med hjärtat även om det finns, och detta skall noga
påpekas, politiker och ledare inom industrin/företagssektorn som utgör undantag
och kanske också förstått den historiska forskningens nödvändighet men ändå
struntat i denna nödvändighet.
Min uppgift som sanningssägare/whistleblower är att peka på bilden i stort
hur allvarligt läget faktiskt är i inte bara i Sverige utan en lång rad nationer
avseende oegentligheter förankrade inom en lång rad delar av samhället idag.
Hur grov kriminalitet i åtminstone ovan fyra uppenbara allvarliga lagbrott har
tillåtits begås av till och med delar av vår statsapparat på hög eller allra högsta
nivå involverade genom sitt om inte annat genom tyst medgivande utan att man
reagerat. Det här visar hur långt den plutokratiska utvecklingen med sitt
illusionsmakeri (skapande av hyckleri, förljugenhet, fjäsk, falskhet,
svågerpolitik, inkompetens och samhällslögner/mörkläggningar) har tillåtits
utvecklas innan det blivit uppenbart att det är ett fördärvat samhälle i tusen och
en detaljer som skapats och som vi sitter i knät med nu.
De stora utredningarnas uppgift blir nu att verifiera, utveckla och där så
behövs korrigera uppgifter som bland annat jag fäster fokus på. En lång rad av
dagens politiker på många nivåer från det lägsta till det högsta och högt
placerade ledningspersoner inom statliga verk, myndigheter med förgreningar
ner på kommun och landstingsnivå med omfattande staber av
tjänsteärendeförberedande tjänstepersoner under sig utmärker sig sålunda och
har utmärkt sig mer eller mindre tydligt i oförmåga och i vissa fall till och med
graverande oförmåga att tänka med hjärtat samtidigt som man i mängder med
fall uppvisat direkt inkompetens i sitt ämbetsutövande.

En samhällslögn…
I min trilogi visar jag att det är fullt möjligt att logiskt bevisa, att kravet på
tillväxt (växande BNP) är en del av vinstillusionen som i sig är en samhällslögn.
Denna lögn blir synlig och logiskt begriplig som en lögn när tre pusselbitar av
information blir synliga. De tre pusselbitarna är alla av typen första spadtagetinformation och de är i tur och ordning:
1) de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III
2) det gigantiska pyramidspelet baserat på sin matematisk omöjliga situation
samt
3) den grundläggande analysen av samhällets urkraft som visar BNP-begreppets
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svaghet och outvecklade karaktär. Genom att under årtionde efter årtionde
systematiskt mörklägga dessa tre pusselbitar och samtidigt använda det svagt
utvecklade begreppet BNP kombinerat med centralbanksekonomins vinstillusion
så har bristen på pengar till samhällets olika aktiviteter kunnat föras fram som
något till synes trovärdigt och seriöst. På detta vis har vinstillusionen använts i
samhället som en till synes nödvändighet.
Vinstillusionen har varit omöjlig att genomskåda eftersom
briljansinstrumentet inte tillåtits att få användas ens av akademiker och än
mindre av den vanliga människan, ärliga företagare och ärliga politiker (ty sådan
finns också!, det behöver påpekas om och om igen eftersom jag går hårt åt
politikerkåren i min trilogi). Vinstillusionen med sitt inbakade krav på tillväxt
(BNP-ökning) har därför saknat genomskådande så länge som de tre
pusselbitarna förblivit mörklagda och sopade under mattan som om de inte
existerar samtidigt som begreppet vinst förts fram som något till synes
nödvändigt och trovärdigt. Det är så situationen sett ut fram tills idag. Det är så
här hela samhällen i långt över 100 centralbanksnationer har kunnat föras bakom
ljuset med hjälp av absolut försåtligt illusionsskapande politisk propaganda som
ständigt mörklagt de tre avgörande pusselbitarna av information i stället för att
se till att vetenskapen ges resurser i sin fria forskning att på bara några månader
forska fram dessa tre pusselbitar. Jag upprepar: Politikerna och också andra
personer har sålunda använt sig av till synes trovärdiga och övertygande
argument tack vare att man så effektivt mörklagt de tre avgörande pusselbitarna.
Zenon gjorde på samma sätt när han använde sig av logiskt argument som
verkade till synes trovärdiga och övertygande därför att hans samtida människor
inte förmådde genomskåda den illusion Zenon skickligt byggde upp och som
inte gick att lösa så länge som den helt avgörande första spadtaget-information
som saknades förblev gömd och som i Zenons fall handlade om två speciella
pusselbitar av första spadtaget-karaktär som jag visade i del I964. Som läsare
börjar du nu förstå hur man lurar skjortan av andra med hjälp av till synes
trovärdig logik därför att man som manipulatör skickligt utelämnar vital
information. Det finns jurister som är mästare på den här typen av logiskt
trixande i rättegångar. Jurister som ofta är extremt välbetalda därför att de
genom att manipulera sin omgivning kan vrida en rättegångsförhandling i en
riktning som friar en uppenbart skyldig person. Jag misstänker att
skiljedomstolarna i Sverige agerar på detta faktautelämnande sätt därför att
vittnesmål utan krav på ed ger rika möjligheter att frasera sina inlägg på ett
starkt partiskt sätt utan att behöva vinnlägga sig om att vara objektiv och inte
utelämna vitala fakta. Att det sålunda finns jurister som satt i system att
mörklägga och manipulera i stället för att skapa en nyanserad objektiv
granskning av ett pågående ärende.
Det är det här lurandet med hjälp av högintelligent illusionsmakeri som är de
invigda frimurarnas specialitet. Man har alltså inom frimureriet en hemlig lära
964

Se analys del I kapitel 1
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som i vissa detaljer undervisar i manipulation och illusionsmakeri. Lägg här
noga märke till att jag inte talar om alla frimurare. Jag talar heller inte om hela
frimureriet utan jag talar om de invigda frimurarna och de delar av deras
verksamhet som lär ut manipulationsteori på frimurarnas topphemliga interna
universitet. Jag upprepar: Dessa invigda personer har sålunda hemliga
universitet där man bland annat lär ut konsten att luras med hjälp av illusioner.
Därför har det varit så viktigt för invigda politiker och jurister och andra invigda
personer med mycket makt i samhället att hela tiden se till att vetenskapen inte
ägnar sig åt fri forskning ty man vill absolut inte ha rytande lejon inom
universitets och högskolevärlden som pekar på det som redan Zenon för ca 1400
år sedan lärde ut hur man luras med hjälp av logik och skapande av illusioner.
Outsiders utanför vetenskapen har man inte kunnat kontrollera annat än att göra
det svårt för dem att publicera i vetenskapliga journaler och tidskrifter. Det är
alltså svårt för outsiders att göra sin röst hörd trots att det finns outsiders som
har djupgående kunskaper som kan vara av extremt stort värde för samhällets
skydd. Motarbetandet av outsiders har tillåtits pågå trots att vetenskapens och
samhällets historia tydligt och klart visar att det i åtminstone tre mycket
uppmärksammade fall varit just outsiders som fört vetenskapens utveckling
framåt i jättekliv, om vi för ett ögonblick ser till vetenskapens utveckling: 1)
amatörmatematikern Nicholaus Copernicus avseende introduktion av
briljansinstrumentet på 1500-talet 2) den alternativmedicinske läkaren Edward
Jenner i introduktion av vetenskapsgrenen immunologi inom medicinen samt 3)
franciskanermunken Gregor Mendels introduktion av vetenskapsgrenen genetik
inom medicinen. Att lyssna till outsiders är alltså viktigt i betydelsen att det
kanske är exceptionella kunskaper av stor vikt som levereras. Politiker och andra
styrespersoner har alltså helt struntat i att ta tillvara den potential som samhället
har i de outsiders som finns. Man har i stället valt att motarbeta denna grupp
genom att göra det svårt för dem att publicera sina tankar i åtminstone
vetenskapliga tidskrifter. Också här demonstreras sålunda hur politiker och
andra styrespersoner struntat i att dra lärdom av historiens redan genomgångna
samhällsläxor att man i ett samhälle skall skapa en särskild institution som
naturligtvis skall ta emot och ta till vara samhällets outsiders därför att det
historiska facit visar att det finns en enorm utvecklingspotential och
skyddspotential för samhälle i dessa outsiders som kan vara till och med totalt
okunniga i vetenskaplig utbildning i vetenskapens olika formalia men ändå träda
fram med värdefull kunskap.
Jag vill fråga er som läser detta: Hur många av er är det idag som ens
nybörjarmässigt vet hur man löser en paradox? Hur många av er vet hur man
löser upp ett till synes hopplöst fastkört moment 22 i en situation och samtidigt
genomskådar stora samhällslögner? På de hemliga frimuraruniversiteten runt om
i världen är man durkdrivet skickliga i manipulationslära där skapande av
paradoxer (illusioner) och läran om hur man skapar till synes hopplöst fastlåsta
moment 22 i ett samhälle är ett synnerligen högprioriterat undervisningsområde
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eftersom det är så man manipulerar hela samhällen med hjälp av invigda
parlaments och regeringspersoner samt genom åtminstone vissa av de stora
multinationella företagen i världen som ägs/kontrolleras av storspindlar i viss
mån spindlar med sina underlydande affärspersoner i lägre ställning.
Säkerhetstjänster har åtminstone en särskild avdelning som utbildar särskilt
avdelad personal i just den här typen av manipulationsteori. Vad har dessa
säkerhetstjänster fått kunskaperna från? Inte från modern högre matematik i
varje fall utan någon har försett underrättelsetjänsterna med topphemligt
undervisningsmaterial som lär ut hur man för ett samhällssammanhang bakom
ljuset med hjälp av desinformation inom ramen för diverse lögner/illusioner som
man skickligt spelar ut vid olika tillfällen så hela folk inte skall förstå vad som
egentligen pågår i samhället. Detta gäller inte bara Sverige utan en lång rad
länder och denna typ av desinformationshantering är mycket vanlig när det råder
krig i bekämpande av en fiende. Säkerhetstjänster använder således försåtlig
desinformation i syfte att manipulera det egna folket i fredstid och just denna
detalj är en av de viktiga uppgifterna för de stora utredningarna att undersöka nu
eftersom säkerhetstjänster har omfattande arkiv som just nu är stängda för
allmänheten men nu behöver öppnas. Dessa manualer i konsten att ljuga och
skapa samhällslögner (illusioner) behöver nu offentliggöras så människor får se
hur medvetet försåtligt det går att använda sig av logik, som Zenon gjorde, i
skapande av illusioner (samhällslögner). På detta sätt blir det tydligt vilken
förljugenhet, falskhet och mörkläggningsmakeri som hela tiden pågår i delar av
en statsapparat i syfte att sålunda skydda högnivåkriminalitet i stället för att
skydda samhälle från högnivåkriminalitet. Redan Zenon hade alltså kläm på hur
viktigt det är att lära ut hur man luras med hjälp av illusioner/samhällslögner.
Kanske att du förstår bättre nu varför det är så viktigt att lära av sin
bakomliggande historia. Ty hade bred forsknings skett i paradoxlösningsteori
hade man naturligtvis redan för årtionden sedan fångat upp Zenons kunskap. Ett
budskap som idag är kompletterade med bland annat Gödels
ofullständighetsteorem (se del III) och bland annat Einsteins sätt att visa hur
man går utanför en box av invant tänkande. I det läget hade den nuvarande
plutokratin med sin bakomliggande frimurarorden inte haft en chans att etablera
sig i en lång rad av de länder som man idag har i stort sett full kontroll över som
exempelvis USA, England, Tyskland, Frankrike, Italien, Grekland, Spanien,
Portugal, Nederländerna, Sverige o.s.v.
Att ställas inför dessa storspindlar, spindlar och invigda personer blir därför
som att ställas inför människor som i hemlighet behärskar Zenons tricks med
vars hjälp man bygger falskhet, förljugenhet, hyckleri, illusioner, samhällslögner
och sedan dagarna i ända med ett politikerleende säger till människor att Akilles
inte klarar av att springa ikapp sköldpaddan och man kan bevisa den saken
genom att hela tiden mörklägga den vitala samhällsinformation som är de tre
känsliga pusselbitarna, och jag upprepar:
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1) de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III
2) det gigantiska pyramidspelet baserat på sin matematisk omöjliga situation
samt
3) den grundläggande analysen av samhällets urkraft som visar BNP-begreppets
svaghet och outvecklade karaktär. På så sätt har man kunnat bygga sin
kapitalism som ju hela tiden använder sig av sin vinstillusion och krav på BNPtillväxt som bokstavligen slår sönder samhällen genom att införa stress och
otrivsel och på ytterligare sätt får dessa samhällen att steg för steg degenerera
så de fyra målen med kapitalism cykliskt uppnås i varje lågkonjunktur 965.

Ett samhälles urkraft966…
Det som sålunda avgör ett samhällets förändring avseende tillväxt är inte den
förhållandevis lilla del av samhällsaktivitet där pengar är inblandad i en
centralbanksekonomi och mäts med BNP, utan det är samhällets urkraft967 som är
en betydligt mer omfattande och ständigt pågående samhällsaktivitet som pågår
dygnet runt året runt. Samhällets urkraft är sålunda betydligt mycket mer än
kopplat till bara pengar och BNP där BNP är en företeelse som är begränsat
genom att mätas i pengar. Samhällets urkraft är, och jag upprepar från tidigare
kapitel, summan av människors många sysselsättningar eller värv i såväl ”helg
som söcken”, dag ut och dag in året runt, år efter år, årtionde efter årtionde…
Samtliga invånares (absolut alla inräknade) samtliga sysselsättningar, ja,
absolut alla sysselsättningar i alla människors respektive liv. Urkraften är
sålunda inte bara lönebehäftade sysselsättningar (BNP-definierade
sysselsättningar), utan även alla ytterligare, och idag mycket ofta obetalda
sysselsättningar såsom ideellt arbete, fritidssysselsättningar, hobbyn etc.
Ett lands bruttonationalprodukt (BNP) definieras å sin sida som
”… ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen
ett år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster,
bruttoinvesteringar samt export minus import. Om man i ett land summerar värdet av
alla färdiga varor och tjänster som producerats under ett år får man fram landets
bruttonationalprodukt. Det finns ett starkt positivt samband mellan BNP per capita och
mått på levnadsstandard och hälsa men användandet av måttet som en nivå på
levnadsstandard har blivit kritiserat och många länder söker aktivt efter alternativa
mått”.968

Genom att jämföra de båda definitionerna av urkraft och BNP ser du själv hur
fundamentalt viktigt det är att vara medveten om ett samhälles urkraft, och
samtidigt vara medveten om de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III och
965
966
967
968

Läs den totala analysen i del I kapitel 1-12 och del II kapitel 1-85
Se analys del II kapitel 19, 27-30, 32, 42 och 84. Definition av begreppet sker i kapitel 28
Se analys del II kapitel 19, 27-30, 32, 42 och 84. Definition av begreppet sker i kapitel 28
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bruttonationalprodukt
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hur dessa väljs att besvaras i samhället samt vikten av att eliminera den
matematisk omöjliga situationen så man inte bygger in brist på pengar i
samhället. När man förstår detta så ser man hur lätt det är att göra sig av med
arbetslöshet, skatter, hela skattesystemet, all social utslagning. Tankegångar, och
läs detta noga, som på intet vis är något nytt. Du behöver bara leta upp dem i
allmänhistorien och ekonomisk historia genom att grundligt och noggrant läsa
redan dokumenterad kunskap inom dessa områden och det gör du genom att
närma dig dessa ämnen med hjälp av fri forskning i användande av också
briljansinstrumentet. Det jag påpekar skulle alltså tusentals professorer,
docenter, lektorer och doktorer runt om i världen lätt skulle kunna påpeka själva.
Det är sålunda något enkelt och elementärt jag pekar på här. Gammal skåpmat
som jag fäster fokus på. Så ABC-nivåmässiga är de argument jag för fram och
ändå har de valts att mörkläggas som om de inte existerar utom samhällets
urkraft som man lite då och då snuddat vid utan att gå på djupet i dess analys.
Det är alltså inget svårt jag pekar på. Det är så lätt att även doktorander på
förhållandevis låg akademisk nivå fullt möjligt inom ramen för sina
doktorsavhandlingar skulle kunna klara av en sådan här uppgift om de bara fick
fria tyglar av sina professorer och professorerna av sina prefekter och
universitetsstyrelser och rektorer att forska med hjälp av briljansinstrumentet
inom den fria forsknings ram som inte har den politiska styrningen utan söker
sanningen hur än sanningen ser ut och även om den kommer att skaka om ett
politiskt och affärsmässigt etablissemang i sina grundvalar. Pengar inom ramen
för BNP blir en förhållandevis underordnad detalj eftersom samhällets urkraft är
oberoende av pengar och så mycket mer än BNP eftersom urkraften fanns långt
innan pengar fanns som uppfinning samtidigt som samhällets urkraft är betydligt
fler samhällsaktiviteter än det smala aktivitetsfält som fångas upp som BNPsysselsättningar. Urkraften är idag sålunda verksam i långt fler verksamheter än
där pengar och BNP är involverade. På detta sätt blir den kapitalistiska
styrningen synlig. De som bestämt inom kapitalismen har sett till att pengar bara
skall nå samhällets urkraft utomordentligt begränsat och samtidigt sett till att
pengar till ca 98 procent skall gå till den företeelse som är att gå på kasino och
idka spelverksamhet där man leker med risk i olika former. Pengar är sålunda
den samhällsdetalj som i bästa fall smörjer urkraften i alla sina delar genom att
människor byten av varor och tjänster underlättas när pengar finns i ett
samhälle. Att samtidigt se till att dessa många byten av varor och tjänster sker
inom ramen för produktiva samhällsinvesteringar och inget annat. Att sedan spel
i olika former mycket väl kan finnas i ett samhälle är helt ok, men det får inte
vara samhällets verkliga ekonomi (pengar) som är involverade i spelen eftersom
pyramidspel då skapas. Därför behöver särskilda spelpengar uppfinnas som
ligger vid sidan om den vanliga ekonomin och inte kan skada samhällets
verkliga ekonomi.
Nationalekonomin och statsvetenskapen har i nära samarbete med invigda
politiker sett till att pengar ej fått användas på det brett smörjande sätt så alla nås
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av pengarna som exempelvis Henry I i hög grad tillät i England på 1100-talet
och Benjamin Franklin tillät i Pennsylvania på 1700-talet och som
kommunpolitikerna på ön Guernsey tillät och Hjalmar Schacht tillät i Tyskland
på 1930-talet. Jag misstänker att BNP-begreppet är medvetet introducerat av
storspindlar och spindlar för att det kapitalistiska samhället skall välja att ha
fokus på enbart ett förhållandevis fåtal sysselsättningar som skall vara
löneberättigade (ge människor pengar i plånboken). Det kapitalistiska samhället
består nämligen i mycket hög grad av arbetsgivare och arbetstagare och på så vis
kan mycket stora delar av en hel befolkning effektivt kontrolleras/manipuleras
med bland annat arbetslöshet och långtidsarbetslöshet. Ty med
arbetsgivare/arbetstagare-konstruktionen uppstår en diskriminering. Några
förhållandevis få blir de som bestämmer över resten som är i princip lydiga
produktionsenheter (mer eller mindre robotar) som de fåtaliga ger order till. Till
detta finns den sektor som är fria företagare som i sina entreprenörskap hålls
tillbaks på olika sätt i det kapitalistiska systemet med hjälp av helt onödig
kontroll av olika slag. Man har alltså byggt in en helt onödig och dessutom
människofientlig diskriminering som drabbar både arbetstagare och
entreprenörer. Arbetsgivarna med sina arbetsgivarorganisationer är i flera fall
kopplade till det hemliga frimureriet och har bestämt vad som skall utbetalas lön
i vilket de stora utredningarna får bekräfta. Några förhållandevis få
(arbetsgivarna) har bestämt vad för typ av sysselsättningar människor skall ägna
sig åt för att få tillgång till pengar genom lön för utfört arbete samtidigt som
arbetslösheten effektivt ser till att hålla löner nere och se till att arbetstagare inte
protesterar och fogligt anpassar sig till att bli dominerade, hunsade och utsatta
för stress och annan otrivsel. Det gäller inte alla arbetsplatser men det gäller ett
stort antal. De som protesterar kan lätt, genom olika manipulativa konstruktioner
ersättas med ny arbetskraft och så återställs ordningen av mer eller mindre
förtryckta arbetsplatser fyllda av diskriminerade arbetare och kontrollerade
entreprenörer på olika sätt. Ett kapitalistiskt människofientligt samhälle helt
enkelt.

Ett samhälle där alla blir vinnare…
Konsten är, som jag ser det, att skapa samhällsförutsättningar där alla, jag
upprepar ALLA, blir vinnare och samtidigt ta tillvara urkraften så alla delar av
urkraften stimuleras. Nyckeln är att ta bort bristen på pengar och samtidigt se till
att inflation inte uppstår. Alltså inte göra som idag att skapa ett samhälle som är
cyniskt medvetet designat med syftet att skapa brist på pengar med hjälp av
kapitalismens stora pyramidspel med sin matematisk omöjliga situation. Således
inte uppmuntra konkurrens (sin egen framgång genom den andres död) som man
tar för sig av den kaka (pengarna som förs ut in centralbanksekonomi). En kaka
som redan från början inte kommer att räcka till alla och där pengar fördelas i
enlighet med en arbetsgivare/löntagare/kontrollerad entreprenörstruktur. När det
kapitalistiska samhället träder fram uppstår sålunda en kamp på “liv och död”
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där fler och fler människor och verksamheter slås ut. Större och större delar av
urkraften går i stå eller passiviseras och det sker speciellt i lågkonjunkturer
därför att det är med vassa armbågar en kamp om den där kakan som redan på
förhand är designad (bristen på pengar) att inte räcka till alla som vinstprincipen
skördar sina offer. Och kampen pågår i sken av att vinstillusionen inte alls är en
illusion utan en samhällsnödvändighet. Ja, ungefär som det är en naturlag som
gäller och som man inte kan göra något åt utan bara fogligt har att anpassa sig
till och göra det bästa möjliga av situationen utan att ifrågasätta vinstprincipen i
sig själv. Lägg till detta att urkraften hämmas i sin aktivitet genom att lägga på
den helt onödiga bördan som skatter är i ett samhälle969. Du ser därmed själv hur
effektivt kapitalismen saboterar samhällets urkraft på olika sätt. Skatter och
skattesystemet stjäl helt i onödan tid (utförd arbetsinsats) från människor. Ur
ovan enkla resonemang ser du hur enkelt det är att rätta till såväl
arbetslöshetsproblemet som att avskaffa alla skatter och hela skattesystemet utan
att samhället på något vis lider skada utan tvärtom kommer att börja blomstra på
ett enastående sätt. Tillrättandet sker bland annat genom införande av lagar som
likställer alla sysslor i urkraften och likställer alla människor i urkraften så ingen
och jag säger ingen, absolut ingen människa och syssla blir mer värd än en
annan utan likställda. Detta behöver regleras i grundlag så det skall bli
utomordentligt svårt att förändra ett dylikt beslut om någon nu skulle få för sig
att försöka. Och grundlagen i sin tur behöver vara förankrad i folkomröstning så
det är folket och inte en liten elit av personer som bestämmer över huvudet på de
många vad som skall gälla i mycket grundläggande frågor för samhället.
Begreppet arbete behöver sålunda omdefinieras i grunden så att alla sysslor
i urkraften tas tillvara och likställs som löneberättigande arbete. Med några få
pennstreck är det stora arbetslöshetsproblemet och skatteproblemet löst när du
väl har de tre pusselbitarna i din hand: 1) de tre samhällsavgörande frågorna I, II
och III 2) det gigantiska pyramidspelet baserat på sin matematisk omöjliga
situation samt 3) den grundläggande analysen av samhällets urkraft som visar
BNP-begeppets svaghet och outvecklade karaktär. Dessa tre pusselbitar får alltså
inte gömmas undan som mörklagd första spadtaget-information som skett
hittills. Du går alltså utanför den box av invant tänkande som konventionell
BNP-retorik i en centralbanksekonomi är. Man låter naturligtvis ett helt folk
avgöra hur de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III skall besvaras och
man förbjuder samtidigt ränta reglerat av grundlag samtidigt som man likställer
alla människors värde och sysslor att vara lika så deras individuella val av
sysslor blir likställt och man blir likställd som människa och så börjar man ge
pengar till människor av deras egna pengar eftersom det är folket och inte en
liten elit som skall ha kontroll över samhällets pengar (de penningtillverkande
maskinerna). Pengar som människor (folket) via grundlagen redan är ägare till
gemensamt. I det läget bidrar plötsligt alla till samhällets förändring därför att
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Se analys del II kapitel 69-85 där jag tydligt visar det onödiga i skatter med det amerikanska samhället som
exempel på 1700-talet
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pengar som smörjmedel smörjer allas sysselsättningar och byten av varor och
tjänster som därmed blir bidrag till den ständigt pågående samhällsförändringen.
Allt det här behöver en djupgående analys och jag har viktiga saker att säga i del
III där bland annat ett utbyggt internet och superdatorer är involverade. Andra
författare kommer att utveckla sina analyser och bidrag till den viktiga
samhällsdebatt som nu behövs i dessa synnerligen grundläggande
samhällsfrågor. Helt klart är att kapitalismen med sin vinstprincip och krav på
tillväxt av BNP är en sakligt sett graverande värdelöst och människofientligt
samhällssystem eftersom kapitalismen bygger på förljugenhet (illusionsmakeri),
hjärtlöshet och allvarliga lagbrott i skapande av degenererade samhällen med
syftet att några få skall kontrollera resten och samtidigt kunna bygga upp
gigantiska överförmögenheter samtidigt som resten förpassas till att leva på i
princip småsmulor. Jag upprepar: Du ser nu själv hur enkelt det är att skapa en
logiskt motiverad lösning på det stora arbetslöshetsproblemet och
skatteproblemet. En lösning som öppnar upp för att ge alla människor, ja även
små barn, gamla, sjuka, fysiskt och psykiskt handikappade, utslagna att bli
berättigade grundlagsskyddad livslång lön, inte bara så man klarar sig utan så
alla kan börja leva som miljonärer flera gånger om med en utomordentlig
standard om man så önskar, därför att alla människor är delar av samhällets
urkraft och naturligtvis lika mycket värda som människor och alla äger pengarna
som tillverkas av samhällets penningtillverkande maskiner lika mycket. Jag
betonar därför att vi nu en gång för alla måste komma bort från den typ av
diskriminerande elittänkande som idag säger att en person behöver vara i princip
bäst i klassen för att lyckas i livet och komma in på de utbildningar som ger de
få jobb som till slut finns kvar i ett plutokratiskt arbetsgivare/arbetarsamhälle
med en samtidigt kontrollerad entreprenörskår. I ett sådant hjärtlöst samhälle
förpassas kanske så mycket som 90 procent av en befolkning till slut till gethon
som präglas av fattigdom, utslagenhet, misär, utanförskap och kriminalitet. Vi
behöver sålunda komma bort från att rangordna människor som det
kapitalistiska samhället gör. Att det i stället skall vara helt ok att vara den man är
var och en efter sin egen förmåga att få utvecklas i lugn och ro utan stress på den
plats man är i sitt liv och sin livsutveckling och i kontakt med sysselsättningar
som man själv väljer och upplever som meningsfulla, intressanta och
stimulerande och som inte skall ges av arbetsgivare utan väljs av personen själv.
Det är så man löser det stora arbetslöshetsproblemet och samtidigt inför
livsglädje och överflöd i ett samhälle och där lösningen innebär att alla plötsligt
är sysselsatta med det man individuellt väljer att sysselsätta sig med och där alla
sysslar är löneberättigande. Även små barn får lön genom att bara vara sig själv
och växa upp i familjer. Plötsligt får sålunda alla arbete men i en ny form där
man själv väljer vad man vill syssla med och så får man betalat av sina egna
pengar därför att alla äger alla pengar lika mycket redan från början. Knepet är i
det läget att föra ut dessa enorma summor pengar på ett sätt så de bara och jag
säger bara går till produktiva samhällsinvesteringar och samtidigt inte skapar
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inflation genom att pengar inte sugs upp av produktiva samhällsinvesteringar.
Genom att förstå vad motsatsen till produktiva samhällsinvesteringar är som
begrepp (”Monte Carlo-ekonomi”) blir det lättare att förstå vad produktiva
samhällsinvesteringar är970. När människor respekteras på detta människovänliga
sätt kommer harmoni och livsglädje att skapas därför att var och en finner sig till
rätta. Var och en efter sin läggning och förmåga/talanger. I detta ingår således
att äntligen också få ett slut på den ständiga och helt onödiga diskriminering
som skett av kvinnor i århundraden lönemässigt och på annat sätt på
arbetsplatser. Naturligtvis skall kvinnor ha lika lön och förmåner som män. Det
är både fräckt och kränkande att värdera kvinnor på ett diskriminerande sätt.
Naturligtvis är ingen människa är mer värd än någon annan.

De tre pusselbitarna igen…
Det här innebär att vi befinner oss i en situation där tre viktiga pusselbitar som
var och en är av första spadtaget-information-karaktär behöver börja diskuteras
och analyseras i samhällsdebatten. Att lösa den stora arbetslöshetsfrågan är en
förbluffande enkel uppgift visar det sig. Att avlägsna hela skattesystemet tar
också bara några timmar när väl beslutet är fattat att det är folket som genom en
pålitlig statsapparat denna gång utvald genom de särskilda psykologiska
persontesten skall kontrollera nationens penningtillverkande maskiner och allt
övrigt som är folkets förlängda arms uppgift att se till att samhället skyddas och
tas om hand. I det läget behövs naturligtvis inga skatter längre. Just
skattedetaljen går jag igenom på djupet i mina ord till det amerikanska folket i
de nästföljande 16 kapitlen.
Det människovänliga är sålunda att ta tillvara människors egna val och inte
gå emot människors spontana val i sina liv genom att försöka kontrollera
människor och deras val. Människor skall alltså själva välja sina sysselsättningar
i sina liv. Det skall inte vara andra människor eller staten som genom diverse
överförmynderi/översitteri och kontrollsätt som väljer sysselsättningar åt
människor som i så utomordentligt hög grad sker idag. Den nuvarande svenska
arbetsförmedlingen är inget mindre än ett skräckexempel på hur man kränker
människor på olika vis även om det också går att säga att vissa grupper av
människor får arbeten genom arbetsförmedlingen. När människan sålunda
respekteras i iakttagande av de tre pusselbitarna på ett människovänligt sätt
skapas harmoni och livsglädje i ett samhälle. Det samhälle växer då fram som
människors val gemensamt resulterar i, inte vad en liten grupp av människor (en
liten hemlig elit) menar samhället skall se ut som. Det är således summan av alla
människors självvalda aktiviteter inom ramen för den mäktiga urkraften som
avgör hur samhället kommer att se ut. I det läget är det människovänliga att
stimulera alla delar av urkraften, inte bara några förhållandevis få.
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Se analys del II kapitel 9-17
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Så här förbluffande enkelt, jordnära och människovänligt resonerade
Benjamin Franklin när han och hans kollegor inom Pennsylvanias politikerkår
stod och välkomnade invandrarna som kom i den ena vagnslasten efter den
andra med pick och pack från amerikabåtarna som hade anlänt till den
Nordamerikanska kusten. Man skall inte försöka kontrollera människor utan
låta människor själva välja sina sysslor och arbetsuppgifter hade Franklin och
hans politikerkollegor lärt sig. Naturligtvis skall vissa lagar gälla och följas. De
sysselsättningar man väljer får inte skada andra och samhället. I detta blir
samhällets människor, denna princip utvecklas ännu mer än vad som hann ske i
Pennsylvania under drygt 27 år, blir alla samhällets invånare dessutom
miljonärer flera gånger om därför att pengar i sig, och jag upprepar detta om och
om igen, naturligtvis är hur lätt som helst att tillverka. Konsten är att föra ut
dessa tillverkade pengar i enlighet med regler så alla jag säger alla får pengar i
sin hand utan att inflation uppstår och utan att diskriminering sker vilket jag
ingående visar hur det går till i min trilogi, dels i del II dels ännu mer utvecklat i
del III.
Jag upprepar: genom att vi människor har så vitt spridda intressen och
många av oss sysslar med flera saker samtidigt kommer samhällets övergripande
behov att bli tillfredsställt därför att det alltid finns någon eller grupper av
individer som kommer att syssla med just de saker som finns speciell efterfrågan
av i samhället. Alla kommer inte att baka pizza men en del kommer att göra det.
På samma sätt kommer inte alla att bli avancerade hjärtkirurger men en del
kommer att bli det. En del kommer definitivt att älska att bli frisörer liksom
andra kommer att älska andra servicenäringar medan åter andra blir konstnärer
på sitt vis. Alla kommer inte att bli konstitutionella logiker och experter på att
hantera briljansinstrumentet men en del kommer att bli det och på det här sättet
kan vi gå från sysselsättning efter sysselsättning därför att människor själva
väljer vad de vill syssla med och samtidigt vet att de genom grundlagsskydd
hela livet är försörjda utan att behöva tänka på att göra vinst därför att pengar är
hur lätt som helst att tillverka och fördelas till alla efter vars och ens behov i
produktiva samhällsinvesteringar. Ja, utan, och lägg noga märke till detta
faktum, att man behöver tänka på att människors sysselsättningar måste innebära
tillväxt av samhället utan det räcker alldeles utmärkt med att man gör det man
gör och så får samhället den karaktär det får när människor börjar utföra sina
sysslor med yrkesstolthet i lugn och ro i skapande av utomordentlig kvalité
därför att det ligger i sakens natur att människor göra ett bra jobb när man får
gott om tid under avspända harmoniska förhållanden och man vet att man är
försörjd av samhällets penningtillverkande maskiner utan något krav på att
behöva göra vinst samtidigt som man lever lika gott som en miljonär flera
gånger om i ekonomiskt oberoende. Jag upprepar: nyckeln är att skapa
medvetenhet om:
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1) de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III
2) det gigantiska pyramidspelet baserat på sin matematisk omöjliga situation
samt
3) den grundläggande analysen av samhällets urkraft som visar BNP-begreppets
svaghet och outvecklade karaktär.
Konsten är sålunda att skapa ett samhälle som styrs av människovänlighet i
stället för kapitalismens människofientlighet samtidigt som man drar nytta av
den enorma kraft som samhällets urkraft är och samtidig dagens moderna
möjlighet till ett utbyggt höghastighetsinternet kombinerat med högintelligent
logistikhantering med hjälp av superdatorer som programmeras att ta tillvara vad
människor skriver in i en särskild databas vad de håller på med och vill dela med
sig av till andra.

Zenons smarta sätt att förvilla en lyssnare…
Jag menar, och också detta tål att upprepas, att det nu är hög tid att människor
får lära sig hur effektivt och försåtligt smarta invigda högnivåkriminella
personer kan lura hela samhällen med hjälp av finurliga illusionskonster så den
vanliga människan inte begriper att man blir grundlurad med hjälp av logik.
Dessa listiga personer luras alltså precis som filosofen Zenon pratar omkull
människor i sina illusionistiska resonemang men med den viktiga skillnaden att
Zenon vill att betraktaren/lyssnaren skulle förstå att han lurar dem med en
illusion (ett logiskt konstruerat lurendrejeri) där lyssnaren själv efter förmåga får
försöka lista ut hur det logiska lurendrejeriet är konstruerat. Jag är absolut
allvarlig när jag påpekar att det är inget mindre än en samhällelig cancersvulst
(kapitalismen) som nu behöver komas tillrätta med och operaras bort från
samhället. Så utomordentligt allvarligt är dessa politiska etablissemangs
sofistikerade högnivåkriminella samhällsmanipulation med hjälp av sin
kapitalism.
Det här är mycket skarpa ord och de är absolut sakliga och motiverade
visar min trilogi. Det är därför själva rötterna till kapitalismen som måste dras
upp den här gången. Hittills har rötterna alltid lyckats överleva och bli kvar i
samhället när olika avslöjanden gjorts av kapitalismens framfart. Det
kapitalistiska systemet har sålunda alltid lyckats överleva i dess nu tusenåriga
stora samhällsbedrägeri med början i Europa på ca 950-talet. Ja, även överleva
de utomordentligt hårda påfrestningar detta system ställdes inför på 1300-talet.
Det är därför jag analyserar detta systems grundvalar och som denna gång
behöver dras upp med sina rötter. I ett sådant rotuppdragande är det en rad
processer som måste genomföras. Bland annat startande av de stora
utredningarna och igångsättande av den mycket viktiga samhällsdebatten om de
särskilda psykologiska persontesten med målet att skapa ett instrument så
personer med tillräckligt utvecklad empati och medkänsla garanterat i
fortsättningen garanterat kommer att finnas på höga samhällsposter inom
åtminstone det statliga. I slutet av del tre går jag igenom en checklista på vad jag
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rekommenderar Sveriges riksdag och regering behöver anpassa sig till i denna
minst sagt känslig samhällssituation som nu träder fram. Sveriges invånare
rekommenderas för första gången få ta ställning till de tre samhällsavgörande
frågorna I, II och III. Dessa tre frågor behöver förklaras för folket och besvaras
av folket i nationella folkomröstningar. Det är helt avgörande att samhällets
invånare i stor samhällsskala nationellt denna gång besvarar de tre
samhällsavgörande frågorna I, II och III och inte som tidigare besvaras i
hemlighet bakom stängda dörrar av en liten insynsskyddad elit av personer inom
en plutokrati som manipulerar samhället med hjälp av illusionstrick.
Jag vill fråga dig: Är det din uppfattning att människor och företag skall
behöva “döda” varandra (läs: konkurrera ut varandra) för att några
förhållandevis få skall få det mycket bra på de övrigas bekostnad? Är inte detta
en typ av beteende som används i den del av djurriket där rovdjuren håller till?
Rovdjur beter sig så här brutalt okänsligt och hänsynslöst mot varandra därför
att för rovdjur är det naturligt därför att de inte vet om något annat sätt. De har
inte förutsättningar att göra på något annat sätt. Anser du att vi människor har
hunnit längre i vår utveckling än att vi skall uppmuntras att bete oss som
rovdjur? Är det verkligen vettigt att uppmuntra helt vanliga människor och
ärliga företagare att bete sig som i princip rovdjur som ”dödar varandra för att
överleva på den svages bekostnad”? Är det så att det idag finns mängder med
människor som har det som rovdjur saknar, nämligen empati och medkänsla för
andra medväsen? Att det idag finns mängder med människor som inte längre är
rovdjursinstinktsdrivna och därför, på grund av sin utvecklade förmåga att känna
med hjärtat och samtidigt tänka intelligent, vill skapa ett samhälle där alla blir
vinnare?
Jag vill fråga dig: Ser du rovdjursprincipen i helt vanliga familjer som har
husdjur och man tar hand om varandra och ser till att alla har det bra i familjen?
Man låter med andra ord också katten, hunden, hästen och marsvinet och vad det
är för husdjur man har, ha det bra de med. Det är det saken handlar om. Att alla
i familjen skall ha det bra (läs: samhällets alla invånare), var och en efter sin
förmåga, efter den fallenhet som man är född med och har som talanger. Alla
skall ha det bra och inte bara de som går ut med mycket höga eller högsta betyg
på olika utbildningar och är mest intelligenta, och kanske har de vassaste
armbågarna och är tillräckligt skrupelfritt hänsynslösa därför att de inte besväras
av empati och medkänsla för sina medväsen.
Med hjälp av det vetenskapliga briljansverktyget, som genomskådar
illusionstrick och lurendrejerier, kommer samhällen nu att kunna skydda sig mot
dessa mycket intelligenta och ibland högintelligenta men sålunda hänsynslösa
personer.
Min uppgift som konstitutionell logiker är att visa dig som läsare hur
mekanismen i illusion (bedrägeri) fungerar så du med din egen logiska förmåga
skall förstå hur man högintelligent kan luras med hjälp av illusioner
(bedrägerier). Att det sålunda inte bara är på cirkus som illusionstrick pågår utan
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i värsta fall också bland människor i vardagen på ett försåtligt kriminellt eller
rent av högnivåkriminellt sätt därtill och där delar av en riksdag och regering är
involverade. Det gäller att se det här och det gör du med hjälp av vetenskapens
briljansinstrument.
Bondfångeri i den högre skolan (högnivåkriminalitet som involverar delar
av riksdag och regering och statliga departement, myndigheter och andra vitala
nyckelfunktioner i ett samhälle och involverar nationens säkerhetstjänster och
motsvarande i andra länder) är, som jag visar i min trilogi, en samhällsfarlig
konstart när den används av personer som brister i empati och förmåga att känna
medkänsla med sina medväsen. Jag menar därför, och gång på gång upprepar
jag detta i min trilogi, att samhällsdebatten om de särskilda psykologiska
persontesten behöver startas omgående, så det går att ta reda på tidigt i en
urvalsprocess om en person mer eller mindre allvarligt brister i förmåga att
tänka med hjärtat så inte fel personer hamnar på viktiga maktpositioner. Rätt
person på rätt plats med andra ord. Att enbart lyssna till hur en person pratar i ett
politiskt och/eller affärsmässigt och/eller akademisk sammanhang räcker således
inte, vilket det historiska facit visar eftersom det finns personer som är så
durkdrivet skickliga på att manipulera sin omgivning och att föra omgivningen
bakom ljuset med hjälp av illusionstrick där de gömmer första spadtagetinformation precis som Zenon skickligt gömde första spadtaget-information och
lurade sin omgivning. Jag menar att det handlar om att bygga ett samhälle som
skall vara bra för alla, inte bara för dem som är tillräckligt hänsynslösa och har
tillräckligt vassa armbågar och inte drar sig för att bli extremt skickliga i konsten
att tillämpa vinstprincipen på andras bekostnad med hjälp av illusionskonster.
Som avslutning i del II av trilogin ger jag en inträngande analys av
kapitalismens paradland USA. Idag är det nämligen förhållandevis få människor
som känner till hur det gick till när kapitalismen infördes i Amerika.
Amerikanska historieböcker mörklägger och förvränger fakta så amerikanska
medborgare inte skall förstå hur lurade man har blivit. Idag står Amerika med en
statsskuld som är närmast astronomisk och det verkar som om det inte finns
någon lösning på problemet att bli av med skulden. Min analys visar att det går
att rätta till den amerikanska statsskulden enbart genom att använda skrivningen
i den amerikanska konstitutionen från den 17 september 1787. Lösningen finns
alltså mitt framför ögonen och lösningen är förbluffande enkel när man väl ser
den. Så brukar det vara med svåra problem att lösningen är enkel när den väl
ligger där.
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Kapitel 69
I de följande 17 kapitlen vänder jag mig direkt till USA:s
folk
Kära amerikanska folk! Er revolution stundade på 1700-talet som bakgrund till
att er stolta nation, Förenta staterna, förklarade sig självständig år 1776. Idag
undanhålls de facto USA:s allmänhet de verkliga orsakerna971 till varför
kolonisatörerna revolterade. Ty revolutionens första orsak handlade om vem
som skulle ha makten över den tidens sedeltillverkande penningmaskiner!
Som alla amerikaner vet, var Benjamin Franklin972 en av revolutionens
portalfigurer. Så här rakt på sak har Franklin uttryckt sig om revolutionens
orsaker:
“The inability of the colonists to get power to issue their own money permanently out of
the hands of George III and the international bankers was the PRIME reason for the
Revolutionary War.”973
[På svenska: “Det faktum att kolonisatörerna inte för gott kunde avhända George III
(Englands dåvarande kung, min anm.) och de internationella bankirerna makten över
koloniernas penningutgivning, var den FRÄMSTA orsaken till revolutionen.”]

Ord och inga visor. Men så framställs ingalunda revolutionens huvudorsak i
gängse läroböcker i amerikansk historia. Här är det vanliga istället att författarna
överdrivet betonar kolonisatörernas frihetsönskan från engelsk överhöghet som
huvudorsaken, medan makten över penningmaskinerna, sedeltillverkningen, på
sin höjd omnämns som en bisak. Därför är det en form av historieförvanskning,
ja, rent av historieförfalskning, som vi möter här, som miljontals amerikaner och
andra med för den delen matas med. Genom att göra detta undanhållande av
fakta (historieförvrängande) förstår inte det amerikanska folket hur det gick till
när kapitalismen infördes i Amerika när de läser sina historieböcker. Man förstår
inte att man blev lurade. I stället ges en bild att revolutionen var en framgång när
den således var ett stort misslyckande avseende de orsaker (anledningar) som
fick helt vanliga människor att till slut bli så frustrerade att de gjorde revolution.
Det finns ett flertal avgörande händelser974 under och efter revolutionen,
med stor betydelse ända in våra dagar, som dolda bakgrundskrafter gör allt för
971

Se Ellen Hodgson Browns bok Bankerna och Skuldnätet (2007), p. 39
https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
973
http://en.wikiquote.org/wiki/Benjamin_Franklin
974
Ni i de stora utredningarna behöver djupanalysera mängder med litteratur i ekonomisk historia som berör
de amerikanska kolonierna och hur kapitalismen introducerades i Amerika. Ellen Hodgson Browns bok
Bankerna och Skuldnätet (2007) ger er mängder med delanalyser samt en lång rad litteraturreferenser så ni
kommer igång. Det är på Browns bok jag själv stödjer mig varför det är helheten av hennes bok jag refererar till
972
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att undanhålla allmänheten kännedom om, vilket är anledningen till att
händelserna inte omnämns i historieböckerna. Jag avser då händelser som klart
och tydligt visar att det amerikanska folket faktiskt, trots sitt tydliga
avståndstagande, som kom till uttryck i och med revolutionen, ändå försåtligt
kom att bli pålurade ett ekonomiskt system som de inte ville ha, d.v.s.
centralbanksekonomi975, synonymt med begreppet kapitalism, principiellt
kännetecknat av att pengar tillförs samhället i stort sett enbart genom lån i olika
former mot ränta, och där staten (folkets förlängda arm) helt i onödan beskattar
folket976. I det kapitalistiska systemet ingår även att staten, också i onödan,
skuldsätter sig (statsskuld). Om revolutionen hade lyckats fullt ut i det den
avsåg, och även den fortsatta utvecklingen hade fått fortgå i Benjamin Franklins
anda977, hade USA idag varken haft statsskuld, skatter, fattigdom eller
arbetslöshet.
Det är i dessa grundläggande händelser vi hittar själva orsaken till USA:s
ekonomiska situation idag, där kapitalismen är ensam herre på täppan. Denna
process, då kapitalismen armbågade sig på plats, handlade om att en snillrikt
uträknad plan, innehållande ett rikt mått av direkta lögner, svek och
illusionsmakeri, genomfördes i sju steg, där den avgörande milstolpen skulle bli
bildandet av Amerikas första centralbank, First (National) Bank of America978,
år 1791. En bank, som till 100 procent skulle visa sig vara privatägd,
tillskansade sig nu makten över sedeltillverkningen i den nya nationen USA,
parallellt med att landet försattes i skuld (statsskuld), och ett skattesystem
utvecklades, allt enligt centralbanksekonomiska principer. Det är om dessa
händelser jag har för avsikt att avslöjande berätta, då era historieböcker inte ger
sanna besked om vad som hände. Syftet är att ni, det amerikanska folket, skall
förstå vad det är som i verkligheten pågår i ert land idag, på det att ni därigenom
skall kunna ta en mer grundad ställning till er fortsatta samhällsutveckling. Valet
är ert. Min uppgift är informatörens, att öppna era ögon.
Människor i andra nationer världen över kan också dra nytta av denna
berättelse, i första hand riktad till Amerikas folk, då mycket är giltigt också för
deras vidkommande. Nämligen djupförståelse av de tre samhällsavgörande
frågorna I, II och III. De tre samhällsavgörande frågorna, här sålunda
fokuserade på USA, tål att upprepas:
I)

Vem skall ha makten över penningtillverkningen i USA? Det vill säga över
de pengar (sedlar, mynt, elektroniska pengar etcetera) som skapas ur

här och inte enbart enskilda sidor. Jag har genomfört en extremt djupgående logisk konstitutionell analys av det
Brown för fram vilket innebär en rad vidareutvecklingar av påståenden som Brown inte tar upp i sin bok. Jag
pekar bland annat på en hemlig plan i 7 steg som inte tas upp i Browns bok. En plan som går att härleda sig fram
till logiskt. Det är den logiska härledningen jag genomför i kapitel 69-85.
975
Se analys FAQ-avdelningen (Frequently Asked Questions) på http://www.nyaekonomiskasystemet.se/.
976
Se analys i del I kapitel 6 och 10, samt i del II kapitel 9-17, 33 och 43
977
Se del II kapitel 28-31 och 69-85
978
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Bank_of_the_United_States
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tomma intet med hjälp av maskiner.
II) Vem skall äga de pengar som nyskapas ur tomma intet i USA?
III) Enligt vilka regler skall dessa pengar som skapas ur tomma intet föras ut
till det amerikanska samhället?
Genom att byta ut nationsbeteckningen USA mot vilken nationsbeteckning som
helst, kan frågorna appliceras på i princip vilken nation som helst.
Dispositionen är att jag först beskriver händelserna översiktligt, för att
sedan ta dem i detalj, de händelser som amerikanska historieböcker så noga sett
till att sopa under mattan.

Drömmen om det förlovade landet Amerika979…
Uppfyllelsen av den bibliska profetian980 om ”landet som flyter av mjölk och
honung”, spred sig från land till land i det fattiga Europa under 1700-talets första
hälft, som vid denna tid gick igenom upprepade mycket djupa lågkonjunkturer.
Under en period på 22 år, mellan 1751 och 1773, mattades sedan ryktet om
Amerika som det förlovade landet, men 1773, året då den amerikanska
revolutionen blossade upp, fick det förnyad kraft981. Det rykte som sade, att i de
amerikanska kolonierna på andra sidan Atlanten, fick man själv bestämma över
sitt liv, förutsatt att man som invandrare hamnade i rätt koloni, där de redan
bosatta människorna var välkomnande och förstående. ”Staten” i form av
kolonistyrelserna lade sig inte så mycket i hur man levde. Som immigrant slapp
man i kolonierna bland annat krångliga byråkratiska och segregerande regler
som gällde i hemlandet.
Det var alltså på många sätt enklare och rättvisare att leva i ”den nya
världen”, om man hamnade på den rätta platsen, även om det långt ifrån var
någon dans på rosor här heller med allt det okända och nya. Ryktet under första
hälften av 1700-talet sade att skatterna i de amerikanska kolonierna var så låga,
att det var som om det inte fanns några skatter alls jämfört med hur det var i
hemlandet. Ja, i kolonin Pennsylvania tog man inte ut någon skatt alls, påstods
det. I hemländerna i Europa florerade arbetslöshet och omfattande social
utslagning, med fattigdom, tiggeri och till och med svält, när lågkonjunkturerna
slog som värst på 1700-talet. Medan arbetslöshet och social utslagning var okänt
i vissa av de amerikanska kolonierna, t.ex. i Pennsylvania, sade ryktet. Ryktet
berättade också, att i Amerika hade folket via sina politiker makten över de
penningtillverkande maskinerna, inte bankerna, varpå man som invandrare
kunde få generös ekonomisk hjälp att komma igång, om så behövdes. Det fanns
gott om pengar till hands när man nyanlände.
979
980
981

Se analys del II kapitel 69-70, 73 och 85
2 Mosebok 13:5 - Bibel Jeremia 32:22
Se analys del II kapitel 26, 70, 73 och 85
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Grunden för den koloniala samhällsekonomin var att alla skulle ha god
tillgång till pengar, vilket gjorde att man lätt kunde köpa och sälja varor och
tjänster982. Man var vidare fri att som entreprenör starta eget, exempelvis ett eget
jordbruk, egen djurhållning, eller man kunde försörja sig som jägare i
vildmarken. Det gick att överleva i välmåga på det man uträttade, därför att
tillgången på pengar, och därmed även på det pengarna kunde användas till,
d.v.s. varor och tjänster, inte var något problem. På så vis hölls arbetslöshet och
social utslagning i schack, därför att det ligger i människans natur att arbeta med
antingen det ena eller andra. Nyanlända invandrare kom tack vare denna
utbredda välkomnande samhällsattityd förhållandevis snabbt igång i samhället,
och blev en accepterad del av detta. Inte som sker i bland annat USA idag, att
flyktingar och invandrare inte sällan ses med misstro och som en belastning
istället för som en tillgång för samhället. Dagens invandrarpolitik i USA är i
många stycken människofientligt jämfört med hur den skulle kunna vara, om det
mottagande samhället verkligen med själ och hjärta ansträngde sig att assimilera
och integrera asylsökande, entusiasmerade och underlättade för människor att
med stolthet och självkänsla i högsätet lära sig språket, i syfte att reda sig själva
och skapa sig ett nytt liv på denna nya plats på jorden, exempelvis genom
entreprenörskap. Att i högre grad än fallet är idag, ta till vara färdigheter och
kunskaper som människor redan har. Kort sagt underlätta för medmänniskor.
Och lyckas man som invandrare få upphållstillstånd, sker sedan integreringen i
samhället ofta mer eller mindre diskriminerande med låga ingångslöner, eller att
cyniska arbetsgivare med berått mod utnyttjar dessa människors utsatthet, som
för tankarna till gamla tiders slavhandel. Inte särskilt många amerikanska
politiker berättar för det amerikanska folket hur framgångsrikt, helt utan
kostnader, Benjamin Franklin löste sin tids krävande invandrarfråga i
Pennsylvania på 1700-talet. Där anländande människor med omedelbar verkan
integrerades och blev en del av samhället. Där deras medhavda färdigheter med
tacksamhet togs tillvara.
I Pennsylvania fick under de så kallade goda åren ca 1723 till 1750 i
kolonin bosatta personer som så behövde mycket förmånligt låna pengar av
982

I det kapitalistiska samhället råder alltid brist på pengar, även under högkonjunkturer (se analys i del I
kapitel 6 och 10, samt i del II kapitel 9-17, 46 och 70), med följd att alla får inte pengar i sin plånbok i ett
kapitalistiska samhälle. Många blir utan pengar eller får så lite pengar i sin hand att fattigdom och social
utslagning träder fram. En diskriminering pågår där de som är mest förslagna (skickliga i kapitalism) blir de som
genom vinstprincipen tar hand om de stora delarna av samhällets pengar på de många övrigas bekostnad.
Människor och företag som inte på långt när har skicklighet eller kanske inte ens är intresserade att vara hårda
och kalla i affärer bara för att de är med kyligt beräknande intelligens som inte besväras av känslor som man
tjänar pengar på ett så smart sätt som möjligt att inte låta empati och medkänsla ligga i vägen då men gör en
lyckad affär med konsekvensen att säljaren gör en motsvarande dålig affär eftersom den enes vinst alltid är den
andres förlust i ett kapitalistiskt system. Ju större vinst någon gör ju större förlust motsvarar detta därför rent
logikst i någon annan del av det kapitalistiska systemet hela tiden reglerat av brist på pengar. Bristen på (den
otillräckliga mängden av) pengar är så grundläggande för det kapitalistiska systemet att det finns inskrivet i
definitionen av läran nationalekonomi. I samhället finns således en kaka (en viss mängd pengar) som redan på
förhand är designad att inte räcka till alla när de börjar ”slåss” om kakans olika bitar. Det är så bristen är inbyggd
och ger sig till känna. Det är en rad omfattande analyser du behöver ta del av tidigare i del II för att tydligt och
klart förstå dessa detaljer på djupet.
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”staten” (ibland mot en förhållandevis låg ränta) för att ”komma igång”983. Och
man kunde också som entreprenör utan svårighet få investeringshjälp av de
bestämmande politikerna i kolonin, ett investeringsbidrag som kom att bli en ren
gåva984. Det monetärfinansierade ekonomiska system som Benjamin Franklin
hade initierat tillät denna generösa inställning, vilket skulle visa sig vara hela
samhället till godo. Pengar kunde vevas fram med tryckpressen ”hur mycket
som helst”, eller åtminstone så mycket som behövdes, till praktiskt taget ingen
kostnad alls, samtidigt som man var helt oberoende av dyra banklån mot ränta.
I hemländerna hade människor som invandrade till exempelvis
Pennsylvania varit vana vid att bankerna hade en diskriminerande inställning till
vilka som skulle få lån och inte. Något som ju gäller idag också i kapitalistiska
samhällen. Hårt prövade invandrare till Amerika på 1700-talet var vana vid att
deras ursprungslands banker krävde borgen, d.v.s. olika slags säkerheter och
panter, och att det var kinkigt och besvärligt att låna pengar till investeringar.
Det innebar krångel och mycket fjäsk inför bankdirektörer. Bristen på pengar
var ett ständigt ok i hemlandet. Idag är det betydligt lättare för människor i
gemen att låna pengar än på 1700-talet, i varje fall under högkonjunktur. Men
diskrimineringen: vem som skall få lån och vem som skall bli utan, finns
fortfarande.
Statsledningen i Pennsylvania, där som sagt boktryckaren,
vetenskapsmannen och ”amatörpolitikern” Benjamin Franklin utmärkte sig,
lyckades lokalt i denna koloni skapa en väl fungerande monetärt finansierad
samhällsekonomi, där man förfogade över en egen sedeltillverkande maskin,
d.v.s. Franklins omgjorda boktryckarpress. En typ av ekonomi, som jag här i
min hänvändelse till det amerikanska folket kallar för monetärt finansierad
ekonomi i betydelsen att varken ”staten” (koloniledningen) eller enskilda
nybyggare behövde ”låna pengar” för att finansiera vare sig statsbudgeten eller
privata investeringar, som folk gjorde, därför att de pengar som staten och folket
behövde, tillverkade staten till självkostnadspris med de egna sedelpressarna. I
det läget behövde staten heller inte ta ut några skatter av folket för att finansiera
statsbudgeten, som jag nämnde tidigare. All brist på pengar upphörde. Om
skatter togs ut, så var det till mindre del i syfte att ha en reglerventil mot
inflation på plats vid behov. Behövde staten guld och utländsk valuta för sin
utrikeshandel, kunde man köpa såväl guldet som valutan med hjälp av de
egentillverkade sedelpengarna, eller så kunde man låna guldmynt i utländska,
främst engelska, banker, som godtog amorteringar i kolonisternas
egentillverkade valuta. Endast i mycket liten grad, jämfört med hur pengar förs
ut till samhället i det kapitalistiska systemet, fördes pengar ut som lån mot ränta.
I stället fördes pengar ut enligt Benjamin Franklins fyra regler (metoder), som
fyra olika flöden. Detta slags ekonomiska system, som jag gick igenom på
983
984

Se analys del II kapitel 28-31
Se analys del II kapitel 28-31 hur det rent praktiskt gick till
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djupet tidigare985, skiljer sig därmed distinkt från kapitalismens ekonomiska
system (centralbanksekonomi), där, i fallet USA, staten inte bestämmer över
någon egen sedeltillverkning. Det är anledningen till att samma stat är tvingad
att ta ut skatter för att finansiera sin statsbudget, och ta lån mot ränta för att
täcka utgifter i statsbudgeten i de fall skatterna inte räcker till. Och där folket
tvingas ta lån i banker som diskriminerar mellan människor, när dessa vill låna
till privata investeringar, vilket medför stora svårigheter i de fall alla människor
behöver få tillgång till pengar.
Som förhoppningsvis framgår av ovanstående, behövde varken
koloniledningarna eller nybyggarna därför under nämnda period (1723-1750),
åtminstone inte i någon nämnvärd grad, skuldsätta sig hos banker, vilket ledde
till att bankirerna på det stora hela förlorade möjligheter till hållhakar (även om
kolonisatörerna var tvungna att ta vissa lån i form av guld och silvermynt för att
upprätthålla detaljer i utrikeshandeln). Bankirerna kunde i förlängningen varken
ta pengar eller egendom från nybyggarna eller kolonierna som sådana. Och allt
detta fungerade sålunda därför att i kolonisatörerna tryckte sina egna pengar,
som de kallade för pounds alternativt colonial scripts986: Pennsylvania pounds,
Connecticut pounds, Maryland pounds o.s.v. Franklin tryckte papperspengar i
stället för böcker. Märkvärdigare än så var det inte, och det fungerade.
Tryckplåtar etsade till sedelunderlag, trycksvärta och rätt sorts papper, och saken
var biff. Man kunde stå hela nätter och veva fram den ena miljonen colonial
scrips efter efter den andra, i princip så mycket som man behövde. Det är inte
överdrivet att säga att man hade blivit stormrika.

EU:s Lissabonfördrag väljer att uttryckligen varna för
användning av monetärt finansierad ekonomi987...
Ett påpekande varför jag har valt att kalla Franklins ekonomiska system för en
väl fungerande monetärt finansierad ekonomi är att Monetärt finansierad
ekonomi är den terminologi som EU:s Lissabonfördrag988 officiellt använder, när
fördraget beskriver (namnger) principen för Benjamin Franklins typ av ekonomi,
utan att nämna Franklin vid namn. En typ av ekonomi, som i sin tur stödde sig
på kärnstrukturen i kung Henry I:s tallysystem989. Man skall då veta att
Lissabonfördraget uttryckligen väljer att varna för användning av monetärt
finansierad ekonomi, genom att påstå att systemet leder till allvarlig inflation.
Tvärt om visade Benjamin Franklins och dennes sympatisörers experiment i
Pennsylvania under åtminstone 27 sammanhängande år (ca 1723-1750), att det
985

Se analys del II kapitel 28-31
Hayes, Dave (utan år) Colonial script - A study of American Colonial history will reveal that Benjamin
Franklin went to England as a representative of the Colonies http://www.kamron.com/Liberty/colonial_script.htm
987
Se analys del I kapitel 10 samt del II kapitel 16, 24, 36, 40, 42-43 och 69
988
Om Lissabonfördraget - http://sv.wikipedi http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_sv.htm
a.org/wiki/Lissabonf%C3%B6rdraget samt http://www.lissabonfordraget.se/. Hela fördragstexten finns på
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_sv.htm
989
Se analys del II kapitel 7, 25, 28-32, 35, 39-40, 42, 45, 59, 62-63, 66, 70 och 80
986
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går alldeles utmärkt att samhälleligt tillämpa monetärt finansierad ekonomi utan
att inflation uppstår. Vad som då skapas är en så kallad väl fungerande monetärt
finansierad ekonomi. Och till yttermera visso utan att man behöver beskatta
befolkningen, och utan att staten behöver ta lån från banker. Och ändå håller
man all arbetslöshet och social utslagning fullständigt i schack. Det verkligt
anmärkningsvärda är att Lissabonfördraget väljer hålla tyst om detta!
Lissabonfördraget redovisar heller inte att det finns ett kraftfullt ekonomiskt
experiment i modern tid, Tyskland åren 1934-1936, där 11 nycklar till en
monetärt finansierad ekonomi användes under ledning av Hjalmar Schacht990
utan att inflation uppstod trots att enorma summor pengar fördes ut i det tyska
samhället, och där Schacht hänvisar till bland annat Benjamin Franklin och
president Abraham Lincoln som sina inspiratörer att skapa den tyska varianten
av väl fungerande monetärt finansierad ekonomi991.
Benjamin Franklin och dennes medarbetare struntade i att ha
gulduppbackning som säkerhet för sina papperspengar, då det avsevärt skulle ha
försvårat eller tillintetgjort deras experiment. Däremot tillämpade de privata,
huvudsakligen engelska, bankerna strikt detta system, att alla pengar de lånade
ut skulle backas upp av guld (guldmyntfot), en metod som jag har anledning att
återkomma till. Här vill jag kort berätta att bankirernas utlåning av pengar
byggde på en serie allvarliga lagbrott (förskingring, penningförfalskning,
urkundsförfalskning och stöld), där guldet, som på den tiden fanns med i bilden,
var en viktig del av bedrägeriet. Förskingringen skedde genom att använda
andras guld utan att ägarna till guldet informerades om att deras guld försvann.
Penningförfalskningen var att minst 80 procent av bankirernas tillverkade
sedelpengar saknade gulduppbackning. Bankirerna definierade sina pengar som
papperslappar uppbackade av guld, men då guld saknades till minst 80 procent
var dessa papperslappar enligt definitionen förfalskade pengar se analys992.
Förfarandet kan liknas vid att en privatperson, i strid med lagen, sätter upp en
sedelpress i källaren och börjar trycka upp värdelösa papperslappar och sedan
kalla dem för pengar. Något som naturligtvis är förbjudet eftersom det är
falskmynteri/penningförfalskning993/urkundsförfalskningen994 handlade om att
bankirerna bedrägligt påstod att det var egna pengar som de lånade ut och tog
från en egen bakomliggande förmögenhet av eget guld. Sanningen var att
bankirerna inte använde sitt eget guld som uppbackning995. De tog av andras
guld som förskingrades. Guld som endast till 20 procent täckte de tillverkade
papperslappar som fördes ut i samhället. Papperslapparna som lånades var
990

Se analys i del II kapitel 25-46, 48, 59, 62-63, 66-70, 80
Se analys del II kapitlen 14-26
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Se analys del II kapitel 45, 47, 59, 79-81
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http://en.wikipedia.org/wiki/Counterfeit
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http://en.wikipedia.org/wiki/False_document
http://en.wikipedia.org/wiki/Forgery
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Se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 24-25, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50, 55,
57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
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sålunda dels värdelösa i bemärkelsen penningförfalskade996, dels omöjliga att
låna ut eftersom endast det eget ägda går att återkräva som amortering. Stölden
skedde genom att bankirerna började utföra utmätningar/expropriationer genom
att påstå att de inte fick igen sina utlånade pengar, och så lade de beslag på den
pant som upprättats i pantbrev när människor hade tagit lån. Sanningen var att
de inte kunde avkräva någon pant eftersom de inte hade lånat ut något eget.
Allt det här: förskingringen, penningförfalskningen, urkundsförfalskningen
och de omfattande stölderna var mycket känsligt för bankirerna eftersom de hela
tiden visste att de bröt mot lagen. Verksamheten pågår än idag och i ännu större
samhällsskala. Idag (sedan 1971)997 har bankirerna tagit bort guldmyntfoten i
Amerika varmed förskingringsdelen har försvunnit. Politiker i kongressen har
dessutom röstat igenom lagar som försöker dölja det faktum att det fortfarande
pågår penningförfalskning, urkundsförfalskning och stöld i stor samhällsskala i
Amerika. Man kan säga att dessa lagar, avseende en liten grupp privatpersoner
(bankirer) i det amerikanska samhället, försöker avkriminalisera tre allvarliga
lagbrott998. Detaljer som kapitalismen absolut inte vill skall komma allmänheten
till kännedom. Vi tar därmed kontakt med Benjamin Franklins ekonomiska
system igen.
Franklin och medhjälpare menade att sedelpengars värde enbart skulle
grundas på förtroende. Sålunda inte ha gulduppbackning. Vilket var precis vad
den engelske kungen Henry I hade tillämpat i sitt tallysystem, där vanligt
engelskt trävirke användes som material för pengar, utan värdeuppbackning.
Värdet av vanliga räfflade träpinnar som pengar byggde på förtroende, att
kungen gick i god för deras värde endast med ”sitt ord”. Likadant var det med
kolonisternas pappersedlar. Och det verkligt stora knepet handlade om att
endast, jag säger endast, föra ut så mycket pengar i samhället som detta samhälle
kunde svälja i produktivt nyttoskapande. Då uppstår nämligen inte inflation. Inte
heller uppstod det någon brist på pengar, därför att det var så enkelt att få tag på
materialet, som pengar var gjorda av (papper), utan att man behövde tänka på att
ha någon gulduppbackning999.

Mer frihet...
Ryktet om det förlovade landet, de amerikanska kolonierna, påstod sålunda att
där var friheten och toleransen mycket större än hemmavid i hemländerna.
Frihet och tolerans var det ofta klent med i hemlandet på i stort sätt alla
områden, inklusive det religiösa. I Sverige, mitt eget fosterland, rådde ett
religiöst förtryck på 1700-talet. Exempelvis hölls allmogen ”i herrans tukt och
förmaning”, ett ansvar som åvilade socknens präst, inte sällan på direktiv från
996

Se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 24-25, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50, 55,
57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
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http://en.wikipedia.org/wiki/Nixon_Shock
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Se analys del II kapitel 28-33
999
För detaljerna kring hur detta ekonomiska system var uppbyggt, hänvisar jag till kapitel 28-31 i trilogins del
II.
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statsmakten. Sålunda hölls exempelvis så kallade katekes- eller husförhör1000
med allmänheten på söndagarna före högmässan i kyrkan alternativt i hemmen,
d.v.s. i torp och stugor på den svenska landsbygden. Sverige var ett
bondesamhälle. Industrialismen hade ännu inte, eller bara knappt, kommit igång.
Många gånger uppträdde dessa präster i rollen som märkvärdiga
myndighetspersoner, som krävde både lydnad och fjäsk. Förhör hölls om den
kristna lärans grunddrag och om vad som stod i Bibeln. Det förväntades att
allmänheten, som ofta varken kunde läsa, skriva eller räkna, skulle ha vissa
dylika baskunskaper, som kunde vara ganska godtyckliga. Katekesförhören var
många gånger en pina för folk i gemen. På söndagen behövde man vila och ta
hand som sig eget inför arbetsveckan som följde. Få sova en smula extra, vara
med de sina, samtidigt som djuren behövde sin omvårdnad. Vanligt folk tyckte
inte om statens överförmyndarmentalitet, som den kom till uttryck genom
prästerna. Samhället präglades av utbredd fattigdom, ojämlikhet, ofta
arbetslöshet och social utslagning, inte sällan tiggeri, och ibland till och med
svält i vågor. När det gällde extra tillgång till pengar, handlade den saken oftast
om banklån, och då tillämpades som sagt ett utbrett diskrimineringssystem, där
skillnad gjordes på folk och folk beträffande vilka som beviljades dessa lån.
Människor talade om att de ville har mera frihet i sina liv. Och särskilt en bit in
på 1800-talet, då allmogens umbäranden var stora, gick ryktet i Sverige om det
förlovade landet Amerika. Många svenskar, fattiga torpare, drängar och
stadsbor, fick nog av hemlandet. Amerika och den påstådda friheten hägrade.
Hela familjer pratade om att emigrera. På samma sätt var det i Irland, Finland,
Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien o.s.v. Det såg lite olika ut, men
mönstret gick igen i det ena europeiska landet efter den andra. I Sverige skulle
det ta ett tag innan de stora utvandringsvågorna tog fart på allvar. Det började i
liten skala under 1820-talet, och accelererade under sista hälften av 1800-talet. I
andra europeiska länder satte utvandringsvågen igång redan på 1700-talet. Ofta
handlade det om en riskfylld och strapatsrik seglats över Atlanten till landet som
hägrande, Amerika.
Svensk historia berättar att det var de fattigaste, men samtidigt de starkaste,
modigaste och de mest företagsamma, som vågade ta språnget att lämna
fosterlandet, vännerna, det invanda, för att bli amerikaner. Vilhelm Moberg1001
har skrivit ett nationalepos om den här tiden, denna stora svenska utvandring, då
drygt en miljon svenskar, relaterat till en folkmängd på 4-5 miljoner, utvandrade
till Amerika: Utvandrarna/Invandrarna/Nybyggarna. Och ABBA-
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kompositörerna Benny Andersson och Björn Ulvaeus har gjort en musikal,
Kristina från Duvemåla1002, baserad på Utvandrarna.
Särskilt om man som invandrare till Amerika råkade komma till
Pennsylvania under perioden mellan 1723 och 1750 besannades ryktet att landet
var ”förlovat”, d.v.s. i högsta grad gagnade nybyggarna. Men det fanns även
kolonier där omständigheterna var tvärt om, där politikerna inte var vänligt
inställda till utbredd immigration, där det svarta slaveriet var utbrett, och stor
skillnad gjordes mellan människor. På vissa av Söderns plantager hade det
tidigare funnits engelska straffångar som arbetskraft, människor som det
engelska parlamentet hade deporterat till Amerika, som ett bekvämt sätt att
tömma engelska fängelser på kriminella. Denna strategi utvecklades emellertid
till ett stort misstag, då det visade sig att de engelska råbusarna inte var lätta att
handskas med för slavägarna och deras förmän. Engelska kriminella orsakade
flera gånger blodiga uppror, där det inte sällan gick mycket illa för både förmän
och hänsynslösa plantageägare. Det var en av anledningarna till att
plantageägarna valde att hellre ”importera” svarta slavar från Afrika, som visade
sig vara mera medgörliga. Som vi vet, kidnappades över tid miljoner afrikaner,
och forslades under ohyggliga omständigheter till Amerika på slavskepp. Det
talades tyst om dessa transporter, där även Sverige hade ett finger med i spelet.
Slavhandeln1003 till den nya världen är ett hemskt kapitel i mänsklighetens
ganska närliggande historia, utan ett spår av mänsklig medkänsla.
Det fanns också kolonier där politikerna gång på gång misslyckades med att
sköta den monetärt finansierade penninghanteringen. De förde ut för mycket
pengar i samhället, med inflation som följd. Här fungerade aldrig denna typ av
ekonomi tillfredsställande.
Dock fanns det makthavare i kolonierna som förstod att detta med
sedeltryckningen och penningutförseln var ett ytterst känsligt kapitel, som
fordrade både omdöme och fingertoppskänsla, d.v.s. att man hela tiden bara
skulle föra ut precis så mycket pengar till samhället, som gick åt till sunt
samhällsbyggande i respektive koloni. I så fall, men först då, skulle samhället
växa på ett häpnadsväckande sätt och bli urstarkt1004. Till dem som tog fasta på
den kunskapen hörde boktryckaren Benjamin Franklin. Han hade noga studerat
hur man framgångsrikt hade gått till väga i Massachusetts i slutet av 1600-talet
under liknande omständigheter. Franklin skrev en bok, som på den tiden blev
mycket omtalad: En blygsam undersökning av beskaffenheten hos och
nödvändigheten av en pappersvaluta (A Modest Enguiry into the Nature and
Necessity of a Paper-Currency)1005. Boken fick stor spridning i de 13 kolonierna,
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och till viss del också internationellt, och gjorde Franklin berömd. Som
boktryckare hade Franklin tillgång till böcker, och han studerade gärna
ekonomisk historia på fritiden. Det ekonomiska system som tack vare Franklins
framsynthet och klokskap implementerades i Pennsylvania under ”de goda åren”
1723-1750 medförde, som nämnts, ingen eller mycket låg inflation. Här
fungerade den monetärt finansierade ekonomin mycket väl, hela samhället till
gagn. Redan år 1690 hade man gått över till monetärt finansierad ekonomi i
Massachusetts1006, och där gjort sig i stort sett oberoende av utländska bankirer.
Men det tog tid innan de övriga kolonierna införde egna sedelpressar och följde
efter, vilket är anledningen till att jag använder år 1723 som det ungefärliga årtal
då koloniernas ”goda år” tog sin början.)
Jag upprepar: Som invandrare i Amerika under 1700-talet före revolutionen
spelade det stor roll i vilken koloni man hamnade och bosatte sig. De olika
kolonierna präglades av olika grad av filantropi och humanism. Det gällde att
bosätta sig i en koloni, där ledningen hade ett människovänligt synsätt, och där
samhället blomstrade ekonomiskt utifrån att man tillämpade en väl fungerande
monetärt finansierad ekonomi. Hamnade man rätt, var chansen stor att
frihetslängtan gick i uppfyllelse med bland annat mindre statsmakt och mindre
skatter som följd. Dessa tre ideal utgjorde den berömda grunden för den
amerikanska revolutionen.
Sålunda: Benjamin Franklin var den som skapade ett unikt fungerande
samhälle - utan inflation, utan skatter och utan statsskuld - med hjälp av det jag
kallar en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi. Där beskrivningen ”väl
fungerande” kommer sig av att han lyckades bemästra inflation1007. Man kan
också säga om Franklins samhällsmodell att den var människovänlig därför att
en god samhällsstämning skapades när alla hade arbete och någon social
utslagning att tala om inte förekom och man dessutom slapp betala skatt. I denna
typ av samhälle skapades en samhällsanda där man brydde sig om varandra och
tog hand om varandra. Det amerikanska folket har gästvänlighet och generositet
som två av sina framträdande nationaldrag men idag håller fler och fler
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amerikaner på att få det så svårt ekonomiskt med hög arbetslöshet, låga löner,
höga skatter, bankernas utmätningar och nedmontering av statliga skyddsnät att
ett gradvis hårdare och kallare samhälle vuxit och växer fram i enlighet med det
kapitalistiska mottot: är du inte stark är du svag och får skylla dig själv och så
blir det fler och fler människor som far illa därför att inte ens staten har
ekonomiska muskler längre att bry sig som den borde göra och som den gjorde
på Benjamin Franklins tid i speciellt Pennsylvania men också i flera av de
övriga 13 kolonierna. Den nutida amerikanen förstår inte vad det är som sker på
djupet i det kapitalistiska systemet därför att de amerikanska historieböckerna
sålunda inte berättar sanningsenligt om vad kapitalism är för något som jag
nämnde inledningsvis. Det har varit en lång rad svåra lågkonjunkturer med den
här typen av upprepad hög arbetslöshet, social utslagning, bankernas
utmätningar i det amerikanska samhället sedan 1751. 30-tals depressionen är ett
omtalat exempel. Jag berättar dessa detaljer för att du som läsare tydligt skall se
hur bra man hade det i flera av kolonierna under de goda åren 1723-1750 och
hur god samhällsstämningen var i dessa kolonier. Franklins samhällsmodells
stora betydelse är att den visar vägen: att det är staten, folkets förlängda arm inte privata aktörer av allehanda slag, exempelvis bankirer - som skall ges
ansvaret att nyskapa och föra ut samhällets pengar, om man eftersträvar ett
samhälle som ser till allas gemensamma bästa. Jag upprepar: allas bästa. Inte
bara några fås bästa på övrigas bekostnad. Först då garanteras ett välstånd även
för de människor som inte vill leva sitt liv genom vassa armbågar, och genom att
i första hand, eller enbart, tillgodose sina egna behov, utan som vill leva i delad
harmoni med sina medmänniskor, avsett dessas skiftande förutsättningar.
Franklin var en stor filantrop, som såg till allas bästa.

Under samma period, under 1700-talets första hälft, försökte
europeiska bankirer etablera sig i de amerikanska kolonierna…
Vilket misslyckades. De blev med besked utkonkurrerade av kolonisternas
ekonomiska system, den monetärt finansierade ekonomin. Detta trots att
bankirerna lockade med inlösengaranti, att deras utlåningspengar backades upp
av eget guld. Bankirerna påstod lögnaktigt ända från första början på 1600-talet,
med fortsättning under hela 1700-, 1800- och 1900-talet, ända fram till 1971, att
den som lånade sedelpengar av en bank, när som helst kunde gå in i denna och
lösa in sedlarna mot motsvarande mängd guld. När sanningen var den, att endast
ca 20 procent av bankens utlånade banksedlar kunde lösas in mot guld, guld som
de facto inte var bankirens egna guld, utan förmögna människors depositioner.
Utifrån detta konstaterande kan man slå fast att bankirernas löfte grundades dels
på förskingring (av delar av depositioner), dels på luft. Men det räcker inte. Jag
upprepar: I min trilogi ger jag belägg för att dessa förslagna bankirer även
ägnade sig åt en form av penningförfalskning som var så utvecklad att den med
rätta kan kallas ”perfekt” penningförfalskning, i och med att de tillverkade
pengar utan annat underlag än nämnda luft. Vidare också stöld, genom
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utmätningar/expropriationer i förlängningen av sina kriminella utlåningar. Samt
urkundsförfalskning genom att låna ut något oägt som eget ägt. Med inget av allt
detta genomskådade den tidens nybyggare, liksom ytterst få människor
genomskådar detsamma idag.
Franklin tillämpade sålunda ett system utan vare sig verklig eller påstådd
gulduppbackning, det senare bankirernas metod1008. Och systemet visade sig
ändå fungera alldeles utmärkt. Människor i gemen visade under koloniernas
”goda år” större intresse för Franklins sedlar än för bankirernas gulduppbackade
sedelpengar, de förra sålunda endast uppbackade eller bärare av förtroende. Den
erfarenhet som gjordes här, var att den absolut enskilt viktigaste faktorn för att
åstadkomma ett ekonomiskt välmående samhälle, är att det finns riklig tillgång
på pengar i vars och ens ägo och i cirkulation i samhället. Om pengarna var
uppbackade av guld, eller enbart av förtroende, var av underordnad betydelse.
Men att pengar inte var uppbackade av guld, var av avgörande betydelse för att
garantera att tillgången på pengar skulle vara god. Att jämföra med ett
centralbanksekonomiskt (kapitalistiskt) system, som står och faller med att det
råder en manipulativt framkallad kronisk brist på pengar, som stimulerar det
som är kapitalismens livsnerv: utlåning av pengar mot ränta, Där
gulduppbackning kan ses som ett ytterligare sätt att manipulera fram brist på
pengar.
Bankirernas utlånade pengar bestod sålunda till 80 procent av ”luft”
(förfalskade pengar, d.v.s. falskmynteri). Givetvis fanns lagar om att
privatpersoner inte fick nytillverka egna pengar, ha en egen sedelpress, men
bankirerna kringgick dessa lagar genom att låtsas att de alls inte lånade ut
nytillverkade pengar grundade på luft, utan att de lånade ut från en egen
förmögenhet. Detta är privat bankverksamhet i ett nötskal. Det är så man alltid
har lurat människor, både i Europa, i Amerika och annorstädes. Det hela handlar
i själva verket om en serie trolleritrick, som bygger på att sanningen - att
utlåningspengarna de facto är luft utan ägare - mörkläggs. På grund av att det
hela inte har genomskådats förrän i modern tid, åtminstone inte av allmänheten,
har denna förledda allmänhet under tidens gång kommit att acceptera
bedrägeriet, att bankerna lånar ut egna pengar, som en självklarhet.
Jag repeterar: Sålunda begick bankirerna i första instans förskingring, när de
försnillade rikemansdepositioner. I andra instans begick de ytterligare två
allvarliga lagbrott, som högintelligent har vävts samman, nämligen
penningförfalskning, genom att de utifrån de förskingrade depositionerna
nytillverkade och lånade ut luftpengar (pengar utan reell värdeuppbackning),
samt urkundsförfalskning, genom att ge sken av att dels andras depositioner,
dels nämnda ”luftpengar”, var eget ägda, när de lånades ut mot återbetalning och
ränta. I tredje instans ägnade sig bankirerna också slugt åt stöld av annans
egendom, genom att hänsynslöst lägga beslag på panter, alternativt verkställa
utmätningar av fast egendom, i de fall låntagare av olika anledningar inte kunde
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fullfölja sina åtaganden gentemot kreditgivarna. Ett mönster som går igen
överallt där kapitalistisk verksamhet, d.v.s. bankirorganiserad utlåning av pengar
mot ränta, frodas.
Man skall veta att bankirerna gärna uppträdde insmickrande och vältaligt när
de försökte lura på människor lån av gulduppbackade banksedlar mot ränta. När
lånevillkoren väl var underskrivna, var det inte ovanligt att vänligheten förbyttes
i motsatsen, särskilt om låntagarna av någon anledning råkade komma på
obestånd. Bankirerna hade då en tendens att visa upp en otrevligare sida, där de
lade beslag på människors panter, exempelvis i form av reala värden, hus, hem,
ibland hela företag. Väl att märka, att det hela tiden handlade om utlånade
pengar, som i själva verket var omöjliga att låna ut, eftersom, och jag upprepar,
endast något eget ägt kan lånas ut och återkrävas. De pengar bankerna lånade ut
var i juridisk mening inte eget ägda, bara genom påstående. Det som idag kallas
för ”utmätning” eller ”expropriering” är, när man närmare analyserar saken,
sålunda inget annat än ren och skär stöld.

Bankirerna konkurrerades helt enkelt ut...
I de amerikanska kolonierna under ”de goda åren” upptäckte människor ganska
snart att livet både blev enklare och behagligare, om man struntade i att ta
banklån, och istället anammade provinsstyrelsernas människovänliga linje, som
gick ut på att använda och ha tilltro till de egentillverkade koloniala pengarna,
istället för bankirernas gulduppbackade dito. Det enda som man under dessa
”goda år” (1723-1750) sålunda behövde låna av bankerna var en viss mängd
guld- och silvermynt, och kanske också viss mängd utländsk valuta, för att täcka
utrikeshandeln och vissa obligatoriska avgifter till moderlandet England. (På den
här tiden hade kolonierna inga egna guld- och silverfyndigheter.) Detta ledde till
att bankirerna konstaterade att de sålunda hade påtagligt svårt att etablera sig i
kolonierna. Deras tjänster (utlåning av gulduppbackade sedelpengar, guld- och
silvermynt och utländsk valuta) efterfrågades endast i ringa utsträckning under
den här perioden av det enkla skälet att kolonisternas egna monetärt finansierade
ekonomiskt system, baserat på Benjamin Franklins framsynthet1009, var vida
överlägset.
Bankirerna konkurrerades helt enkelt ut, och det med besked, vilket grämde
dem mycket. I Europa hade bankväsendet utvecklats ganska långt vid den här
tiden, och deras målsättning var att exportera samma system till Nordamerika.
Det vill säga det system som idag kallas kapitalism, som bygger på att pengar
manipulativt är en bristvara i samhället, vilket tvingar fram ett behov både för
allmänheten och för staten att låna pengar mot ränta, bankerna till gagn.
Allmänheten för att som entreprenörer, bekosta allt vad den vill uppnå. Staten
för att bekosta sin budget, d.v.s. alla de åtaganden som åvilar staten.
I en kapitalistisk ekonomi kan statsbudgeten bekostas på tre sätt:
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Huvudsakligen genom att folket beskattas. I viss utsträckning genom att staten i
egenskap av företagare har inkomster. Och som tredje sätt genom lån mot ränta,
d.v.s. genom statsskuld. Analyserar man nu dessa sätt, kommer man fram till 1)
att lånen mot ränta, både till allmänheten och till statens budget, göder
bankväsendet genom reala intäkter i form av amorteringar och räntor. 2) att
beskattning av folket innebär två stora fördelar ur bankirsynvinkel:
a) Folket får genom sin arbetsinsats (sina skatter) stå för merparten av
statsbudgeten, vilket bidrar till att allmänheten utarmas, d.v.s. att allmänhetens
brist på pengar underhålls, vilket stimulerar samma allmänhets behov att låna
pengar (i banker). Samtidigt som människors tid i onödan tas i anspråk för
arbete på bekostnad av deras fritid, och därmed indirekt möjlighet att utveckla
sina intressen och fritidssysselsättningar och umgås med familj, släkt och
vänner.
b) Skatter kan, som jag varit inne på tidigare, användas av bankirerna som
en enastående tillgång, en buffert, i bankirernas risktagande när de lånar ut.
Skulle saker och ting gå åt skogen i riskfylld utlåningsverksamhet, d.v.s. att
amorteringar och räntor inte flyter in som planerat, utan att de omtalade illröda
siffrorna uppstår i bokföringen, finns med ett effektivt skattesystem och pålitliga
politikerbulvaner på plats alltid möjligheten att aktivera det tredje svärdet, det
som också kallas skattefinansierade bankräddningspaket, som
riksdagen/kongressen beslutar om1010.
Därför är beskattning av allmänheten, eller, om man vill, folket som
mjölkko, en mycket viktig hörnsten i den kapitalistiska konstruktionen. Att
jämföra med Benjamin Franklins monetärfinansierade ekonomiska system, där
pengar tillverkades i riklig mängd, kom alla tillgodo, och ägdes direkt av folket
gemensamt, inte av privata bankirer. Där man såg till att ingen brist på pengar
uppstod i samhället, utan tvärt om, samtidigt som man aktivt stävjade inflation,
varför lån från bankväsendet blev lika obehövligt som skatter. Nåväl, som sagt,
var de amerikanska kolonisatörernas självsvåld att tillåta sig detta
samhällsekonomiska experiment med egna penningtillverkande maskiner
(sedelpressar), med Benjamin Franklin i första ledet, inget som gladde
bankväsendet i kolonierna, styrt av europeiska bankirer. Bankirer, som också
utövade inflytande över det mutade och korrumperade engelska parlamentet och
den, kan man förmoda, korrumperade engelska kungen George II (tillsatt av
engelska bankirer). Därför smidde England, med bankirerna i bakgrunden, hela
tiden planer på hur man skulle kunna frånta kolonisterna rätten att bruka egna
penningtillverkande maskiner, planer som man också skulle förverkliga, vilket
skulle bli upptakten till den amerikanska revolutionen. Jag påminner här om
Franklins egna ord:
“The inability of the colonists to get power to issue their own money permanently out of
the hands of George III and the international bankers was the PRIME reason for the
Revolutionary War.
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Kapitel 70
De svåra åren 1764-1773
År 1751 och 1764 utfärdade de engelska kungarna George II respektive George
III var sin lag som väckte stor upprördhet i de amerikanska kolonierna.
Den första lagen år 1751 (Currency Act of 1751)1011 förbjöd de fyra kolonierna i
New England (Massachusetts Bay Colony- vars nordligaste del i dag utgörs av
Maine - New Hampshire, Rhode Island och Connecticut) att tillverka egna1012
sedelpengar. Eller uttryckt på annat sätt, att England förbjöd nybyggarna i dessa
fyra kolonier att använda egna penningtillverkande maskiner (sedelpressar).
Från tidigt 1700-tal och vid olika tidpunkter som startpunkt för varje koloni hade
man tillverkat egna sedelpengar, enligt Massachusettspolitikernas/Benjamin
Franklins monetärfinansierade modell1013, under den period som kallas för
koloniernas ”goda år”. Politikerna, som hanterade de nämnda koloniernas
relativt okomplicerade statsapparater, blev nu alltså tvingade att, i stället för att
tillverka ”egna”, ”inhemska” pengar, börja låna koloniernas betalningsmedel av
utländska banker mot ränta, samt börja ta ut skatter av folket för att finansiera
statsbudgeten, bland annat för att klara nödvändiga investeringar, t.ex. i vägar,
broar och annan infrastruktur. Även människor i gemen i kolonierna, som
behövde pengar för privata investeringar för sin utkomst, t.ex. för att köpa en ko
eller bygga en smedja, tvingades genom de engelska lagarna 1751 och 1764 att
ta lån i banker för den sakens skull mot en förhållandevis hög ränta. Där det inte
ens var säkert att lånen beviljades p.g.a. diskriminering.
Här bör man notera att denna 1751 års lag var det första försöket från
engelsk sida att införa kapitalism1014 i Amerika, och det skedde alltså i New
Englands fyra kolonier. Den engelska överhögheten i form av det engelska
parlamentet och kungahuset, med mäktiga bankirer i bakgrunden, gjorde här
klart att endast, jag säger endast, det kapitalistiska ekonomiska systemet, d.v.s.
utförsel av pengar i samhället via banklån mot ränta, skulle vara tillåtet i dessa
fyra kolonier, en stor förändring jämfört med hur det hade varit dessförinnan
under flera decennier under de goda åren. På den här tiden var ordet kapitalism
ännu inte myntat, men den konkreta innebörden av 1751 års lag hade just den
innebörden, och inget annat. I och med 1764 års lag tretton år senare (Cu. rrency
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Act of 1764)1015, utvidgades förbudet att tillverka egna sedelpengar till att gälla
även de övriga 9 kolonierna, inklusive de mycket självständiga gränstrakterna.
Därmed var all konkurrens till det kapitalistiska systemet undanröjd i samtliga
tretton kolonier. Vidare tvingade 1764 års lag såväl provinsstyrelserna som
allmänheten och entreprenörerna i alla tretton kolonierna att nu börja betala de
sedan länge gällande skatterna till moderlandet England med guld- och
silvermynt. Innan dess hade England accepterat att åtminstone kolonierna
förutom New England betalade dessa skatter i koloniernas egenproducerade
valutor (pounds respektive colonial scripts), eller med vissa eftertraktade varor,
som de handlade med.
De två lagarna (The Currency Act of 1751 respektive 1764) hade den
praktiska betydelsen att två mycket tunga bördor plötsligt lades på samtliga
tretton koloniernas axlar. För nybyggarna i gemen innebar det först och främst
att de inte längre kunde vända sig direkt till provinsstyrelserna för att låna
pengar på ett enkelt och smidigt sätt, där i stort sett alla som behövde lån,
beviljades sådana. Nu tvingades man i stället att vända sig till en mellanhand
(bankerna) som fungerade som en grossist i pengar i samhället, och som tog
betydligt mer betalt (högre ränta) än vad provinsstyrelserna hade gjort. För det
andra innebar det att skatten till England plötsligt skulle betalas med guld- och
silvermynt, ädla metaller som det rådde brist på, och som var svåra att få tag på.
The Currency Act stipulerade att den som inte hade egna guld- och silvermynt,
var tvungen att låna dessa av bankerna. Som jag nämnde tidigare i trilogin1016
rådde det redan före 1764 brist på guld- och silvermynt i kolonierna dels p.g.a.
deras underskott i utrikeshandeln, dels p.g.a. att kolonierna som sagt saknade
egna guld- och silverfyndigheter. Nu förvärrades plötsligt bristsituationen
dramatiskt i och med skattepåbudet. Konsekvensen blev att åtskilliga, vanligt
folk och företagare, ställdes inför akuta problem att få tag på guld- och
silvermynt till de regelbundet återkommande skatteuppbörderna till England.
Skatterna var inte särskilt betungande, men de orsakade ändå frustration i och
med att det att de tvunget skulle betalas med guld och silvermynt.
En annan stor irritationsfaktor var det faktum att kolonisatörerna saknade
representation i det engelska parlamentet som kunde påverka
skattelagstiftningen. Sedda i ett större perspektiv kom 1751 och 1764 års lagar
att bli incitamentet till att England förlorade sina nordamerikanska kolonier, då
lagarna kom att skapa grogrunden för den amerikanska revolutionen. Så stor
samhällsomstörtande betydelse kom de att få. Här rågades måttet när det gällde
engelsk utsugning och översitteri. I och med lagen 1764 var det sålunda slut med
koloniernas egentillverkning av inhemska pengar (fiat-pengar i betydelsen att
de, utan att vara uppbackade av guld, gällde som lagligt betalningsmedel). Och
man fick inte heller använda redan upptryckta sedlar; bruket av inhemska
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valutor förbjöds helt enkelt, med följd att man var tvungna att börja beskatta
folket för att få in pengar till statsbudgeten. Med andra ord en tredje börda som
lades på koloniernas axlar även om denna börda inte reglerades av 1764 års
Currency Act utan trädde fram som en konskevens av att provinsstyrelserna,
precis som den vanliga människan, tvingades börja ta lån mot ränta i banker.
Dessa låns amorteringar och räntekostnader skulle betalas på något sätt
samtidigt som det fanns mängder av ytterligare utgifter i ett läge där man inte
längre fick trycka egna sedelpengar. Lösningen blev att börja ta ut helt onödiga
skatter av folket. Skatter som nu blev påtvingat nödvändiga.

En djup lågkonjunktur med stor social utslagning…
Nybyggarna ställdes inför faktum att gåvornas och lätt- och enkelhetens tid var
förbi. Man ställdes inför att det blev krångligt och svårt att få tag på pengar över
huvud taget, och att få tag på guld- och silvermynt till den engelska skatten.
Bristen på pengar medförde att löner inte betalades ut i samma omfattning som
tidigare, för att ibland till och med avstanna helt. Egentligen nödvändiga
investeringar kom på undantag o.s.v. Vi har inte råd, sade politikerna med en
röst (känns mantrat igen?). Företagskonkurser och privata dito började bli allt
vanligare. Bankerna kom att gång på gång använda den finstilta paragrafen i
skuldbreven och tilltvingade sig på så sätt skuldsatta människors tillgångar och
egendomar. Det vill säga samma scenario som utspelas i nutidens USA efter
Lehman Brother-kraschen den 15 september 20081017, som drabbade många
människor. Då, 1764 fram till 1773, började i kolonierna hus och hem,
djurbesättningar, jordplättar, skogs- och vattenarealer, d.v.s. allt av värde som
människor kunde tänkas äga, att alltmer övergå och koncentreras till att ägas av
banker. Bankerna fungerade som dammsugare genom att suga upp dessa
egendomar stegvis, precis som mönstret är just nu i Amerika. Människor som
blev av med sina hem hade plötsligt ingenstans att ta vägen, och fattigdom,
tiggeri och social utslagning blev alltmer påtagligt. Till slut kom människor,
som tidigare kanske hade bott välmående på egna täppor och i bondgårdar, att
bo i ruckel, eller dök upp som tiggare vid vägkanterna och inne i städerna1018.
Den sociala utslagningen och arbetslösheten, som tidigare varit något nästan
okänt - i Pennsylvania helt okänt - vilket Benjamin Franklin skriver om i ett av
sina berömda brev, blev nu en vanlig syn i samtliga tretton kolonier. Bara ett år
efter den andra lagens införande år 1764 var eländet fullt synligt i Pennsylvania.
Många nybyggare insåg att det höll på att bli lika illa ställt som i det gamla
hemlandet. Det förlovade landet höll inte längre måttet1019. Man ställde sig
allmänt frågan, med vilken rätt det engelska kungahuset och parlamentet, med
europeiska bankirer i kulisserna (åtminstone engelska, tyska, italienska,
1017

http://en.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers
http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy_of_Lehman_Brothers
1018
Hodgson Brown, Ellen (2007) Bankerna och Skuldnätet, s. 39
1019
Se analys del II kapitel 26, 69, 73 och 85
744

franska), som inte brydde sig ett skvatt om vanligt folk, satte sig över
kolonisatörerna? Ty det var så den utländska överhögheten och bankirmakten
betedde sig. Människor i kolonierna såg nu cynismen tydligt. Den dröm som
talade om Amerika som det förlovade landet1020, där det rådde mindre statsmakt,
mindre skatter och mer frihet, hade skingrats. Nu började det i stället bli som det
hade varit därhemma: byråkratiskt krångel, och politiker som ständigt upprepade
samma mantra, att det tyvärr inte fanns några pengar. Allt skulle det sparas och
snålas på. En stor kontrast jämfört med de goda åren.

Bankerna ljög om sina pengar…
Även bankerna lånade ut papperspengar. Men till skillnad från kolonisatörernas
egna colonial scripts, påstods bankernas papperspengar vara uppbackade av
guld. Vad vanligt folk inte visste, var att den tidens privata bankirer i kolonierna
ljög folk rakt upp i ansiktet angående att bankernas gulduppbackning var att lita
på1021. Människor informerades inte om de banksedlar som de privata bankerna
lånade ut, både till provinsstyrelserna och till folket självt, i själva verket helt
och hållet saknade gulduppbackning. Det var rätt och slätt ett falskt påstående,
detta att bankerna i kolonierna skulle ha hundraprocentig gulduppbackning för
de pengar de lånade ut, ja, uppbackning med eget guld över huvud taget.
En del bankirer började mitt i detta skeende dessutom plötsligt flytta guld
(som egentligen tillhörde rika depositörer) över Atlanten till England, Frankrike,
Nederländerna, Tyskland, Italien etcetera, vilket orsakade ännu större brist på
utlåningspengar i Amerika, eftersom bankerna (på den tiden) bara kunde låna ut
pengar i relation till befintliga gulddepositioners1022 storlek. Bankerna gjorde
gällande att de var tvungna att begränsa penningutlåningen i kolonierna, p.g.a.
att det nödvändiga uppbackningsguldet (egentligen guld- och silvermynt)
behövdes i Europa. Detta innebar att denna bankmakt medvetet och
manipulativt, förutom sitt grundbedrägeri i form av påståendet om att ha eget
guld, framkallade en accentuerad brist på både banksedelpengar och guld- och
silvermynt i kolonierna, förutom den brist som systemet med utlåning mot ränta
orsakar i sig1023. Där klargörs ju att utlåning mot ränta ofelbart alltid förr eller
senare leder till brist på pengar i samhället, p.g.a. att det handlar om ett
pyramidspel (den matematisk omöjliga situationen1024). Denna sålunda av flera
orsaker framkallade brist på pengar i kolonierna medförde här en allt mer
svårartad lågkonjunktur under perioden 1751 fram till 1773. Att det var så svårt
att få tag på pengar var den främsta orsaken till att arbetslösheten och den
sociala utslagningen ökade i den grad den gjorde.
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Kapitalism är medvetet designad för att skapa brist på pengar i
samhället…
Ja, även i högkonjunkturer1025. Det uppstår en kamp om de pengar som finns ute
i samhället som att alla slåss om en kaka som är medvetet cyniskt designad att
inte räcka till alla. Konsekvensen är därför att många människor lider brist på
pengar samtidigt som en del tillskansar sig pengar i övermått, och ofta på de
övrigas och samhällets bekostnad.
Här skulle jag ett ögonblick åter vilja knyta an till centralbankschefen
Hjalmar Schacht1026 i 30-talets Tyskland1027. Schacht studerade nämligen noga
de amerikanska koloniernas ekonomiska historia. Särskilt Benjamin Franklins
väl fungerande monetärt finansierade system1028, men också president Abraham
Lincolns närliggande system, som i grunden var en vidareutveckling av
Franklins ekonomi: Lincoln gav inte, som Franklin, ut sedlar i form av
låtsasskuldsedlar, utan Lincolns greenback dollar-sedlar var öppet (officiellt)
fiat-pengar med status av att vara lagligt betalningsmedel. Schacht gjorde ytterst
noggranna jämförelser mellan de centralbanksekonomiska1029 och monetärt
finansierade ekonomiska systembyggena. Han gjorde också noggranna
detaljjämförelser mellan Franklins och Lincolns inbördes i vissa avseenden olika
monetärfinansierade ekonomiska system, och såg fördelarna och nackdelarna
med de båda varianterna. Det var på så sätt som Schacht kom fram till en rad
mycket viktiga slutsatser: dels hur ett monetärt finansierat ekonomiskt system
bör vara konstruerat för att det skall ”fungera väl” beträffande att inte framkalla
inflation, men också avseende flera andra saker, som jag tillsammans analyserar
som Schachts 11 samhällsnycklar för en väl fungerande monetärt finansierad
ekonomi i tidigare kapitel i trilogin1030. Man kan säga att Schacht blev med tiden
expert på dessa två helt olika ekonomiska system: centralbanksekonomi
(kapitalism) och väl fungerande monetärt finansierad ekonomi. Hur många
nationalekonomer har i dag den kompetensen? Ytterst få, är min gissning.
Idag utbildas nationalekonomer huvudsakligen i att tänka i
centralbanksekonomiska termer. Man får i mycket liten utsträckning träna sig
rent praktiskt i hur det går till att leda en väl fungerande monetärt finansierad
ekonomi av den typ som Schacht ledde, som åtminstone under Schachts tid i
ledningen, verkade relativt människovänligt, genom de häpnadsväckande
kraftfulla egenskaper Schachts 11 ”samhällsnycklar” gav upphov till. Schacht
gjorde sålunda många viktiga konstateranden, där de viktigaste kom till uttryck
i hans 11 avgörande ekonomiska ”samhällsnyckar”, när han 1934 skapade
fundamentet för den tyska ekonomi, som, frånsett det människovänliga inslaget,
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som bara verkade tillfälligt, kom att gälla till och med andra världskriget. Här
lade Schacht fram sina teser om vad man obligat måste ha i åtanke, om det hela
skall fungera, bland annat för att det inte får uppstå hämmande brist på pengar i
samhället (det som de amerikanska kolonierna kom att lida så förskräckligt av
efter 1751), samt åtgärder mot destruktiv inflation.
Schacht såg solklart vari det centralbanksekonomiska systemets, d.v.s.
kapitalismens, värsta avigsidor ligger: där bristen på pengar är ett
framstegshämmande självändamål i systemet, en brist som stimulerar det som är
kapitalismens livsnerv: utlåningen av pengar mot ränta. Samtidigt som samma
utlåning mot ränta i sig accentuerar bristen. Det vill säga att vi här bevittnar en
sann ”ond cirkel”, som obönhörligt på sikt står sönder samhällsstrukturer på den
breda massans bekostnad. Denna brist kan sedan i ett system, där pengar backas
upp av guld, ytterligare förvärras genom att aktörerna manipulerar
guldtillgången. Det var Hjalmar Schacht som krasst och sakligt konstaterade, att
det var genom de två engelska lagarna 1751 respektive 1764 (The Currency
Acts) som kapitalismen infördes i första omgången i Amerika. Detta kom tydligt
till uttryck i de omfattande förhören med Schacht i Nürnbergrättegångarna efter
kriget. Förhörsdetaljerna finns arkiverade i rättegångsprotokollen. Protokoll som
dagens nationalekonomer mycket sällan eller aldrig refererar till, trots att det är
här som nycklarna finns till hur man bygger ett sant välmående och blomstrande
samhälle, om man är intresserad av den saken. Dessa protokoll med förhören av
Schacht är inte i första hand intressanta ur synpunkten Tyskland, utan mer därför
att de speglar hur de amerikanska kolonisatörerna, utifrån Benjamin Franklins
riktlinjer, gick till väga, när de under ”sina goda år” (och innan dess även i
Massachusetts på 1690-talet) byggde sitt blomstrande, människovänliga
samhälle, med Pennsylvania som paradexempel. Och även hur president Lincoln
lyckades med konststycket att klara den hart när omöjliga moment 22-situation,
som finansieringen av nordstaternas del i inbördeskriget och deras dåvarande
statsbudget innebar, utan att behöva ta ett enda lån från bankirerna på Wall
Street. Lincoln genomskådade helt enkelt kapitalismen, vilket upprörde
bankirerna mycket, eftersom de genom Lincolns ”tilltag” var nära att förlora
greppet om det amerikanska samhället.
Det var dessa idag lika känsliga kunskaper och insikter som Schacht sedan
till stora delar helt enkelt härmade, när han med exempellös framgång tog
Tyskland ur 30-talsdepressionen på blott två år mellan åren 1934-1936. Som
sagt, omfattade Schachts 11 samhällsnycklar också hur inflation skall bemästras
i en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi, ett nog så viktigt kapitel.
Tidigare1031 gick jag igenom Schachts 6:e samhällsnyckel: Att alltid ha en
reglerventil mot inflation på plats. I trilogins del III detaljutvecklar jag hur en
sådan samhällsnyckel bör vara designad för att vara optimal. Inflation kan
undvikas, om man som finansminister vet exakt vilka mekanismer som styr en
ekonomi. Då kan dessa mekanismer skickligt regleras och pareras.
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Jag upprepar dels därför att det är viktigt, dels då den saken gång på gång
sopas under mattan av dagens nationalekonomer, som trosbekänner sig till det
kapitalistiska systembygget: Kapitalism är ett ekonomiskt system, där brist på
pengar medvetet framskapas i syfte att gynna systemets upphovsmän på den
breda massans bekostnad. I min trilogi går jag i detalj igenom de fyra mål som
kapitalismens upphovsmän dag ut och dag in förverkligar med hjälp av sitt
verktyg kapitalism. Dessa fyra mål1032 är:
1) Att lägga hämsko på ett lands demokratiska utveckling i syfte att underlätta
sin egen fortsatta verksamhet1033.
2) Att göra vinster1034 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 gagn1035.
4) Att göra den globaliserade världsekonomin till ett jättelikt kasino1036.
Här vill jag att du skall se att samhällsbrist på pengar skapar, som vi är
införstådda med vid det här laget, ett behov i samhället att låna dylika, för att
kunna realisera mänskliga projekt och drömmar. Något som i det långa loppet
ensidigt gynnar långivarna och missgynnar låntagarna respektive samhället, i
och med att systemet ofelbart leder till uppbyggnad av destruktiva
skuldpyramider, ytterst därför att ränta blandas in i låneprocessen. Klarare än så
kan det inte uttryckas. Kapitalismen tillåter sålunda inte att mer än några
förhållandevis få får det bra i samhället. Resten är dömda till att bli förlorare
därför att systemet som sådant är konstruerat på detta sätt. Det finns inte
utrymme för fler än några förhållandevis få att få det riktigt bra. Utrymmet som
finns är så litet att en hård kamp uppstår om vilka som skall bli de få vinnarna på
restens bekostnad. Därför är kapitalism objektivt och sakligt betraktat, ett
hänsynslöst, hjärtlöst och brutalt system - förutom att det är synnerligen
ineffektivt, om man vill att samhället skall göra verkliga framsteg när det gäller
välfärdsbyggande: ständiga påståenden om brist på pengar skapar politiska
argument för att hålla tillbaka eller montera ned uppnådd social välfärd1037.
Den blygsamma välfärd som idag tillåts komma till uttryck, finansieras med
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i själva verket fullständigt onödiga skatter. Det kapitalistiska systemet
framtvingar ekonomiska och sociala kriser, som systemets arkitekter tillika
verkmästare, storspindlarna, som har överblick över helhetsbilden, i varje
ögonblick manipulativt hanterar i syfte att förverkliga sina fyra mål 1038.
Häpnadsväckande nog är deras slutmål att bygga ett eget globalt plutokratiskt
imperium, med resten av mänskligheten som ett fogligt förslavat kollektiv till
deras tjänst. Mycket av vägen dit är redan avverkad medelst systematiskt
genomförda omfördelningar av materiella värden, samt under det senaste halva
seklet utförda nedmonteringar av uppnådd välfärd. En outbildad och apatisk
allmänhet utan självförtroende är förhållandevis lätt att styra. Kapitalism som
system är helt enkelt en fråga om ett jättesabotage mot mänskligheten i stort, där
en liten elit, som vi nu vet vilka de är som grupp betraktade, skor sig på
massornas livskvalitet. Det är den krassa och sakliga bilden i stort av
kapitalismen. I Amerika, som kanske är den del av världen som mest har
präglats av rå kapitalism, introducerades systemet under åren 1751-1773.

De svåra åren slog sönder det amerikanska samhället i tusen och
en detaljer…
Den frihet, som man som invandrare till Amerika så innerligt eftertraktade,
började sålunda allvarligt att naggas i kanten under ”de svåra åren” 1764-1773.
Utbredd arbetslöshet och social utslagning tärde då på sinnena, och tvånget att
fjäska inför banken för att få låna pengar gjorde inte saken bättre. Ja, det senare
kände man igen från hemlandet. Skatter införs, den ena efter det andra, även om
det i sanningens namn inte handlade om särskilt höga skatter till att börja med
som jag nämnde tidigare. Men det såg oroväckande ut, ty för nyanlända
invandrare påminde det om situationen hemmavid. Var detta verkligen det
förlovade landet, frågade man sig?
Politikerna motiverade införandet av skatterna med att man dels behövde
pengar till provinsstyrelsernas utgifter, dels för att få råd att amortera på
”statsskulden” och betala räntor, samt för att få råd att bygga broar, vägar,
kanaler etc. Kort sagt det som idag kallas statsbudgeten. Skatterna till England
sågs dock inte som något stort problem. De var inte betungande. De handlade
om någon eller på sin höjd några få procent av inkomsterna. Däremot upprördes
man som sagt över att man inte fick representera i det engelska parlamentet,
vilket omöjliggjorde påverkan av de lagar som påfördes kolonierna. Man ville
ha medbestämmande, men förvägrades detta. Det fanns förvisso kolonisatörer
som menade att de engelska skattelagarna var illegitima, men det skall betonas
att den saken aldrig utgjorde någon verklig grund för den revolution som senare
följde.
Som vi vet vid det här laget, grundades revolutionen på att man inte fick
tillverka och använda egna pengar, utan pådyvlades ett ekonomiskt lånesystem
1038
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som bara innebar nackdelar1039. Vidare att den skatt man betalade till England,
skulle betalas med guld- och silvermynt, som man inte ägde, utan som man
tvingades låna till mot ränta i utländska banker. En allt större avsky mot den
engelska överhögheten gjorde sig gällande i de amerikanska lokalsamhällena.
Dock väcktes självständighetstanken som en bred folklig kraft först ett par år
efter att revolutionen hade lösts ut, alltså ganska sent. Det var den engelska
kungen George III:s informella krigsförklaring, detta att stormakten England
med våld och försåt försökte kväsa lydkolonierna i Amerika, som väckte vreden
och frigörelsetanken. Mer om detta strax.
Men först sålunda hur kolonisatörerna upplevde ”de svåra åren” 1764 1773, då en kapitalistisk administrationsapparat kom att växa fram i kolonierna.
Denna baserades på att även de koloniala provinsstyrelserna genom de nämnda
lagarna skulle tvingas grunda sina respektive ekonomier på lån mot ränta, vilket
ledde till att de byggde upp ”statsskulder”. Sålunda i princip samma utveckling
som vi ser i dagens USA. Koloniernas administrationsapparater, liksom
kolonisatörerna själva, kom under perioden 1751 - 1773 de facto att bli alltmer
styrda av bankväsendet, som hade sina rötter i Europa. Allt fler regler,
inskränkningar och utökad byråkrati kom att styra människornas vardag. Det
förlovade landet levde inte längre upp till sitt forna rykte. De tre idealen: mindre
statsmakt, mindre skatter och mer frihet kom alltmer i skymundan, och det
allmänna samtalet i nybyggarsamhällena handlade alltmer om den utökade
statsmakten, de ökade skatterna och den beskurna friheten, allt en följd av de två
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Illusionen med de politiska partierna (Demokratiillusionen; Den 2:a samhällslögnen; Den 2:a
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Illusionsnumret med utlåning av pengar mot ränta i uppnående av åtminstone fyra mål (Illusionen med det
gigantiska pyramidspelet; Den 3:e samhällslögnen; Den 3:e samhällsillusionen) - se analys i del I kapitel 6 och
10, samt i del II kapitel 9-17, 46 och 70
Vinstillusionen (Illusionen att affärsmässiga verksamheter måste gå med vinst; Den 4:e samhällslögnen; Den 4:e
samhällsillusionen) - se analys i del I kapitel 2, 3, 5-6, 8-10, 12, samt i del II kapitel 3, 6, 8-12, 16-17, 19-26, 2930, 32, 34, 44, 46, 48-49, 51-57, 63-66, 70, 81, 83
Illusionen att samhället inte klarar en bankkollaps (Illusionen att bankräddningspaket är nödvändiga [det 3:e
svärdets illusionsnummer]; Den 5:e samhällslögnen; Den 5:e samhällsillusionen) - se analys i del I kapitel 6,8-9,
samt i del II kapitel 6, 8, 22, 51, 62, 64-66, 71, 73
Illusionsnumret med den tyska hyperinflationen (Illusionsnumret där den tyska centralbanken spelade under
täcket med riskkapitalister (institutionella investerare) 1919 – 1923; Den 6:e samhällslögnen; Den 6:e
samhällsillusionen) - se analys del II kapitel 24-26, 32, 35, 38, 40-42, 62, 68
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samhällslögnen; Den 7:e samhällsillusionen) se analys del II kapitel 45, 47, 59, 79-81
Illusionsnumret med perfekt penningförfalskning (Det perfekta brottets illusionsnummer; Den 8:e
samhällslögnen; Den 8:e samhällsillusionen) - se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 2425, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50, 55, 57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
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samhällslögnen; Den 9:e samhällsillusionen) - se analys del II kapitel 50 och 59
Illusionsnumret med att tjäna ränta och pantvärde (Illusionen med ”lastbilen” och utlåningspengarna; Den 10:e
samhällslögnen; Den 10:e samhällsillusionen) - se analys del II kapitel 51, 54-55, 59, 63, 65-66
Illusionsnumret att med hjälp av statsmakten införskaffa stora depositioner (De stora depositionernas
illusionsnummer; Den 11:e samhällslögnen; Den 11:e samhällsillusionen) - se analys del I kapitel 4,5 och 10,
samt del II kapitel 9,10-11, 16, 24,28, 31-33, 44-45, 47-48, 50-51, 53-57, 59, 61-66, 70-71,73-76, 78-82
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engelska lagarna år 1751 respektive 1764, embryot till hur dagens amerikanska
statsmakt är uppbyggd på kapitalistisk grund.

Jämförelse med hur det har blivit i det moderna Amerika…
Denna utökade statsmakt, som alltså slog rot under de svåra åren i kolonierna,
har med tiden utvecklat en långt gången Big Brother-mentalitet i linje med
kapitalismens stora målsättningar. En mentalitet som idag är konkretiserad i den
integritetskränkande lagen Patriotic Act, assisterad av det nationella
övervakningsorganet Homeland Security, som i princip har förvandlat USA till
ett orwellskt övervakningssamhälle, som detaljerat lagrar integritetskränkande
fakta om sina medborgare vilket bland annat whistleblowern, tidigare NSAanställde, Edward Snowden och den engelska dagstidningen The Guardian
tydligt gjort klart för det amerikanska folket och världen i juni 20131040. Dagens
USA har utvecklats till en nation som vid sina gränskontroller tar emot
nyanlända besökare på flygplatser och vid andra passerkontroller med
misstänksamhet, ja, oartigt, ibland till och med integritetskränkande, skulle jag
vilja säga. Jag hör själv mött denna påträngande oartighet och den känns
otrevlig. Som besökare får man finna sig i att bli intimt utfrågad om både det ena
och det andra, misstänkliggjord, och ibland kroppsundersökt inpå bara skinnet.
Den officiella motiveringen har alltmer kommit att bli, att ”den som inte har
något att dölja, har heller inget att frukta”. Det vill säga en statskontrollerad
psykologi som bygger på att alla har något dölja, och därför något att frukta.
Finns det någon människa som inte har en eller flera personliga hemligheter,
som man inte vill dela med andra? Alla har i princip ”något” att frukta. På så vis
implementerar övervaknings-USA en grundatmosfär av rädsla i det amerikanska
samhället, ett samhälle som i sitt ursprung och i sin grund är storartat och
visionärt. Då skall man komma ihåg, att det är själva målet för den dolda makten
att skapa rädsla i samhället, vilket sålunda sker under idogt omtuggande av
mantrat: den som inte har något att dölja, har heller inget att frukta, vilket
rättfärdigar övervakningen.
I Sverige är tendensen densamma, även om man i USA och särskilt i
England, har hunnit betydligt längre på denna väg, de små stegens tyranni. Små
steg, år efter år, allt enligt principen om det sluttande planets strategi. ”Man
vänjer sig, även vid sådant man för bara några årtionden sedan ansåg som
groteskt”, som en svensk oppositionspolitiker mot övervakningssamhället har
uttryckt saken. Självklart är det allvarliga ting jag tar upp här, så allvarliga för
den enskildes integritet, att jag har anledning att återkomma i trilogins del III
med en särskild delanalys av saken. Det finns nämligen ett stort inslag av
hjärtlöshet och psykologisk manipulation i det hela, som tillåts styra hela
samhället, parallellt med att detta samhälle utsätts för umbäranden av varierande
art och grad, och välfärds- och demokratinedmonteringar. Resultatet blir ett
samhälle utan den naturliga livsglädje, som livet i sig är ämnat att ge alla och
1040
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envar. Är det ett sådant samhälle vi vill ha, i Sverige eller annorstädes,
exempelvis i Amerika? Är ett sådant samhälle människovänligt?
Här kan man ju invända, att vi trots allt lever i en bister verklighet med
terrorism och grov kriminalitet, och att övervakningssamhället är en naturlig och
nödvändig följd av den saken. Men stämmer verkligen detta resonemang, när
man tänker efter närmare? Istället är det ju så att terrorismen och den nämnda
kriminaliteten är en följd av i första hand materiella snedfördelningar världen
över, orsakade av en långt värre dold kriminalitet, nämligen de oegentligheter
som pågått i århundraden, och som i vår tid eskalerar mot sitt slutmål, d.v.s. den
organiserade högintelligenskriminialitet som är temat för denna trilogi. Här
gäller det sålunda att anstränga sig för att skilja på hönan och ägget. Vill man
komma till rätta med något ont, måste först själva roten till det onda identifieras.
I det här fallet är detta det ekonomisk-plutokratiska system som kallas
kapitalism som är det ondas rot. Och först när den roten är avlägsnad, kan ett
verkligt människovänligt samhälle börja byggas. Sålunda bör man här ha klart
för sig, att dagens moderna amerikanska statsapparat har utvecklats till något
fullständigt väsensskilt jämfört med kolonisatörernas revolutionsideal: mindre
statsmakt, mindre skatter, mera frihet. Dessa tre ideal var en hjärtesak och helt
vägledande för koloniernas nybyggare under det sena 1700-talet.

Kolonisatörerna mindes hur bra man hade haft det…
Dagens amerikanska politiker tar sällan eller aldrig upp hur det har gått med
dessa ideal mindre statsmakt, mindre skatter, mera frihet, d.v.s. hur dagens
samhällssituation ser ut jämfört med revolutionsmålen, och hur det var under
”de goda åren” i de amerikanska kolonierna. I december 2012 utgjorde den
federala skatten ca 15-16 procent av BNP i USA, medan skattetrycket, med
delstatliga skatter inkluderade, ligger på runt 32 procent av BNP. Enligt Ellen
Hodgson Brown (år 2007) i hennes bok Bankerna och Skuldnätet är det
genomsnittliga amerikanska skattetrycket ännu högre, när samtliga skatter, d.v.s.
även de indirekta, räknas in. Här bör man förstå att skatter av nämnda dignitet
inte fanns ens i revoltörernas vildaste fantasi eller bland deras värsta farhågor.
Den tidens förhållandevis mycket milda skattetryck var, som sagt, ingen orsak
till revolutionen. Den revolutionära kraften hade i stället sin grund i att
människorna for illa, p.g.a. de påtvingade välfärdsnedmonteringar som vidtogs
under de svåra år som föregick revolutionsutbrottet år 1773.
Samhällsförsämringar som sålunda i sin tur var en följd av överhetens påbud om
en låne- och ränteekonomi, i skarp kontrast till hur det hade varit dessförinnan.
Kolonisatörerna mindes självklart hur det hade varit under den goda perioden
1723 - 1750. Man mindes hur bra man hade haft det. Man hade något att
jämföra med.
I dagens USA har man inget att jämföra med. Ingen som längre minns, och
inga, eller ytterst få, historieböcker som berättar sanningen. Istället mörkläggs
verkliga förhållanden, som kan tänkas användas som jämförelse, och andra
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känsliga detaljer, exempelvis att kolonisatörerna ägde egna penningtillverkande
maskiner, och hur ekonomiskt välmående man av den orsaken var i vissa av
kolonierna, särskilt i Pennsylvania under i första hand Benjamin Franklins
framsynta ledning. Här fanns en genuin vilja att bistå och ta hand om varandra,
och man kunde umgås och njuta av livet tillsammans, därför att det fanns ett
överflöd av pengar och förutsättningar, som räckte till alla. Kolonistyrelserna
behövde inte skuldsätta sig under den här perioden. Något motsvarande
”statsskuld” fanns inte. Inga skatter behövde tas ut från folket för
”statsbudgetens” finansiering, eftersom denna finansierades med de sedelpengar
man själva tillverkade. Människor kunde i stor utsträckning förverkliga sina
livsmål utan att tvingas ta lån. Ja, landet ”fyllt av mjölk och honung” tycktes här
ha blivit verklighet.
Under det att revolutionen samlade kraft i mitten på 1770-talet, insåg allt fler
nybyggare att det var de två lagarna från år 1751 respektive 1764, proklamerade
av George II och George III, som var den egentliga orsaken till att det hade
blivit sämre. Man mindes hur lätt det hade varit att få tillgång till pengar, när det
var de egna politikerna som vevade fram dessa med hjälp av Benjamin Franklins
omgjorda boktryckarpress. Man mindes att man lätt hade kunnat få tag på
pengar genom sina politikerkontakter, även om man råkade vara enkelt klädd
och oren under naglarna, d.v.s. bara sig själv, utan att behöva fjäska. Att man
inte hade behövt visa upp vare sig pant eller säkerhet, om extra pengar (i
realiteten lån mot låg ränta) behövdes. Det hade räckt med ett rejält handslag
samt förtroende för varandra. I vissa fall var det pant som gällde, men det
förekom inte, som nu när det hade blivit sämre, brutala utmätningar, där folk
gjordes hemlösa och förlorade sitt pick och pack och ägande, om man inte
omedelbart kunde betala det man var skyldig banken.
Det var när kapitalismens privata banker gjorde sina utmätningar, som
brutaliteten hade börjat. Innan bankernas lånesystem hade införts, hade
kolonistyrelsen (staten) alltid varit lyhörd för förhandling och uppskov, varpå
lånet kunde återbetalas senare, om man satt illa till. Den tidens kolonistyrelse
hade nämligen ingen som helst brist på pengar, dagens till leda anförda statliga
och kommunala problem, utan det var mera en etisk-moralisk fråga, att hade
man beviljats ett lån, skulle lånet också återbetalas, åtminstone vid någon
tidpunkt. Samtidigt fick staten genom överenskommelsen om återbetalning, en
reglerventil mot inflation på plats, då man här hade en möjlighet att vid behov
kunna återta pengar från samhällsmaskineriet.
Sammanfattningsvis kan man säga att människor i gemen behandlades på ett
människovänligt sätt under ”de goda åren” i kolonierna, för att dessa sedan, när
det kapitalistiska banksystemet med utlåning mot ränta under stränga former
gjorde sitt intåg i och med de efterföljande svåra åren, kom att behandlas på ett
diametralt motsatt sätt. Det var då det mentala klimatet övergick till att bli hårt
och kallt i kolonierna. Kolonisatörerna hade också i minne att kolonistyrelserna
inte hade behövt ta ut några skatter alls, eller i vissa fall på sin höjd blygsamma
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skatter, eftersom styrelserna generellt sett tryckte upp så mycket egna pengar
som de behövde för sina utgifter. Eventuellt förekommande blygsamma skatter,
i kombination återbetalningsvillkorade utlåningspengar1041, var den reglerventil
mot inflation som provinsstyrelserna använde sig av, i de fall reglerventil över
huvud taget behövdes. Det var många goda saker man kom ihåg från de goda
åren, och dessa minnen diskuterades, både folk i gemen sinsemellan och mellan
folk och politiker. En stämning byggdes upp, som bars av dessa hågkomster, då
Amerika verkligen var det förlovade landet som levde upp till de tre idealen:
mindre statsmakt, mindre skatter och mer frihet.

Dagens moderna Tea party-rörelse i USA…
Denna talar om ” mindre statlig styrning” och ”mindre skatter”, men inte alls på
det tydliga sätt, med hänvisning till Amerikas forna revolutionsideal, som jag
gör här. Dagens konservativa Tea party-rörelse1042 berättar inte på något vis
djupgående, och absolut inte i klartext, om vad som hände samhällsekonomiskt i
kolonierna under först ”de goda åren”, och sedan under de avlösande ”svåra
åren” före den amerikanska revolutionen. Och inte heller vad som sedan hände i
det avseendet under själva revolutionsåren, och under åren efter revolutionen
fram till 1791, då kapitalismen ånyo till fullo kopplade sitt järngrepp om det
nyfödda USA. Jag ser att den moderna Tea party-rörelsen i stället väljer att tala
om mindre skatter på ett sätt som går kapitalismen till mötes. Man talar om
skatter på ett sätt som indirekt stödjer centralbanksekonomiskt tänkande (mindre
skatter, underförstått finansierat genom ökad utlåning mot ränta till såväl stat,
företag, som samhällets enskilda invånare).
När jag som konstitutionell logiker hör företrädare för den moderna Tea
party-rörelsen tala om mindre skatter, självklart inom ramen för Amerikas
kapitalistiska system, ser jag att den logiska konsekvensen av mindre skatter (till
priset av ökad utlåning) med nödvändighet kommer spela kapitalisterna i
händerna, eftersom det kommer att innebära att bristen på pengar i samhället
kommer att accentueras. Denna logiska slutsats följer av att utlåning mot ränta
(kapitalismens hörnpelare) i samhället, ofelbart genererar en proportionell brist
på pengar1043. Tea party-rörelsen är därför att betrakta som en i grunden
kapitalistisk rörelse, även om den ger sken av att tala revolutionärernas språk
(mindre stat, mindre skatter). Jag har aldrig hört att Tea party-rörelsen berättar
för det amerikanska folket att revolutionen exploderade fram därför att det
dåvarande amerikanska folket hade fått nog av kapitalism under de revolutionen
föregående nio åren. Jag hör inte att den moderna Tea party-rörelsen berättar ett
ord om det gigantiska pyramidspelet och den omfattande urkundsförfalskningen
som ständigt pågår inom det privata bankväsendet i USA. Man berättar heller
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inte hur det rent faktiskt gick till när kapitalismen infördes i Amerika, genom de
två lagarna år 1751 och 1764 (The Currency Acts). I stället talar man om
kapitalism som det enda och självklara alternativet, varför det lika självklart
måste vara inom detta systems ramar som deras föreslagna skattesänkningar är
tänkta att ske.
Men det är här det skär sig: Skatter är en synnerligen viktig byggsten i
kapitalismen. Det är med hjälp av skatter som den obligata återbetalningen av
statsskulden och även betalningen av statsskuldens räntor är ämnad att ske. Och
det är med hjälp av skatter som statens omfattande utgifter, statsbudgeten, i
längden skall betalas. Att då högljutt tala om mindre skatter inom ramen för
kapitalism, måste ofrånkomligt undergräva statens möjligheter att sköta sina
utgifter och uppgifter. Såvida inte... ökat statligt låntagande tillfälligt lappar
över statens uteblivna skatteintäkter. Vilket i förlängningen kräver ökade skatter
för att hålla jämna steg. Därmed är det bevisat att Tea party-rörelsens idoga tal
om lägre skatter inom ramen för ett kapitalistiskt system är rent nonsens, annat
än möjligtvis som en tillfällighetslösning, i så fall i sin förlängning med ökad
skatt och ökad statsskuld (som redan är astronomisk) som konsekvens.
Som Benjamin Franklin visade för drygt två och ett halvt sekel sedan, och
som jag visar i denna text, är skatter, vare sig de är låga eller höga, inte
lösningen på problemet, om man vill bygga välfärd. Det bästa och enklaste är att
skatter helt och hållet avskaffas. Men det kräver i så fall att ett nytt ekonomiskt
system ges möjlighet att ersätta dagens utbredda ofullkomliga kapitalistiska dito.
Benjamin Franklin visade på sin tid vägen, medan Abraham Lincoln sedan
förfinade Franklins modell genom att avskaffa dennes låtsasskuldsedlar till
förmån för fiat-pengar (sedelpengar utan gulduppbackning, där sedlarna var i
lag reglerat betalningsmedel, på engelska legal tender, som enbart byggde på
förtroende. Detta var kontentan i Lincolns Legal Tender Act år 1862). Däremot
är det oklart om Lincoln ”gick hela vägen”, d.v.s. om hans statligt tillverkade
dollarsedlar även ägarskapsreglerades, som initialt statens egendom, vilket är
ett tvingande kriterium när det gäller äkta fiat-pengar. Lincolns ”ofinansierade”
sedlar (i den bemärkelsen att de enbart byggde på förtroende) fördes ut i
samhället som en bytesvara, i enlighet med de fyra regler (metoder) som
Benjamin Franklin som föregångare hade använt sig av1044. I trilogins tredje och
sista del vidareutvecklar jag själv som ett förslag, byggt på matematisk-logisk
grund, Lincolns ekonomiska system till att omfatta moderna krav. Mitt förslag
gör systemet mera effektivt och smidigt, samtidigt som principen med äkta fiatpengar införs, och begreppet människovänlighet definieras och regleras
konstitutionellt.

1044

Som jag ingående beskriver i kapitel 28-31 i del II
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Verklighetens Tea party i Bostons hamn den 16 december 1773…
Koloniernas nybyggare insåg att lösningen på det låneelände mot ränta,
inklusive det bankberoende, som hade införts i och med lagarna år 1751 och
1764, låg i att resolut ta bort det lås och den bom som det engelska parlamentet
hade satt för kolonisternas egna penningtillverkande maskiner
(sedeltryckpressarna). Till att börja med vågade man inte fullt ut skrida till
verket, utan man nöjde sig med att diskutera det hela. Samtidigt försämrades
saker och ting, vilket lämpligen kan jämföras med vad som pågår i dagens USA,
där banker lägger beslag på människors hus och hem. Eller med det som i juni
2011 hände i Wisconsin, där guvernören i samarbete med ett antal
delstatspolitiker kuppartat genomförde stora ekonomiska försämringar för bland
annat de offentliganställda i denna delstat (kraftiga nedskärningar i
pensionssystemet och sjukförsäkringen, samt att de anställdas rätt att förhandla
kollektivt om löner och förmåner togs bort). Ett ytterligare exempel är den
drastiska åtgärden år 2013 att amerikanska staten helt plötsligt genom sin
försvarsminister låter meddela det impopulära beslutet att ca 600 000
civilanställda inom USA:s försvar under 11 dagar blir utan lön därför att staten
måste spara pengar. Att det tyvärr råder brist på pengar.
Dessa aktuella händelser påminner starkt om det som upprepat hände under
den prerevolutionära tiden i kolonierna: helt onödiga socio-ekonomiska
försämringar på löpande band. Händelsen i Bostons hamn den 16 december
17731045, som kommit att symbolisera upptakten till revolutionen, d.v.s. då en
grupp om ca 50 uppretade nybyggare, en del utklädda till mohawk-indianer,
äntrade tre brittiska tehandelsfartyg, och i protest mot engelska skattepålagor
(bland annat på te), vräkte en stor mängd lådor med te över bord, var egentligen
bara droppen som fick bägaren att rinna över. Teskatten i sig var inte särskilt
provocerande, även om den stack folk principiellt i ögonen. Plötsligt var
revolutionen ett faktum i kolonierna. Här förlöstes plötsligt en kolossal kraft, till
vilken hörde att alla de 13 kolonierna satte igång sina avsomnade gamla
sedelpressar igen och återupptog tillverkningen av egna sedelpengar i full skala,
den här gången utan att fråga England om lov. (Liksom innan de förhatliga
engelska lagarna tillkom, tillverkade man även nu sedelpengarna som fiatpengar i inskränkt bemärkelse, d.v.s. utan gulduppbackning, men som lagligt
betalningsmedel, och fortfarande som ”låtsasskuldsedlar1046”.) Åter hade
kolonisatörerna tagit makten över de penningtillverkande maskinerna, och
tillverkade sina egna sedelpengar. Eftersom varje sedelpress i princip redan stod
på plats, förberedd att sparkas igång, gick det hela snabbt. Allt man behövde
göra var bara sätta i nya sedelplåtar, eller använda de gamla, om dessa fanns
kvar, och sätta igång veven.

1045
1046

http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Tea_Party
Se analys del II kapitel 28-31
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De 13 kolonierna ville ingalunda frigöra sig från moderlandet
England…
Revolutionen var sålunda plötsligt ett faktum i kolonierna. Missnöjet var mycket
stort över Englands storebrorsfasoner, och nu kokade ursinnet över. Det fåtal
engelska soldater som fanns på plats, som skulle vaka över att engelsk lag och
överhöghet upprätthölls, hade ingen chans att stävja upproret. Som på en given
signal, i den ena kolonin efter den andra, såg politikerna till att egna koloniala
sedelpengar vevades fram igen, precis som man hade gjort under de goda åren
1723 – 1750. Här sade folket med en röst nej till det banklånesystem som
britterna hade försökt pådyvla dem, det system som idag kallas kapitalism. Och
som jag sagt flera gånger, var revolutionens primära avsikt i detta tidiga skede
inte frigörelse från moderlandet, utan frigörelse från ett påtvingat låneberoende
av utländska banker. Revolutionen handlade om rätten att få tillverka egna
pengar med egna penningstillverkande maskiner.
Men alltjämt lydde kolonierna i det tidiga skede under England, varför man
initialt fortsatte att betala skatt till moderlandet, som sagt i guld- och silvermynt,
samtidigt som steget togs att återinföra egna koloniala sedelpengar.
Som sagt, steget att återinföra egna pengar vågade sig kolonisatörerna på.
Dock hade britterna redan genom The Currency Act från 1764 sett till att skatten
inte fick betalas med egentillverkade koloniala valutor, och inte heller fick
skatten betalas med varor och tjänster, som man hade kunnat göra före 1764.
Och samma restriktion gällde naturligtvis även nu, när de egna valutorna
återinfördes mitt under revolutionen. Med följd att kolonierna beträffande
skatten till England, alltjämt var beroende av lån mot ränta av guld- och
silvermynt av engelska bankirer. Några egna guld- och silverfyndigheter hade
som sagt kolonierna inte. Men då denna skatt inte var särskilt betungande,
innebar den summa summarum inget stort reellt problem. Väl att märka att
kolonierna också hade utjämnande inkomster, exempelvis via export av bomull,
tobak, pälsverk etcetera. Sett som helhet kunde koloniernas styrelser glädja sina
befolkningar med att skatter i tidigare omfattning, till ”statsbudgeten” och till
avbetalning av ”statsskulden”, inte längre var något som behövde tas ut. För
dessa ändamål dög de nu egentillverkade pengarna gott. Då saken har stor
betydelse, upprepar jag att revolutionen i sin inledande fas, räknat från upproret i
Bostons hamn i december 1773 fram till de första krigsincidenterna i april 1775,
som i sin tur följdes av en informell engelsk krigsförklaring i augusti 1775, inte
handlade om att de 13 kolonierna ville frigöra sig från moderlandet England. I
stället var bevekelsegrunden att människor i gemen ville ha en återgång till de
förhållanden som hade rått i kolonierna under de goda åren 1723 - 1750, då
tillgången på välstånd och pengar i samhället hade varit förhållandevis mycket
god. Detta var revolutionens första orsak.
Om man sedan tittar på hur den återvunna självständiga samhällsekonomin i
kolonierna kom att utformas, när revolutionen väl var ett faktum, kan man
konstatera att den viktiga reglerventilen mot inflation kom att hanteras lite olika
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på olika håll, dock i stort som den hade hanterats under de goda åren 1723-1750.
Vissa kolonier, exempelvis Pennsylvania, valde att ånyo lägga på en viss ränta
på lån som provinsstyrelsen gav till privata investerare, d.v.s. till företagare och
folk i allmänhet som var entreprenörer, men att man avstod från skatteuttag
annat än skatteuttagen för att bekosta guld- och silvermyntsskatten till England.
Andra kolonier använde sig av ett blygsamt skattetillägg utöver
Englandsskatten, i kombination med lån mot ränta, eller lån utan ränta, som
reglerventilfunktion. Men det är viktigt att förstå, att det inte handlade om att
generellt ta ut skatter för att bekosta provinsstyrelsernas ”statsbudgetar”. Den
saken klarade nämnda provinsstyrelser galant medelst sin egenhändiga
penningtillverkning, varför det heller inte uppstod någon ”statsskuld”.
Koloniernas ”statsskulder” försvann således i och med att man återtog makten
över sedeltillverkningen. Samtidigt är det viktigt att påpeka att på grund av att
kriget mot England bröt ut 1775 så uppstod ett kollosalt behov av pengar också
till helt nya utgifter, krigsutgifterna. I det läget uppstod inflation på flera håll
men inte i den grad som kom att tillskrivas den 14:e införda sedelvalutan
continentals som är ett kapitel för sig och som jag återkommer till. Vad som
kom att utspelas var nämligen ett stort svek inom själva ledningen för
revolutionen.

Kolonistyrelserna låtsades låna pengar av folket…
Då skeendet har stor principiell betydelse, tar jag mig friheten att ta det hela en
gång till, nu ur lite mer teknisk synvinkel. När koloniernas styrelser ånyo
startade upp egna penningtillverkande maskiner strax efter incidenten i Bostons
hamn i december 1773, handlade det ånyo om att de tretton kolonierna satte sig
över England och bankirerna och började producera egna papperssedelpengar av
det slag som kallas fiat-pengar: pengarna som saknar gulduppbackning, och som
istället är uppbackade av förtroende. (Fiat-pengar i verklig mening kräver, som
jag nämnt, en utförligare definition, något som jag återkommer till i del III och
tidigare analyserat1047.) Man kan med fog säga att dessa kolonisatörernas fiatpengar var ett slags kamouflerat engelskt tallysystem1048, ett plagiat av kung
Henry I:s penningsystem från 1100-talet, med den skillnaden att kolonisatörerna
använde papperssedlar i stället för trästavar. Papperspengarna gavs ut som en
form av obligationer (förpliktelser), där sålunda sedelpengarna, som jag redan
gått igenom, formellt skulle ses som ”låtsasskuldsedlar”, utfärdade av
kolonistyrelserna för fiktivt lånade pengar av allmänheten. Det handlade sålunda
inte om äkta skuldsedlar för verkligt lånade pengar. Varje dylik papperssedel
kom sedan ute i samhället att i praktiken hanteras som vore den ett lagligt
betalningsmedel, ja, som fiat-pengar i verklig mening1049, d.v.s. utan
gulduppbackning, med sedelns nominella värde, liksom ägarskapet, fastställt
1047
1048
1049

Se analys del II kapitel 28-31
Se analys del II kapitel 7, 25, 28-32, 35, 39-40, 42, 45, 59, 62-63, 66, 70 och 80
Se analys del II kapitel 28-31
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(folket sades vara ägare).
Det som kamouflerades var det faktum att folket inte lånade ut något reellt,
d.v.s. inte betalade några riktiga pengar till kolonistyrelserna för
obligationssedlarna1050. Det var förvisso ett mycket snillrikt, men samtidigt
överdrivet komplicerat ekonomiskt system som man hade hittat på, allt för att
inte väcka mothugg från sina brittiska översåtar och deras lierade, bankirerna.
Det snillrika låg i att man i praktiken fick ut praktiskt fungerande pengar i
samhället, så nära äkta fiat-pengar man under rådande situation, lydande under
brittisk överhet, kunde komma. Det enklaste och mest rättframma hade
naturligtvis varit om man utan krusiduller öppet hade lagstiftat om och infört
äkta fiat-pengar (det engelska tallysystemet), men då må man betänka att
kolonisterna ännu inte hade deklarerat sin självständighet. Än så länge försökte
man hantera och blidka England med en komplicerad och i sig snillrik illusion.
Det skall sålunda poängteras att kolonisternas egenproducerade pengar i detta
skede formellt inte var äkta fiat-pengar, men praktiskt hanterades som om de
vore det. Detta var sålunda andra gången som kolonistyrelserna inför brittiska
ögon låtsades låna pengar av folket, under det att man försåg samhället med
egentligen fiktiva skuldsedlar, som kom att fungera som sedelpengar, som man
denna gång generellt kallade pounds. Första gången hade varit under de goda
åren under första hälften av 1700-talet. Här må man förstå att de 13 koloniernas
styrelser inte på något sätt förde nybyggarna bakom ljuset. Tvärtom var man
tydlig med allt man vidtog. Man sade som det var, att man använde sig av en
märklig konstruktion genom att låna på låtsas av folket, där folket som kvitto på
den saken, fick ett slags låtsasskuldbevis (”ett kvitto”) i sin hand, som skulle
användas som pengar. Och man sade också att skulden skulle ”återbetalas”, men
inte när, och inte heller ett ord om på vilket sätt. Människor gjorde sig därför
inga förväntningar om någon återbetalning, även om sålunda ett mycket vagt
löfte om den saken hade avgetts. Man hade ju de facto inte lånat ut något. Denna
lilla, men mycket viktiga detalj, att kolonistyrelserna var fullt öppna med sina
förehavanden inför folket, och inte försatte sig i någon verklig skuld till
människorna, gjorde dels att ingen stod i skuld till någon annan, dels att
styrelsernas åtgärder accepterades av folket.
Just den här detaljen spelar stor roll för vad som senare skulle komma att
utspela sig: en hel serie svek mot det amerikanska folket, som en viss falang av
revolutionspolitikerna kom att göra sig skyldiga till när revolutionen hade
knappt ett år på nacken hösten 1774. Det är om översikten av denna rad av svek
som nästa kapitel 71 handlar. Det som är viktigt att förstå här är, att i och med
att koloniernas egen penningtillverkning kom igång igen, började i praktiken de
nämnda låtsasskuldsedlarna att användas som om de vore äkta fiat-pengar, d.v.s.
med folkets förtroende. Kolonistyrelsernas genidrag bestod i att de
återupprättade de 13 koloniernas ekonomiska system, tillämpat under de goda
åren flera decennier tidigare. På så sätt fick man i detta tidiga revolutionära
1050

Se Hodgson Brown, Ellen (2007) Bankerna och Skuldnätet s. 37
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skede snabbt igång ekonomisk stimulans till kolonisamhällena, utan att detta
medförde någon reell skuldsättning, och utan att några bindande löften gavs.
Folk i gemen var naturligtvis inte insatta i detalj hur detta snillrika ekonomiska
spel med England fungerade. De uppfattade bara att förhållandena nu med ens
blev mycket gynnsammare i samhället igen med det nya systemet med egna
kolonisedlar. Inte längre den förlamande bristen på pengar. Kolonipolitikerna
hade sålunda lyckats skapa ett ekonomiskt system, en monetärt finansierad
ekonomi, där man som kolonistyrelse reellt sett inte behövde låna ett enda vitten,
varken av giriga bankirer eller av det egna folket, och inte heller behövde ta ut
skatter av det senare. Och ändå hade man tillgång till ett överflöd på pengar.
Lika fantastiskt och nydanande som Henry I:s tallysystem på sin tid!1051
Allmänheten bytte (handlade) ivrigt varor och tjänster med hjälp av
låtsasskuldsedlarna, som kolonistyrelserna hade utfärdat med det stora
låtsaslånet från folket som grund. Mitt under revolutionen blomstrade samhället
igen, åtminstone ekonomiskt!

1051

Kung Henry I:s tallysystem (ett monetärt finansierat ekonomiskt system präglat av mycket låg inflation
eller ingen inflation alls) - se analys del II kapitel 7, 25, 28-32, 35, 39-40, 42, 45, 59, 62-63, 66, 70 och 80
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Kapitel 71
Sveket
USA:s 3:e president, John Adams, sade på sin tid: ”Det finns två sätt att erövra
och förslava en nation. Det ena är med svärd. Det andra är med skuld”.
Jag skall nu berätta om hur England - på den tiden de amerikanska koloniernas
överhöghet - d.v.s. det engelska parlamentet och den brittiska monarkin, med
bankirer i bakgrunden, med både svärd och skuld som brutala metoder, i slutet
av 1700-talet lyckades med konststycket att mot den amerikanska folkopinionen
återinföra kapitalism i Amerika, efter ett första misslyckat försök åren 17511773. Det var detta första försök, eller snarare intrång, verkställt genom de i
förra kapitlet omnämnda två lagarna 1751 respektive 1764 (The Currency Acts),
som tände igång den amerikanska revolutionen, som sedan bokstavligen
huvudstupa tillfälligt kastade ut kapitalismen från Amerika under ca 9 månaders
tid. Till revolutionen hörde att de 13 kolonierna helt spontant år 1773 åsidosatte
de nämnda lagarna, och började tillverka egna sedelpengar igen. Genom den
åtgärden slapp kolonistyrelserna ånyo ifrån att beskatta befolkningen för att
finansiera koloniernas ”statsbudgetar”. Man slapp ifrån att sätta sig i skuld hos
banker, och i förlängningen betala amorteringar och räntor på ”statsskulder”.
Och den statsskuld man eventuellt redan hade, kunde man snabbt avveckla,
genom att trycka upp egna sedelpengar, med vilka man betalade, och så var det
inte mer med den saken. Åtgärden att ånyo sätta igång de egna sedeltillverkande
maskinerna var därför som att återuppväcka ”de goda åren” i kolonierna. Nu
slapp allmänhet och entreprenörer att låna pengar i utländska banker för att
finansiera sina investeringar och projekt. Ånyo kunde kolonistyrelserna föra ut
pengar enligt de fyra grundregler (metoder) som Benjamin Franklin hade
definierat i sin föregående ekonomi i bland annat Pennsylvania. Nu fanns
förutsättningar att återuppväcka de goda åren i kolonierna. Men det skulle snart
visa sig att de europeiska bankirerna ville annorlunda.

Den svekfulla planen...
som bankirerna hade i bakfickan som förstahandsalternativ, hade som mål att
den här gången smygvägen, genom högintelligent svek, diverse lögner och
psykologisk populism (som på ett överdrivet sätt förenklar och förvränger fakta)
ändå lura på nybyggarna den kapitalism, som revolutionen så tydligt hade visat
att de inte ville ha.
Det är här skuldvapnet som första åtgärd kommer in i bilden, som bankirmakten
sålunda skulle komma att använda på ett indirekt och försåtligt sätt. Skuldvapnet
krävde förhållandevis lång tid för att verka, och det krävde medhjälp av
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femtekolonnare på plats, d.v.s. av kapitalistlojala bulvaner. En sådan med tiden
framträdande pålitlig bulvan var den då tongivande advokaten och politikern
Alexander Hamilton, som dök upp på scenen omkring 1781, och som senare
skulle bli det självständiga USA:s första finansminister. Det hela var mycket
intelligent uträknat: Steg för steg skulle kolonierna luras in i en lånefälla, som
skulle få svåra sekundära konsekvenser för den nya nationen i form av bland
annat en med tiden alltmer svårartad statsskuld samt ett helt onödigt
skattesystem.
Som konstitutionell logiker kan jag urskilja ett historiskt facit (en historisk
dokumentation), där händelseförloppet utkristalliserar sig i sju distinkta steg,
genom vilka kapitalismen smygvägen kom att återinföras i det som skulle bli
Amerikas förenta stater. Det är alltså inte spekulationer, utan ”hårda fakta”, som
jag här delger det amerikanska folket, fakta som både kan kontrolleras och
bekräftas. Här följer bankirernas sjustegsplan först översiktligt i detta kapitel,
sedan varje steg i detalj i kapitel 72-78.

Bruket av skuldvapnet – bankirernas sjustegsplan översiktligt…
i syfte att återinföra kapitalism i Amerika:
Steg 1: avsåg att snärja nationen, d.v.s. folket och revolutionskongressen, genom
att det dåtida embryot till det som skulle bli den amerikanska staten, hamnade i
skuld. För att nå det målet, utan att väcka folkets misstankar (man skall betänka
att revolutionen grundades på människors avsky mot utländska banker och
skuldsättning till dessa), fick bankirmakten lov att ta en rejäl ”omväg” via ett
beslut om en 14:e kolonigemensam valuta – continentals1052. Denna valuta
skapades med motivering att den skulle underlätta handeln och övriga samröret
mellan kolonierna, som ju var och en kom att återinföra en lokal valuta tidigt
under revolutionen, vilket verkade hämmande i dessa avseenden. (Alltså samma
argument som när euron infördes i EU i början av 1990-talet.) Så här gick det
översiktligt till: Var och en av de 13 kolonierna hade sålunda efter ett tag, när
revolutionen väl var ett faktum, en egentillverkad lokal fiat-valuta, pounds, ett
både komplicerat och obekvämt valutasystem ur gemensamhetssynpunkt. Röster
höjdes för att det i hög grad skulle underlätta med en 14:e gemensam valuta,
gångbar i alla kolonierna - continentals. Bakom idén stod den dolda
bankirmakten, men det var det ingen som visste. Denna 14:e valuta skulle,
liksom de 13 lokalvalutorna, grundas på ett fiktivt lån av folket, menade man.
Dock med en väsentlig skillnad: De lokala valutorna var ju även grundade på ett
mycket vagt löfte om att kolonistyrelserna i framtiden, obestämt när eller på
vilket sätt, skulle ”betala tillbaka” de fiktiva lånen till folket i någon form av
reellt värde. Detta var ett sätt att stimulera intresset för valutorna och att ge
dessa hade ”ett värde”, även om ”värden” i praktiken ytterst byggde på enbart
”förtroende”. Den 14:e valutan, continentals, kom också att behäftas med ett
1052

Se Hodgson Brown, Ellen (2007), Bankerna och Skuldnätet s.40-42, 44-45, 176, 423-424
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löfte till folket om ”återbetalning” (sålunda trots att lånet i sig var fiktivt), men
här lyckades den dolda kapitalistiska makten mycket skickligt få till stånd att
denna återbetalning skulle ske med ett definierat verkligt värde, och inte i vilket
värde som helst, utan i äkta guld! Vilket givetvis i allmänheten upplevde som
fantastiskt attraktivt. Här lånade folket ut låtsaspengar, och blev lovade äkta
guld i framtiden som kompensation! Inte konstigt att förslaget vann genklang.
Ser man det hela lite mera matematiskt, gjordes här ett fiktivt lån om till ”ett
äkta lån”. Och som alltid när något verkar för bra för att vara sant, fanns även
här en hund begraven. Man kan säga att fällan gillrades med detta ofattbart
storsinta löfte om återbetalning i rent guld. Här slog bakgrundsbankirerna mynt
av fattiga människors starka önskan om ett bättre liv till inget pris alls. Som att
anordna ett lotteri där alla på förhand utlovas vinna högsta vinsten. Självklart
fanns det människor som anade ugglor i mossen, men inte tillräckligt många för
att bankirplanen skulle misslyckas, vilket är ett bevis på att människans girighet
är djupt rotad, och många gånger övertrumfar hennes förnuft. Här bör man lägga
märke till att continentals sålunda inte infördes för att finansiera frihetskriget,
eftersom detta ännu inte hade lösts ut när beslutet om continentals togs hösten
1774. Att continentals sedan i praktiken, liksom de 13 koloniala lokalvalutorna,
kom att användas för att finansiera frihetskriget är en helt annan sak, och en
konsekvens av att man då behövde pengar av alla tillgängliga slag.
Steg 2: När väl continentals hade tillskapats och fanns på plats i samhället,
vidtog det andra steget, som innebar att continentals värde medvetet skulle
undermineras, genom att manipulativt tillskapa en våldsam inflation i valutan. I
bankirernas plan ingick redan från början att det utlovade återbetalningsguldet
ingalunda, som utlovats, skulle komma folket tillgodo, utan istället smarta
kapitalister/bankirbulvaner. Inflationsförloppet kunde indelas i tre delsteg:
a) För det första urholkades continentals-valutans värde rejält genom inhemsk
överproduktion av continentals-sedlar, med utspädning av sedelmängden som
följd (vilket naturligtvis fick konsekvensen att skulden till folket i form av
guldlöftet växte i parallell omfattning). b) Vidare spädde man ut sedelmängden
ännu mer genom organiserad sedelförfalskning1053, vilken huvudsakligen kom
att ske med engelskt bistånd som en ren valutakrigföringsåtgärd (där
värdeminskningen i praktiken kom att spädas på ytterligare genom även
inhemsk kriminell förfalskning av continentals-sedlar). c) Parallellt med detta,
och med att folket alltmer tappade förtroendet för både continentals-sedlarna i
sig och löftet om guldåterbetalning, stod kapitalistspekulanter på rad i
bakgrunden beredda att köpa upp massiva mängder continentals för spottstyvrar,
vilket de också gjorde. De var en del av planen.
Steg 3: Tredje steget i bankirernas sjustegsplan innebar att ett faktaförvrängande
rykte spreds, att inflationen orsakades av alla de 14 parallellt förekommande
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sedelvalutorna, inte endast av den verkliga orsaken, continentals. Ryktet spreds
att det var ”ofinansierade sedlar”, d.v.s. fiat-pengar, som saknade
gulduppbackning, sålunda de koloniala lokalvalutorna, som orsakade
inflationen. Utan att någon saklig analys gjordes, hamnade på så vis de
monetärfinansierade lokalvalutorna (pounds) i vanrykte. En saklig analys hade
nämligen kunnat berätta att denna allmänt förekommande koloniala inflation var
orsakad i stort sett enbart av continentals (även om det, liksom under de goda
åren, fanns enstaka kolonier som inte klarade av att hantera Franklins
ekonomiska system, med följd att inflation i viss mån uppstod även i enstaka
lokala valutor. Dock att dessa lokala inflationer inte på något sätt var lika
allvarliga som den allmänt förekommande continentals-inflationen). Vidare hade
en analys kunnat klargöra att valutan continentals de facto representerade ett helt
annat ekonomiskt system än de övriga 13 pound-valutorna, som var fiat-pengar.
Som sagt, var continentals, till skillnad från de 13 lokala valutorna, att anse som
finansierade sedlar, i och med att ett löfte hade avgetts om återbetalning i guld.
Men som vi vet, drog propagandamakare alla 14 valutorna över en kam, både
som orsak till inflationen och som tillhörande ett och samma ekonomiska
system. Vanligt folk, som saknade kompetens att förstå den stora skillnaden
mellan de två koloniala valutasystemen: continentals och pounds, lurades att tro
på propagandan, att samtliga valutorna var lika ansvariga för den besvärande
inflation, som var ett faktum.
Steg4: När sedan continentals-valutan, som avsett, kollapsade p.g.a. bankirernas
åtgärder i och med det andra och tredje steget, kom det fjärde steget in i bilden.
Steg 4 i planen handlade om att bankirernas politiska bulvaner, som en naturlig
åtgärd efter det uppenbara inflationsmisslyckandet med vid denna tidpunkt (ca
1781) i bruk varande 14 valutorna, i första hand continentals, föreslog den
beslutande politiska församlingen, federationskongressen, att ersätta den
raserade continentals-valutan med en ny sedelvaluta. En ny valuta som, liksom
continentals, föreslogs skulle omfatta hela nationen, som nu kolonierna hade
uppgått i. Man föreslog att den nya sedelvalutan skulle ges ut av en privat bank,
med en statligt tillsatt bankdirektör i spetsen, i form av depositionsbevis som
reverser och skuldsedlar. Det vill säga att den nya sedelvalutan skulle bygga på
gammalt välbeprövat privat bankkoncept: rika personers depositioner1054. Jag
återkommer strax i detaljförklaringen till hur det hela var tänkt att fungera. Det
viktiga var att federationsivrarna (bankirbulvanerna) menade att den nya valutan
skulle hjälpa till med det som var nödvändigt: att strama åt den totala
penningmängden i Amerika. Denna allmänna åtstramning1055 tänktes gå till så
att nybyggarna i de 13 kolonierna från ett klockslag till ett annat skulle förbjudas
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att använda lokala poundsedlar i den vardagliga handeln. Med andra ord i
princip som de engelska överhetslagarna från 1751 och 1764 (The Currency
Acts) hade fungerat. Då hade kolonierna också förbjudits att använda egna
lokala sedelpengar. Nu kom i princip samma påbud (åtstramning) från den egna
styrelseapparaten (federationskongressen). Påbudet löd att den amerikanska
allmänheten från och med en viss tidpunkt skulle börja använda dels den nya
privatbankens depositionsbevis, dels som förr under engelsk hegemoni guld- och
silvermynt igen. Och hade man inga depositionsbevis eller guld- och silvermynt,
kunde de senare lånas från två håll: från federationskongressen och/eller från
den privata banken, medan den privata banken ensam tillhandahöll lån av
depositionssedlar (sedelpengar).
Åtstramningspåbudet kom omedelbart att leda till två stora kapitalistiska
landvinningar: det uppstod en brist på pengar i staterna, d.v.s. i de forna
kolonierna, p.g.a. att på tok för lite guld- och silvermynt och sedelpengar
(depositionsbevis) kom att föras ut i det redan då geografiskt stora Amerika,
särskilt som nationen hade ett kolossalt expansionsbehov på alla sätt. Och åter
igen hade ett kapitalistiskt lånesystem, denna gång bakvägen, implementerats.
Följden blev nära nog omedelbart en helt onödig lågkonjunktur, som gradvis
kom att fördjupas, och som till slut ledde till ett uppror i Massachusetts 1786 (en
andra mindre revolution, kan man säga1056), som jag återkommer till i
detaljförklaringen. Allt detta kunde enkelt ha undvikits, om ett väl skött
ekonomiskt system enligt Benjamin Franklins modell1057 istället hade fått verka
från i första början i denna den nya nationens begynnelsefas.
Bulvanpolitikerna, de så kallade federalisterna, propagerade för att den nya
sedelvalutan (depositionsbevisen) med fördel borde tillverkas av en privat bank,
där direktören dock skulle vara statligt tillsatt. De menade att inflationseländet,
som hade plågat människor så länge, och som de (felaktigt) menade att de
ofinansierade sedlarna var skuld till, skulle försvinna om sedlarna finansierades,
d.v.s. backades upp av guld, och sedeltillverkning och dito distribution med
förtroende överläts till dem som kunde gebitet att hantera pengar, d.v.s.
specialisterna i en privatägd bank. Då skulle man också komma till rätta med
den illa sedda sedelspekulationen, menade man, eftersom finansierade sedlar
hade den fördelen att de omedelbart kunde lösas in på banken i den mängd guld
som sedeln motsvarade, vilket knappast skulle ge anledning till uppköp och
spekulation. Inga spekulanter skulle heller ha framgång genom att erbjuda
mindre guld för sedlarna än banken. Dock ”glömde” federalisterna, i sin
propagandaiver att berätta att grunden för gulduppbackade sedelpengar
tillverkade av privata bankirer helt och hållet bygger på bedrägeri1058. Mitt i allt
fanns också en baktanke: att federationskongressen (amerikanska staten) därmed
skulle köpa sina pengar (genom lån) av en privat aktör för att täcka sina
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kolossala behov, inklusive statsbudgeten, d.v.s. sätta den nya nationen i skuld,
d.v.s. i ytterligare statsskuld (helt i onödan med facit i hand), utöver guldlöftet.
Och så kom att ske. Beslut om den nya valutan fattades av
federationskongressen 1781, och banken blev ett faktum året därpå. Och
naturligtvis följde den privata bankens utlåning till staten (som i detta tidiga
nationella skede var synonym med nämnda federationskongress) sedvanligt
bankmanér, d.v.s. det handlade om depositionsförskingring1059, perfekt
penningförfalskning1060 och urkundsförfalskning1061. Detta viktiga historiska
skede innebar att kapitalismen tog ytterligare ett stort kliv in på scenen, d.v.s. in
i den amerikanska staten och det amerikanska samhället, utan att vanligt folk
förstod den saken.
Steg 5: Femte steget i bankirplanen handlade om att underblåsa en populistiskt
hållen politik (federalism), vars mål var a) att frånta de 13 självständiga
kolonierna, som vid det här laget hade övergått till att vara stater, deras
möjlighet till självständig sedeltillverkning, b) till stor del deras möjlighet att
stifta egna lagar och c) till stor del deras möjlighet att fatta självständiga
politiska beslut rörande bygget av folklig välfärd i det som var under utveckling
till delstater. Övertagandet av dessa maktbefogenheter skulle komma att ske
successivt genom att ett överstatligt bankirstyrt maktorgan så småningom
tillskapades, något som skedde i små delsteg. I första delsteget utifrån folkets
behov i första rummet i form av revolutionsrådet, som sedan övergick att kallas
kontinentalkongresserna, vilka i sin tur övergick i federationskongressen, som i
sin tur slutligen kom att bilda Förenta staternas kongress med en president i
ledningen, som hade sitt första sammanträde den 4 april 1789. För varje
omorganisation som gjordes, kan man med fog hävda att ”lyhördheten för
folket” avtog, samtidigt som ”lyhördheten för bankväsendet” tilltog. I denna 7stegsprocess uppnådde den dolda bakgrundmakten, d.v.s. bankirerna, ett ytterst
viktigt delmål den 17 september 1787. Då antog nämligen
konstitutionskonventet i Philadephia den amerikanska konstitutionen1062. I denna
i sin helhet med fog berömda och förebildliga konstitution lyckades nämligen
bankirmakten (vars ärenden de ovannämnda federalisterna gick) få in en
förrädiskt formulerad, ytterst viktig, paragraf - Article 1, Section 8 - som
reglerar den amerikanska kongressens maktbefogenheter.

1059

Se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 24-25, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50, 55,
57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
1060
Se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 24-25, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50, 55,
57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
1061
Se analys i del I kapitel 3-10, samt i del II kapitel 1-4, 9-11, 19, 22, 24, 27-28, 31, 34, 42-45, 47-51, 54, 5657, 59, 61-66, 70, 74-75, 79, 80-81 samt 85
1062

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Constitution
http://usgovinfo.about.com/od/usconstitution/a/a1s8.htm
766

”Kongressen skall ha rätt att fastställa och samla in skatter, tullar, böter och
punktskatter, för att betala skulder och till det gemensamma försvaret och den allmänna
välfärden i USA, men alla tullar, böter och punktskatter skall vara enhetliga i hela
USA.”
(The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises,
to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the
United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the
United States.)

Här skall åter understrykas att den amerikanska konstitutionen är ett i många
avseenden fantastisk dokument. Men på en viktig punkt, nämligen just den
nämnda, är konstitutionen ett direkt svek mot folket i och med den direkt
åsidosätter den orsak som löste ut den amerikanska revolutionen, alltså
egentligen själva grundorsaken till konstitutionen i sig. Revolutionens
grundorsak handlade ju, som jag tidigare har framhållit, om vem som skulle ha
makten över koloniernas penningtillverkning: kolonisatörerna själva eller
moderlandet England med bankirmakten i bakgrunden? Revolutionen hade ju
lösts ut år 1773 i efterdyningarna av att England 1751 respektive 1764 hade
påtvingat kolonierna penningreglering (The Currency Act of 1751 respektive
1764), som innebar att det amerikanska folket avtvingades rätten till egen
penningtillverkning, och istället påtvingades ett kapitalistiskt designat
lånesystem, som gav upphov till en rad ”svåra år” i kolonierna 1764-1773. Då, i
och med att revolutionen blev ett faktum år 1773, återupptog kolonierna det allt
egentligen handlade om, nämligen tillverkningen av egna sedelpengar, var och
en sin egen gamla lokalvaluta (pounds), och förde ut dessa i lokalsamhällena i
enlighet med Benjamin Franklins fyra regler (metoder), utan att fråga England
om lov. ”Självsvåldet” innebar, som sagt, att de 13 kolonierna snabbt kom på
fötter igen ekonomiskt, utan att folket behövde beskattas. ”Statsbudgeterna”
finansierades med de egentillverkade pengarna, utan att orsaka någon statsskuld,
och samhällena blomstrade, revolutionen till trots. Just detta, amerikanska
folkets rätt att själva tillverka lejonparten av sina pengar (på den tiden de helt
avgörande sedelpengarna), kom att åsidosättas genom hur konstitutionens
Article 1, Section 8 lika försåtligt som sinnrikt kom att formuleras, när den väl
antogs.
Här finns nämligen fyra manipulativt inbyggda konstitutionella ”kryphål”,
som bankirmakten i bakgrunden kunnat begagna sig av i nu drygt 220 år i sin
ambition att manipulera den amerikanska staten/det amerikanska folket, utan att
folket i gemen har förstått den saken. (Jag återkommer till vart och ett av dessa
fyra kryphål i detalj i ett senare kapitel 72-78. Här ger jag dig än så länge bara
en bild i stort). Men lika väl som formuleringarna i konstitutionens Article 1,
Section 8 kan utnyttjas som kryphål av bankirmakten, går det, med logiskt
konstitutionella glasögon på, att se att steken kan vändas på: det går utmärkt väl
att använda de nämnda konstitutionsparagraferna även som fyra ”dörröppnare”
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till gagn för staten och det amerikanska folket1063. Givetvis skall jag strax
förklara vad jag menar. Men först måste man konstatera, att texten i Article 1,
Section 8 med största sannolikhet medvetet är formulerad minst sagt kryptiskt.
Man ställs här inför en gåta: Hur skall dessa konstitutionella textrader tolkas?
Många har undrat över den saken. Likaväl som de kan tolkas till bankirernas
fördel, vilket hittills varit fallet, kan de tolkas folket till godo, vilket hör
framtiden till. Man bör här observera, att hur konstitutionen skall tolkas, avgörs i
sista hand av det amerikanska folket, inte av någon annan. Det är i folkets
händer makten ligger att ändra på den nuvarande tolkningen, som ensidigt
gynnar bankirer på folkets bekostnad. Först genom att ändra på tolkningen, kan
folket nämligen tillförsäkra sig självt ett utomordentligt välstånd. Hittills har
bankirernas plan gått ut på att deras konstitutionella manipulation skall undgå
upptäckt, men så är inte längre fallet. Mer om den kritiska Article 1, Section 8
följer strax i detalj.
Steg 6: Vi är nu framme vid det sjätte steget i bankirernas hemliga plan. Så
småningom, efter 18 år, närmade sig tidpunkten för den utlovade utbetalningen
av guldet (en tidpunkt som inte var preciserad från början, utan som kom att
bestämmas först ca 17911064). Och som vanligt blev det politikernas uppgift att
ändra på ett givet löfte! Här kom sveket tydligt i dagen. Först nu fick nämligen
allmänheten veta att staten tyvärr inte kunde uppbringa det guld den hade
utlovat, bland annat av den orsaken att det inte fanns några inhemska
guldfyndigheter, och att det skulle bli för kostsamt att med lånade pengar köpa
guld motsvarande den massiva mängden continentals-sedlar som var omlopp (ett
faktum som gick att förutse redan från början, hösten 1774). Istället blev
förslaget att guldlöftet skulle ändras till ett löfte om ägarandelar (aktier) i en ny
nationell bank i proportion till innehav av continentals-sedlar. Det vill säga
aktier i den centrala bank, som federalisterna (läs bankirmakten) vid den här
tidpunkten hade långt framskridna planer på skulle ges uppdraget att tillverka
Amerikas framtida viktiga sedelpengar - US dollar. Continentals hade vid det
här laget för längre sedan tjänat ut sin praktiska roll.
Det planerade steget innebar att en ny, betydligt större, privatägd bank i
aktiebolagsform nu skulle ta över kontrollen av Amerikas hela sedeltillverkning,
och därmed även ta över den roll den första privata banken från 1782 tillfälligt
hade spelat, som hade gett ut sedelpengar i form av depositionsbevis. Även när
det gällde den nya större banken skulle den amerikanska staten bli tvungen att
köpa sina pengar, d.v.s. av bankens aktieägare, något som bara skulle kunna ske
på två sätt: Antingen genom att staten skuldsatte sig i form av en statsskuld,
vilket indirekt skulle få som konsekvens beskattning av folket för att kunna
betala amorteringar och räntor på nämnda statsskuld, eller genom omedelbart
köp av banktillverkade sedelpengar med skattepengar. I båda fallen handlade det
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sålunda om att beskatta folket. Detta var planen. Det var utifrån den som den
försåtliga Article 1, Section 8 i konstitutionstexten kom att formuleras,
bankirerna till gagn så långt det gick.
Bankirernas (kapitalisternas) smart uträknade avsikt var för det första att
tvinga amerikanska staten att lägga grunden för en (helt onödig) statsskuld - vars
aktuella saldo idag, 220 år senare, kan utläsas som drygt 16 000 miljarder dollar.
Den andra avsikten var att framtvinga ett skatteuttag av folket, ett skattesystem,
som skulle finansiera offentliga utgifter, på samma sätt som det hade gått till i
samband med kapitalismens första misslyckade intrångsförsök i det amerikanska
samhället i och med de engelska tvångslagarna år 1751 och 1764. Fördelen med
ett skatteuttag ur kapitalistsynvinkel, är att ett sådant underhåller det som är
kapitalismens grund, nämligen en samhällelig brist på pengar, som genererar ett
generellt behov av att låna dylika mot ränta. Nästan som om man kommit på
den perfekta evighetsmaskinen att sko sig med, en sann perpetuum mobile som
tuffar på i en ond cirkel: det gäller att se till att det råder en basal brist på pengar
i samhället (genom att se till att mängden pengar som kommer samhället till
godo är underdimensionerad, samt genom att ta ut skatter), ty det föder ett
allmänt behov, både hos enskilda, företag och hos stat och kommun, att låna mot
ränta, d.v.s. att sätta sig i skuld, som ökar på bristen, som ökar på behovet av att
låna mot ränta... Bankirmakten lyckades i båda avseendena. I modern tid har
konstruktionen förfinats ytterligare: bankirerna har även lyckats slippa från att i
stor utsträckning betala för det ofrånkomliga1065, som uppstår när pengar lånas ut
mot ränta, eftersom man sett till att staten, fylld av samarbetsvilja, vid behov tar
på sig uppgiften att via bankräddningspaket1066 (skatteuttag från folket)
balansera upp förlustsiffror över vissa nivåer i bankernas bokföringsböcker, när
dessa siffror känns bankirbetungande.
Steg 7: Bankirernas sjunde och sista steg innebar att, när väl det överstatliga
(federala) maktorganet – kongressen - var på plats, de 13 forna kolonierna, som
nu maktmässigt var förvandlade till 13 vingklippta delstater, skulle tvingas in i
en trängre fålla. En federal fålla där de inte längre fick trycka egna sedelpengar,
som de var vana vid, i enlighet med, eller snarlikt, Benjamin Franklins
ekonomiska system. Det målet uppnådde bankirerna 1793, då förbud infördes
för de 13 delstatsledningarna att fortsättningsvis tillverka egna lokala
sedelpengar. Man kan säga att det var då kapitalismen fullt synligt åter med råge
tog plats i Amerika. Då var den kapitalistiska ordningen återställd: nu var det
som om 1751 och 1764 års lagar, The Currency Acts, hade återinförts. Nu var
bankirerna ånyo herre på täppan i USA, med så småningom 99.999 procents
kontroll över Amerikas pengar. Endast den negligerbara mynttillverkning, som
stod för långt mindre än en promille av penningmängden, skulle amerikanska
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staten komma att bestämma över. Så långt vad bankirerna lyckades
åstadkomma, trots att det revolterande amerikanska folket egentligen var
bankirmaktens motståndare. Vid åtminstone två tillfällen under den långa tid
som sedan passerat sedan 1789 fram till våra dagar, 224 år, har bankirernas makt
över Amerikas penningtillverkande maskiner varit ordentligt hotad. Något som
jag återkommer till.
Därmed går vi över till att analysera bankirplanens sju steg i detalj. I nästa
kapitel 72 i del II följer detaljanalysen av de första tre stegen, samt även en
överblick av vad det amerikanska frihetskriget kom att innebära för de skeenden
som jag diskuterar.
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Kapitel 72
Analys av de första, andra och tredje stegen i bankirernas
hemliga plan
Detaljerna kring steg 1 och 2 i denna bankirernas hemliga plan för kapitalismens
återinförande i Amerika står att läsa i trilogins del I, kapitel 5. År 1773, då den
amerikanska revolutionen började ta fart, hade kolonisterna som nämnt ännu
inte någon avsikt eller större önskan att göra sig fria från England, utan var
endast styrda av beslutet att ta makten över koloniernas viktigaste
penningtillverkning, d.v.s. över Amerikas sedeltillverkande maskiner, i syfte att
återskapa de goda årens ekonomi, som de hade utformats av Benjamin Franklin,
som i sin tur hade utgått från den modell som hade tillämpats i Massachusetts
sedan 16901067. Då detta viktiga sällan eller aldrig omnämns i amerikanska
historieböcker, upprepar jag att de 13 kolonistyrelserna, för att inte stöta sig med
England mer än absolut nödvändigt nu när koloniala lokalvalutor som ett första
steg i revolutionen år 1773 återinfördes, använde sig av en strategi som gav sken
av att anpassa sig till kapitalistiska spelregler. Det vill säga man utformade ett
låneekonomiskt system med skenbar skuldsättning och låtsasskuldsedlar. Kort
beskrivet konstruerades systemet som ett fiktivt lån av folket, där
låtsasskuldsedlarna för de fiktiva lånepengarna kom att gälla som lokala valutor
(sedelpengar). I realiteten kom de att gälla som fiat-pengar (i dess inskränkta
mening, i betydelsen att de saknade värdeuppbackning). Dessa låtsasskuldsedlar
eller fiat-pengar fördes ut i lokalsamhällena enligt de fyra regler (metoder) som
Benjamin Franklin på sin tid hade stakat ut1068. Denna snillrika konstruktion
innebar sålunda att man kringgick kapitalismens snubbelsten - reella lån mot
ränta, d.v.s. äkta skuld. Låtsasskuldsedlarna, som fördes ut som
papperssedelpengar i lokalsamhällena (var och en av kolonierna), kom i
praktiken att fungera som Henry I:s tallystavar av trä hade gjort i England under
senmedeltiden, och senare i Englands amerikanska kolonier under en del av
1700-talets första hälft, d.v.s. att varje ”skuldsedel” hade ett av kolonistyrelsen
bestämt ”lagligt betalningsvärde”, som inte bestämdes (backades upp) av något
annat än förtroende för beslutet i sig, varken guld eller något annat reellt back
up-värde. Sålunda det man vanligtvis avser med fiat-pengarprincipen.
I och med Englands krigsförklaring sensommaren 1775 förändrades
situationen omedelbart. Nu befann man sig plötsligt i faktiskt krig med England,
och då behövde man inte längre förställa sig eller fjäska för överheten. Ändå
fortsatte man på inslagen linje och lät systemet med låtsasskuldsedlar rulla på,
trots att man mycket väl hade kunnat säga som det var inför allmänheten, att
1067
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skuldsedlarna, lokalvalutorna, var fiat-pengar utan annan uppbackning än
allmänhetens ”förtroende”. Varför man inte sade som det var, kan man bara
spekulera över, men förmodligen var det så att man dels var alltför upptagna av
krigets realiteter, dels bedömde att allmänheten inte brydde sig om komplicerade
teoretiska förklaringar så länge systemet fungerade, vilket det gjorde. Nästan ett
år innan Englands krigsförklaring kom i augusti 1775, hade kolonisatörerna
tillskapat den så kallade kontinentalkongressen, som var tänkt att fungera som
ett interimistiskt revolutionsråd, ämnat att samordna koloniernas revolutionära
motstånd mot moderlandet. Där som sagt detta motstånd vid den tidpunkten
(september 1774) först och främst handlade om koloniernas anspråk på
självbestämmande över den viktiga egna sedeltillverkningen.
När detta revolutionsråd, embryot till USA:s kongress, samlades för första
gången i september 1774, var huvudpunkten på dagordningen just de
amerikanska koloniernas anspråk på rätt till egen sedeltillverkning. Sålunda först
nästan ett år senare kom den revolutionära kampen, i och med Englands
krigsförklaring, att handla alltmera om nationell självständighet. Denna de
sakliga händelsernas viktiga tågordning slarvar många amerikanska
historieböcker med. I dessa framställs revolutionen huvudsakligen ha handlat
om frihetskampen. Det vill säga att den i sammanhanget så viktiga
penningfrågan ställs ovederhäftigt helt eller nästan helt i skymundan, vilket får
som konsekvens att människor får en felaktig bild av revolutionens orsaker. Jag
vill till och med gå så långt att jag påstår att vissa amerikanska historieböcker
rent medvetet mörklägger detta viktiga faktum, att revolutionen i sitt ursprung
enbart handlade om koloniernas rätt att tillverka egna sedelpengar i strävan att
komma ifrån ett på den tiden pådyvlat kapitalistiskt låneberoende och de
pådyvlade helt onödiga skatterna för att dels finansiera statens utgifter som man
lätt hade kunnat finansiera själva tidigare genom att trycka egna sedlar dels att
man hade tvingats in i helt onödig statsskuld som skulle betalas av med helt
onödiga amorteringar och räntor vilket inte heller hade behövts tidigare. Eller
annorlunda uttryckt, att revolutionen handlade om makten över Amerikas
penningtillverkande maskiner. De här människorna, kolonisterna, mindes alltså
hur bra man hade haft det under de goda åren som hade varit en lång följd av år
och då man inte hade tvingats in i kapitalistiskt låneberoende. Man mindes att så
länge man hade tagit sig rätten att tillverka och bestämma över sina egna
sedelpengar, och använda det ekonomiska system (Benjamin Franklins
ekonomiska system1069) man själva hade valt, inte det påtvingade kapitalistiska
ekonomiska systemet från England, så skapades inga onödiga statsskulder och
skatter. Det skapades ingen helt onödig arbetslöshet, ingen social utslagning.
Det var helt enkelt ett fördärv när England införde kapitalismen (det påtvingade
låneberoendet) genom 1751 och 1764 års Currency Acts och banker börja
försätta hela familjer och privatpersoner i katastrofala utmätningar därför att helt
vanliga människor inte klarade av att betala sina lån och då blev av med sina
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hem och ägodelar när det blev lågkonjunktur1070. Med andra ord samma slags
förtvivlade och upprörda scener utspelades som utspelas idag för en lång rad
amerikaner sedan år 2008. Kolonisterna (nybyggarna) förstod att det fanns ett
samband mellan dessa förödande lågkonjunkturer som gång på gång förstörde
nybyggarsamhället och gjorde livet till ett helvete för helt vanliga människor
och det faktum att man hade förlorat rätten att tillverka och bestämma över sina
egna sedelpengar, och använda Benjamin Franklins ekonomiska system och i
stället tvingades att helt onödigt låna pengar. Man lade ihop 1+1 rent logiskt och
förstod att det var kapitalismens fel eftersom kapitalismen, och jag betonar detta
faktum, påtvingade lån mot ränta och införde helt onödiga skatter och en helt
onödig statsskuld. När detta skedde skapades hög arbetslöshet, social utslagning
och utmätningar där folk förlorade hus och ägodelar i personliga katastrofer. Ja,
precis som i hemländerna som man hade flytt från. Därför revolterade man! Man
ville inte ha samma elände som man hade lämnat bakom sig i sina kapitalistiska
hemländer som England, Irland, Tyskland o.s.v. Det hade varit de hårda
lågkonjunkturerna som hade fått de med den starkaste viljan att ta det stora
steget att fly hemlandet och börja om på nytt i det förlovade landet Amerika där
ryktet sade att det rådde mindre statsmakt, mindre skatter och mer frihet. Det
ryktet gällde inte längre. Man ville återupprätta ryktet och få tillbaks de goda
åren och man förstod att det behövde ske genom att återta rätten att tillverka och
bestämma över sina egna sedelpengar, och använda Benjamin Franklins
ekonomiska system och inte kapitalismens som påtvingade lån mot ränta och
införde helt onödiga skatter och en helt onödig statsskuld. Det var så lösningen
såg ut. Så såg orsaken ut till amerikanska revolutionen.
Det är ganska uppenbart att det finns en gruppering i samhället som har ett
intresse av att undanhålla allmänheten just detta, den egentliga orsaken till den
amerikanska revolutionen. Det är betecknade och samtidigt på något sätt
sorgligt, ja, hånfullt (eftersom det missleder människor), att revolutionen
framstår som mycket lyckad sedd ur det vilseledande perspektiv som nämnda
gruppering försöker inbilla folk i gemen, att revolutionen hade sin orsak i det
amerikanska folkets frihetslängtan från engelsk överhöghet, i en frihets- och
självständighetslängtan. Samtidigt som samma allmänhet undanhålls den
verkliga sanningen, att revolutionen blev ett stort misslyckande sett till den
verkliga revolutionsorsaken: koloniernas rätt att få tillverka och bestämma över
sina egna sedelpengar, och använda det ekonomiska system (Benjamin Franklins
ekonomiska system) de själva valde. På så sätt är det därför korrekt att påstå, det
följer logiskt, att det amerikanska folket har blivit lurat av vissa av sina egna
politiker på 1700-talet och senare eftersom revolution framställs som lyckad och
framgångsrik och som en seger för det amerikanska folket när sanningen är att
det ekonomiska förtrycket som man revolterade mot har fortsatt. Ofriheten
under England har sålunda fortsatt eftersom kapitalismen har fortsatt i Amerika
även om det på ytan är formell självständighet från England som införts. Allt
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revolutionen lyckats uppnå är en officiell formulerad självständighet som i
praktiken inte betyder mer än att det gamla ekonomiska förtrycket som är den
påtvingade kapitalismen fortsätter och det är där det amerikanska folket står
idag. Man är ekonomiskt förtryckta och förstår inte de grundläggande orsakerna
till det nuvarande ekonomiska förtrycket (kapitalismen) därför att man inte får
veta av sina historieböcker och/eller av sina politiker och media vad som
egentligen löste ut den amerikanska revolutionen (hur det gick till när
kapitalismen infördes i Amerika). När man inte får veta detta på ett tydligt och
begripligt sätt kan man heller inte förstå hur man skall bryta sig fri ännu en gång
och lösa de mycket stora ekonomiska problem man har idag. Min text har som
intention att hjälpa det amerikanska folket att förstå sina rötter och hur lätt man
som folk kan få tillbaks de goda åren under Benjamin Franklin och ännu bättre.
Hur man blir av med den gigantiska statsskulden. Hur man blir av med
skatterna, det helt onödiga skattesystemet IRS, arbetslösheten och den sociala
utslagningen. Det är detta jag vill hjälpa till med. Därför skriver jag dessa ord till
det amerikanska folket. Kapitalismen måste avskaffas! och det finns
grupperingar av människor i Amerika som motsätter sig detta mycket starkt
därför att dessa människor inte har några problem med att kapitalismen är
orättvis och egentligen bara gynnar dem som är tillräckligt hänsynslösa och har
vassa armbågar på andras bekostnad1071.1072 Benjamin Franklins ekonomiska
system är människovänligt1073 och väl fungerande utan inflation, skatter och
statsskuld och jag visar i min trilogi hur man vidareutvecklar detta ekonomiska
system att bli ännu bättre. Du behöver förstå detaljerna i Franklins överlägsna
ekonomiska system för att förstå varför kapitalismens ekonomiska system inte
gör så alla människor får det bra i Amerika utan bara några förhållandevis få på
långt över 280 miljoner övriga amerikaners bekostnad idag. Ja, för fler och fler
amerikaner håller idag nyfattigdom och till och med hemlöshet på att skapas.
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Precis så illa som gällde under de svåra åren 1764-1773 strax innan revolutionen
startade. Så illa är det när en nation använder sig av det kapitalistiska systemet
och driver detta hänsynslöst brutalt utan att tänka med hjärtat som sker idag
ibland annat Amerika. Vi har samma problem i mitt eget hemland Sverige men
det märks tydligare i ert land. England har samma problem, Japan, Frankrike,
Tyskland, o.s.v.

Revolutionsrådet år 1774…
bestod av valda politiker från var och en av de 13 koloniernas styrelser, och
kunde betraktas som de 13 koloniernas gemensamma regering i denna fas. Och
som sagt började revolutionsrådet efterhand att kallas revolutionskongressen.
Denna revolutionära församling, början till USA:s parlamentsorgan, d.v.s.
kongress med en president i ledningen, sammankallades under ett antal
betydelsefulla perioder under frihetskriget 1775 -1783 (exempelvis under två
månader hösten 1774 samt mellan maj 1775 fram till mars 1781). Från mars
1781 fram till mars 1789 kallades revolutionskongressen i stället för
federationskongressen, eftersom frihetskriget då hade avancerat så långt att
kolonisterna förstod att segern var inom räckhåll. Åren mellan ca 1781 fram till
1789 kallas mellanåren, innan amerikanska konstitutionen blev ett faktum, och
innan USA:s 1:a president, George Washington, hade installerats. Den 4 mars
1789 övergick federationskongressen i Amerikas förenta staters kongress, i
enlighet med nationens konstitution, som trädde i kraft denna dag. Att jag är så
noga med dessa faktauppgifter, har sin grund i att jag vill att läsaren skall förstå
att den överstatliga (federala) delen av den totala amerikanska statsapparaten,
d.v.s. den del som styrs från Washington D.C., i hög grad var något som växte
fram successivt. Där denna federala statsapparat omfattar hela nationen, och är
överordnad delstaternas regionala styrelseapparater. Före den 4 mars 1789 var
delstaterna att betrakta som självständiga (autonoma) stater i en konfederation,
att likna vid hur dagens 27 EU-länder fortfarande är självständiga (autonoma)
stater, och samtidigt medlemmar i en EU-konfederation1074. Vad som är viktigt
att här förstå, är att denna överstatliga (federala) styrelseapparat redan på ett
mycket tidigt stadium utsattes för den i kulisserna verkande bankirmaktens
påverkan i form av korruption och mutor. Ty en dylik ”uppvaktning” utgjorde
en viktig del i bankirernas hemliga sjustegade plan.

1074
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Analys av det första steget i bankirernas hemliga plan...
Därmed återvänder vi till den 5 september 1774, då revolutionsrådet, även
kallad första kontinentalkongressen, mitt under brinnande revolution hade sitt
första inledande möte i Philadephia. Här avslöjar historien att bankirerna tog det
första steget i sin sjupunktsplan, d.v.s. gjorde schackdraget att försätta
kolonierna i skuld. Det handlade om ett rådsbeslut som skulle komma att få
ödesdigra konsekvenser. Revolutionsrådets (första kontinentalkongressens) allra
första beslut bestod nämligen i att rösta igenom det som kom att lägga grunden
för inget mindre än att kapitalism återinfördes i USA. En process som i sin
helhet skulle ta ca 19 år, och som sagt ske i sju förtäckta, men ändå distinkta,
steg. Under hela förloppet handlade det nämligen om att undanhålla folket,
allmänheten, vad som var på gång.
Denna dag togs majoritetsbeslutet att införa en 14:e kolonigemensam
papperssedelvaluta - continentals - ett beslut som torde ha föregåtts av intensiv
lobbying från kapitalistfalangen bland politikerna. Som sagt ville denna falang
på alla sätt undvika att göra det uppenbart att det handlade om ett steg i
kapitalistisk riktning; allmänheten var ju vid den här tidpunkten starkt negativ
till all form av bankstyrd låneekonomi, själva orsaken till det revolutionära
missnöjet. Därför gick man försiktigt, men samtidigt intelligent och försåtligt,
fram. Till att börja med föreslog man helt enkelt ett plagiat av den geniala
konstruktion, som kort tid dessförinnan hade kommit till användning när de
lokala, egentillverkade valutorna hade återinförts i respektive koloni: man skulle
låtsas ta ett lån av folket, ett lån som sålunda skulle vara fiktivt. Vilket fick till
följd att sedelpengarna, continentals, sedan kunde slussas ut i samhället som
låtsasskuldsedlar för detta låtsaslån.
Men så plötsligt föreslogs ett tillägg, som märkligt nog kom att godtas vid
omröstningen. (Där bifallet förmodligen underlättades genom mutor och
korruption? Den saken blir de kommande stora amerikanska utredningarnas
uppgift att försöka utreda i detalj, om det är möjligt. Det vill säga kartlägga om,
och i så fall vilka, politiker i revolutionskongressen som plötsligt blev rika. Ur
bankirsynvinkel var det nämligen oerhört mycket som stod på spel). Tillägget
gjorde att det ursprungliga låneupplägget, kopierat från Benjamin Franklins
beprövade ekonomiska modell, där det inte är tal om verkliga lån eller
skuldsättning1075, plötsligt hamnade på undantag. Istället presenteras ett nytt
låneupplägg, som för den som kunde se mellan raderna var klart och tydligt
kapitalistiskt präglat, baserat på verklig eller äkta skuldsättning. Just detta
indikerar starkt att det torde ha funnits mutade och korrumperade politiker i den
beslutande församlingen (revolutionsrådet), ty här svek revolutionsrådet plötsligt
sin uppdragsgivare, folket, och sina revolutionära ideal. Här avslöjas att det i
revolutionsrådet fanns politiker som verkade kontrarevolutionärt i syfte att
gagna kapitalismen.
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Tillägget innebar i korthet att det fiktiva folklånet, som var ämnat att
finansiera continentals, i framtiden (tidpunkten lämnades under lång tid öppen) i likhet med hur upplägget var konstruerat för de 13 övriga koloniala
lokalvalutorna - skulle återbetalas1076 i form av ett reellt värde. Men när det
gällde continentals, till skillnad från lokalvalutorna, skedde en precisering, så till
vida att återbetalning verkligen utlovades. Och inte nog med det. I fråga om
continentals kom löftet om återbetalning dessutom att preciseras till - äkta guld.
Detta så mycket mer anmärkningsvärt som, som sagt, kolonierna led svår brist
på guld. Därmed kom valutan continentals inför omröstningen att behäftas med
två tydliga skillnader jämfört med de övriga 13 sedelvalutorna, som var
likartade. Ur detta kan man utläsa att tillägget de facto medförde att continentals
inte längre kom att grundas på ett fiktivt lån (en låtsasskuld), utan nu på en reell
skuld, det utlovade guldlöftet. Alltså just det som är grunden i kapitalistisk
verksamhet. Naturligtvis framstod det ofattbart generösa guldlöftet som ytterst
attraktivt ur den djupare sett okunniga allmänhetens synvinkel. En allmänhet
som inte förstod att dess representanter i revolutionsrådet just hade tagit det
första spadtaget för att gräva graven för revolutionens första orsak.
Här lyckades nu bankirerna, allmänheten ovetandes, för andra gången få in
en kil i det spirande självständiga amerikanska nationsbygget, som egentligen
var planerat för ett helt annat ekonomiskt samhällssystem än det kapitalistiska.
Och det skulle inte dröja så värst länge innan detta andra kapitalistiska intrång
avsevärt skulle komma att utvidgas. Här är det viktigt att förstå att continentals
sålunda inte grundades på något verkligt lån från folket. Folket lämnade aldrig
över ”några riktiga pengar”. Utan continentals-sedlarna, som tillverkades på
revolutionsrådets beslut, var från början låtsasskuldsedlar, som i och med
guldlöftet i praktiken gjordes om till ”verkliga skuldsedlar”, i och med att de nu
kom att representera ett värde i guld, som skulle betalas senare. Genom denna
konstruktion kom continentals-sedlarna att definieras som finansierade,
finansierade eller uppbackade av garantilöftet. Men fortfarande var lånet fiktivt i
den meningen att folket aldrig lånade ut några riktiga pengar, vilket är viktigt att
ha i åtanke.
Här lyckades alltså den dolda bankirmakten, genom denna lika snillrika som
försåtliga manöver (illusionskonst), sätta den kolonigemensamma ledningen
(revolutionsrådet), som i förlängningen skulle komma att utvecklas till den
amerikanska staten, ”i skuld”, d.v.s. skapa embryot till ”en statsskuld”. Som
idag, nästa 240 år senare, genom, som vi vet, fortsatt ohämmad kapitalism i
Amerika, fått växa till sig till ofattbara dryga 16 000 miljarder dollar. Som sagt
preciserades till att börja med inte tidpunkten för när continentals skulle lösas in
mot guld, utan det utlovades skulle ske när samhällsomständigheterna ”hade
stabiliserat sig”. Analyserar man revolutionsrådets guldlöfte, är det uppenbart att
det helt enkelt var ett sätt att införa en guldmyntfot. Att en valuta baseras på
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guld, innebär ”ett löfte” att pengarna är inväxlingsbara mot guld. Åtgärden att
förtäckt införa guldmyntfot var ett avsiktligt kapitalistiskt trick för att skjuta
Benjamin Franklins parallellt förekommande ekonomiska system i sank (man
skall inte glömma bort att det samtidigt förekom 13 koloniala lokalvalutor, som
alla var fiat-pengar, d.v.s. pengar som inte var baserade på guld, utan enbart på
att de var ”lagligt betalningsvärde1077”, pengar som enbart byggde på
”förtroende”). Som utomstående kan man tycka att det är märkligt att
tilläggsbeslutet över huvud taget vann gehör, vilket det gjorde, något som
sannolikt berodde på en kombination av att människans girighet fick vatten på
sin kvarn och att beslutsfattarna, delvis åtminstone, var mutade och
korrumperade. Och hade man ansträngt sig att försöka göra en
konsekvensanalys innan beslutet togs, exempelvis genom att kalla in den tidens
konstitutionella logiker, som hade kunnat bena upp detaljer och konsekvenser,
hade bondfångeriet sannolikt aldrig lyckats. Men nu gjorde man inte det. Där
man inte skall glömma bort det som redan nämnts, att den dolda avsikten med
guldlöftet var att sätta kolonierna i skuld. I första hand genom att
revolutionsrådet (”staten”) hamnade i verklig skuld till folket till följd av
guldlöftet, i andra hand i skuld till banker, när guldet så småningom i framtiden
skulle betalas ut, genom att staten då skulle bli tvungen att låna pengar till
guldinköp, eftersom inget eget kolonialt guld fanns, varken sparat i valv eller
som kända naturfyndigheter, vilket skulle framkalla en amerikansk statsskuld.
Nåväl, ett löfte är ett löfte. I och med att revolutionsrådet nu hade iklätt sig
detta, hade man som sagt också påtagit sig en reell skuld. Jag upprepar: En från
början låtsasskuld till folket förvandlades i och med guldlöften till en verklig
skuld, trots att folket självt aldrig bidrog med några pengar. I och med att
revolutionsrådet nu sattes i skuld, ännu så länge inte till någon bank, men till
folket, fick den dolda kapitalistiska bankirmakten på nytt fotfäste i Amerika.
Första steget i deras plan var taget. Och guldlöftet skulle som sagt komma att få
konsekvenser: Allt det utlovade guldet skulle nämligen behöva finansieras med
lånade pengar, varför man redan på förhand kunde räkna ut, att det som med
tiden skulle bli amerikanska staten, skulle få problem att leva upp till löftet.
Under de föregående så kallade svåra åren 1764-1773 hade det varit utländska,
d.v.s. europeiska, banker, som med tiden hade blivit folkligt avskydda, som hade
lånat ut pengar till kolonialstyrelserna och allmänheten. Det var för att gå runt
det problemet, undvika en upprepning, som den dolda kapitalistmakten i
september 1774 delvis kom att plagiera kolonistyrelsernas snillrika upplägg, när
dessa 9 månader tidigare, d.v.s. med början strax efter det berömda teupproret i
Bostons hamn i december 1773, hade återupptagit den egna sedeltillverkningen
och återinfört de 13 lokalvalutorna (pounds) i kolonierna. Högintelligent
uträknat, förleddes revolutionsrådet (i förlängningen folket) genom det som
ytterst var bankirers dubbelt oemotståndliga erbjudande: Först fick folket
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fördelaktigt pengar i sin hand (continentals) utan att behöva betala något för
saken (eftersom continentals i förstone representerade skuldsedlar för fiktivt
utlånade folkliga pengar). Sedan ännu mer häpnadsväckande ett löfte om att
dessa gratispengar (continentals) i framtiden skulle k unna bytas ut mot guld!
Vem ville inte ha gratis guld? Inte konstigt att majoriteten av revolutionsrådet,
liksom allmänheten, föll pladask för det sockrade förslag, som den 14:e valutan
continentals principiellt innebar. Men en och annan, som tänkte steget längre,
anade ugglor i mossen. Här var helt enkelt något som var för bra för att vara
sant. Vissa anade sanningen: att guldlöftet var en riggad fälla, som handlade om
att sätta revolutionsrådet (och på längre sikt staten och det amerikanska folket) i
skuld. Det är inte fel att påstå att det var just i detta avgörande ögonklick som
det kapitalistiska systemets hittillsvarande amerikanska hegemoni tog sin början,
där detta system sedan med tiden nära nog har utvecklats till att bli synonymt
med nationen i sig. Amerika, kapitalismens högborg.

Kriget mot England...
Frihetskriget mot England avgjordes mellan åren 1775-1783. Den första direkta
väpnade konfrontationen skedde i mars 1775, och en informell krigsförklaring
följde sedan i augusti samma år. Mitt under kriget, 1776, författades den
amerikanska självständighetsförklaringen1078. Kolonisatörernas militära
överbefälhavare var generalen George Washington, sedermera USA:s förste
president. När denne synade de egna soldatleden, kunde han konstatera att han
var överbefälhavare över en synnerligen odisciplinerad trashanks- och
lekmannaarmé, som nu skulle stå upp mot en vältränad engelsk yrkesdito.
Washingtons mannar var utrustade med bland annat gamla flintbössor från
1600-talet, högafflar, liar, spadar och annat gods, som till nöds kunde användas
som vapen. I viss mån kunde man hjälpa upp situationen med sina
egentillverkade 14 lokala valutor, som fick finansiera inköp av mer moderna
vapen i den mån dylika gick att få tag på. I krigshären ingick allt möjligt folk,
både stadgat och löst, som hade slutit upp. Där fanns farmare, smeder, jägare,
som hörde hemma i de stora skogarna och i de vilda gränstrakterna, och där
fanns stadsmänniskor som gick direkt in i soldatlivet från kontoret eller butiken,
iklädda byxor och kavaj. Även kriminella råskinn fanns, bland annat
avkomlingar till de engelska straffångar som hade gjort revolt mot plantageägare
nere i Södern. Och även lierade indianer beväpnade med tomahawker,
jaktknivar, pilbågar och ett och annat gevär. Det var som sagt en brokig skara
människor som George Washington skulle föra befäl över. Men denne såg också
en annan kvalitet i dessa militärt odisciplinerade människor, en tillgång som
engelsmännen saknade. Hans män var besjälade av patos - motivation,
beslutsamhet och stridsmoral.
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Frihetskriget1079, som sålunda var en förlängning av själva revolutionen, kom,
som namnet anger, till skillnad från det initiala revolutionsskedet, först och
främst att handla om rätten till oavhängighet från England, d.v.s. om frihet, men
också i högsta grad om revolutionsidealen: rätten till egna penningtillverkande
maskiner och egentillverkade sedelpengar. Den omvittnat goda stridsmoralen
bottnade i både ock. Ganska snart kom hjälp från Frankrike, Englands gamla
antagonist, vilket bidrog till att kolonisatörerna lyckades anskaffa modernare
vapen och slutligen vinna frihetskriget, trots att det initialt såg dystert ut, när
man värderade utgångsläget. Det som särskilt kom att demonstreras i detta krig
var stridsmoralens stora betydelse. Men också att krig kan vinnas utan att dyra
lån behöver bekosta kriget. Denna sanning måste modifieras i det avseendet att
frihetskriget delvis finansierades med en explosionsartat ökad mängd
continentals-sedlar, som i slutänden kom att bygga på en verklig skuld till folket
i form av guld. Därför kan man säga att frihetskriget kostade enorma summor
pengar, som man finansierade på två sätt. Första sättet var genom de 13 lokala
valutorna, som var fiat-pengar som lagligt betalningsmedel, och som inte
innebar någon reell skuld till någon. Men det andra finansieringssättet, den 14:e
valutan, som stod för en hel del av den totala krigskostnaden, var som sagt från
början ett fiktivt lån från folket, som hade gjorts om till en verklig eller äkta
låneskuld, som skulle betalas i guld. Frihetskrigets sista slag stod år 1781, och
freden slöts i Paris två år senare 1783. Man kan säga att det är i början av 1781
som berättelsen fortsätter. Ty det var här som den 14:e valutan continentals
plötsligt kom att kollapsa genom att den slutade att nytillverkas.
Revolutionsglöden var vid den tidpunkten fortfarande stark i kolonierna, varför
det var direkt farligt för kapitalisterna att helt öppet försöka införa kapitalism.
Därför fortsatte man på den inslagna smygvägen, där man genom svek, lögner
och illusioner lurade skjortan av det amerikanska folket. År 1793 lyckades sedan
bankirerna slutgiltigt få kapitalismen på plats.

Analys av det andra steget i bankirernas hemliga plan...
Här handlar det om att förklara varför det gradvis uppstod svår inflation i
kolonierna i samband med continentals. Och att visa att denna inflation var ett
utstuderat cyniskt led i bankirernas plan. Det vill säga en metod för dessa att
genom framskapad kris, manipulera till sig makten över Amerikas
sedeltillverkning. I tid rör vi oss nu i perioden 1773-1781. Det förslag som
antogs av revolutionskongressen utgick sålunda från ett fiktivt lån från folket,
som kongressen kom att ”finansiera” genom tilläggslöftet (garantin) om
framtida guldinlösen. Totalt under ca sju års tid (1774-1781) tillverkades ett
stort antal continentals-sedlar, som tillsammans på den tiden kom att motsvara
den mängd guld, som då beräknas skulle ha kostat 42 miljoner dollar1080 i inköp,
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om dollar hade varit dåtidens valuta (US dollar kom i bruk först 1792).
Omräknat till 2011 års penningvärde motsvarar dåvarande 42 miljoner dollar
någonstans mellan 881 miljoner och 16.6 miljarder dollar beroende på hur man
räknar. Sålunda sett även till det lägre beloppet en avsevärd statsskuld, som
dåvarande statsledningen påtog sig i och med löftet om guldutbetalning till
innehavare av continentals, dock utan att tidpunkten i förstone preciserades. Så
stor var nämligen, vad som i efterhand, inte helt korrekt, kom att kallas
”krigsskulden” (den del av den amerikanska statsskulden, som det fiktiva
continentalslånet från folket utgjorde).
Till denna mängd genom revolutionsrådets försorg tillverkade continentals
tillkom fram till 1781 (då tillverkningen av continentals upphörde) drygt en lika
stor mängd förfalskade continentals (som ganska lätt kunde skiljas från de äkta
sedlarna, eftersom penningförfalskningstekniken inte var särskilt utvecklad på
den tiden). Här gäller det att hela tiden ha klart för sig att revolutionsrådet
(första kontinentalkongressen), i och med löften om guldinlösen 1774 i
praktiken gjorde om det som från början var ett låtsaslån till ett verkligt lån.
Därför gavs continentals i verkligheten inte ut som låtsasskuldsedlar, utan som
äkta skuldsedelpengar. Självklart är det en avgörande skillnad mellan
papperspengar i form av låtsasskuldsedlar och riktiga skuldsedlar. Två helt olika
ekonomiska system träder här fram. De förra är fiat-pengar, som genom
myndighetsbeslut är ”lagligt betalningsmedel” utan att vara uppbackade av
något värde. Medan äkta skuldsedelpengar är uppbackade av ett värde, i detta
fall en viss mängd guld (guldmyntfot), som de utlovas bli inlösta mot. Nåväl,
den relativt stora mängden continentals-sedlar som revolutionsrådet/första
kontinentalkongressen sålunda tillverkade fram till 1781, skulle som sagt
dramatiskt komma att spädas ut (enligt gjorda beräkningar till åtminstone dubbla
mängden). Det skedde dels genom att England tillämpade direkt ekonomisk
krigföringen via bulvaner, dels genom inhemsk sedelförfalskning.
Stora mängder falska continentals tillverkades organiserat i England och fördes i
hemlighet via den ena båtlasten efter den andra över till Amerika, där de
smugglades in i kolonierna. Vidare tillverkades falska continentals av kriminella
penningförfalskare i kolonierna (på den tiden var sedelförfalskning
förhållandevis enkelt). Detta fick till följd att värdet på continentals dramatiskt
kom att urholkas, och i takt med detta allmänhetens förtroende för valutan. (Kort
beskrivet trappades inflationen upp under tio år, och övergick sedan i svår
inflation).

De samhällssaboterande spekulanterna…
Revolutionsrådets ursprungliga löfte om framtida inlösen av continentals i guld
framstod som alltmer orealistiskt, och allmänheten började göra sig av med
continentals, exempelvis genom att sälja sedlarna till villiga spekulanter, som
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poppade upp. Här fanns alltså en grupp sedeluppköpare1081, som påpassligt till
underpris köpte upp alla continentals de kunde komma över. Man kan kalla dem
för yrkesspekulanter, och bland dem fanns också kapitalistbulvaner (som kan
antas ha vetat vad som följa skulle, d.v.s. som mer eller mindre var insatta i den
sjustegade bankirplanen), där den manipulativt framkallade inflationen utgjorde
det andra steget. Tricket gick sålunda ut på att först framkalla inflation, som
medförde förtroendeförlust för valutan, som sedan kunde köpas upp av de
nämnda yrkesspekulanterna, inklusive initierade bulvaner.
Redan tidigt dök det upp förmögna privatpersoner och representanter för
vissa utländska banker i kolonierna, som försökte övertala vanligt folk att sälja
sina continentals. Sedeluppköparnas argument var, att eftersom
revolutionsrådet/kontinentalkongressen saknade eget guld, både i sparad form
och som naturtillgång, skulle denna styrande myndighet omöjligt kunna infria
sitt framtida guldlöfte till folket. Continentals skulle därför på sikt komma att bli
värdelösa. Bättre då att sälja innehavet av continentals medan tid var till ett
visserligen betydligt mindre värde räknat i guldmynt än vad revolutionsrådet
hade utlovat, men ändå till det värde i äkta guldmynt, som sedeluppköparna,
många gånger bankirbulvaner, erbjöd. Ty det var med guldmynt som guldlöftet
skulle uppfyllas. Nu kom i stället rika sedeluppköpare och ville köpa
continentals-sedlar med äkta guldmynt till underpris. Äkta guldmynt
tillhandahölls bland annat av engelska bankfilialer i kolonierna.
I detta tidiga skede kunde man därför se en minskning av mängden
continentals i omlopp i samhället, vilket fick till följd att revolutionsrådet, enligt
eget godtycke på en höft, fyllde på med fler continentals för att hålla bristen
stången. De rika uppköparna fick med tiden dåligt rykte, därför att deras
sedeluppköp saboterade/utarmade samhällsruljansen. De samlade ju på sig
continentals, som var ämnade att cirkulera och fungera i samhället som ett
smörjmedel. Nu hamnade dessa uppköpta sedlar i stället i någons bankvalv till
ingen nytta. Till exempel kunde det, p.g.a. uppköpen, först uppstå en lokal brist
på continentals-sedlar, som sedan inte sällan förbyttes i motsatsen, om
revolutionsrådet råkade fylla på med nya sedlar alltför generöst, eller om
förfalskade continentals nådde in i den lokala ekonomin.
Kännetecknande för den här tiden var den uttalade instabiliteten i de lokala
koloniala ekonomierna. Det kunde växla mellan deflation, p.g.a. brist på
sedelpengar, och inflation, eller till och med stark inflation, beroende på för
mycket sedlar, och ofta var det stora lokala variationer. När continentals-valutan
hade diskuterats på planeringsstadiet, hade valutans förespråkare särskilt tryckt
på de stora fördelar som en kolonigemensam valuta skulle innebära, hur
utjämnade och även stabiliserande en sådan skulle vara (som sagt, snarlika
argumenten som framfördes när euron skulle introduceras i EU), trots att de
olika kolonierna många gånger hade olika eller mycket olika ekonomiska
förutsättningar (precis som EU-länderna). Nu kom dessa förhoppningar
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ordentligt på skam, och i stället verkade det som om den 14:e valutan
sammantaget underminerade de koloniala ekonomierna. De rika continentalsuppköparna blev illa sedda även ur synvinkeln att de betalade snålt med sina
guldmynt. Vissa tider formligen dammsög de rika uppköpsspekulanterna
lokalsamhällena på continentals. Varvid det frustrerade revolutionsrådet mycket
lekmannamässigt och ungefärligt försökte kompensera detta, genom att öka på
utförseln av continentals, många gånger för mycket, vilket tillsammans med den
florerande sedelförfalskningen, drev fram inflation i varierande grad. Och så här
höll det på under andra hälften av 1770-talet.
En engelsk general skrev följande i ett hemligt brev till sina överordnade:
”… experimenten (förfalskningen av continentals, min anm.) som föreslogs av Ers
nåder har utförts, ingen assistans som har kunnat hämtas från guldets makt eller
penningförfalskningens konstart har lämnats oprövade; men trots det har valutan [...]
inte förstörts.” 1082

Även den omfattande penningförfalskningen använde spekulanterna som ett
argument, när de övertalade allmänheten att sälja sina continentals till underpris.
Benjamin Franklin skrev senare:
“… Konstnärerna som de använde sig av lyckades så väl i sitt arbete, att kolossala
mängder av dessa förfalskningar, som härrörde från den brittiska regeringen i New
York, kom att cirkulera bland invånarna i alla staterna, innan bedrägeriet upptäcktes.
Detta fick till följd att hela [penning]mängdens värde urholkades...”
(Engelska: ”...The artists they employed performed so well that immense quantities of
these counterfeits which issued from the British government in New York, were
circulated among the inhabitants of all the states, before the fraud was detected. This
operated significantly in depreciating the whole mass...”)1083

1800-tals historikern J.W. Schuckers skrev: “Den engelska regeringen, som verkar ha
en mani på att förfalska sina fienders papperspengar, gick med i konkurrensen
tillsammans med kriminella.”1084

Att det förekom massiv penningförfalskning och omfattande
spekulationsverksamhet, var sålunda allmänt känt, men ändå tog det lång tid
innan allmänheten förstod allvaret med det hela fullt ut. Samtidigt försökte
propaganda göra gällande att det enbart var de ”ofinansierade” fiat-sedlarna
(lokalvalutorna) som orsakade inflationen.
Till slut hade denna från första början helt onödiga 14:e valuta blivit så
urvattnad värdemässigt, att ett särskilt uttryck skapades i folkmun: ”Inte värd en
continental”.
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Varför det är så viktigt med konstitutionell logik…
I efterhand är det lätt se att det var tre direkt samhällsfarliga omständigheter som
vid den här tiden växelverkade med varandra: 1) spekulationsuppköpen, som
ledde till att revolutionsrådet kompensationstillverkade continentals, 2) den
massiva continentals-förfalskningen, som utgick från flera håll, där 1 och 2
samverkade och ledde till 3) den svåra continentals-inflationen. Där
slutresultatet - den häftiga inflationen - antagligen hade kunnat förutses och
motverkas, om revolutionsrådet hade varit förutseende nog att rådgöra med
konstitutionella logiker.
Bland annat det konstaterandet bidrar till att jag så starkt rekommenderar att
USA:s nuvarande regering och kongress gör det till en framtida vana att kalla in
Amerikas främsta matematiska genier, speciellt de som behärskar konstitutionell
logik, att kontinuerligt bistå staten med sin kompetens, när det gäller att
analysera många olika saksituationer med hjälp av modern avancerad
informationsbehandling. Jag kan inte nog betona vikten av detta. Hade en
konstitutionell logiker fått vara med när villkoren, exempelvis guldlöftet, och
besluten i övrigt, fattades kring continentals-valutan av kontinentalkongressens i
september 1774, hade en sådan expertnärvaro självklart noterats av
revolutionsrådets sekreterare. Och i så fall kan man vara helt säker på att
logikexpertisen på ett tidigt stadium hade upptäckt och framfört skarpa
varningar om att en allvarlig kapitalistvänlig samhällsmanipulation
uppenbarligen var pågående, orkestrerad av en viss falang i revolutionskongressen. Här var det för den logiskt initierade tydligt att krafter motstridiga
folkets intressen försökte pracka på detta en helt onödig statsskuld (det med
continentals förbundna guldlöftet). Och den som såg lite längre än näsan räcker
insåg naturligtvis också att guldlöftet skulle leda till just det som hände:
uppköpsspekulationer, där den som hade mest pengar (guldmynt) skulle vinna,
och ge upphov till ovälkommen och onödig missämja människor emellan. Nu
blev det precis så, och som sagt värre ändå (svår inflation), eftersom det mesta
kring den 14:e valutan kom att skötas så amatörmässigt, för att inte säga
klantigt.
Samtidigt som de omstörtande i betydelsen samhällsfientlig krafterna gjorde
allt för att skjuta revolutionärernas monetärt finansierade ekonomier (de övriga
13 lokalvalutorna) i sank genom organiserad penningförfalskning. Där målet,
samhällsfördärvlig inflation, uppnåddes med råge, som sedan genom
ovederhäftig organiserad populistisk propaganda skylldes på ”ofinansierade
sedelvalutor”, dit även continentals felaktigt påstods höra, alla över en kam. För
en klarsynt konstitutionell logiker framstår därför guldlöftet som direkt
samhällsfarligt. Men den saken genomskådades inte när det begav sig, utan här
övertrumfades förnuftet av girigheten. Undrar vad som hade hänt med falangen
som ivrade för continentals, om revolutionärerna hade förstått guldlöftets alla
konsekvenser? Människor i revolutionär stämning är inget att leka med. Men nu
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antogs sålunda förslaget om den 14:e valutan, continentals, och följderna blev
som de blev. Det går inte att komma ifrån att revolutionsrådets beslut att anta
continentals som valuta, och därmed guldlöftet, för eftervärlden är en föga
smickrande indikation på detta råds kompetens, eller snarare inkompetens, d.v.s.
genomsnittliga intelligens eller förmåga att tänka konsekvensanalytiskt, såvida
inte hela bunten var mutade eller på annat sätt korrumperade, vilket är föga
troligt. I stället brann säkert många för revolutionens sak, även om de lät sig
föras bakom ljuset.
Slutresultatet av äventyret med continentals-valutan blev som sagt en svår
utspädning av denna, d.v.s. en våldsam inflation. Där, väl att märka, inflationen
beträffande de parallellt förekommande 13 lokala kolonivalutorna på intet sätt
var jämförbar (även om förfalskning och utspädning förekom här också), varför
de inte heller var till bekymmer på samma sätt. Som sagt upphörde
tillverkningen av continentals år 17811085, p.g.a. av alla problem valutan ställde
till med, medan lokalvalutorna i någon mån överlevde ända fram till 1793, då
även all tillverkning av dem plötsligt förbjöds genom ett kongressbeslut.

Plötsligt fick de 13 kolonierna/delstaterna inte använda sina
lokala valutor
Redan ca 1781 förbjöds användningen av lokalvalutorna i samband med att
federationskongressen beskar alla 14 valutorna i ett försök att bemästra
inflationen genom att strama åt penningmängden, som jag nämnde tidigare.
Fram till 1793 vågade således federationskongressen, sedermera USA:s
kongress, inte röra den heta potatis som den lokala valutatillverkningen trots allt
var ute bland de ännu inte helt i federationen integrerade delstaterna. Istället
gick man omvägen genom att förbjuda poundsedlarnas användning, vilket
naturligtvis fick som konsekvens att det även blev meningslöst att tillverka dem.
Det var en föraning om att kärnan 1764 års Currency Act var på väg att
återinföras.

Parallell till dagens strävan mot ett modernt federalistiskt EU…
Här ser vi samtidigt ett tydligt exempel på federalistisk maktstyrning i
centralistisk riktning: den kapitalistvänliga falangen strävade verkligen efter att
skapa en federal centralmakt med bestämmanderätt över de från början mycket
autonoma/självständiga kolonierna. Och som sagt upprepas i vår tid detta tema i
Europa, där en federal falang1086 inom EU-parlamentet gör sitt bästa för att
successivt centralisera beslutsmakten på flera avgörande samhällsområden,
exempelvis när det gäller lagstiftning, jurisdiktion, försvar och valuta. Enskilda
EU-länder decimeras beträffande sin tidigare suveränitet på dessa områden till
fördel för ett centralt EU-parlament, där de beslutande politikerna både
1085
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geografiskt och mentalt befinner sig mycket avlägset den allmänhet, som högst
var 4:e år i allmänna val kan göra sig hörda och ändra på tingens ordning.
EU-kommissionens ordförande talar redan idag oförbehållsamt om ett
framtida Europas förenta stater1087 med en europeisk kongress och en Europapresident, underförstått med USA och dess konstitution som förebild. För övrigt
något som jag strax återkommer till i kapitel 73 riktat i första hand direkt till det
amerikanska folket.
Under kolonisatörernas hela frigörelseprocess, d.v.s. under revolutions- och
krigsåren (frihetskriget) 1773-1781, klarade sig flera av de 13 lokala valutorna
förhållandevis bra jämfört med continentals-valutan, speciellt under de första
fyra åren december 1773-december 1777, d.v.s. de åtnjöt förtroende eller till och
med högt förtroende bland allmänheten, vilket hade sin orsak i att de vårdades
kompetent (med vissa variationer), i enlighet med Benjamin Franklins riktlinjer
från koloniernas goda år, och framförallt därför att de inte backades upp av
något spekulationsdrivande guldlöfte. Det var ju det som var den stora finessen
med hur dessa valutor var konstruerade, att de inte skulle ge anledning till
girighet och lösa ut spekulation, på det sätt som mycket riktigt kom att ske med
continentals. Samtidigt fanns det problem också med dessa lokala valutor. Det
var inte som under de goda åren. Kriget mot England skapade stora obalanser i
ekonomin. Stora krigskostnader skulle betalas och snabbt. För stora mängder
sedelpengar trycktes upp i flera av de lokala pound-valutorna utan att dessa
ansvariga kolonier fick tid att i lugn och ro, som under de goda åren, ha kontroll
på sin reglerventil mot inflation. En krigsekonomi där samhället gick på halvfart
eller ännu större sparlåga trädde fram därför att hela yrkesgrupper kunde vara
inkallade som soldater att strida mot England. Krig skapar helt andra
förutsättningar och betydligt sämre förutsättningar för en nation att sköta sin
ekonomi än när det råder fred, välordning och harmoni i ett samhälle och där
människor är sysselsatta i fredligt uppbyggande av samhällets välstånd.
Soldaterna som skulle ha sin soldatlön fick till slut lön i natura (mat och andra
förnödenheter) när det inte gick att få fram sedelpengar. Och att få fram dessa
naturabetalningar visade sig också svårt då läget var så ytterst anstängt för
många farmare och statsbor på grund av kriget och att natura togs som lån där
staten sade att i en oviss framtid skulle man betala tillbaks. Så långt historiska
fakta. I detta läge underblåste populistiska krafter bland federalisterna att
penningkaoset (inflationen) var att skylla på alla de 14 parallellt förekommande
sedelvalutorna, inte bara continentals. Och det är här vi kommer in på
bankirernas tredje steg i deras sjustegade hemliga plan för att återinföra
kapitalism i Amerika. Någon djupgående förutsättningslös logisk konstitutionell
kompetent analys av helhetsbilden genomfördes således inte. Utan det var en
slarvig och faktaförvrängande populism som verkställdes.
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Analys av det tredje steget i bankirernas hemliga plan...
Ryktet som sade att det var alla 14 samtidigt förekommande sedelvalutornas fel
att inflationen hade uppstått, spreds utan att några organiserade försök gjordes
att sakligt analysera situationen. Sålunda gjorde man inte klart att continentals,
såsom varande ”icke fiat-pengar”, handlade om ett helt annat ekonomiskt system
än de övriga 13 pound-valutorna (som ju var just fiat-pengar). Ryktesspridarna
drog alla 14 valutorna propagandistiskt över en kam. Här lurades allmänheten att
tro att inflationen var ganska jämt fördelad mellan de 14 valutorna, samtidigt
som den saknade kompetens att förstå den stora skillnaden mellan de två i bruk
varande valutasystemen, continentals och pounds. Man kan säga att
ryktesspridarna - den falang inom revolutionsrådet som skulle komma att bli
kända som ”federalisterna” - bedrev en form av psykologisk krigföring, som
gick ut på att skapa förvirring och försvagat förtroende för de lokala
sedelvalutorna, och i förlängningen underminera det som var lokal kolonial
politik. I stället förespråkade dessa att den politiska och lagstiftande makten,
inklusive den känsliga penningtillverkningen, borde flyttas över på ett
överordnat (”överstatligt”, d.v.s. federalt) organ, som av kompetensskäl inte
själv borde ägna sig åt det praktiska, sedeltillverkningen. Hade inte
inflationseländet med all önskvärd tydlighet visat att staten borde satsa sina
krafter på det som staten var bra på, på det som var statens huvuduppgift, att
politiskt organisera och styra samhället, inte på att tillverka pengar? Det senare
borde istället, menade federalistfalangen, överlåtas på specialiserade privata
aktörer, som kunde den saken, d.v.s. bankfolk. Sålunda menade ryktesspridarna
att det var de 13 kolonialstyrelsernas och revolutionsrådets gemensamma
kompetensbrist att hantera tillverkningen och distributionen av sedlarna som
hade orsakat inflationen. Där man sålunda inte gjorde någon skillnad mellan
continentals och lokalvalutorna, utan slarvigt kallade dem för samma sak, d.v.s.
”ofinansierade sedelpengar” (engelska: unfunded papers).
Också här visar historisk dokumentation att dessa psykologiska
manipulatörer ingalunda skämdes för att yvigt och populistiskt slarva med fakta,
när de argumenterade politiskt. Jag upprepar: det var bara de 13 pound-valutorna
som var låtsasskuldsedlar, d.v.s. som var fiat-pengar i bemärkelsen lagliga
betalningsmedel, endast uppbackade av ”förtroende”, och i den meningen
”ofinansierade”, då de saknade guld som bakgrundsvärde. Benjamin Franklins
ekonomiska experiment i kolonierna (som i sin tur byggde på Henry I:s
tallysystem) under de 27 ”goda åren” hade med besked visat att denna typ av
pengar, d.v.s. det system som kallas monetärt finansierad ekonomi, inte bara
fungerar, utan är överlägset ett system som bygger på guld. Continentals
tillhörde det underlägsna systemet, då de backades upp av ett verkligt värde i
och med det utlovade guldlöftet till folket. Denna valuta var sålunda i praktiken
behäftad med guldmyntfot, och var därmed ”ett finansierat värdepapper”, även
om propagandisterna (federalisterna) inte ville erkänna den saken. (De
motiverade sin åsikt med att eftersom inget guld ännu fanns i statens kassakista,
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utan bara ett löfte, skulle även contintentals räknas som ”en ofinansierad
valuta”.)
Förvisso går det att diskutera om ”ett löfte” medför rätt att klassa en valuta
som ”finansierad”. Jag menar dock att den rätten inte bara finns, utan att den är
påtvingad. Som jag tror de flesta håller med om, är ett löfte alltid just ett löfte,
varför det inte är något man kan bortse från, exempelvis i ekonomisk bokföring,
eller när det gäller definitioner av det här slaget. Ett löfte måste ”räknas in”, och
av den orsaken måste continentals anses ha varit ”en finansierad valuta”,
uppbackad av guld. Allt annat vore att förvanska verkligheten. Den mest
tongivande federalisten och ”kapitalistiskt” inriktade politikern i de både
ekonomiskt och politiskt omvälvande händelser som vi här berör, när den nya
nationen, Amerikas förenta stater, skulle skapas, var advokaten Alexander
Hamilton, som, som nämnts, dök upp på den politiska scenen omkring år 1781.
Historiska facit visar att Hamilton tillhörde dem som inte skulle komma att leva
upp till de revolutionära idealen. Tvärt om svek han dessa vid flera tillfällen,
som vi skall se, vilket kan tyckas märkligt med hänsyn till att han som officer
hade deltagit i frihetskriget för revolutionens sak. Ett led i dessa svek var
Hamiltons deltagande i den kapitalistfalang, som år 1791 såg till att bryta
guldlöftet till allmänheten från 1774, om inlösen av continentals. Här bedrogs
det amerikanska folket rejält. Men vi skall inte gå händelserna i förväg. Sveket
att bryta detta statslöfte återkommer jag till i samband med analysen av det sjätte
steget i bankirernas hemliga plan, som avsåg att återinföra kapitalism i Amerika.
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Kapitel 73
Analys av det fjärde steget i bankirernas hemliga plan
Revolutionsrådets kapitalistvänliga falang började redan runt 1774, till att börja
med i försiktiga ordalag, men med åren allt mera intensivt, propagera för att
kolonierna borde organisera sig i en federation (ett Amerikas förenta stater). När
sedan den allt svårare inflationen (som, som sagt, huvudsakligen gällde
continentals-valutan) blev ett faktum, fick man vatten på sin kvarn. Då man
menade att en federation skulle lösa koloniernas ekonomiska problem, som blev
alltmer uppenbara under andra hälften av 1770-talet fram till 1781 (då
continentals avskaffades). Vidare menade denna falang, som kallades för
”federalisterna”, att lösningen på tidens inflationsproblem, som man sålunda
skyllde på alla 14 valutorna, som alla över en kam kallades ”ofinansierade”1088,
låg i att tillhandahålla en ny finansierad, d.v.s. gulduppbackad, valuta. Visade
inte verkligheten tydligt nog att ofinansierade valutor var helt förkastliga? Det
var uppenbart att de 14 ”ofinansierade” valutorna, dit continentals, den verkliga
inflationsorsaken, felaktigt medräknades, inte förslog, menade federalisterna.
Därför gjorde man ett stort nummer av att det istället omgående behövde införas
en ny valuta, som redan från början backades upp av verkligt guld, inte bara av
ett löfte om dylikt.
Som tidigare nämnts, argumenterade man också för att spekulation i dessa
finansierade sedlar skulle kunna undvikas. Propagandan visade sig vara effektiv,
liksom lobbying-verksamheten och korruptionsansträngningarna, ty i maj 1781
lyckades federationsfalangen trumfa igenom ett beslut i den dåvarande
kontinentalkongressen, som gick ut på att en nybildad privat bank, under statlig
tillsyn (med en statlig tillsyningsman, en statligt tillsatt bankdirektör), skulle ges
förtroendet att tillverka och ge ut finansierade sedlar i form av depositionsbevis
(skuldbrev/skuldsedlar/reverser), d.v.s. enligt privatbankskoncept. Banken gavs
namnet The President, Directors, and Company, of the Bank of North America,
mera känd som Bank of North America. Detta kan sägas ha varit den nya
nationens allra första centralbank, och den trädde i funktion i januari 1782.
(Centralbanksrollen kom sedan att övertas av The First Bank of the United
States år 1791.) Tidens turbulens återspeglas i viss mån i de många namnbytena
som de forna koloniernas styrande församling genomgick under den här
perioden; kontinentalkongressen kallades från och med maj 1781 för
federationskongressen.
Den nya gulduppbackade valutan blev inte den succé som federalisterna
hade förutspått: Deras upplägg med så kallat finansierade sedlar var slarvigt
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skött, och sanningen, att sedlarna som vanligt i banksammanhang bara till högst
20 procent var ”guldfinansierade” (dock inte med bankens eget ägda guld1089),
sopades under mattan. Ja, inte ens 20 procent, eftersom den statligt tillsatta
tillsyningsmannen, bankdirektören, inte skämdes för att ägna sig åt ”kreativ
bokföring”, genom att de facto skapa en skendeposition1090, som användes för att
”trolla fram” ytterligare ”finansierade sedlar” (detaljanalys avseende
skendepositionen följer längre fram i detta kapitel). Trots att federalisterna
gjorde en stor propagandasak av sedlarnas finansiering, d.v.s. att de var
uppbackade av guld, ljög både federalisterna och deras handgångne man,
bankdirektören, friskt när det gällde denna. Mer än 80 procent av de utgivna
sedlarna var de facto ofinansierade. Den inte ens 20-procentiga
gulduppbackning som fanns, var upplånad från Frankrike och Nederländerna,
och även bankdirektören bidrog med sin egen förmögenhet. Och analyserar man
på vilket sätt dessa ”finansierade” sedlar kom samhället till godo, skedde det på
vanligt traditionellt privatbanksmanér, d.v.s. enligt kapitalistiskt mönster:
utlåning mot ränta, föregånget av depositionsförskingring, förmering genom perfekt
penningförfalskning1091 samt urkundsförfalskning, i sken av att allt var i sin
ordning1092.
Ett krasst konstaterande i efteranalysens klara sken, är sålunda att
federalisterna, med Alexander Hamilton i spetsen, skamlöst, i hägnet av USA:s
första centralbank, här organiserade tre allvarliga lagbrott. Att de gick iland med
den saken, berodde på att bedrägeriet var högintelligent uträknat1093, och att inga
tillräckligt insiktsfulla opponenter fanns, som kunde avslöja falsariet. Inte ens
den tidens mest framstående matematiker hade förmått den saken. Det är först
idag som bedrägeriet genomskådas i sin fulla omfattning, och det sker med hjälp
av modern konstitutionell logik. Till detta kan fogas att federalisterna medvetet
till den dolda bankirmaktens gagn fördjupade den unga statens
(federationskongressens) statsskuld, genom att i kongressens namn ta ett stort
lån i guld och silvermynt av nämnda bank. Hade man istället valt att tillämpa
Benjamin Franklins ekonomiska system, hade dessa kriminella aktiviteter, och
även statsskulden (som redan i utgångsläget var på drygt 42 miljoner dollar till
följd av guldskulden till folket avseende utestående continentals), varit helt
onödiga. Med Benjamin Franklins ekonomiska system hade samhället snabbt
kommit på fötter, och man kan utgå från att ett utomordentligt välstånd då hade
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kunnat byggas. Men nu skedde inte den saken, utan istället vann federalisterna. I
och med tillkomsten av den nya banken och den nya valutan, bankirernas fjärde
steg, kom ett renodlat kapitalistiskt ekonomiskt system, precis som bankirerna
hade planerat, att ersätta den havererade continentals-valutan. Och med tiden
skulle denna kapitalism få helt fria tyglar, som vi vet. Om nämnda historiska
detaljer berättar amerikanska historieböcker mycket lite, om ens något. Därför är
det omöjligt för dagens amerikanska generation att förstå vad som egentligen
hände.
Nå, en intressant fråga är vad som hade varit möjligt att avslöja på 1780-talet
beträffande bedrägeriet? Jag menar att, att åtminstone
urkundsförfalskningsdetaljen utan vidare borde ha kunnat avslöjas, om juridiken
hade varit på alerten och på folkets sida. Men nu var den inte det. Beträffande de
övriga bedrägerierna (förskingringen och den perfekta penningförfalskningen),
är det mera tveksamt. Matematiken, inklusive konstitutionell logik, hade nog
gått bet på att avslöja dessa, men något försök i den riktningen gjordes aldrig,
eftersom några konstitutionella logiker aldrig kallades in i utredande,
undersökande syfte. Inte heller Benjamin Franklin lyckades genomskåda
bedrägeriet. Franklin övertalades till och med att köpa ett stycke andel (en aktie)
i den kapitalistiska banken för den goda sakens skull, som ett erkännande av
federalisterna och den nämnda banken.
År 1784 gavs tillstånd för ytterligare två privata banker - The Bank of New
York och The Massachusetts Bank1094 - som också arbetade enligt vedertagna
privatbanksprinciper, d.v.s. att utifrån allmänhetens depositioner, och/eller
depositioner inlånade från andra banker eller från utlandet, låna ut
egentillverkade pengar medelst depositionsförskingring, perfekt
penningförfalskning och urkundsförfalskning. På så sätt kom flera olika privata
banker att ge ut sedelpengar (depositionsbevis) med olika prägel under den här
tiden, med följd att det inte fanns någon enhetlig sedelvaluta. Detta samtidigt
som den sammanlagda mängden sedelpengar, som nämnda privatbanker lånade
ut, på intet vis täckte det enorma amerikanska och utländska sedelbehovet. En
svår lågkonjunktur kom av den orsaken gradvis att förvärras under åren som
följde, och ledde bland annat till ett uppmärksammat bondeuppror i
Massachusetts år 1786.

Federalisternas skickligt verkställda psykologisk propaganda...
Med risk att vara tjatig upprepar jag, p.g.a. sakens stora betydelse: De forna
revolutionärerna, nu befolkning i den nya nationen USA, åtrådde och hoppades
på det välstånd som hade rått i kolonierna under Benjamin Franklins era under
”de goda åren” under en stor del av 1700-talets första hälft, det välstånd som nu
ganska mycket var förbytt i sin motsats. Den falang i nationens styrande organ
som kallades federalisterna menade att bästa receptet för att åstadkomma
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välståndet alla längtade efter, låg i att organisera samhället i överstatlig,
federalistisk, riktning. Visade inte valutaeländet (inflationen) med all önskvärd
tydlighet att Benjamin Franklins ekonomiska system (monetärt finansierad
samhällsekonomi), som lokalvalutorna byggde på, var ett betydligt sämre
alternativ än federalism, byggd basalt på ett kapitalistiskt ekonomiskt system,
d.v.s. på ett lånesystem?
Federalisterna bagatelliserade continentals-valutans roll i inflationen, och
förstorade upp lokalvalutornas. Man menade att de viktiga sedelpengarna bäst
borde ”finansieras” (med guld), och att en i penninghantering särskilt kunnig
privat aktör, en centralbank, borde ges ansvaret för dessa pengar. Visade inte
problemen med valutornas inflation svart på vitt att ”det allmänna”, d.v.s. de
lokala kolonistyrelserna och federationskongressen, var olämpliga att handlägga
frågor gällande nationens pengar? Bättre att överlåta den saken till professionen,
en bank - givetvis under kontrollerade former (där bankdirektören kom in i
bilden). Dessutom menade federalisterna, att den allvarliga spekulation, som
förknippades med continentals, skulle kunna undvikas, om en privat aktör,
tillverkare, gavs uppdraget att handlägga Amerikas sedelpengar, eftersom
spekulation rimligen borde vara tvärs emot en sådan privat aktörs intresse.
Spekulation skulle ju pressa ned värdet på valutan det handlade om, vilket skulle
slå tillbaka på den privata aktören. Federalisterna menade att de lokala
koloniledningarna saknade den viktiga överblick, bild i stort, och de resurser,
som ett överstatligt organ skulle få. Därför borde samhället organiseras
överstatligt (federalistiskt). Ytligt betraktat, som många gånger är fallet med
populistiska budskap, lät federalisternas förslag ganska bra i flera avseenden.
Men den djupgående analysen saknades, som skulle ha avslöjat att
federalisternas förstahandsavsikt var att återinföra kapitalism i Amerika, och att
deras förslag till ekonomiskt system innehöll diverse kriminella element, svek,
direkta lögner och ”trollerikonster”. I början av 1780-talet hade federalisterna
ännu inte börjat propagera för att en ännu större bank borde inrättas (en sådan
kom som nämnt på plats 1791), som var ämnad att klara av hela Amerikas
sedeltillverkning, i enlighet med den kapitalistiska principen. Mer om hur det
gick till senare.
Det är intressant att som konstitutionell logiker följa hur förslaget och
övertänkt federalisterna gick tillväga, när de denna andra gång införde
kapitalism så att säga bakvägen (via sina politiska bulvaner) i Amerika. Man
torgförde eller implementerade inte sin plan förhastat på något sätt, utan det hela
skedde pö om pö, för att människor denna gång skulle ha gott om tid att vänja
sig vid konceptet låneekonomi. Under ganska många år tillät man tålmodigt
Benjamin Franklins ekonomiska system, som ju var raka motsatsen, d.v.s.
antikapitalistiskt, att verka parallellt lokalt i de 13 forna kolonierna, som efter
1789 blev delstater i USA. Som nämnts tillät man till och med delstaterna
formellt att tillverka egna sedelpengar (lokalvalutorna), men hämmade samtidigt
effektivt det lokala bruket av monetärt finansierad Franklin-ekonomi genom att
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förbjuda användningen av de lokala sedelpengarna. På så sätt försökte den
federala regeringen under drygt ett årtionde (1781-1793) att i någon mån
undvika att stöta sig med de av sina kritiker, som fortfarande såg den gamla
revolutionsutlösande orsaken - makt över egen penningtillverkning - som en
huvudsak. Man tillät generöst de 13 delstaterna att tillverka i princip hur mycket
ofinansierade pengar (fiat-pengar enligt Franklin-systemet) som helst, samtidigt
som ingen av delstaterna fick använda dessa lokalproducerade pengar, med
hänvisning till att det fanns ett överordnat (federalt) intresse av att strama åt
penningmängden1095, p.g.a. dyrköpta inflationserfarenheter. De delstatliga
lokalvalutorna kom därför att vara präglade av meningslöshet. Först 1793 satte
federalisterna som sagt definitivt punkt för Franklin-ekonomin, genom att då
även förbjuda tillverkning av ofinansierade sedlar i samtliga 13 delstater.
Sålunda arbetade federalisterna under lång tid tålmodigt på med att successivt
övertyga allmänheten om att det rätta låg i att ta bort fiat-pengarna (de lokala
valutorna) från samhällsekonomin, vilket som sagt också blev resultatet 1793,
utan stora folkliga protester. Men det fanns också människor som kände sig
lurade, eftersom de insåg att revolutionen, i och med det totala förbudet mot fiatpengar 1793, fullständigt hade misslyckats i sin huvudavsikt: folkets makt över
Amerikas penningtillverkande maskiner.

Målet för federalisterna var att helt eliminera principen med
”ofinansierade sedlar”...
som lagligt betalningsvärde (legal tender) från samhällsekonomin, och ersätta
dessa med gulduppbackade (finansierade) sedlar. Federalisterna gjorde sak av att
allmänheten när som helst skulle kunna gå till en bank och lösa in sina sedlar
mot guld eller silver, och på så vis vara garanterade att deras sedlar hade ett
verkligt värde. Alla finansierade, d.v.s. värdeuppbackade, sedlar skulle föras ut i
samhället som lån mot ränta. Man skulle alltså inte tillämpa de fyra regler
(metoder) att föra ut pengar som tillämpades i Benjamin Franklins system1096.
Man behöver inte vara särskilt insiktsfull för att förstå, att federalisternas förslag
med tiden skulle innebära att samhället skulle bli upp över öronen skuldsatt och
därmed beroende av långivarna, privata bankirer. Och det var inga småsummor
det handlade om, utan hela Amerikas behov av sedelpengar. Och är det inte just
det som tiden har besannat? Ty vad står dagens amerikanska statsskuld på drygt
16 000 miljarder dollar för om inte ett skuldberoende? Trots att det nästan var
övertydligt att federalisterna förespråkade ett återinförande av kapitalism, d.v.s.
just det som folket med en röst hade värjt sig mot när de revolterade 1773, vann
det federalistiska lånesystemet gehör i federationskongressen, vilket måste anses
vara märkligt.

1095
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Åtstramning av penningmängden i de amerikanska kolonierna se analys del II kapitel 71, 73, 77-78 och 80
Se analys del II kapitel 28-31
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Jag belyser det kapitalistiska systemet i det purunga Amerika
med ett exempel...
När de blivande delstaterna skulle betala löner till exempelvis lärare och
ordningsmakt, och bekosta skolbyggnader och diverse skolmateriel respektive
resurser till nämnda ordningsmakt, fanns det två möjligheter: Antingen kunde
delstaterna som första åtgärd ta ut skatter av befolkningen, och sedan bekosta
det som behövde bekostas. Eller så var principen den att staten i första instans
kunde låna de nödvändiga pengarna (i princip finansierade sedlar) mot ränta från
privata banker (vilket sålunda framkallade delstatliga ”statsskulder”), och i nästa
instans betala dessa statsskulder plus räntor med skattemedel. I båda fallen
bekostades det nödvändiga med skatter. Om alternativ två användes, tillkom,
förutom skatter, också räntekostnader (vilket på sikt skulle medverka till att
samhället fick en brist på pengar och måste ta ut mer skatter och låna mer
pengar). Och är det inte exakt på detta sätt som den allmänna ekonomin fungerar
i alla kapitalistiska samhällen? Då att veta att samhällsbehoven i praktiken är så
stora att enbart skatteuttag inte räcker långt för att bekosta det som behövs,
varför banklån mot ränta (stats- och kommunskuld) kommit att utgöra en
mycket stor del av den allmänna delstatliga och kommunala ekonomin. Där
sålunda räntorna i sin tur ökar på lånebehovet och skuldsättningen, varvid det
hela blir en ond cirkel.
Som de flesta amerikaner är bekanta med, är det inte bara en enorm
statsskuld som USA dras med. Merparten av USA:s 50 delstater är idag
skuldsatta upp över öronen. Exempelvis uppgår Kaliforniens (den mest
skuldsatta delstaten) skuld till drygt 425 miljarder dollar idag. ”Sådan är
kapitalismen”, som refrängen lyder i en svensk visa. Att det skulle bli dessa
häpnadsväckande följder var det nog ingen som förutspådde i slutet av 1700talet, inte ens de ivrigaste kapitalismförespråkarna (federalisterna), när det
kapitalistiska systemet återinfördes i Amerika. Men för en matematiker, med
insikt i hur pyramidspel uppstår, är det inget konstigt alls. Istället är dagens
skuldsituation ett naturligt facit av en matematiskt omöjlig situation, framkallad
av ett ofullständigt ekonomiskt system1097. Intressant vore att veta om Benjamin
Franklin eller någon annan framsynt politiker någonsin påpekade för
federationskongressen den omöjliga matematiska situation som obligat ligger
inbyggd det kapitalistiska lånesystemet?
Jag rekommenderar att de kommande stora amerikanska utredningarna
undersöker den saken. Federationskongressens sekreterare bör i så fall ha noterat
ett sådant i sammanhanget uppseendeväckande påpekande. Ett påpekande som i
så fall var enkelt att logiskt belägga. I det kapitalistiska systemet fanns inbyggt
just det som bakgrundskapitalisterna och deras lejda populister hade för avsikt
att tjäna sina stora pengar på, nämligen lån mot ränta och skatter. Allt man
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Se analys dell II kapitel 12-17
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behövde göra var att förleda folket att acceptera systemet, och det lyckades man
med.

Federalisterna bluffade med hjälp av lögner...
Bankirbulvanerna, d.v.s. populisterna, federalisterna, undvek naturligtvis att
berätta att det går alldeles utmärkt att ge ut ofinansierade sedlar, d.v.s. fiatpengar som lagligt betalningsmedel, utan att det uppstår inflation, och utan att
folket behöver sättas i skuld eller beskattas. Den saken hade både Henry I:s
tallysystem och Benjamin Franklins snarlika system tydligt bevisat. Ty dessa
system visade att det räcker mer än väl att staten ensam tillverkar alla de pengar
som samhället behöver, dels för allmänhetens behov, dels för statens eget behov,
d.v.s. till statsbudgeten. Vad populisterna heller inte berättade i detta
sammanhang, när Amerika stod inför det ödesdigra valet av ekonomiskt system,
var att ”det kapitalistiska systemet”, där finansierade sedlar förs ut i samhället
via lån mot ränta, faktiskt redan var beprövat i England under flera årtionden
med dystra resultat, förvisso inte för bankerna, men för folket. Där hade
nämligen systemet som sig bör lett till brist på pengar, p.g.a. systemets inbyggda
matematiskt omöjliga situation, vilket hade bidragit till flera omfattande
lågkonjunkturer.
Jag upprepar: Här avslöjas nu efter runt 230 år, att de pengar som
federalisterna på 1780-talet påstod var finansierade (hade uppbackning), inte ens
var finansierade till 20 procent, av den anledningen att pengarna till mer än 80
procent byggde på luft, d.v.s. bluff. Pengarna var istället ”perfekt
förfalskade”1098.
Dessutom använde sig den statligt tillsatta bankdirektören för USA:s första
centralbank, Bank of North America1099, av ännu en snillrik metod i konsten att
tillverka pengar, en metod som för övrigt centralbanker över hela världen
fortfarande använder sig av idag: genom ”kreativ bokföring” lånar man ut
pengar, som påstås vara egna, i falskt sken av att dessa är hämtade från en
bakomliggande reserv1100. Som vi kommer ihåg, hade den i början av 1780-talet
nybildade privata Bank of North America delvis införskaffat sitt
uppbackningsguld via utlandslån från Nederländerna och Frankrike. För lånen
var banken givetvis skyldig att utfärda skuldbevis, som var bankens erkännanden
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av att stå i skuld. Det vill säga att skuldbevisen utgjorde en minuspost (ett
underskott, symboliserat som -1) i bankens bokföring. Eftersom bankdirektören
som sagt var en både förslagen och ”kreativ” herre, tillverkade denne nu helt
enkelt kopior av dessa skuldbevis för eget bruk. Ty i nästa moment kom
bankväsendets första nonsensräkneregel -1 = +11101 bankdirektören väl till pass:
I ett svep gjorde bankdirektören om dessa obetalda skuldsedlar, d.v.s.
bokföringens minuspost (underskott), till en bankens tillgång, till en plötsligt ur
tomma intet uppdykande egen förmögenhet, genom att byta ut minustecknet i
bokföringsboken mot ett plustecken (i enlighet med nonsensräkneregeln -1 =
+1).
”Trolleritricket” bestod i att förvandla det som på engelska kallas ”a
liability” (en ekonomisk förpliktelse, en skuld- eller utgiftspost) till ”an asset”
(en tillgångspost). Banken förvandlade kopiorna på sina obetalda skuldbrev
(som kan ses som obetalda ”fakturor” från långivaren) till tillgångsbevis, och
”berikade” sig på så sätt. Därmed hade banken inte bara tillgång till de av
Nederländerna och Frankrike utlånade guld- och silvermynten. Banken hade
även skenbart tillgång till motsvarande värde en gång till, som bankdirektören
(genom ”kreativ bokföring”) ljög var en del av bankens egna dolda
förmögenhet. Dessa bluffpengar (detta värde) motsvarande skulden till
Nederländerna och Frankrike använde nu bankdirektören som vore de en
deposition i banken. Och som vi väl känner till vid det här laget, är depositioner
i banksammanhang i första hand till för berika bankirer1102, här inget undantag.
Och som vi också vet, kan, när det gäller ”normala bankdepositioner”, endast 80
procent först förskingras, och sedan användas i förmerings- och slutligen
utlåningssyfte (handelsmönstret kräver att 20 procent av normaldepositioner
hålls i beredskap för uthämtning av depositörer).
När det gällde bankdirektörens fejkade deposition med skuldsedlarna,
förhöll det sig annorlunda: här skulle ingen depositör göra sig gällande, det
visste bankdirektören. Därför var det fritt fram för honom att använda 100
procent av den deposition, som skuldsedelkopiorna hade omvandlats till, till
förmering i omgångar (penningförfalskningssteget), innan den slutliga
utlåningen av hela det på detta sätt femfaldigade skuldsedelvärdet (1+4) tog vid,
såsom utlåningspengar ägda av banken (urkundsförfalskningen). Med
frimurarordens1103 tre nonsensräkneregler och hävstångsmatematik1104 som
förlaga, förmerade sålunda bankdirektören hela skuldbrevsdepositionen, så att
den blev fem gånger så stor. Varpå han lät tillverka sedelpengar i form av
depositionsbevis (skuldbrev/skuldsedlar/reverser) med bankens egen
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individuella prägel motsvarande hela det förmerade värdet (1+4), ämnade för
utlåning till samhället. (Om dessa sedelpengar hade något officiellt namn, utöver
att de var depositionsbevis, är oklart. Först 1792 torde USA:s kongress genom
The Coinage Act of 17921105 ha fastställt ”dollar” som det officiella namnet på
USA:s valuta.)
Grunden (1/4) för de pengar som banken falskt lånade ut som sina eget ägda
i exemplet var sålunda en deposition som egentligen inte alls existerade. Resten
av utlåningspengarna (4/5) byggde på luftförmeringen av denna ickedeposition.
Slutligen kan man konstatera att de pengar som kom att lånas ut som
”finansierade”, d.v.s. som vore de uppbackade av den utlånande bankens egen
guldreserv, ingalunda var finansierade, då banken inte hade något eget guld alls
beträffande denna ickeexisterande deposition (skendeposition). Det guld och
silver, som banken förvaltade som icke eget ägd, utan inlånad, deposition, räckte
på sin höjd till 20 procent av de påstått finansierade sedlarna. Dock skall man
veta att delar av detta depositionsguld och dito silver togs i anspråk för annat
ändamål än som underlag för sedeltillverkning. Bland annat lånades det ut till
federationskongressen, sålunda inte som sedelpengar, utan i syfte att föra ut
guld- och silvermynt till det amerikanska samhället, som led stor brist på pengar
av alla slag, inklusive guld-och silvermynt, på grund av beslutet om åtstramning
av penningmängden. Ett åtstramningsbeslut som hade löst ut en svår
lågkonjunktur. Bankens påstådda finansiering var således i hög grad en ren
bluff.
Onekligen avslöjas här många avancerade bedrägerier på en gång! Mitt i allt
detta bedrägliga måste man ge bankdirektören och frimurarnas hemliga lära ett
erkännande: Det fanns utan tvivel intelligens med i upplägget. Nu skall man inte
tro att frontfiguren i det här sammanhanget, bankdirektören, på något sätt
erkände något bedrägligt, inte heller när det gällde omvandlingen av den
egentliga skulden till en tillgång, -1 = +1, utan detta trolleritrick skulle
eufemistiskt komma att kallas för ”monetarisering av skuldbrev”. Ja, tricket
skulle till och med komma att utvecklas till en metod, som en av
bankdirektörens närmaste lierade, federalisten Alexander Hamilton, med bravur
kom att använda sig av som finansminister 1791. Mer om den saken längre
fram.

Konsten att försåtligt manipulera ett samhälle…
Det jag här vill fästa uppmärksamhet på är den förslagenhet som kriminaliteten
utvecklades med och som idag utvecklats till så kallad högnivåkriminalitet som
omfattar delar av den moderna amerikanska staten (Vi i Sverige och över 100
andra nationer har samma problem idag med delar av våra statsapparater
avseende denna högintelligensutvecklade högnivåkriminalitet1106). I
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federationskongressen, där högnivåkriminaliteten började sin utveckling som ett
embryo som senare växt till en välutvecklad organisation, arbetade
federalisterna (kapitalistivrarna) givetvis i sken av att vara lydiga lagen, och att
de, liksom Benjamin Franklin-falangen, på alla sätt stod på folket sida. Att
förespegla något annat hade varit otänkbart. I botten fanns trots allt en
revolution som var farlig att utmana så nära inpå som man befann sig
tidsmässigt. Och ändå lyckades federalisterna med konststycket att grundlura det
amerikanska folket, som vi skall se. Ett av de mindre lurendrejerierna på vägen
dit, som förtjänar ett litet påpekande i denna kedja av intelligenta bedrägerier,
var tricket att tillsätta en statlig bankdirektör.
Om man leker med tanken att människor i stor skala av någon orsak med de
nya (lånade) pengarna i hand skulle ha rusat till Bank of North America och
begärt att få växla in bankens sedelpengar mot guld, skulle det ha uppdagats att
inte ens 20 procent av de i samhället utevarande nya sedelpengarna hade
gulduppbackning (det skulle obönhörligen ha avslöjats att merparten av alla
dessa var ofinansierade), trots att både bankdirektören och federalisterna
hävdade motsatsen. Då hade bedrägeriet åtminstone delvis avslöjats. Men nu
skedde aldrig den här skisserade bankrusningen. Åtminstone inte i stor
samhällsskala. Dock möjligen lokalt i enskilda delstater, därför att många fler
privata banker etablerade sig efter hand, med samma brister vad gällde ”eget ägt
utlåningskapital”, som USA:s ovan beskrivna första centralbanker var behäftade
med. Ja, banketableringarna utvecklade på den här tiden det amerikanska
samhället till ett veritabelt ”Vilda Östern” (eftersom händelseförloppet var
lokaliserat till östra Amerika), på likartat sätt som det sedan gick till i England
på 1800-talet, som jag har beskrivit, där bankirer övermodigt började leka med
kapitaltäckningsgrader ned mot noll (de använde stora hävstänger1107, när pengar
tillverkas ur tomma intet på ett ansvarslöst sätt, och de saknade guld och silver
som uppbackning av pengarna de tillverkade och lånade ut). Det var många
lögner som kom att prägla skeendena under den här turbulenta tiden, när USA
såg gryningens ljus, inte minst politiskt. Federationskongressen ljög på flera sätt
sin uppdragsgivare, folket, rakt upp i ansiktet på flera viktiga punkter. Bland
annat när den besvärliga inflationen delvis skylldes på de ofinansierade
lokalvalutorna. Och den statligt tillsatta bankdirektören ljög sina lånekunder
också rakt upp i ansiktet, vad känt är utan att skämmas, bland annat om att
pengarna de lånade var finansierade. Det var sålunda mycket lögn och
rackarspel inblandat när kapitalismen återinfördes smygvägen i Amerika.

Den exceptionellt avancerade komplementära och alternativa matematikdelen (den aritmetikvariant, som jag
utredde tidigare i kapitel 44-45 och 48-53 i del II, och som mynnar ut i sammanfattningen: eget ur tomma intet
med hävstång) i läran, den del som frimurarnas föregångare tempelherreorden redan på 1100-talet hade använt
sig av, - se analys del II kapitel 44-45 och 48-53
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Två viktiga årtal i modern tid: 1965 och 1971...
Som parentes kan jag här nämna att 1965 (The Coinage Act of 1965) förklarade
USA:s kongress principiellt USA:s mynt och sedelpengar (sålunda även US
dollar-sedlar tillverkade av den privata centralbanken Federal Reserve Bank)
som lagligt betalningsmedel (legal tender). En något märklig benämning kan
tyckas. Man kan tycka att det är en självklarhet att ett lands betalningsmedel är
lagligt. Men kanske ändå inte så märkligt, om man förstår att det handlar om en
halvmesyr: Helst av allt hade bankirerna bakom USA:s centralbank velat
åstadkomma det omöjliga, nämligen att tillskapa en lag som ger dem det de åtrår
mest av allt: ett lagstadgat initialt ägarskap till alla de kolossala belopp nya
sedelpengar som de kontinuerligt tillverkar. Men som du som läsare vet vid det
här laget (om du tagit del av min trilogis del I och II), förblir detta en ouppnåelig
dröm för detta etablissemang, eftersom förarbetena till en sådan lag obönhörligt
skulle avslöja mycket som är minst sagt obekvämt för dessa figurer: hur det har
fungerat tidigare. Därför har bankirerna fått lov att nöja sig med det näst bästa:
lagligt betalningsmedel. Det klingar nästan som eget ägt, men bara nästan.
Några år senare, 1971, eliminerade USA:s regering genom president Nixon
gulduppbackningen av USA:s valuta US dollar (i praktiken gällde
guldmyntfoten dessförinnan sedlar och mynt). Därmed blev USA:s valuta US
dollar ofinansierad, d.v.s. valutan blev fiat-pengar i dess inskränkta betydelse,
sålunda pengar enbart uppbackade av förtroende, med status av att vara lagligt
betalningsmedel. (För att bli äkta fiat-pengar fordras dessutom att pengarna är
ägarskapsdefinierade, exempelvis att de ägs av staten)1108. Åtgärden att ta bort
guldmyntfoten motiverades bland annat med att den var till för att hålla
inflationen stången. Nixon till och med hyllades för åtgärden. I själva verket var
åtgärden ett led inom ramen för nyliberala, kapitalistiska, avsikter: Att binda en
valuta till ett värde, exempelvis guld, verkar hämmande på mängden pengar som
kan nytillverkas och lånas ut. Om valutan hålls fri från värdeuppbackning, kan
principiellt oerhört mycket mer pengar nytillverkas och lånas ut. Och det är inte
svårt att lista ut vilka det i så fall gynnar. Nåväl, följden blev att när sedan även
en rad andra regleringar togs bort genom kongressbeslut som följde efter 1971,
formligen exploderade utlåningen - och med den givetvis också det som är
”myntets andra sida”, skuldsättningen - i det amerikanska samhället, och det
som skulle utvecklas till dagens djupa skuldkris kom successivt att byggas upp
fram till Lehman Brother-kraschen år 2008.
Beträffande den ovan omnämnde bankdirektörens specialitet: ”kreativ
bokföring”, visar jag i kapitel 62-66 ännu mer djupgående hur den saken logiskt
går till. Jag upprepar: Om pengarna som bankerna lånar ut, inte påstods vara
”deras egna”, skulle pengarna juridiskt sett inte kunna lånas ut, av det enkla
skälet att endast något eget ägt kan lånas ut och krävas tillbaka. Det som inte är
eget ägt, kan endast förmedlas, exempelvis genom byteshandel. Den dag som
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idag är pågår en gigantisk urkundsförfalskning i Amerika, därför att hela det
omfattande banksystemet, med Federal Reserve System i spetsen, med liv och
lust ägnar sig åt att låna ut och kräva tillbaka pengar (inklusive ränta) som de
inte är ägare av. Sett till de skadeverkningar denna bankernas brottslighet har
orsakat både enskilda och det allmänna, är bankernas kriminalitet mer än
allvarlig. Jag är helt övertygad om att historiskt stora rättsprocesser nu kommer
att riktas mot banksystemet över huvud taget, inte minst mot det amerikanska,
inklusive det amerikanska centralbankssystemet, Federal Reserve System.

Under nästan 20 års tid på 1700-talet förekom två diametralt
olika ekonomiska system parallellt i Amerika...
Hoppar vi efter denna parentes nu tillbaka till 1700-talets slut, kan man
konstatera att federalistfalangen i federationskongressen undanhöll det
amerikanska folket och de omutade och okorrumperade politikerna i samma
kongress, det faktum att de var ombud för en dold bakgrundsmakt, ytterst
frimurarorden, som med tre mycket speciella nonsensräkneregler och en
förslagen hävstångsmatematik hämtade från en obskyr hemlig lära styrde
utformningen av verksamheten, när Amerikas första centralbank, Bank of North
America, organiseras på sin tid. Här fick nonsens ge sken av att företräda sunt
förnuft, när denna bank enligt kapitalistiska principer gavs makt att tillverka och
låna ut den nya nationens nya sedelpengar.
Under lång tid, från det att den i praktiken guldfinansierade valutan
continentals avvecklades i början av 1780-talet, och ersattes av en ny finansierad
valuta (Bank of North Americas sedelpengar), som torde ha kallats för reverser,
skuldbrev, kreditsedlar, skuldsedlar och möjligen fler namn, fram till 1791, höll
federalisterna som sagt en låg profil, då de inte vågade ge sig på de enskilda
koloniledningarna när det gällde den revolutionära hjärtefrågan: varje enskild
kolonilednings självbestämmanderätt beträffande egen sedeltillverkning, i
enlighet med Benjamin Franklins ekonomiska system. Här handlade det om
ofinansierade sedelpengar (fiat-pengar) som lagligt betalningsmedel, som fördes
ut till samhället enligt Franklins fyra regler (metoder). Ja, inte ens när kolonierna
hade övergått till att bli delstater, och den överstatliga kongressen med en
president i spetsen hade etablerats (1789), vågade federalisterna, som sagt,
förbjuda de enskilda koloniledningarna att tillverka egna sedelpengar.
Konsekvensen blev att det under nästan 20 års tid samtidigt förekom två
diametralt olika ekonomiska system i Amerika i slutet av 1700-talet. Det ena
var, kan man säga, människovänligt orienterat, och byggde på Benjamin
Franklins idékonstruktion med välfärdsmöjlighet för alla. Medan det andra
systemet måste betecknas som människofientligt konstruerat, då det ofelbart
leder till samhälleliga lågkonjunkturer, utslagning av företag och enskilda
människor, expropriationer, fattigdom för stora befolkningsgrupper, och i värsta
fall sociala uppror.
Det historiska facit visar att 1793 är året då federalisterna fullt ut lyckades
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återinföra kapitalism i Amerika, och att detta system sedan har lett till ett helt
pärlband av lågkonjunkturer av varierande allvarlighetsgrad, som totalt sett har
slagit hårt mot Amerikas folk och företagare. Vissa lågkonjunkturer har varit
fruktansvärt ödeläggande, exempelvis den svåra 1930-talsdepressionen. Även
USA:s aktuella lågkonjunktur är osedvanligt djup i kölvattnet till Lehman
Brother-kraschen 2008. Men detta är inte allt. Det som var grunden till att
många människor tog steget och emigrerade till Amerika under 1700-, och
framför allt 1800-talet, och vågade satsa på ett nytt liv, var framför allt att man
visste att det förlovade landet var stort nog för att löftet om en egen bit jord för
egen försörjning skulle kunna uppfyllas1109. I första instans uppfylldes ofta
löftet, vilket ledde till att många människor blev ägare till egen mark och
därmed fick försörjning. Men det skulle inte dröja värst länge innan smolk
blandades i glädjebägaren: snart började privata banker medelst principen
utlåning mot ränta, och i förlängningen lågkonjunkturer, att lägga beslag på både
det ena och det andra av värde, även marken som var människors livsuppehälle.

Människors grundläggande rättigheter kunde bankirerna inte
upphäva...
Men med hjälp av den finstilta paragrafen i låntagares skuldbrev och landets
gällande konkurslagstiftning har privata banker systematiskt kunnat verkställa
sammanlagt flera miljoner utmätningar och expropriationer sedan 1750-talet.
Man skall alltså ha klart för sig, att orsaken till att detta har kunnat ske, är de
många medvetet framkallade lågkonjunkturerna.
USA:s 20:e president James Garfield uttryckte drygt 100 år senare:
“Den som kontrollerar vilket ett lands penningmängd är den som har total makt över
industrin och handeln… Och när man inser att hela systemet är mycket lätt att
kontrollera, på ett eller annat sätt, av ett fåtal män i toppen, får man klart för sig hur
perioder av inflation och depression uppstår1110”
Engelska originalcitatet:
“Whoever controls the volume of money in any country is absolute master of all
industry and commerce… And when you realize that the entire system is very easily
controlled, one way or another, by a few powerful men at the top, you will not have to
be told how periods of inflation and depression originate.”1111

Under exempelvis 1930-talsdepressionen var antalet utmätningar/
expropriationer så många, att det blev uppenbart även för vanligtvis hårdhudade
politiker, att det hela hade gått för långt, när bankerna hänsynslöst kunde beröva
människor deras småjordbruk, hem och ägodelar och orsaka människor
1109

Se analys del II kapitel 26, 69,70 och 85
Det var den här insikten om att lågkonjunkturer medvetet framkallades av bankirmakten som skulle ha sagts
den 17 september 1787 i stället för Hamiltons tal. Nu sade åtminstone president Garfield detta efter drygt 100 års
ytterligare ekonomiskt elände med fler förödande lågkonjunkturer i det unga Amerika sedan 1780-talet.
1111
http://cpe.us.com/article/famous-monetary-quotes/
1110
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katastrof, endast av den orsaken att de inte kunde amortera sina lån som
överenskommet, eller kunde möta upp bankernas krav, när finstilta
skuldbrevsparagrafer löste ut. Många gånger vägrade bankerna sina kunder både
betalningsfrist och ytterligare lån, varför människor hamnade i en rävsax, där
skuldbrevsparagrafen tvingade dem från gård och grund, därför att dessa
utgjorde lånens pant. Vad politikerna varken förr eller senare har berättat för
allmänheten i Amerika, är att pengarna som dessa banker på den tiden lånade ut,
liksom pengarna banker lånar ut idag, var respektive är urkundsförfalskade
pengar1112. Därför är alla dessa miljontals utmätningar och expropriationer, som
genomförts sedan 1750-talet, juridiskt ogiltiga, något som jag bedömer kommer
att leda till mycket omfattande rättsprocesser. Flera miljoner småjordbruk och
egnahem har på beskrivet sätt olagligt övergått i bankers ägo. Banker, som sedan
många gånger sålt sitt rov, dessa jordlotter och egendomar, vidare till spekulativt
lagda personer i kulisserna, som med välfyllda plånböcker väntat på rätt tillfälle
att göra bästa möjliga kap, exempelvis i samband med hastigt och slarvigt
genomförda exekutiva auktioner, eller där bankerna sålt sina pantbyten direkt till
realisations- eller ännu lägre slumppriser. Det är bara att konstatera att dessa
spekulationsuppköpare med tiden blivit ägare av mer och mer mark och
egendom i USA på den vanliga människans bekostnad. Bankerna har på så sätt
oftast agerat mellanhand mellan de drabbade och spekulanterna i dessa
händelser sammanhängande med lågkonjunkturer. Den som helt och fullt vill
förstå bankernas agerande, måste ta sig tid att läsa hela min trilogi. Det är en rad
illusioner jag går igenom som du måste förstå för att se hur listigt bankirerna
lurat skjortan av folk i århundraden.
Man bör som amerikan också veta, att det har ingått i det kapitalistiska
systemets strategi att grundlura allmänheten att tro att kapitalism står för något
gott, att systemet till sin natur är framåtsträvande, och att systemets förespråkare
vill sina medmänniskor väl. Att alla med den rätta tågan kan förverkliga den
amerikanska drömmen - som, som vi vet, för de flesta amerikaner är och förblir
just en dröm. Men man skall också veta att all denna ”olycka” går att rätta till,
och att korrektionen i själva verket är förhållandevis enkel, så till vida att den
inte kräver några stora resurser. Däremot kräver den förståelse av själva
problemet, vilket den här texten avser att hjälpa till med1113.

Några ord till Europas folk...
Här vill jag passa på tillfället att rikta några ord till Europas folk1114:
Kapitalismen som system använder sig som sagt företrädesvis av ekonomiska
1112

Illusionen med centralbankernas, affärsbankernas och finansinstitutens egna pengar (eller i kortform:
Illusionen med bankernas egna pengar; Den 1:a samhällslögnen; Den 1:a samhällsillusionen) se analys i del I
kapitel 3-10, samt i del II kapitel 1-4, 9-11, 19, 22, 24, 27-28, 31, 34, 42-45, 47-51, 54, 56-57, 59, 61-66, 70, 7475, 79, 80-81 samt 85
1113
I kapitel 69-85 i del II riktade specifikt till det amerikanska folket har jag konkreta förslag på hur man bäst
skall ta sig ur den kapitalistiska fällan, rävsaxen.
1114
Europas förenta stater se analys del I kapitel 5, samt i del II kapitel 46, 56, 59, 72-73
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och sociala kriser (lågkonjunkturer av växlande dignitet) som ett slags
överordnat verktyg för att uppnå sina mål, d.v.s. att få makt över enskilda
människor, affärsrörelser, ja, hela nationer, och tillskansa sig stora materiella
ägarvärden. Den saken sker i hägnet av en både dold och hård ekonomisk
samhällsdiktatur, som är svårgenomskådad, då den mycket listigt bärs upp av en
omfattande politisk demokratiillusion1115. För att åstadkomma full verkan i de
ekonomiska och sociala kriserna, låter kapitalismen dessa föregås av perioder,
som ekonomiskt är krisernas motsats. Här under det som kallas högkonjunkturer
invaggas samhället och allmänheten med hjälp av generös, ofta flödande,
tillgång på kapital (det är lätt att få lån tack vare att bankerna medvetet öppnar
sina penningkranar) i en många gånger obefogad optimism och framtidstro, som
ytterst är medvetet orkestrerad i syfte att sätta i skuld. Ty det är genom att sätta i
skuld, d.v.s. genom att ge lån, som kapitalismen agnar sitt bete1116 och
förbereder för den lågkonjunktur som med logisk nödvändighet kommer att följa
eftersom mindre pengar förs ut i samhället än vad samhället skall betala tillbaks
iform av amorteringar och räntor1117. Och när man sedan vet att ”fiskafänget”
kommer att bli framgångsrikt, att fångsten kommer att bli god, vilket bankernas
illröda bokföringssiffror i slutet av högkonjunkturerna indikerar, är det dags att
hiva in det som har fastnat i näten: den del av allmänheten och företagarvärlden
som hamnat i skuldfällor, och som av olika anledningar inte kan sköta sina
åtaganden gentemot bankerna.
Det är nu bankerna ”sorterar sin fångst”, d.v.s. avgör vilket
”avlivningsverktyg”, svärd, som är lämpligast att använda: Viss del av fångsten
nästan självdör. Här räcker det med det första svärdet, de vanliga konkurserna
följer många gånger spontant, som när sträng kyla skapar tjäle i marken. I andra
fall är ”fisken” mera seglivad. Här krävs att bankerna tar till det andra, mera
brutala, svärdet - den finstilta paragrafen - grunden för de ofrivilliga
konkurserna. Och ibland händer det att fångsten är så ”svårfjällad” att det krävs
att hela samhället ”får känna på svärdets makt” för att ordningen skall återställas
i bokföringsböckerna: bankräddningspaket1118. Kapitalism handlar sålunda om
att ”sätta i skuld”, vilket lättast åstadkoms i ett samhälle där pengar är en
bristvara. Därför är samhällsbrist på pengar ett kapitalistiskt huvudintresse. Sätta
i skuld gör man lättast genom att låna ut pengar mot ränta - kapitalismens
huvudverktyg. Utlåning av pengar mot ränta genererar inte bara intäkter i form
1115

Illusionen med de politiska partierna (Demokratiillusionen; Den 2:a samhällslögnen; Den 2:a
samhällsillusionen), se analys i del II kapitel 7, 22, 24, 26, 34, 43, 54, 61-63
1116
Utlåning mot ränta = att försätta någon i skuld: Illusionen med centralbankernas, affärsbankernas och
finansinstitutens egna pengar (eller i kortform: Illusionen med bankernas egna pengar; Den 1:a samhällslögnen;
Den 1:a samhällsillusionen)
Kapitalismens två hörnstenar - se analys i del II kapitel 8, 33 och 43
Kapitalismens fyra mål se analys i del I kapitel 6 och 10, samt i del II kapitel 9-17
1117
Illusionsnumret med utlåning av pengar mot ränta i uppnående av åtminstone fyra mål (Illusionen med det
gigantiska pyramidspelet; Den 3:e samhällslögnen; Den 3:e samhällsillusionen) - se analys i del I kapitel 6 och
10, samt i del II kapitel 9-17, 46 och 70
1118
Se analys i del I kapitel 6,8-9, samt i del II kapitel 6, 8, 22, 51, 62, 64-66, 71, 73
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av räntorna. Ränteverktyget accentuerar även helt automatiskt samhällsbristen
på pengar, som gör att pengar behöver lånas...
Nå, ränteintäkter i all ära, men mycket vill ha mer. Och för den sakens skull
har kapitalismen, som vi vet, ytterligare en samling högeffektiva, d.v.s.
inkomstbringande, verktyg ”i sin låda”: de manipulativt framkallade
konjunkturväxlingarna, där bankerna upplever sin tillvaros höjdpunkter (sina
”högkonjunkturer”), samtidigt som samhället har det som svårast, d.v.s. under
samhällets värsta långkonjunkturer. Det är då tre av de fem svärden bidrar till att
bankirerna, kapitalismens dirigenter, har mer tillgångar än bara mat på bordet.
Som vi vet, befinner sig många av Europeiska unionens 27 länder idag, år 2013,
i just svår ekonomisk och social kris. Grekland, Cypern, Spanien, Portugal,
Italien, Irland, Island, Estland, Lettland och Litauen är kanske hårdast drabbade,
men krisen är kännbar även i bland annat Ungern, Frankrike och England. Alla
de nämnda länderna har under den pågående krisen sedan 2008 mer eller mindre
brutalt fått känna på åtminstone några av kapitalismens fem svärd, som
tillsammans utgör det jag kallar de fem svärdens illusionsnummer.

Europas federalister inom ramen för Europeiska unionen (EU)...
Och nu kommer jag till det jag vill uppmärksamma läsaren på: Idag träder det
fram en falang i Europa som kan kallas Europas federalister. Här kan många
paralleller dras till Amerikas federalister på 1700-talet, med den skillnaden att
det är runt 230 år som skiljer parallellerna åt. Mycket av det Europas federalister
säger idag, sade Amerikas federalister redan på 1700-talet. I det här
sammanhanget kan det då vara en fördel att veta vilka värderingar som besjälade
Amerikas federalister, på det att Europas folk skall kunna undvika de fällor som
Amerikas folk aningslöst gick i. Europas federalister förespråkar idag, liksom
Amerikas gjorde, överstatlighet i Europa. Man föreslår ”en europeisk kongress
med en president i spetsen”. Genom att centralisera väsentliga delar av det
finansiella, juridiska och politiska självbestämmande som enskilda
medlemsländer idag besitter till ett överstatligt organ, kan man komma till rätta
med Europas ekonomiska problem, anser Europafederalisterna. Då kan
samordnade beslut som gagnar hela unionen lättare fattas, givetvis i högsta
demokratiska anda. Då kan vi ta oss ur dagens svåra problem, och dessa
kommer inte att upprepas, lyder budskapet.
Ett överstatligt organ har självklart större resurser och är mer kompetent,
med överblick över samtliga 27 EU-länder, vilket är mycket mer än vad enskilda
länder kan åstadkomma. Argument som alla verkar välbetänkta. Men myntet har
också en annan sida. Man skall veta att i det föreslagna systemet också handlar
om en demokratinedmontering i Europa, identisk med den som skedde i
Amerika på 1700-talet, när federationens tillkom. Då förlorade de amerikanska
kolonierna/delstaternas sin självbestämmanderätt i många frågor, exempelvis när
det gällde egen penningtillverkning, att skriva egna lagar i många avseenden,
och att bedriva självständig välfärdspolitik. Steg för steg eroderades
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självbestämmandet, och även välfärden för många, och makt centraliserades till
USA:s kongress med dess president i spetsen.
För den som har besökt USA, världens resursstarkaste land, är det uppenbart
att federationen i ett viktigt avseende är ett stort misslyckande. Det är få länder
som är mer ojämlika, åtminstone beträffande livets materiella sida, än USA.
Räknar man ända från självständighetsförklaringen 1776, där Thomas Jefferson
skrev sina berömda ord ”Alla människor är skapade lika (värda)” (All men are
created equal), är det uppenbart att man har misslyckats, trots att man haft snart
240 år på sig. Nu lär enligt uppgift ”människans lika värde” inte på något sätt
vara framhävt i texten i den amerikanska konstitutionen, annat än när det gäller
”likhet inför lagen”. Hur man ska tolka den saken, kan säkert diskuteras, men
det kan under alla omständigheter inte ha varit de koloniala revolutionärernas,
eller ”nationens fäders” (The Founding Fathers1119) avsikt år 1787, när
amerikanska konstitutionen antogs, att skapa en nation, där välfärdsfördelningen
ser ut som den gör i USA idag. I stället hade människorna i det nybildade USA
”de goda åren” i kolonierna under 1700-talets första hälft under Benjamin
Franklins ekonomiska ledning i tillräckligt färskt minne, och även motsatsen
som sedan följde, som tände igång revolutionen, för att det skulle vara Thomas
Jeffersons ord och Benjamin Franklins samhällsmodell, inklusive välstånd för
alla, som var allmänhetens självklara och enda ledstjärnor och förhoppningar,
när federationen bildades 1787. Där denna allmänhet, kan vi konstatera idag,
fördes bakom ljuset av några av sina mest inflytelserika och betrodda
revolutionära ledare, varför resultatet är som det är idag.
Trots att det har gått en bra bit över 200 år sedan Amerikas överstatliga
organ, kongressen, tillskapades, är dagens USA inte ens är i närheten av det
relativt jämlika ekonomiska välstånd som rådde i kolonierna under de goda
åren, då med avsaknad av arbetslöshet, med gott om pengar till alla, där
människor levde i relativt utvecklad harmoni med varandra, därför att alla hade
det bra, var och en på sitt vis. De problem som fanns, kan inte jämföras med
människors ekonomiska problem i dagens USA. Invandrare som anlände till det
förlovade landet Amerika togs om hand och integrerades snabbt i samhället,
varpå de blev självförsörjande i egna yrken, som dessa människor kunde välja
själva med stor frihet, därför att man redan från början hade god tillgång till
pengar att finansiera både det ena och det andra med. Ledorden var frihet och
respekt för medmänniskan.
Fortsätter vi att titta på Amerika, fick den amerikanska medelklassen och
stora delar av arbetarklassen faktiskt uppleva en kort renässansperiod av de goda
åren på 1950-och 60-talet, med rätt mycket välfärd och välmående i kölvattnet
till den ekonomiska återhämtningen under andra världskriget. Men ”underbart är
kort”. Efter 60-talet har tiderna åter hårdnat betydligt, och idag bevittnar vi hur
åtminstone USA:s arbetarklass håller på att bli hårt styrd och politiskt vingklippt
jämfört med efter kriget. Fackföreningar är illa sedda idag i USA, löner hålls
1119

http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States
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nere, övervakning på arbetsplatser förekommer. Många måste ha flera arbeten
samtidigt för att klara försörjningen. Kort sagt lever arbetarklassen under alltmer
otrygga omständigheter, vilket givetvis är särskilt bekymmersamt om man har
familj.
Samma utveckling är tydligt skönjbar även i Europa. Mitt eget hemland
Sverige är förhållandevis förskonat från de värsta kapitalistiska yttringarna, men
ändå har man lyckats montera ned det svenska folkhemmet rejält jämfört med
hur det såg ut i början av 1960-talet. Utifrån USA:s uppenbara politiskekonomiska tillkortakommande som federalt organiserad nation, trots att man
där har haft mer än 200 år på sig att åstadkomma allmän folklig välfärd, är det
ytterst märkligt att dagens europeiska federalstatsivrare anför USA som en
förebild, värd att ta efter. Man säger: Gör vi bara som i Amerika, d.v.s. stärker
den europeiska centralmakten på enhetsstaternas bekostnad, med en kongress
och president i spetsen, kommer allt att ordna sig. Då kommer dagens problem
att kunna lösas.
Jag har redan varit inne på hur dagens europeiska union av relativt
självständiga nationalstater håller på att förvandlas till ett federalistiskt
Europa1120. Jag nämnde då att jag skulle återkomma beträffande den saken. Det
var framför allt det amerikanska föregångsexemplet jag åsyftade till (i kapitel 5 i
del I) att belysa för betänkande, vilket nu är gjort. Det är ett stort steg att ta, att
skapa och gå med i en federation, då det handlar om att enhetsstater som Sverige
då avsäger sig sin suveränitet i många viktiga politisk-ekonomiska hänseenden,
inklusive självständig välfärdspolitik, försvar, utrikespolitik, där en ny
konstitution troligen gör det omöjligt eller mycket svårt att ångra sig. Här bör
man noga tänka sig för, så man inte gör något förhastat. Man bör se dagens
federalistiska/kapitalistiska USA som ett varnande, inte ett efterföljansvärt,
exempel, om det är ett människovänligt välfärdssamhälle som är målet. Jag
tycker man skall fråga sig om Europa verkligen är moget att ta ett så stort steg
som federalisterna förespråkar, att i nära framtid skapa ett Europas förenta
stater1121, utifrån den vetskap denna trilogi förmedlar om politikerkårens etiskmoraliska och osjälviska utvecklingsnivå? Man kan inte förvänta sig att federala
politiska beslutsfattare, som får förtroende att verka i Bryssel, på något sätt
skulle vara väsentligt väsensskilda från dem som idag arbetar i.
Vill man åstadkomma ett sant europeiskt (och amerikanskt)
välfärdssamhälle, handlar det om att oegennytta och en utvecklad
humanistisk/altruistisk syn på livet på allvar måste besjäla politiken, och där är
vi ännu inte, vilket min trilogi ger belägg för. Därför bör man skynda långsamt
med att centralisera makten, vilket till och med kan vara direkt farligt. Dryga
200 års utveckling i USA visar som sagt svart på vitt att den federalistiska idén
har varit ett stort misslyckande. Den var för tidigt väckt. Idén i sig är utmärkt,
om människor vore etiskt-moraliskt utvecklade på osjälviskhetens område, och
1120
1121

Se analys del I kapitel 5 samt del II kapitel 46, 56, 59, 72
Se analys i del I kapitel 5, samt i del II kapitel 46, 56, 59, 72-73
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kämpade för samma sak, men det gör de inte. USA är idag tillbaka, kan man
säga, på ruta ett när det gäller allmän välfärd.
Det är relevant att jämföra dagens amerikanska samhälle med detsamma
under de svåra åren från mitten av 1700-talet fram till revolutionen. I min text
rekommenderar jag det amerikanska folket att göra ”en omstart”, och gör sig
kvitt kapitalismen. Kapitalism kan som system betraktat nämligen aldrig
tillfredsställa allas välfärd, bara fåtalets. Med omstart menar jag att principiellt
anamma den samhällsmodell som Benjamin Franklin utarbetade i Pennsylvania
åren 1723-1750 inom ramen för Franklins specifika ekonomiskt system (en väl
fungerande människovänlig monetärt finansierad ekonomi). Dock med den
skillnaden att systemet bör moderniseras, där jag anför flera konkreta förslag i
trilogins del III hur det kan ske. Och vad Amerika bör göra, bör självklart även
Europa göra: fjärma sig från kapitalismen.
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Kapitel 74
Analys av det femte steget i bankirernas hemliga plan
Article 1, Section 8 i den amerikanska konstitutionen…
Vi återgår nu till Amerika sommaren 1787, då i huvudsak två politiska läger federalister och antifederalister - i den folkrepresentativa församling, som kom
att kallas konstitutionskonventet, mödosamt utarbetade den amerikanska
konstitutionen, vilket ägde rum i Philadelphia. De frigjorda staterna var vid det
här laget förbundna i en konfederation, men ännu inte i en federation med en
gemensam konstitution. Vid tidpunkten var det runt 14 år sedan revolutionen
hade lösts ut, och fortfarande ägde de 13 staternas politiska ledningar rätt att i
full omfattning lokalt tillverka respektive stats egna fiat-pengar (pengar endast
uppbackade av förtroende, inte guld, som lagligt betalningsmedel), enligt i stort
sett Benjamin Franklins ekonomiska systemmodell1122. Men, som vi också vet,
fick man i praktiken inte fick använda dessa fiat-pengar i byte mot varor och
tjänster, p.g.a. påförd överordnad penningåtstramningspolitik.
Federationskongressen hade inte vågat sätta sig över de 13 staternas
självbestämmande när det gällde egen sedeltillverkning, stiftande av egna lagar,
att beskatta folket och att reglera handel. Därför var det ett märkligt beslut som
antogs av konstitutionskonventet denna dag, den 17 september 1787, när den
amerikanska konstitutionen till slut undertecknades av delegaterna. Mycket stod
på spel, men framför allt var undertecknandet känsligt, därför att fortfarande
fanns det en stark folklig revolutionär opinion att ta hänsyn till, där det gällde
krav på egna sedeltillverkande maskiner som en starkt närvarande
bakgrundskraft.
Märkligt nog, kan man tycka, besjälades inte folkets representanter i
konventet, åtminstone inte alla, av samma kvardröjande revolutionär anda,
eftersom konstitutionen denna dag vann godkännande. I och med
undertecknandet, godkände konstitutionskonventet kongressen som USA:s
överstatliga organ med en president i spetsen. Det känsliga godkännandet av
konstitutionen inbegrep bland annat kongressens viktiga maktbefogenheter
(Article 1, Section 8), när det gäller hela nationens penningtillverkning,
beskattningen av folket och nationens skuldsättning (statsskuld). Saken var ju
den att när revolutionen löstes ut år 1773, hade alla 13 kolonierna, utan att fråga
(England) om lov, återgått till att tillverka sina egna1123 sedelpengar (som ju var
ofinansierade fiat-pengar), liksom man hade gjort under de goda åren, innan de
förhatliga engelska lagarna 1751 och 1764 hade tillkommit. Genom den
1122
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åtgärden blev beskattning av folket för att finansiera koloniernas respektive
”statsbudget” ånyo obehövlig, och inga lån som orsakade ”statsskuld” behövde
tas. De framträdande personer, som i amerikanska historieböcker anges som
upphovsmän till den med rätta berömda och kraftfulla amerikanska
konstitutionen, gjorde ett utomordentligt arbete, med ett undantag ur folkets
synvinkel - Article 1, Section 8. Ty när det kommer till denna viktiga
konstitutionella paragraftext, lyckades federalisterna och deras i bakgrunden
verkande kapitalistiska uppdragsgivare, få till stånd formuleringar som
tillgodosåg deras intressen.
Skärskådar man hur Article 1, Section 8 är formulerad, kan man konstatera
att man står inför något ganska svårtolkat och dubbeltydigt. Nästan som att stå
inför en gåta, där man måste klura ut vad formuleringarna egentligen betyder.
Just Article 1, Section 8 blev inte entydigt formulerade angående kongressens
makt, och man kan undra varför. Jag menar, att för att förstå den saken måste
man sätta sig in i den tidsanda och press, eller psykologiska stämning, som
rådde vid tillfället.
Sedan mitten av 1770-talet hade federalisterna, som var kapitalismens
handgångna män, envist propagerat för att ”ofinansierade sedlar”, i likhet med
staternas egna lokalvalutor, var ett fördärv för Amerika. Vidare lät man påskina
att den amerikanska statsapparaten, fortfarande i sin linda, inte var mogen
uppgiften att självständigt ansvara för den nationella ekonomin, och särskilt inte
för tillverkningen av den nya nationens nationsövergripande pengar. Nej,
federalisterna menade hårdnackat, att när det gällde nationalekonomi och
penningtillverkning, borde kongressen anlita kunnigt yrkesfolk, d.v.s. den
kunniga mellanhand, som inte var sen att anmäla sina tjänster - det privata
bankväsendet. Och som vi vet, kan psykologisk påverkan och propaganda vara
mycket effektiv. Min gissning är att federalisternas aktioner framkallade att en
stämning av håglöshet och brist på självförtroende spred sig bland
konstitutionskonventets deltagare (som med många gånger motstridiga viljor,
arbetade under hela sommaren 1787, från maj till september, för att komma
överens).
Federalisterna med den tongivande Alexander Hamilton i spetsen menade
sålunda att nationens nya pengar absolut borde vara ”finansierade”, d.v.s.
gulduppbackade, och att den mest kunniga aktören på det penningpolitiska
området, det privata bankväsendet, med fördel skulle medengageras, givetvis
med staten som bestämmande i bakgrunden, en linje som Hamilton sedan kom
att driva även fortsättningsvis, som vi senare skall se. Nåväl, fullt ut lyckades nu
inte federalisterna (Hamilton) i detta skede genomdriva sin vilja, när USA:s
grundlag, där Article 1, Section 8 är en del, tillskapades. Man fick nöja sig med
att bara delvis lyckas i sitt uppsåt, då man lyckades få artikeltexten så
formulerad, att den innehåller fyra stycken ”kryphål”, som den dolda makt, vars
ärenden Hamilton gick, sedan kunde utnyttja. Att den kritiska
paragrafformuleringen blev som den blev, kan kanske som sagt skyllas på
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Hamiltonfalangens psykologiska bearbetning, och på det faktum att delegaterna
var angelägna att komma till ett avslut efter den långa sommaren?
Tack och lov, måste man säga, ser jag utifrån mina kunskaper som
konstitutionell logiker, när jag analyserar skrivningarna i Article 1, Section 8,
lite grand till min egen förvåning, att de nämnda fyra kryphålen mycket väl även
kan tolkas i omvänd riktning, nämligen som fyra ”dörröppnare”, som i det
avseendet gagnar staten, folkets förlängda arm. Jag skall snart förklara vad jag
menar. Just denna omvända tolkningsmöjlighet gör det nämligen möjligt att rätta
till systemfelet som Article 1, Section 8 annars innebär ur folkets synvinkel, utan
att det behöver innebära någon stor apparat. Ty systemfelet är de facto den
yttersta orsaken till den katastrofala situation som plågar så många människor i
USA idag. Jag kan personligen inte frigöra mig från tanken att Försynen haft ett
finger med i spelet när Article 1, Section 8 formulerades. Kan det ha varit så att
någon eller några intelligenta folkliga företrädare avsiktligt skapade
formuleringarna, så att de inte bara skulle kunna utnyttjas i en riktning, utan
även i den motsatta, som dörröppnare? Att någon med inflytande såg varthän det
barkade, och vägrade att göra avkall på sina revolutionära ideal, och med dessa
och folkets bästa för ögonen, på detta finurliga gåtfulla sätt gav sitt bidrag till
formuleringarna? Mer om dessa kryphål/dörröppnare senare.

Det tal som borde ha hållits i kongressen den 17 september 1787…
Man skall dock veta att det, trots all inverkande psykologi och trötthet, var
märkligt att Article 1, Section 8 kom att skrivas så motstridigt
revolutionsidealen, revolutionens första orsak, som skedde: att makten över
pengarna är en folkets angelägenhet, inte privata bankirers. Det tal som borde ha
hållits i revolutionens anda den 17 september 1787, när delegaterna samlades
för att skriva på USA:s nya konstitution, hölls aldrig. Ett tal som i så fall skulle
kunna ha haft ungefär följande lydelse:
Vi Förenta staternas politiker är förtroendevalda av det amerikanska folket. Vi
är folkets tjänare. Det är vår främsta plikt och skyldighet att lyhört följa den vilja
som vårt folk, med sina respektive liv som insats, har uttryckt, först genom
revolutionen, sedan genom det i människoliv kostsamma frihetskriget mot vår
forna - men så inte längre - herrenation, England. Däremot har vi ingen
skyldighet att lyssna till kapitalets röst, d.v.s. den bankirmakt som påtvingade oss
1751 och 1764 års lagar, som orsakade hela vårt folk så svåra umbäranden:
skuldsättning, lågkonjunktur, arbetslöshet, decimering av våra samhällsresurser,
expropriationer och fattigdom. Det amerikanska folket har med revolutionens
urkraft med en röst talat om vad det vill: att vår nations pengar - alla dess
pengar - skall tillverkas av folket självt genom dess ombud staten, som också
skall vara ensam ägare av dessa pengar och av tillverkningsmaskinerna. Ingen
annan - jag upprepar, ingen annan - skall tillverka eller äga våra pengar.
Privata aktörer, såsom bankirer och ägare av finansinstitut, har ingen roll i
denna process eller i detta ägande, utan enbart folket representerat av staten.
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Bakom det krig vi nyligen har genomlidit stod en dold och cynisk bankirmakt,
som till stor del har sina rötter i Europa, som brutalt och utan medmänsklig
hänsyn ämnade utnyttja oss, genom att skuldsätta vårt land och vårt folk mot
ränta, genom att påföra vårt folk skatter, och genom att försätta oss i
arbetslöshet och armod enbart av egoistiska skäl: för sin egen vinnings och
perversa njutnings skull. Men vi sade med en röst nej.
Gentlemän! (Kongressen bestod endast av män år 1787.) Vi har ett
förtroendeuppdrag och därmed ett ansvar mot våra uppdragsgivare. För dem
var 1751 och 1764 års lagar oönskade. Därför är det vår plikt att fortsätta att stå
upp mot våra forna översåtar och deras allierade, bankirmakten, när denna
makts första vapen, svärdet, nu inte längre förslår, men makten ändå listigt
försöker snärja oss i samma lagars garn med sitt andra vapen - skuldsättning. Vi
får under inga omständigheter förnedra oss en gång till, till att låta oss bli
påtvingade räntor, skulder och andras pengar, och i förlängningen skatter. Jag
upprepar: Verkligheten under våra gyllne ekonomiska år mellan 1723-1750,
liksom under revolutionens första år 1773-1775, har visat oss att staten utan
bankirers hjälp kan tillverka alla pengar vi behöver för att leva ett gott liv, utan
att vi behöver ta en enda lån. Därför är också all beskattning av folket, förutom
det lilla som eventuellt tillfälligt krävs i den vägen för att hålla inflation i schack,
helt onödig. Mina herrar, jag ber er att lyhört beakta denna folkets vilja nu när
ni godkänner denna konstitution, i vilken vårt folks öde ligger. Betänk än en gång
att det är folkets vilja som skall vägleda oss.

Alexander Hamilton tog till orda…
I stället hölls vid tillfället i fråga ett annat tal av den blivande finansministern
Alexander Hamilton, som bland annat sade följande:
“Att ge ut ett ofinansierat papper som ett tecken på värde, borde inte kvarstå som en
formell del av konstitutionen, inte heller hädanefter någonsin bli nyttjat, eftersom det
till sin natur är fullt med motbjudande oegentligheter och med en benägenhet att bli ett
redskap för svek och bedrägeri.”
Engelska originalversionen:
“To emit an unfunded paper as the sign of value ought not to continue a formal part of
the Constitution, nor ever hereafter to be emloyed; being, in its nature, repugnant with
abuses and liable to be made the engine of imposition and fraud.”1124

Som du märker, var Hamiltons tal väsensskilt från det tal man kan förmoda att
en sann revolutionär skulle ha hållit i denna ödesstund, bara en kort stund innan
det känsliga undertecknandet skulle ske den 17 september 1787. Ändå lyckades
Hamilton få konstitutionskonventet politiker med på sin linje, att gå emot
revolutionens sak och godkänna de revolutionsmotsägelsefulla formuleringarna i
konstitutionstexten med sina fyra extremt vanskliga kryphål, som reglerar den
känsliga makten över USA:s penningtillverkning, d.v.s. samhällsavgörande
1124
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fråga I. För att besvara hur detta kom sig, upprepar jag för tydlighetens skull just
de kontroversiella formuleringarna i Article 1, Section 8 i den ordning de står
skrivna, som det har blivit så mycket diskussion kring i efterhand:
Article 1 - The Legislative Branch, Section 8 - Powers of Congress
(Artikel 1, konstitutionens lagstiftande avdelningen, Sektion 8, kongressens
maktbefogenheter)
The Congress shall have Power...
Kongressen, underförstått ledd av presidenten, skall ha makt...
To lay and collect Taxes […] to pay the Debts and provide for the common […]
general Welfare of the United States…
(... att fastställa och samla in skatter [...] för att betala Förenta staternas skulder
och tillgodose nationens allmänna välfärd)
To borrow money on the credit of the United States
(...att låna pengar å Förenta staternas vägnar)
To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the
Standard of Weights and Measures
(... att mynta pengar, reglera deras samt främmande valutors värde, samt reglera
vikt och mått).

Det tredje sveket mot folket…
Här har med tiden ett tredje svek mot revolutionen och det amerikanska folket
gjort sig gällande. Det första sveket var det försåtliga införandet 1774 av
sedelvalutan continentals, som sedan kopplades till ett löfte om ”återbetalning i
guld”, som orsakade att den dåtida ”staten”, revolutionskongressen, hamnade i
en helt onödig skuldsituation som dessutom bara var på låtsas men som gjordes
till en samhällssanning med hjälp psykologisk indoktrinering (hjärntvätt) och på
så sätt förtäckt lotsade staten in i ett kapitalistiskt system. Guldlöften till folket
medförde sålunda en helt onödig statsskuld.
Det andra sveket var när kontinentalkongressen år 1782, i hägnet av den
privata The Bank of North America, ”Amerikas första centralbank”, under
förevändning att åtgärden var nödvändig för att motverka den dåtida svåra
inflationen, ersatte continentals med en typ av sedelpengar som var
gulduppbackade och därmed ”finansierade”, i enlighet med kapitalistiska
principer, d.v.s. där pengarna kom att föras ut i samhället som lån, enligt väl
beprövat mönster: depositionsförskingring1125, perfekt penningförfalskning1126
1125
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och urkundsförfalskning. Medan det tredje folkliga sveket ligger i det faktum att
kongressen och hittills 43 amerikanska presidenter av sammanlagt 44 har valt att
gå bankirmaktens ärenden, d.v.s. tillåta denna makt att till eget gagn fritt utnyttja
de fyra kryphålen (se nedan) i konstitutionstextens Article 1, Section 8. Endast
en, jag säger en, president, Abraham Lincoln, har haft modet och framsyntheten
att försöka sätta stopp för bankirmaktens kapitalistiska härjningar, genom att
vända på steken och utnyttja kryphålen som dörröppnare, folket till gagn. Nu de
fyra kryphålen/dörröppnarna i tur och ordning:

Första kryphålet/dörröppnaren…
… möter vi redan i ingressen till texten i Section 8: The Congress shall have
Power... Man kan här konstatera att konstitutionstexten är vag och generell i sin
formulering beträffande kongressens makt (angående det som underparagraferna
stipulerar, exempelvis penningtillverkningen). Sålunda anges inte i vilken grad
kongressens makt skall bestå, om den avser all makt, eller endast en del av
makten. Denna otydlighet ger indirekt utrymme för en annan aktör än
kongressen att dela makten, som är det första kryphålet, tillika, märk noga, den
första dörröppnaren. Och, som vi vet, har sålunda inte den privata bankirmakten
i USA varit sen att utnyttja detta kryphål i författningen. Så långt kryphålet.
Att vagheten i formuleringen även kan ses som en dörröppnare, förstår man
när det står klart att formuleringen, just tack vare sin vaghet, kan man säga,
också ger den amerikanska staten fullt utrymme att å folkets vägnar ta över all
penningtillverkning (sedlar, mynt, elektroniska pengar och samtliga andra
betalningsformer inkluderade) i Amerika! Ingenting i paragrafens formulering
hindrar formellt den saken. Att det i så fall rör sig om ett övertagande, beror
som sagt på att idag sköts åtminstone 99,999 procent av Amerikas
penningtillverkning av det privata bankväsendet. Det vill säga att 99,999 procent
är den grad som det privata bankväsendet idag utnyttjar formuleringens vaghet,
det första kryphålet, i Article 1, Section 8 i konstitutionstexten. En
häpnadsväckande grad, när man väl kommer till insikt om saken! Och man skall
veta att det ingalunda beror på generositet att bankirmakten har låtit kongressen
(folket) behålla en tiotusendels procent av USA:s penningtillverkning, d.v.s.
mynttillverkningen. Nej, man kan vara övertygad om, att hade kapitalisterna
kunnat, skulle de även ha lagt beslag på denna lilla procentdel. Men nu har man
inte kunnat det, ty i så fall hade ju inte kongressen haft någon makt alls, vilket
konstitutionstexten trots allt föreskriver att den skall ha. Men 99,999 procent får
ändå anses vara ett ganska tillfredsställande resultat ur bankirsynvinkel.
Man skall också veta, att om folket samfällt bestämmer sig för den saken
genom en nationell folkomrösting där folket tydligt och pedagogiskt enkelt och
samtidigt noggrant informeras om vad saken gäller, kan det omvandla
bankirmaktens idag 99,999 tillverkningsprocent av nationens pengar till 0 (noll)
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procent, genom att göra om det som hittills har varit bankirernas privata kryphål
till en folkets dörröppnare. Givetvis är det det amerikanska folket som ytterst
skall bestämma i vilken grad kongressens makt över nationens
penningtillverkning skall utövas, inte som nu bankirmakten förtäckt genom
politisk lobbying riktat mot kongressens politiker så kongressen årtionde efter
årtionde lydigt är bankirmaktens marionetter att ständigt hålla de fyra kryphålen
aktiva i stället för att använda de fyra dörröppnarna. Allt som behövs, och jag
betonar detta, är folkets beslut i frågan och samtidigt någon som talar om för
både folket och kongressen med USA:s president i spetsen att de fyra
dörröppnarna existerar och hur man använder dem. Just detta, att aktivera de
fyra dörröppnarna och visa hur man använder dem är den värsta mardrömmen
som kan hända bankirerna i Amerika därför att hela deras apparat av
välorganiserad och välfinansierad politisk lobbying som de investerat så oerhört
mycket pengar och energi i under hundratals år på ett enda ögonblick faller ihop
som ett korthus samtidigt som hela deras plattform av utlåning mot ränta i
Amerika kollapsar varmed man går mot en bokstavlig katastrof tillmötes
eftersom nation efter nation kommer att följa efter när de ser vilket välstånd och
därefter utomordentligt välstånd som plötsligt och med sådan lätthet och utan
kostnader träder fram i Amerika som konsekvens av aktivering av de fyra
dörröppnarna i den amerikanska konstitutionen. Så kraftfullt är det jag här talar
om. Därför, ärade amerikanska folk, är dessa fyra dörröppnare minst sagt
känsliga både för er och för bankirmakten i ert land. Därför behöver bland annat
er president nu informeras.
Min rekommendation är att det amerikanska folket, efter att ha blivit
informerade om, ja, jag skulle vilja säga utbildade i, det viktiga och avgörande
som saken i sig handlar om, verkställer en folkomröstning, för att genom den ge
all makt (100 procent) över nationens penningtillverkning till kongressen med
presidenten i spetsen. Här behövs sålunda inte någon ändring i grundlagen,
konstitutionen, vilket är en komplicerad process, utan det räcker med att den
redan formulerade skrivningen ges en specifik tolkning, som till fullo tillgodoser
folkets, inte bankirmaktens behov. Om amerikanska folket händelsevis sedan
kommer fram till att konstitutionstexten på sikt bör förtydligas eller formuleras
om, är detta givetvis detta folks ensak. Dock brådskar inte en sådan ändring,
eftersom den gällande texten, som jag visar, duger gott för att åstadkomma alla
önskade förändringar, om alla de nämnda fyra dörröppnarna utnyttjas. Avsikten
är i första hand att folket till sin egen fördel skall avgöra samhällsavgörande
fråga nummer I, d.v.s. att folket skall ha makten över USA:s
penningtillverkande maskiner och över USA:s pengar i alla dess former.

Varför det behövs en allmän nationell folkomröstning om de fyra
dörröppnarna!
Här är det på sin plats med ett förtydligande: Det är folket i dess vuxna helhet,
inte kongressen, som skall rösta. Ty drygt 220 års historisk dokumentation visar
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att den amerikanska kongressen kan manipuleras (mutas och korrumperas) till
folkets nackdel, vilket denna gång inte skall tillåtas ske. Det är anledningen till
att jag explicit vänder mig till hela det amerikanska folket, nationens president,
kongress, samtliga delstatskongresser och delstatsguvernörer inbegripna, ty
skulle jag enbart rikta mig till den politiska eliten, är risken överhängande att det
amerikanska folket ånyo skulle manipuleras och åsidosättas genom ytterligare
ett svek.

Andra kryphålet/dörröppnaren…
avser formuleringen att kongressen skall ha makt att fastställa och samla in
skatter för att betala nationens skulder och välfärd. Paragrafen är svepande
formulerad, i och med att kongressen (staten) ges denna makt som en möjlighet.
Inget sägs om att makten att beskatta på något sätt skulle vara tvingande, något
som öppnar upp för staten att avstå från att ta ut skatter, om den vill, vilket är
vad jag åsyftar med den andra dörröppnaren. Detta är viktigt i min texts
sammanhang. Därför upprepar jag: Inget tvingande sägs i konstitutionen om att
amerikanska staten måste ta ut skatter. Ett faktum som sålunda är
grundlagsreglerat. Staten kan när som helst, om den väljer den möjligheten,
upphöra med att beskatta folket.
Det faktum att staten idag tar ut skatter är en viktig del i det tredje sveket
mot det amerikanska folket, eftersom detta skatteuttag sker helt i onödan. Att det
handlar om ett kryphål i konstitutionstexten, beror på att textens formulering ger
utrymme för en privat bankirmakt att på flera olika sätt indirekt berika sig
genom att manipulera amerikanska staten att ta ut skatter av folket. Hade inte
kryphålet funnits, hade bankirmaktens manipulation inte kunnat genomföras.
Bankirmakten har ett stort intresse av att folket beskattas. Ett sådant är den
samhällsbrist på pengar, som är grunden i det kapitalistiska systemet. Bristen på
pengar underhåller ett allmänt behov av ”att låna pengar”, och denna brist kan
accentueras genom att folket beskattas. Folket får helt enkelt mindre pengar att
röra sig med, om det beskattas samtidigt som det får mindre tid över till sina
familjer och självständigt kritiskt tänkande att försöka förstå sin egen nation och
statens agerande. Vidare är det utmärkt för de som håller i trådarna i det
fördolda att hela tiden kunna hänvisa till att skatterna bara ger utrymme för
mycket begränsade nyttiga samhällsinvesteringar, vilket är orsaken till att i
många fall direkta nedmonteringar sker av välfärden, och att allmännyttan måste
låna till sina behov. Och slutligen har bankirmakten, som vi vet, en enastående
finansiell reserv till sin hjälp genom skatterna, i de fall deras bokföring råkar
visa alltför stora illröda siffror i samband med att högkonjunktur görs om till
lågkonjunktur. Ty då kommer, som vi vet, olika ”räddningspaket” in i bilden,
både för att rädda banker och hela nationer, räddningspaket som givetvis i sista
hand betalas med skattemedel. Min rekommendation är att de stora
utredningarna, som jag förespråkar snarast skall komma till stånd, nu i grunden
utreder på vilka olika sätt banksystemet har gynnats och gynnas av
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skattesystemet. Det finns ett samband mellan att bankirmakten ända sedan 1774
systematiskt har mutat och korrumperat politiker i Amerika, och att ett uttag har
skett av helt onödiga skatter.

IRS, det amerikanska skatteverket, kan avvecklas på bara några
timmar…
Detta andra kryphål i konstitutionen kan täppas till på samma sätt som det första,
d.v.s. genom att det amerikanska folket i en folkomröstning självt använder sig
av det nämnda kryphålet, fast i omvänd ordning, d.v.s. som en andra
dörröppnare, och bestämmer att skatter inte behövs, eftersom den vagt
formulerade grundlagsparagrafen ger utrymme för den saken. Genom att införa
ett nytt, men redan beprövat, samhällsekonomiskt system i Amerika, kan då det
idag så mäktiga IRS (amerikanska skatteverket) skrotas helt och hållet inom
loppet av endast några timmar!

Tredje kryphålet/dörröppnaren…
gäller formuleringen att kongressen skall ha makt att låna pengar å Förenta
staternas vägnar, d.v.s. försätta nationen i skuld (statsskuld). Inte heller här
klargörs i vilken grad (utsträckning) denna makt skall bestå, och om andra
parter kan dela på makten. Det sägs heller inget om att det på något sätt skulle
vara tvingande för kongressen att försätta nationen i skuld, d.v.s. lånar pengar,
utan bara att möjligheten finns. Här möter vi sålunda ett tredje kryphål för
bankirmakten, eller om man så vill, en tredje dörröppnare för folket.
Först det tredje kryphålet: Hela den formulerade paragrafmeningen i
konstitutionstexten - The Congress shall have Power... To borrow money on the
credit of the United States - är i sig ett kryphål i den meningen att den ger
utrymme för kongressen (staten) att sätta nationen i helt onödig skuld. Och i
likhet med all skuldsättning, gynnar en sådan i första hand långivarna, som
företrädesvis, när det gäller USA:s statsskuld, i verkligheten är privata aktörer i
olika skepnader, exempelvis stora privata banker, institutionella
investmentbolag, utländska pensionsfonder, utländska statliga investeringsfonder etcetera. Det som med ett gemensamt ord kallas institutionella
investerare. Däremot är statsskulden i slutänden till direkt nackdel för folket,
eftersom det är detta som får betala statsskuldslånens både kapitaldelar och
räntor med sina skatter. Privata bankirer och andra privata intressenter kan
teoretiskt manipulera kongressen (och presidenten) i riktning att skuldsätta
nationen. Och historiska facit visar att det är så bankirmakten har gått tillväga.
Genom att via lobbyism påverka kongressen och sittande president, har
amerikanska staten i häpnadsväckande utsträckning manipulerats att skuldsätta
sig (givetvis mot ränta) hos privata bankirer och långivare. Den i själva verket
både onödiga och orättfärdiga (eftersom lånen i sista hand bygger på
urkundsförfalskning) amerikanska statsskulden uppgår, som flera gånger
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nämnts, formellt till drygt 16 000 miljarder dollar idag, en summa som knappt
går att förstå.
Så till den tredje dörröppnaren: Ingenting i konstitutionen säger som sagt att
amerikanska staten skulle vara tvingad att skuldsätta sig. Den kan mycket väl
välja ett alternativt sätt att införskaffa pengar, om amerikanska folket beslutar
den saken. Konstitutionen ger utrymme för ett sådant beslut. Det kan ske
exempelvis genom att folket beslutar att staten själv skall tillverka egna pengar i
så omfattande grad att det omfattar alla nationens pengar: sedlar, elektroniska
pengar, mynt och andra betalningsformer som kan bli aktuella. Det kan ske
genom att folket, mycket väl utifrån gällande konstitution, väljer att införa ett
annat ekonomiskt samhällsystem än det nuvarande. Med sina egentillverkade
pengar kan staten sedan amortera alla sina eventuella skulder och så gott som
omedelbart göra sig skuldfri (vilket tar den tid det tar att föra över
skuldpengarna till utlånarnas konton). Det gäller att förstå att det inte alls är
någon nödvändighet att amerikanska staten skuldsätter sig. Massachusetts
politiker, och senare Benjamin Franklin, demonstrerade den saken med all
önskvärd tydlighet under koloniernas ”goda år”, att amerikanska staten med
lätthet själv kan tillverka alla pengar den behöver.

Fjärde kryphålet/dörröppnaren…
Här handlar det om den kritiska formuleringen (The Congress shall have
Power…) To coin Money...) Liksom i de övriga formuleringarna i Article 1,
Section 8, finns i uttrycket “To coin money” ett svek och ett kryphål inbyggt,
genom att uttrycket är oprecist formulerat, d.v.s. otydligt definierat. Först bör det
slås fast, så långt jag har kunnat utforska, att uttrycket “To coin money” på
1700-talet avsåg tillverkning av pengar i generell mening, inte endast
tillverkning av mynt. Om formuleringen “To coin money” i denna
konstitutionsparagraf sedan har kommit att bli en officiell anledning till varför
amerikanska staten idag 2013 enbart tillverkar mynt (coins), låter jag vara osagt,
men statens obetydliga roll i dagens amerikanska penningtillverkning är ett
faktum. Ingenting sägs i paragrafformuleringen om huruvida “To coin money”
gäller nationens alla olika typer av pengar, eller endast vissa slags pengar, och i
så fall vilka. Inte heller utesluts explicit möjligheten att andra aktörer än
kongressen tillverkar pengar. Denna brist på tydlighet ger bankirmakten en
fjärde kryphålsmöjligheten - men den ger också folket en fjärde dörröppnare,
som vi skall se.
Första kryphålet: Här bör man betänka att konstitutionen är USA:s grundlag,
vilket innebär att den juridiskt väger långt tyngre än underordnade
ickekonstitutionella lagar, tillkomna i efterhand, exempelvis Federal Reserve
Act, som endast har status av att vara en av USA:s banklagar. Federal Reserve
Act, som kongressen som sagt röstade igenom 1913 under kuppartade
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omständigheter, vilket jag återkommer till1127, stipulerar att den
privatkontrollerade amerikanska centralbanken, Federal Reserve System (FED),
i ensamt majestät, d.v.s. i monopolställning, skall ansvara för tillverkningen av
USA:s (och världens) behov av amerikanska sedelpengar (US dollar). Att
nämnda genomröstning kunde ske, beror på att USA:s grundlag, konstitutionen,
i Article 1, Section 8 ger utrymme för den saken, vilket är kryphålet.
Konstitutionskonventet skapade sålunda år 1787 en grundlag, som i ett visst
avseende är så vagt formulerad, att texten de facto innehåller ett fjärde kryphål,
som först och främst den privatägda centralbanken, men i själva verket åtskilliga
fler privata aktörer i den penningfabricerande branschen, sedan har kunnat
begagna sig av på folkets bekostnad. Sålunda vet vi att åtminstone de 12
amerikanska centralbankerna, de långt över 1000 affärsbankerna och den långa
raden kreditkortsinstitut, som VISA, Mastercard, American Express, Dinners
Card etcetera, idag aktivt sysslar med penningtillverkning. Hittills har USA:s
högsta domstol inte vågat protestera mot detta anmärkningsvärda faktum, eller
vågat ta tag i de ovan redovisade fyra kryphålen, som framstår som solklara för
en konstitutionell logiker Jag misstänker att både Albert Einstein och Kurt
Gödel1128, som båda var konstitutionella logiker av yppersta klass, såg såväl
1127

Se analys del II kapitel 81-84
Geniet i konstitutionell logik, den österrikiske professorn i matematik, Kurt Gödel ställdes 1939 inför en
amerikansk tjänsteman på Ellis Island (den amerikanska invandringsmyndigheten) vid Hudsonflodens mynning i
New York (strax intill Liberty Island där Frihetsgudinnan står som staty i Hudsonfloden). Gödel valde att ej
invänta otrevligt besök från Adolf Hitlers säkerhetspolis Gestapo som då höll på att byggas upp i Österrike och
Tyskland. Gödel visste att han som konstitutionell logiker skulle vara bland de första att klassas som en
säkerhetsrisk i Det Tredje Riket därför att han som konstitutionell logiker hade kompetens att se igenom flera av
de illusioner som Hitlers diktatur höll på att bygga upp. Därför emigrerade professor Kurt Gödel till Amerika.
Alla emigranter anlände på den tiden med båt till Ellis Island för att förhöras med syftet att ta reda på om de
utgjorde ett terroristhot alternativt säkerhetshot. Ja, man talade om terrorism även på den tiden. En av frågorna
som den amerikanska statstjänstemannen rutinmässigt skulle fråga nyanlända emigranter, och därmed också
Gödel, handlade om den amerikanska konstitutionen. Statstjänstemannen hade som uppgift att rutinmässigt påstå
att den amerikanska konstitutionen är säker och väl förankrad juridiskt och övervakad av den amerikanska
högsta domstolen så diktatur, vare sig öppen eller dold, absolut ej kan införas i USA. Einstein som hade gått
igenom Ellis Island-förhöret redan 1933 varnade sin vän Gödel för att använda sin kompetens i konstitutionell
logik i samtalet med statstjänstepersonen på Ellis Island. Einstein menade att Ellis Island-personalen bara gjorde
sitt jobb men var naturligtvis inte ens i närheten av den kompetens som en rad personer i världen ägde när det
gällde djupanalys i en rad logiska konstitutioner (bland annat den amerikanska). Gödel var emellertid en person
som inte var intresserad av att hyckla och spela Kejsarens nya kläder. Han lyssnade på Einsteins råd men valde
att ej följa det.
När Gödel fick den förväntade frågan om den amerikanska konstitutionen tittade Gödel lugnt tjänstemannen
in i ögonen. Sedan började han systematiskt logiskt konstitutionellt, som en av världens främsta experter i
konstitutionell logik, reda ut de känsliga detaljer i den amerikanska konstitutionen som avslöjar kryphålen i
Articel 1, Section 8 kongressens maktbefogenheter. Han berättade sakligt ingående att de kryphål som finns i
denna passage av konstitutionen gör det fullt möjligt att införa ekonomisk diktatur i USA och på så vis ta över
det amerikanska samhället både ekonomiskt och socialt och på fler sätt. Med andra ord precis tvärtemot vad
tjänstemannen hävdade och Gödel kunde bevisa det med en matematikprofessors precision. Gödel torde ha
betonat att makten över Amerika, dess industri, och politisk liv och folket äger den som har makten över
Amerikas penningtillverkande maskiner och bestämmer vilka regler som skall användas när pengar förs ut i
samhället efter att ha tillverkats av maskinerna. Naturligtvis berättade Gödel att det redan införts dold ekonomisk
diktatur i Amerika. Att det således inte var en fråga om detta kunde ske utan det hade redan skett. Förmodligen
nämnde Gödel samtidigt de fyra dörröppnarna eftersom dessa är så enkla att upptäcka för en tränad
konstitutionell logiker av Gödels rang.. Kanske, beroende på om Gödel hade studerat amerikansk ekonomisk
historia, så berättade Gödel dessutom att det amerikanska folket hade blivit lurad på sin revolutions startorsak
(makten över Amerikas penningtillverkande maskiner och de regler som pengar skall föras med i samhället)
ända från starten hösten 1774 när revolutionsrådet (den första kontinentalkongressen) hade haft sitt allra första
1128
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dessa fyra kryphål som de fyra dörröppnarna. Omröstningen 1913 var i sig ett
svek i en lång rad dylika mot folket, i och med att folket då helt avhändades sin
makt över sedeltillverkningen.
Så den 4:e dörröppnaren: Eftersom den aktuella paragrafsekvensen är så vagt
formulerad: (The Congress shall have Power …) To coin Money..., ger den
tveklöst kongressen (underförstått med presidenten i spetsen) utrymme och
maktbefogenhet att mynta, d.v.s. tillverka, pengar i mycket vid mening, både
avseende art och grad, inklusive monopolistiskt alla USA:s pengar, inte bara
mynt, om folket bestämmer den saken. Det innebär att amerikanska folket
mycket väl, förslagsvis genom en nationell folkomröstning, kan bestämma att
kongressen (staten) ensam skall tillverka och stå för nationens alla pengar, utan
att blanda in privata aktörer, d.v.s. både sedelpengarna och det som är så vanligt
nuförtiden, de elektroniska pengarna, ja, pengar i vilken gångbar form som
helst. Sålunda också fiat-pengar i sin äkta betydelse, där det initiala ägarskapet
av de ur tomma intet tillverkade lagliga betalningsmedlen är definierat i lag.
1700-talsbetydelsen av verbet ”coin” (mynta) torde som jag nämnt avse
tillverkning av pengar i mycket vid mening. Federal Reserve Act kan som sagt
inte på något sätt mäta sig med konstitutionen i betydelse, vilket innebär att om
folket beslutar den saken, genom att hänvisa till konstitutionen, mycket väl kan
upphäva Federal Reserve Act, som då får maka på sig för en ny ordning. Om
sammankallande möte, och vissa av de dåvarande politikerna utomordentligt listigt och försåtligt lurade skjortan
av det folket genom att bakvägen introducera en helt onödig skuld (continentalsskulden) så att kapitalismens
ekonomiska system återintroducerades redan när revolutionen var som hetast och purfärsk utan att amerikanska
folket förstod att de blev grundlurade. Om Gödel hade dessa ekonomisk historiska kunskaper så berättade han
förmodligen också om den serie svek och direkta lagbrott (perfekt penningförfalskning, urkundsförfalskning och
stöld via expropriationer) som sedan fortsatte att verkställas genom politiska beslut av federalisterna som sedan
blev republikanska partiet i ca mitten på 1800-talet. En lång räcka av svek skedde och som fullbordades med
genomröstningen av den omtalade lagen Federal Reserve Act på eftermiddagen den 22 december 1913 i
kongressen (se analys del II kapitel 81-84) då bankirmakten bland annat fick lagstadgat monopol på den del av
den dåvarande penningtillverkningen i Amerika som stod för mer än 95 procent av alla pengar som löpande
tillverkades. Kanske nämnde Gödel att Federal Reserve Act är juridiskt ogiltig eftersom den försöker upphäva en
vital detalj i konstitutionen (se analys del II kapitel 69-85 i trilogin) men att detta likväl skett utan att det hittills
hörts kraftiga protester från amerikanska högsta domstolen. Federal Reserv Act är ett dokument där flera lögner
(illusioner) finns inskrivna. Lögner i så måtto att sken ges av något som i verkligheten är något helt annat. På så
vis har det amerikanska folket effektivt kunnat föras bakom ljuset i årtionden. Inte heller detta har amerikanska
högsta domstolen reagerat på hittills.
Statstjänstemannen på Ellis Island skruvade besvärat på sig ty han var svarslös inför en den oerhört precisa
och tunga kompetens som Gödel representerade. Vilken annan person som helst skulle i det läget omedelbart ha
blivit arresterad, förhörd av amerikanskt polis med vidare förhör där FBI skulle kallas in o.s.v. I Gödels fall tog
statstjänstepersonen lugnt fram stämpeln som det stod OK på och stämplade helt kort utan vidare diskussion
godkännande att Gödel skulle få komma in och bosätta sig och arbeta i USA. Tjänstemannen var med andra ord
instruerad att göra ett undantag för Gödel trots den säkerhetsrisk han inte bara indikerade vara för Adolf Hitler
utan här helt öppet demonstrerade också på Ellis Island 1939 att vara ett betydande säkerhetsrisk för
bankirmakten i Amerika. Säkerhetsrisk avseende att avslöja bankirmakten i sina grundvalar som sker idag drygt
79 år senare bland annat genom min egen trilogi där jag just visar hur det är möjligt att med hjälp av
konstitutionell logik analysera ett sammanhang. Gödel fick ett tjänsterum några rum från Einstein på det sedan
ca sex år inrättade Institutet för Avancerade Studier (Institute for Advanced Studies) på Princeton University.
Gödel hade för ett kort ögonblick valt att träda fram i en ärlighet och öppenhet som på den tiden var mycket
ovanlig men som fler och fler personer idag börjar visa, bland annat den förre NSA-anställde Edward Snowden.
Att träda fram med civilkurage och agera som en Whistleblower och på så sätt värna om demokratins grundvalar
och peka på allvarliga eller extremt allvarliga oegentligheter som pågår i ett samhälle på hela folks och
demokratins bekostnad.
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grundlagsformuleringen istället hade varit: ”Kongressen skall ha makt att endast
prägla mynt”, hade saken kommit i ett annat läge. Men nu står det inte så. Den
första (The Congress shall have Power …) och fjärde dörröppnaren (To coin
Money) kompletterar varandra.
Om man sålunda gör tankeexperimentet, att man utifrån vad konstitutionen
ger utrymme för, kombinerar de nämnda fyra dörröppnarna, kan man skapa en
situation där amerikanska folket väljer att kongressen (staten) skall tillverka alla
USA:s pengar, såväl mynt, sedlar som elektroniska pengar, utan att blanda in
någon utomstående part, exempelvis en privat centralbank. Och i och med att
staten då själv tillverkar alla pengar den (samhället) behöver i form av äkta fiatpengar1129, d.v.s. för hela behovet av ”smörjolja” i samhällsmaskineriet, för alla
ändamålen i statsbudgeten, för att betala statsskulden, upphör behovet av skatter
och statliga lån. Ty det säger sig självt, att en stat som själv ”ur tomma luften”
tillverkar alla pengar den behöver, varken behöver ta lån eller ta ut skatter. Om
sedan alla människors individuella behov när det gäller pengar - utan att
spekulationsintressen tillåts - också tillgodoses av staten, med
inflationsförebyggande åtgärder inbyggda, har vi sim sala bim den typ av
ekonomi som Benjamin Franklin utarbetade - en väl fungerande människovänlig
monetärt finansierad ekonomi. Och skulle försök till penningförfalskning dyka
upp, som kan ske idag, kan den saken kraftfullt bemötas redan i sin linda med
metoder som jag redovisat tidigare1130. Idag har polis och underrättelsetjänster
helt andra möjligheter och resurser än förr, när det gäller övervakningsarbete
och möjligheter att tidigt upptäcka och motverkade penningförfalskning och
ekonomisk krigföring. Dessutom kommer samhället att kunna engagera
konstitutionella logiker, som genom högintelligenta strategier till samhällets
skydd, kommer att medverka till att kriminella grupperingar hålls stången.

Sammanfattning...
USA:s konstitution, Article 1, Section 8, med sina fyra dörröppnare, ger sålunda
klart och entydigt utrymme för Amerikas folk att när som helst välja - utan att
grundlagen behöver ändras - att gå över till den typ av blomstrande ekonomi
som Benjamin Franklin en gång i tiden tillämpade i 1700-talets koloniala
amerikanska samhälle, d.v.s. en väl fungerande människovänlig monetärt
finansierad samhällsekonomi. Ja, i själva verket kan Franklins system
moderniseras och göras ännu bättre, vilket jag har synpunkter på i trilogins del
III. Då kan utan någon som helst ansträngning som en första lämplig åtgärd hela
USA:s kolossala statsskuld (idag drygt 16 biljoner dollar, d.v.s. talet 16 följt av
12 nollor) momentant elimineras, liksom nationens likaså enorma
budgetunderskott (1,1 biljoner dollar). Det gör man genom att betala samtliga
kreditgivare på ett bräde.
1129
1130

Se analys del II kapitel 28-31
Se analys del II kapitel 25-43 och i vissa delar av del III
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President Abraham Lincoln aktiverade samtliga fyra
dörröppnare…
Det var denna insikt som president Abraham Lincoln som hittills ende president
utnyttjade, när han med stöd av konstitutionens fyra dörröppnare år 1862 gav
order om att det amerikanska finansdepartementet skulle sätta igång och
egenhändigt tillverka sedelpengar av fiat-modell (greenback dollar), för att
finansiera nordstatssidans krigföring i inbördeskriget 1862-1865 och den övriga
nordstatliga statsbudgeten, utan att några lån behövde tas av privata bankirer.
För att absolut vara på den säkra sidan lät Lincoln, som den skickliga och
förutseende jurist han var i bakgrunden till sin politiska karriär, utarbeta en
speciell lag, Legal Tender Act (1862), med vilken det juridiskt gjordes klart, att
fiat-pengarna som amerikanska staten tillverkade (sedlar och mynt), var lagliga
betalningsmedel, och därmed kunde tillmätas ett förtroende. Ty man kan
förmoda att Lincoln insåg att bankirernas i sin motoffensiv, när Lincoln
självsvåldigt bestämde sig för att i statens namn själv tillverka alla pengar denna
stat behövde1131, istället för att låna, skulle försöka snärja honom genom att göra
stor sak av, inte minst inför den förhållandevis lättpåverkade och lättlurade
allmänheten, att statens pengar var ofinansierade, d.v.s. saknade
gulduppbackning (guldmyntfot). Att detta att statens pengar ”saknade värde”,
skulle skrämma folket att ta avstånd från Lincoln och hans monetärt finansierade
system. Ur den synpunkten var givetvis Lincolns åtgärd med ”legal tender”
skickligt uttänkt för att ge råg i ryggen åt hans fiat-valuta.
Det har historiskt sett varit mycket diskussioner kring Lincolns handlande,
huruvida konstitutionen verkligen gav honom utrymme att göra det han gjorde,
när han införde sina greenback dollar. Som jag ser det, i egenskap av
konstitutionell logiker, handlade Lincoln helt i enlighet med konstitutionen och
dess fyra dörröppnare, varför hans handlande inte kan ifrågasättas
grundlagsmässigt. Däremot förefaller, ur min synvinkel, åtgärden att skapa
Legal Tender Act of 1862 ha varit onödig, om man analytiskt betänker att
konstitutionstexten i sig öppnar alla dörrar Lincoln behövde. Kanske kunde
Lincoln till och med utifrån sin presidentmakt, och under de extraordinära
omständigheter som rådde under inbördeskriget, med konstitutionen och de fyra
dörröppnarna till sin hjälp, ha tagit steget fullt ut och helt eliminerat
bankirmakten som rollinnehavare, när det gällde USA:s pengar (vilket han inte
gjorde)? Och kanske hade en sådan åtgärd mött förståelse bland, och bekräftats
av, folket, om åtgärden hade förklarats, särskilt om Lincoln hade fokuserat på
amerikanska revolutionens första orsak?
Man skall komma ihåg att revolutionen var bara 90 år avlägsen, och
fortfarande spelade stor roll i det amerikanska medvetandet. Hur som helst
menar jag att Lincoln och hans kongress stod på stadiga ben i sitt beslut, när de
införde greenback dollarn. Något som jag nu menar skall bekräftas av andra i
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samma bransch som jag och av juridiken. Då just dessa detaljer om Lincolns val
att aktivera de fyra dörröppnarna är explosivt känsliga ägnar jag kapitel 80 i del
II längre fram åt händelsen för att du som läsare mer på djupet skall förstå varför
Lincoln agerade som han gjorde. Lincoln utsattes nämligen för ockerräntor av
bankirerna och hamnade i ett moment 22 som han mycket intelligent löste.

4
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Kapitel 75
Analys av det sjätte steget i bankirernas hemliga plan
Här handlar det om att kongressens politiker ganska snart (år 1789) kom att
svika det amerikanska folkets förtroende (d.v.s. de som fortfarande hade
continentals kvar i sin ägo), något som det finns skäl att anta att bankirmakten
noga hade förberett. Utan att rådfråga folket, beslutade man ”över folkets
huvud”, att ändra på guldutbetalningslöftet avgivet 1774. Kongresspolitikerna,
som röstade igenom denna ändring - där man skall notera att president George
Washington åtminstone indirekt gav sitt godkännande genom att inte utnyttja sin
vetorätt - ersatte guldlöftet med ett nytt löfte: att continentals-innehavarna,
proportionellt till sitt innehav av continentals, skulle tilldelas aktier i en ny
nationell (federal) centralbank, som man ämnade instifta och ersätta Bank of
North America med1132. Syftet med den nya banken skulle vara att den skulle
handha USA:s viktiga framtida sedeltillverkning och dito distribution,
omfattande hela nationens både inhemska behov och utlandsbehov.
Dess föregångare, Bank of North America från 1781-82, var en
förhållandevis småskalig bank, som hade skapats i syfte att ersätta den då
kollapsade valutan continentals med en ny typ av sedlar, som skulle kompensera
för det påbud av åtstramning av den totala penningmängden, som hade införts,
genom att i hög grad begränsa denna till mynt, när handel bedrevs, på sätt som
jag har gått igenom. I planen ingick att den nya större banken skulle ges sken av
att vara federal i betydelsen statlig, trots att den konstruerades som ett
huvudsakligen privat aktiebolag, där ägarmajoriteten var privatpersoner
(bankirmakten eller deras bulvaner, exempelvis de tidigare omtalade
continentals-spekulanterna). Sålunda, ju fler continentals man ägde, desto fler
aktier skulle man få i utbyte i den nya banken, löd budskapet. Och det är klart att
detta upplägg i första hand gynnade dem som ägde många continentals-sedlar,
d.v.s. hamstrarna, som i spekulativt syfte, kanske med förhandsinformation om
vad som komma skulle (den hemliga planens sju steg), hade köpt upp stora
mängder continentals till underpris efter diverse manipulationer. En annan grupp
som gynnades var rika amerikaner (sådana fanns också), som hade råd att köpa
upp stora mängder continentals och på så sätt i stunden tillskansa sig aktier
(inflytande) i storbanken, som var på väg att bildas. Vanligt folk, som bara ägde
få continentals, fick givetvis få aktier utan större värde. Att detta skulle bli facit
av aktietilldelningen, var inget man informerade om i klartext. Så långt sveket
med guldlöftet.

1132
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Statens ägarandel var ett spel för galleriet...
Som sagt innehöll planen med konstruktion av en ny federal centralbank ett svek
i sig, som i själva verket var långt allvarligare än guldsveket. I förhandsplanerna,
dikterade av Alexander Hamilton, angavs att den nya banken visserligen skulle
vara privatägd (aktieägare kom som sagt först och främst att bli rika
privatpersoner, inklusive bankirer, där de senare till stor del var européer), men
att banken skulle anses vara statlig, i och med att staten ägde 20 procent av
aktiekapitalet, och genom att banken i en första omgång ”hyrdes under 20 år ”
av kongressen (enligt Wikipedia: ”… a central bank, chartered for a term of
twenty years, by the United States Congress on February 25, 1791.”). Att
banken gavs sken av att vara “statlig”, kom också i viss mån till uttryck i det
namn man gav banken: First [National] bank of the United States, USA:s första
federala centralbank, om man ser till förmåga att försörja hela USA och världen
med dess behov av sedelpengar (US dollar).
Vad som här skedde var i stark motsats till den grundläggande revolutionära
tanken, att det skulle vara det amerikanska folket, genom sin förlängda arm
staten, som skulle ha makten över och handha tillverkningen av Amerikas
viktiga (sedel)pengar, inte privata bankirer, och absolut inte någon utländsk
makt. Den saken kom också till uttryck i den starka opposition, ledd av Thomas
Jefferson och James Madison, som Hamiltons bankförslag mötte, när det
framfördes i samband med att den amerikanska kongressen sammanträdde för
första gången år 1790. Jefferson och Madison menade att banken var
”okonstitutionell” och tjänade andra än folket (enligt Wikipedia: ”Secretary of
state Thomas Jefferson and James Madison led the opposition, which claimed
that the bank was unconstitutional, and that it benefited merchants and investors
at the expense of the majority of the population.”)1133 Båda opponenterna blev
sedermera presidenter, men då var det redan för sent. Vid det laget satt USA
redan till synes ohjälpligt fast i de kapitalistiska garnen.
Detta långt allvarligare svek mot folket än det i sig allvarliga
guldlöftesbrottet skulle sedan fördjupas, genom att det utlovade 20-procentiga
statliga inflytandet (statens ägarandel av aktierna i banken) bara kom att bli ett
spel för gallerierna. Staten blev nämligen tvungen att ytterligare skuldsätta sig
hos privata kreditgivare (statsskuld), för att med guld som betalning kunna köpa
sin 20-procentiga aktiepost, varför statens andel (och röster) i den nya banken de
facto inte heller den (de) kom att ägas av staten, utan av privata bankirer. I själva
verket kom folket (via kongressen och presidenten) att helt sakna inflytande i
den nya storbanken, trots att sken gavs av motsatsen. Ur folkets perspektiv var
banken till fullo ägd av anonyma privata ägare.
I samband med en senare utredning (omkring år 1811), i samband med att
bankens oktroj (tillstånd)1134 hade löpt ut, visade det sig att banken dessutom till
1133
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hela 72 procent ägdes av utländska ägare. Här hade alltså ”utländsk överhöghet”
eller makt i form av europeiska bankirer ånyo, denna gång ”bakvägen”, lyckats
ta över kontrollen över Amerikas sedeltillverkning! Just det som inte fick ske ur
folklig synvinkel. Förra gången hade den saken skett mera ”direkt” genom de
förhatliga engelska lagarna 1751 respektive 1764 (The Currency Acts). Nu
skedde det genom ett slags förräderi i de egna leden istället. Med historiska facit
i hand, var dessa händelser en räcka av svek och lögner mot folket. När Thomas
Jefferson and James Madison senare blev presidenter, skulle det visa sig att
dessa tidigare kraftfulla opponenter inte gjorde bruk av den möjlighet som stod
dem till buds: de fyra viktiga ”dörröppnarna”, som jag omnämnde tidigare1135
finns ”inbyggda” i Article 1, Section 8 i konstitutionstexten. Många fler
presidenter med respektive kongresser har sedan på samma sätt valt att
negligerade de fyra dörröppnarna som en konstitutionell möjlighet att ställa
samhällsekonomin till rätta från folkets synpunkt. Istället har de konsekvent
fallit till föga för bankirmakten, som fortsatt att använda sig av de fyra
kryphålen, och till och med vidgat dessa dramatiskt år 1913, som jag
återkommer till1136. Facit visar att endast en av USA:s hittills 44 presidenter har
valt att använda sig av de fyra dörröppnarna. Mer om denna extraordinära
händelse senare1137.
Det var sålunda med federalistisk, populistisk propaganda, förstärkt med
direkta lögner och svek, som USA:s kongress åren 1787-1789, och senare
USA:s första president, George Washington, 1791, fördes bakom ljuset och kom
att godkänna det sjätte steget i bankirernas hemliga plan för att återinföra ett
kapitalistiskt system i Amerika.

Manipulation med hjälp av psykologi...
Jag önskar i detta sammanhang understryka att propagandistisk, populistisk,
faktaförvrängande indoktrinering är ett mycket kraftfullt psykologiskt
instrument, om man vill påverka människor i stor eller liten skala. Det är ett
genomgående knep i stort sett hela världshistorien igenom, att diktatorer har
använt sig av manipulativ demagogisk psykologi. Det är bland annat för att
förebygga fler dylika upprepningar, som jag gång på gång i min trilogi betonar
vikten av att det nu införs särskilda psykologiska persontest1138, som gallrar bort
nyckelpersoner i samhället, som inte drar sig för att indoktrinera och/eller
korrumpera sin omgivning i syfte att nå sina egoistiska syften. På alla samhällets
nyckelpositioner behövs istället människor som dels är kloka, men dels också
har en utpräglad förmåga att tänka med hjärtat. Historien är full av politiskt
förtroendevalda, som rättvisande tyvärr måste beskrivas som rätt och slätt
själviska bedragare, genomkorrupta gentemot sina väljare och som inte dragit
http://www.ne.se/bankoktroj
1135
Se analys del II kapitel 74
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825

sig för att förvränga fakta eller utelämna vitala fakta så samhällslögner skapats i
deras ofta populistiska1139 starkt förenklade, onyanserade och ej objektiva
retorik. Dylika rätt och slätt själviska bedragare behöver man inte leta efter,
vilket man dock måste göra när det gäller deras motsatser, så kallade stora
statspersoner och politiker. I efterhand kan man konstatera att förstärkt
populistisk retorik kom att prägla det amerikanska politiska livet under lång tid i
slutet av 1700-talet, i princip från 1774 ända fram till det sjunde och slutgiltiga
steget i bankirernas hemliga plan hade verkställts 1793. Då var deras mål
uppnått: kärninnehållet i 1751 och 1764 års lagar, The Currency Acts, hade
återinförts i Amerika. Det året (år 1793) förbjöds samtliga delstater i lag att
tillverka egna sedelpengar. Därefter kom den populistiska retoriken att ändra
karaktär på ett sätt som jag inte går in på här, eftersom det inte hör till saken.
Istället skall jag visa hur USA:s 1:a finansminister, Alexander Hamilton,
gick tillväga, när denne slugt implementerade sina uppdragsgivares, bankirernas,
planenliga sjätte kapitalistiska steg under åren 1787-1791. Hamilton drog sig
inte för att här använda både manipulativa och populistiska verktyg, när han
duperade hederliga kongressledamöter som exempelvis USA:s president George
Washington. Hamilton tog nämligen fasta på det egentligen självklara faktum,
som för många hade framstått som uppenbart redan år 1774, att amerikanska
staten aldrig skulle kunna uppfylla sitt löfte till den amerikanska allmänheten
om guldinlösen av continentals.

Hamilton ville återinföra kärnprincipen i 1764 års Currency Act i
Amerika ...
År 1789 stegade Hamilton plötsligt fram som finansminister i kongressen och
gjorde sak av just detta faktum: att det nu (efter åtminstone 15 års funderande!)
stod klart att amerikanska staten inte skulle mäkta med guldlöftet.
Efterhandsberäkningar har uppskattat att guldskulden vid denna tidpunkt skulle
ha motsvarat någonstans mellan 31.5 och 41 miljoner dollar, vilket skulle
motsvara någonstans mellan 830 miljoner och 12.8 miljarder dollar idag,
beroende på hur man räknar. Hamilton förde i sitt utspel fram förslaget att
kongressen borde rösta för att upphäva det folkliga guldlöftet, och i stället rösta
igenom ett nytt löfte: att människor som ägde continentals, i utbyte för dessa
skulle få ägarandelar i den formellt 20 procent statligt delägda, resten
privatägda, centralbank, som Hamilton-falangen planerade, och som han
föreslog att kongressen skulle ”hyra” (chart) under 20 år. Där denna bank som
sagt skulle anförtros det stora ansvaret att tillverka och distribuera USA:s och
världens behov av finansierade amerikanska sedelpengar i form av en ny
nationell sedelvaluta, US dollar.
Kongressen hade i det skedet redan några år tidigare (1787) demonstrerat att
den var ett offer för ”hjärntvätt”, när den då hade godkänt den kontroversiella
1139
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och luddiga paragrafen i konstitutionen, Article 1, Section 8, angående
kongressens makt när det gäller nationens penningtillverkning, varigenom den
gav bankirmakten det första incitamentet till att så småningom så gott som helt
och hållet ta över USA:s penningtillverkande maskiner. Hamilton var här alltså
inne på det jag i min text kallar samhällsavgörande fråga nummer I: Vem skall
kontrollera de penningtillverkande maskinerna i samhället? Vad han inte talade
om, var att han lojalt följde en högintelligent plan, utarbetad av en dold
bankirmakt, vars syfte var att se till att kontrollen (makten) över
sedeltillverkningen i Amerika hamnade i privata aktörers (bankirers) händer. Det
skulle ske genom att steg för steg frånta de 13 delstaterna deras självständiga
roll som lokala sedeltillverkare, som de ju hade återupptagit 1773 i
revolutionens anda efter ett långt uppehåll.
Vidare var Hamiltons tanke att både USA:s kongress och
delstatskongresserna skulle börja beskatta folket. Detta för att dels bekosta en
federal statsbudget respektive delstatliga dito, dels betala amorteringar och
räntor på den statsskuld respektive de delstatsskulder, som Hamiltons
(kapitalistiska) system helt i onödan ofelbart och avsiktligt skulle medföra. Samt
det viktiga faktum att pengar skulle komma att föras ut till samhället i stort sett
enbart som lån mot ränta. För den som hade ögon att se med, handlade det om
att Hamilton ville återinföra kärnprincipen i 1764 års Currency Act i Amerika.
Endast de förhållandevis små summor, som hade med hemlig finansiering av
mutor, korruption och hemliga konton inom underrättelseväsendet och liknande
att göra, skulle föras ut direkt, vid sidan av lånesystemet mot ränta1140. Detta i
bjärt kontrast mot Benjamin Franklins ekonomiska system1141, där utförseln av
pengar till samhället sker enligt helt annorlunda principer, närmare bestämt på
fyra olika sätt1142. Det handlar sålunda om två mycket olika ekonomiska system.
Bankirerna, som hade smitt den 7-stegade planen, och som verkade i det
fördolda, hade sin hemvist både i Amerika och i Europa, visar det historiska
facit. Hamilton mörkade sålunda i det i grund och botten revolutionära forum,
där han verkade, att han gick en plutokratis ärenden, en bankirmakt, som idogt i
det fördolda arbetade för att återetablera sitt nyligen förlorade herravälde i
Amerika. En intressant aspekt, som jag rekommenderar att den om möjligt blir
utredd, är Hamiltons personliga ekonomi över tid. Förändrades hans ekonomi
drastiskt under åren 1781-1795? Blev han händelsevis plötsligt stormrik som
tack för hjälpen han bistod den tidens storspindlar (bankirer på den allra högsta
nivån i Europa och i Amerika) med? Hamiltons uppgift var ingalunda helt lätt.

Hur inflation skulle undvikas...
För att bankirerna skulle nå sitt mål, krävdes att såväl kongressen som USA:s
president fördes bakom ljuset. Som sagt, mötte Hamilton kritik (Jefferson och
1140
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Madison) beträffande sitt förslag, som ganska uppenbart inte tillgodosåg folkets,
utan spekulanters och ett fåtal rikas, d.v.s. kapitalismens, intressen. Hamilton
bemötte kritiken med att spekulanterna och rikemännen (d.v.s. de manipulativa
uppköparna av continentals) hade visat: ”… förtröstan på landet…” (Hamiltons
egna ord1143), varför de förtjänade att få någon form av kompensation för allt
arbete de hade lagt ner på att komma i besittning av sina tillgångar
(continentals). Hamilton fick det alltså att framstå som om dessa spekulanter och
rikemän (som framför allt var vissa bankirers bulvaner i dåvarande Amerika),
som hade farit land och rike runt och spekulativt köpt upp continentals, hade
gjort en insats för nationen, som nu borde belönas. När situationen istället var
den, att de med sina aggressiva spekulationer hade tömt landet på continentals
och därmed allvarligt bidragit till den inflation som följde, genom att
continentals-bristen överkompenserades genom nytillverkning, och även p.g.a.
förfalskningar. Spekulationer som därför allvarligt kom att skada nationen. Att
medvetet medverka till underminering av en nations ekonomi, har ett drag av
landsförräderi över sig. Där Hamiltons roll i det hela definitivt måste ses i det
ljuset (d.v.s. ett mycket allvarligt brott).
Hamilton argumenterade inför kongressen och presidenten (George
Washington), inklusive sina opponenter, att det var viktigt att gå spekulanterna
och rikemännen till mötes i fråga om omvandlingen av continentals till aktier.
Annars skulle dessa penningstarka personer komma att köpa upp stora mängder
av Amerikas framtida nya pengar med det myckna guld, som de och deras
sympatisörer i Europa ägde, menade Hamilton som ett indirekt hot. Vilket i så
fall skulle leda till samma situation som hade orsakat den våldsamma
valutainflation, som man just hade känts vid (continentals). Det var klokare,
menade Hamilton, att samarbeta med de privata aktörerna (spekulanterna och
rikemännen) än att ta avstånd från dem1144. Hamilton målade alltså upp ett nytt
inflationshot, om inte kongressen och presidenten gick på hans linje. Då att veta
att det handlade om ett inflationshot som enkelt hade kunnat undvikas, om
samhället i stor skala istället hade gått över till Benjamin Franklins typ av
samhällsekonomi med inkluderad inflationsspärr. Och hade man dessutom haft
tillgång till kunnig konstitutionell logisk expertis, som behärskade det så kallade
briljansverktyget (ett kunskapssteg som kom att bli verklighet först ett knappt
halvsekel senare), hade även försök till slarvig, faktaförvrängande populism
kunnat genomskådas och pareras. Samtidigt som ett förbud mot spekulation
skulle ha försvårat eller omöjliggjort kapitalistisk ekonomisk krigföring. Där
spekulationsförbudet hade måst göras så tvingande och kraftfullt det bara gick,
för att skydda nationen från det som rent faktiskt annars handlade om
landsförräderi. Ty så allvarligt hade i verkligheten de rikas giriga spekulationer
skadat Amerika. Det var för att i någon mån blidka sina opponenter och
skeptiker som Hamilton gjorde sak av (för övrigt verklighetsfrämmande - en av
1143
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Hamiltons många lögner) att den nya ”statliga” banken borde ägas av staten
(kongressen) till 20 procent. Men hans huvudargument var fortfarande, att om
spekulanterna och rikemännen tilläts dela på resten av den nya bankens
aktiekapital (80 procent), skulle deras framtida eventuella intresse av att vilja
sabotera Amerikas nya valuta in spe helt kunna elimineras. Ty då skulle dessa
personer, som delägare i banken med inflytande över produktionen och
distributionen av nationens nya valuta, ha ett egenintresse av att hålla banken
under armarna.
Man kan här konstatera att Hamiltons resonemang faktiskt indirekt innebar
ett erkännande av att spekulanterna och rikemännen hade skuld i den svåra
inflation, som efterhand hade uppstått med continentals. (Här påminner jag om
att det var continentals som spekulanterna hade köpt upp, medan de 13 poundvalutorna hade lämnats orörda.) Hamiltons argumentering gick sålunda i princip
ut på att destruktiv och med rätta fruktad inflation i den förestående nya
amerikanska valutan (US dollar) skulle kunna undvikas, dels om den nya
valutan finansierades genom omedelbar gulduppbackning, dels om de två
nämnda kategorierna privatpersoner (spekulanterna och rikemännen) gavs ett
betydande ägande. Hamilton föreslog att de skulle få 80 procent, sålunda gott
och väl majoritetsägande, d.v.s. makt, i den nya, nationellt känsliga, banken. Här
bör man notera att Hamilton undanhöll faktumet att mer än 80 procent av den
nya centralbankens sedlar saknade finansiering (gulduppbackning). Inte heller
berättade han att den nya bankens arbetsmetod var den gamla vanliga i
privatbankssammanhang, d.v.s. byggde på förskingring, penningförfalskning
och urkundsförfalskning. Hamilton var helt enkelt en slipad, men lögnaktig
bankirbulvan, vill jag påstå.

Införande av två olika slags obligationer...
Ansvaret för att löftet om guldinlösen kom att brytas ca år 1789 vilade i sista
hand på kongressen. Dock bar Hamilton ett stort personligt ansvar som den som
initierade löftesbrottet, som historiskt måste ses som ett svek mot folket. Till
saken hörde också att kongressbeslutet (löftesbrottet) krävde presidentens,
George Washingtons, godkännande, något som denne vägrade tillmötesgå i det
längsta. Mer om den saken strax.
I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att det unga USA redan
hade hunnit ådra sig en inte obetydlig statsskuld. En statsskuld som på den tiden,
om vi hoppar två år framåt i tiden till 1791, bestod av två delar: dels den
kvarhängande guldinlösenskulden till folket, dels ytterligare statsskuld i form av
oreglerade lån mot ränta, som nationen hade ådragit sig under åren 1782-1791,
dels avseende USA:s kongress, dels de 13 delstaternas kongresser1145.
Continentals-guldskulden motsvarade ca 35.7 miljoner dollar 1791, vilket
mycket lågt räknat skulle motsvara 848 miljoner dollar i 2011 års penningvärde.
1145

Hodgson Brown, Ellen (2007) Bankerna och Skuldnätet, sid 43-48
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Hamilton argumenterade 1791 i kongressen och inför president George
Washington, att han såg ytterligare en stor fördel med sitt förslag till
ägarskapslösning, när det gällde den nya banken, nämligen att den redan då med
den tidens mått mätt enorma statsskuldens båda delar skulle kunna elimineras.
Hamilton menade att det skulle kunna ske med hjälp av två olika slags
statsobligationer, varav den ena typen redan nyttjades i kapitalistisk
nationalekonomi (i dåvarande England) såsom just ”statsobligationer”, medan
den andra typen var en tidens uppfinning, som Hamilton här introducerade under
namnet monetariserade statsobligationer1146 (engelska: ”monetize” the national
debt). De normala statsobligationerna skulle användas på USA:s kongress
statsskuld som inte var continentals-guldskulden och betalas med skatter medan
den nya uppfinningen monetariserade statsobligationer skulle användas till att
kvitta continentals-guldskulden samt de 13 delstaternas respektive
delstatsskulder utan att skatter behövde blandas in. Vad Hamilton presenterade
var inget mindre än trolleri på en cirkusföreställning och du skall nu få se hur
trolleritricket gick till. Först några generella ord om den vanliga (normala) typen
av statsobligationer.
För den som här söker detaljinformation, hänvisar jag till den sammanvägda
analys av begreppet statspapper/statsobligationer/statsskuldsväxlar som jag gjort
på andra platser1147 i trilogin.

Den vanliga (normala) sortens statsobligationer...
Det gängse tillvägagångssättet, när amerikanska staten vill låna pengar, d.v.s.
öka på sin statsskuld, är att order utgår till finansdepartementet, att detta skall
trycka upp en särskild sorts “pengar” (en betalningsform) som kallas
statsobligationer/ statsskuldsväxlar, i vardagligt tal kallade “statspapper”. Dessa
statspapper fungerar som skuldsedelpengar. En slags sedelpengar (skuldsedlar) i
utbyte mot de lufttillverkade pengar (dollar), som staten lånar av sin centralbank
och/eller andra banker/institutionella investerare som "köper" statspapper (lånar
ut pengar till staten mot ränta). En analys säger att det är en form av byteshandel
som här äger rum: staten får lånepengar, som går att använda till statens
budgeterade utgifter, exempelvis när skatteintäkterna från folket inte räcker till,
medan centralbanken erhåller statspapper. Samtidigt ökar statsskulden.
Statspappren som centralbanken får är skuldsedlar.
Avsikten med denna gängse typ av statsobligationer/skuldsedlar är att
mottagaren av dem (centralbanken) så småningom skall få dem utbytta mot
riktiga pengar av staten (skatter som folket betalat in), i enlighet med
skuldsedlarnas värde, plus ränta - en statsobligationsränta - för de pengar
(dollar) som banken lämnar i utbyte (och som i själva verket mest bygger på
luft, som vi vet). Ytterst handlar det således om en ren byteshandel:
”papperslappar mot papperslappar alternativt mot digitala siffror”, ”luft mot
1146
1147
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luft”, eller om man förskönar det en smula, ”papperspengar mot
papperspengar/elektroniska pengar” (statsobligationer mot
dollarsedlar/elektroniska dollar) – plus ett räntelöfte. Så långt ett generellt
resonemang kring vanliga (normala) statsobligationer. Normala
statsobligationer/statsskuldsväxlar är alltså "finansierade" sedelpengar som
finansieras med skatter. Det framtida skatteuttaget i reda pengar kom att bli
obligationernas ”garantifinansiering”. I Hamiltons fall handlade det om den del
av USA:s kongress statsskuld som inte var continentals-guldskulden. På ytan
sett såg det tillfälligtvis ut som om denna del av den totala statsskulden försvann
när dollar kom in till statsbudgeten. I verkligheten ökade statsskulden. Så såg
alltså Hamiltons första trolleritrick ut att till synes "rätta till" den del av
statsskulden som inte var continentals-guldskulden.
Hamiltons första delförslag med vanliga statsobligationer innehöll sålunda
ett räntelöfte, där ränta som vi vet är grunden i kapitalistisk verksamhet. Enligt
Hamiltons förslag, skulle sålunda USA:s framtida statslån, d.v.s. statsskuld, i
sann kapitalistisk anda komma att bli räntebärande. Där staten skulle bli den
privata centralbankens låntagare, medan banken blev statens långivare. Man
kan också säga att staten, enligt detta Hamiltons förslag, skulle komma att få
betala ett mervärde för dåtidens "papperslappar" kallade US dollar, som den tog
emot av banken: först betala vad amorteringarna kostade med skattepengar,
sedan ovanpå detta räntorna, som också lades på skattebetalarna. Här bör
förtydligas att statens obligationssedlar givetvis, liksom centralbankens
dollarsedlar, var tillverkade ur tomma luften. Värdemässigt var det alltså ingen
skillnad. Ändå skulle sålunda staten betala en meravgift för sina dollar, enligt
Hamiltons förslag.
Nämnda system med statsobligationer är idag väletablerat världen över, och
är en viktig del av det som kallas centralbanksekonomi (kapitalism) och
redovisas med ingående analyser i den kapitalistiska lärans redovisningskanal
nationalekonomi. Statsobligationer går sålunda går ut på att staten får betala
"dubbelt", eller åtminstone en helt onödig meravgift (ränta), till en lika onödig
mellanhand (i fallet USA, den privata centralbanken), för att få tillgång till i
många fall helt nödvändiga betalningsmedel till sina löpande utgifter. Där det är
folket som står för notan. Som USA:s statsskuldssituation har utvecklats fram
till idag, är skulden så jättelik, att nationen rent faktiskt inte klarar av några
nettoamorteringar. Istället har man fullt upp med enbart räntorna, som ofta
betalas genom att staten skuldsätter sig ännu mer, när folkets skatter inte räcker
till... Den famösa onda cirkeln är ett faktum. Folket har här blivit en livegen
mjölkko, som, effektivt tjudrad vid skulden, mjölkas år efter år på skatter till
räntebetalningar till diverse privata långivare, utan att till synes kunna förändra
sin situation (själva definitionen av en skuldfälla), annat än till det sämre. Här
har en till synes hopplöst fastkörd moment 22-situation skapats så länge
politikerna inte förstår att, eller i vissa fall inte vill, använda sig av de fyra
dörröppnarna, som jag pekar på finns inbyggda i konstitutionen, och som
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president Lincoln på sin tid genomskådade och utnyttjade för att reda upp
situationen.
Den dag Amerikas politiker förstår nationens, d.v.s. hela folkets, bästa, och
kallar in kompetenta rådgivare, som vet hur man använder briljans i ett
sammanhang som detta, kommer denna gordiska knut att lösas nästan lika enkelt
som kejsar Alexander på sin tid löste sin: inte med ett svärdshugg, men genom
att byta ekonomiskt system till ett bättre, som de facto redan är beprövat i
Amerika. Då kommer hela den gigantiska amerikanska statsskulden att kunna
amorteras av, och alla räntor kunna betalas, inom loppet av timmar1148. Abraham
Lincoln fick på sin tid hjälp med det briljanta tänkandet, som jag här avser, trots
att han ingalunda var obegåvad, tvärtom, och han tog emot hjälpen. Vi flyttar
nu fokus mot Hamiltons andra förslag när det gällde statsobligationer.

De monetariserade statsobligationerna...
är ett synnerligen luddigt finansiellt begrepp och vi möter trolleritrick nummer
två. Här har 1) normalbetydelsen av ordet ”monetarisera” kraftigt förvrängts,
varefter 2) det har satts samman med begreppet statsobligation, varpå 3) ett nytt
begrepp har skapats, väsensskilt från ovannämnda ”normala statsobligationer”
(normala statspapper) eftersom de inte byts ut mot riktiga pengar av staten (av
folket inbetalade skatter), i enlighet med skuldsedlarnas värde, plus ränta - en
statsobligationsränta. Det ledet hoppas plötsligt över. I stället användes
monetariserade statsobligationer som oäkta fiat-pengar att direkt köpa en vara i
samhället. Denna vara skulle visa sig vara aktier i den nya centralbanken.
Hamiltons uppfinningsrikedom på statsobligationsområdet påminner starkt
om moderna investmentbankers kreativitet beträffande ”finansiella instrument” i
anslutning till Lehman Brother-kraschen 2008, när de skapade olika slags
låneupplägg, som var rena bedrägeriprodukter. Där dessa ”låneinstrument” gavs
sken av en sak, men i verkligheten var något helt annat, till det sämre. Men nu
till Hamiltons monetariserade statsobligationer:
Ordet monetarisera betyder egentligen att man gör en tillgång till reda
pengar. Till exempel monetariserar man sin bil, när man säljer den i utbyte mot
kontanter. Men en skuld är inte detsamma som en tillgång. Vad Hamilton i
själva verket uttryckte, när han använde sig av ordet monetarisera, var att han
var i färd med att utnyttja den frimurarordens1149 nonsensräkneregel, som säger
att –1 = +1. Det vill säga att han hade för avsikt att trolla, utföra ett
illusionsnummer i den högre skolan, genom att i ett enda slag göra om en skuld,
en förpliktelse, ett ansvarsåtagande, som normalt symboliskt bokförs som
”minus 1”, (d.v.s. det som på engelska kallas a liability,) till en tillgång, ”plus
1” (på engelska an asset) med hjälp av den ej sunt förnuftsorienterade
räkneregeln –1 = +1. Därmed agerade Hamilton på samma sätt som vi erinrar
oss att den statligt tillsatta bankdirektören för Bank of North America hade
1148
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agerat, när denne använde det som i princip var obetalda fakturor (kopior av
skuldbrev), och gjorde om dessa till nämnda banks plötsligt ur ingenting
uppdykande förmögenhet. En hastigt tillkommen tillgång, som Bank of North
America sedan använde som depositionsunderlag1150 för tillverkning av
ytterligare sedelpengar, som samma bank sedan lånade ut som, observera!
falska, depositionsbevis (brott mot falskmynterilagen) i sken av att bevisen var
bankens egna1151 pengar (urkundsförfalskning). Hamiltons förslag till
kongressen gick ut på att man skulle använda statens egentliga skuld som en ur
tomma intet plötsligt uppdykande tillgång: Att man skulle använda USA:s
dåvarande statsskuld på ca 35 miljoner dollar (vilket skall ses i relation till att
befolkningen 1790 uppgick till ungefär 3,9 miljoner individer i en i stort sett
oindustrialiserad nation), för att med motsvarande belopp köpa upp aktier i den
nya storbanken! Minus 1 skulle alltså helt enkelt göras till plus 1. Och så blev
det bestämt. Finansdepartementet fick order av finansministern att tillverka den
andra typen av statsobligationer till en summa motsvarande den tidens
statsskuld, på den tiden kolossala dryga 35 miljoner dollar.

De uppköpta aktierna skulle bytas mot continentals-sedlar...
När guldskulden och de 13 delstaternas delstatsskulder, genom trolleriet ovan,
hade förvandlats till oäkta fiat-pengar och dessa hade använt till att köpa aktier,
erbjöd Hamilton dessa uppköpta aktier till continentals-hamstrarna (som, som
sagt, mestadels var bankirbulvaner) i utbyte mot continentals. Här köpte sålunda
staten tillbaka sina continentals mot betalning i aktier i den nya storbanken,
varigenom både guldskulden och de 13 delstaternas delstatsskulder var kvittad,
menade Hamilton. Egentligen var hela upplägget ett listigt spel för gallerierna,
som gick ut på att den gamla kvarhängande guldskulden, ursprungligen från
1774, nu äntligen skulle regleras samtidigt som Hamilton behövde få med sig de
13 delstaterna på att säga ja till hans upplägg genom att göra dem skuldfria.
Medan den verkliga avsikten var förse ett antal privatpersoner i det fördolda med
makten och kontrollen över den nya synnerligen betydelsefulla banken. Här bör
man komma ihåg, att ingen verklig guldskuld existerade, bara ett löfte. Folket
hade aldrig bidragit med något faktiskt lån 1774. Men den saken hade nu, år
1791, åtminstone hos en stor del av allmänheten, fallit i glömska, vilket
underlättade verkställandet av Hamiltons plan. Här fick alltså bankirerna som de
ville, d.v.s. sina bankaktier och därmed sin makt, samtidigt som det gamla
guldlöftet till folket eliminerades.
Min uppgift som konstitutionell logiker är att kritiskt granska vad faktiska
historiska facit berättar, och sedan använda den informationen genom att lägga
pussel. Fram träder då den uppenbara och detaljerade hemliga 7-stegsplan, som
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europeiska bankirer i Europa hade tänkt ut i sin överordnade avsikt att återinföra
ett kapitalistiskt samhällssystem i Amerika. Det är den planen som detta kapitel
handlar om. Om vi därför lägger samman de olika pusselbitarna är det då
följande översiktsbild som träder fram: I den fas då revolutionen ännu var
purfärsk och stark, i september 1774, lyckades bankirerna med hjälp av sina
bulvaner i revolutionsrådet (den första kontinentalkongressen), få på plats en
skuld som inte existerade därför att amerikanska folket inte lånade ut ens en cent
till revolutionsrådet. Allt var således från början en illusion, ett låtsasspel. Med
hjälp av denna ”låtsaslek” skapade federalisterna en psykologisk propaganda
(indoktrinering) som, om och om igen, vecka efter vecka, år efter år,
propagerade samma budskap att staten var skyldig innehavare av continentals
guld. Psykologin var att om man upprepar en lögn tillräckligt ofta blir den till
slut en sanning. Till slut hade lögnen blivit en samhällssanning i stor
samhällsskala. Under tiden skapades det överstatliga organet USA:s kongress
med följd att de 13 delstaterna blev vingklippta på makt. I USA:s kongress
trädde till slut finansminister Alexander Hamilton (bankirernas utsände man i
kongressen) fram med sitt trumfkort monetariserade obligationer, som inte var
normala statsobligationer, och som till synes gjorde alla till ekonomiska vinnare.

Det största sveket...
Som konstitutionell logiker genomskådar jag, att målet med bankirernas 7stegade plan där Hamiltons trolleritrick med normala statsobligationer och
monetariserade statsobligationer och den nya privatägda (aktiebolagiserade)
centralbanken ingick som strategiska detaljer, var att frånta amerikanska folket
makten över Amerikas sedeltillverkande maskiner, precis som britternas lagar,
The Currency Acts, hade gjort 1751 och 1764. Speciellt de monetariserade
statsobligationerna handlade om ett högintelligent ”utanför boxen-tänkande”
(nonsenslogik), som ingick som en av detaljerna i det sjätte steget, i bankirernas
hemliga plan för att återinföra kapitalism i Amerika.
Kapitalism är synonymt med att icke folkvalda privatpersoner har makten
att bestämma över när, hur och i vilka kvantiteter pengar skall föras ut till
samhället. Och att bestämma att det skall ske i form av lån mot ränta, där dessa
privatpersoner bestämmer räntans dignitet. Och de bestämmer också över vilka
människor, företag och delar av staten det är som skulle få låna. Alexander
Hamilton var, tillsammans med en delvis mutad och korrumperad kongress,
sålunda verktyget, när liten grupp privatpersoner under denna avgörande tid
tillskansade sig den ekonomiska makten i Amerika1152. Man skall också veta, att
det är samma lilla grupp personers avkomlingar, som under de dryga 220 år som
gått sedan 1791, i hög eller mycket hög grad har sett till att behålla nämnda
1152
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ekonomisk makt. Man har snillrikt sett till att makten har stannat inom en
mycket snäv krets, tack vare att maktstrukturen är hemlig och utpräglat
hierarkiskt organiserad. Maktens dignitet får man en uppfattning om, när man
förstår att dess utövare styr över världens låg- och högkonjunkturer, över hela
samhällets tillgång på pengar, över dess omfattning av arbetslöshet och
fattigdom, antalet konkurser, företagsnedläggningar, över egendomsbyten i form
av utmätningar/expropriationer. Allt till gagn för ett relativt fåtal människor i
förhållande till den stora massan.
När nu den nya storbanken tillskapades, som ett i själva verket helt och hållet
privatägt aktiebolag, fick ”småfolket”, som ägde förhållandevis få continentals,
proportionellt få, och därmed ur röstsynpunkt nästan värdelösa, aktier i den nya
centralbanken. Även ”restaktierna”, som blev över när continentals-guldskulden
var reglerad, såldes till allmänheten. Staten själv, skulle det visa sig, hade som
sagt inte råd att med egna medel köpa sina aktier, när det kom till kritan. Men
Hamilton var inte sen att föreslå att staten skulle låna till sin aktiepost. Det är
intressant att i efterhand följa hur Hamilton, nu som finansminister, hela tiden
skapade intelligenta lösningar, som gick kapitalismen till mötes: Förutom de
invecklade turerna med hur bokstavligt guld ur folkets synvinkel förvandlades
till ”sand”, även hur skatter infördes helt i onödan. Hamilton var en illusionernas
mästare i bedrägeriets tjänst. Man skall också förstå, att det var ytterst viktigt för
den dolda bankirmakten att i detta uppbyggnadsskede av den nya nationen, se
till att få och behålla makt och inflytande i det överdelstatliga organet –
kongressen – genom även andra bulvaner än Hamilton. Något man sålunda
åstadkom genom att bygga upp en omfattande lobbying-verksamhet, som inte
hesiterade för mutor och korruption. Det var först då kapitalisterna på allvar
kunde manipulera hela nationen, överordnat delstaternas maktapparater.
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Kapitel 76
President George Washingtons svåra beslut
President George Washington, som hade varit en av revolutionens och
frihetskrigets ledargestalter, var inte lika lättövertalad av Hamiltons konster med
trolleri, lögner och svek. Det fanns människor i det amerikanska samhället som
genomskådade det falskspel som federationskongressen (som sedan övergick att
bli USA:s kongress), med Hamilton i spetsen för federalistivrarna, hängav sig åt
gentemot folket, inklusive mot okorrumperade hederliga politiker. Dessa
människor protesterade högt och tydligt mot det de såg, att folket ännu en gång
höll på att bli lurade på sina penningtillverkande maskiner och på makten över
pengarna.
Som jag nämnde i trilogins första del, var detta missnöjde med Hamiltons
och dåvarande federationskongressens kapitalistvänliga falang så starkt, att det
till och med redan år 1786 tände igång ett andra uppror i Massachusetts. Och
som sagt, hade president George Washington mycket svårt att förlika sig med att
revolutionens ursprungskrav om folkets oavvisliga makt över Amerikas
sedelmaskiner och sedeltillverkning, nu när den nya centralbanken diskuterades
runt 1790, inte skulle beaktas. Washington vägrade helt enkelt1153 till att börja
med att skriva under den lag som kongressen under Hamiltons påverkan hade
röstat igenom. Först efter förmodligen mycket vånda och flera månaders
betänketid, lät sig president George Washington till slut övertalas av Hamilton
att ratificera kongressbeslutet, som innebar att den falskt påstådda till 80 procent
privatägda nya centralbanken (i verkligheten till 100 procent
privatkontrollerad), som skulle tillverka USA:s sedelpengar, vann godkännande.
Washington såg det för vad det var, ett förräderi. Att han vägrade skriva under
lagen, innebar att den till en början inte kunde träda i kraft.
Konstitutionen säger att presidenten måste ratificera kongressens beslut
innan de verkställs. Men George Washington vägrade under lång tid styvnackat
att skriva på. Under den tiden led Amerika allt svårare brist på sedelpengar av
flera orsaker. Dels hade ju federationskongressen röstat igenom beslutet att
delstaternas lokalvalutor inte fick användas, officiellt som en åtgärd för att
strama åt penningmängden. I stället skulle i första hand mynt användas, menade
man, vilket fick till följd att en mycket otillräcklig mängd sedelpengar fördes ut i
samhället, trots att ca 10 år gamla och privatägda Bank of North America
fortfarande, tillsammans med tillkomna privata affärsbanker, tillverkade
omfattande mängder sedelpengar i form av depositionsbevis1154 (som jag gått
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igenom tidigare), och trots att de 13 delstaterna formellt ännu inte var förbjudna
att tillverka egna sedelpengar, bara att använda dem (tillverkningsförbudet kom
första 1793). Och i övrigt kunde som sagt den nya privata storbanken inte
komma igång med sin tillverkning av US dollarsedlar så länge presidenten
stretade emot. Sedeltillverkning i rent statlig regi var över huvud taget inte uppe
på tapeten, eftersom federalisterna vid denna tidpunkt dominerade kongressen,
med följd att den dominerande åsikten var att amerikanska staten endast skulle
stå för mynttillverkningen.
Det skall noteras, att varken kongressen eller president George Washington
utnyttjade någon av de fyra dörröppnare till folkets gagn, som finns inbyggda i
konstitutionens Article 1, Section 8. Nämnda orsaker, och den brist på
sedelpengar som det ledde till, framkallade en svår lågkonjunktur från ca 1782
till ca början av 1790-talet, i onödan kan man säga, genom att federalisternas
populistiska, faktaförvrängande argument fick så stor genomslagskraft i
politiken. Att det mesta av eländet var de ofinansierade sedlarnas fel,
exempelvis inflationen och allt annat. Mitt i denna plågsamma lågkonjunktur
skulle presidenten fatta sitt minst lika smärtsamma beslut: ratificera lagen med
den nya bankens nationella sedeltillverkningsmonopol eller inte? Ett val mellan
pest och kolera. Skrev han under, förrådde han revolutionsidealen och sin inre
övertygelse. Skrev han inte under, förblev han en bromskloss för nationens hela
ekonomi. Landet och folket skriade efter sedelpengar, som behövdes för att
samhället skulle kunna komma igång igen, börja expandera och utveckla sig. Nu
rådde i stället lågkonjunktur, där Washingtons vägran spelade roll.
Ytterst handlade kampen om två konträra ekonomiska system: det
kapitalistiska systemet kontra Benjamin Franklins väl fungerande (d.v.s. inte
inflationsskapande) monetärfinansierade system1155. Eller, om man så vill, två
motsatta allmänmänskliga egenskaper eller förhållningssätt: egoism ställd mot
altruism. Men Hamilton var inte den som gav sig. Han hade många trumf på
hand: Han var hal som en ål, som sagt vältalig och intelligent, och dessutom
skrupelfri. Gång efter annan argumenterade han för att George Washington
borde skriva under kongresslagen, vilket skulle innebära kapitalismens seger.
Washington såg tydligt dilemmat med den nya banken - och här bör plats
beredas för Ellen Hodgson Browns pregnanta citat i hennes i sammanhanget
ytterst upplysande bok Bankerna och Skuldnätet: ”… allmänheten var tvungna
att använda banken, men banken var inte tvungen tjäna allmänheten1156… ”.

Konsten att lösa upp ett till synes hopplöst fastlåst moment 22...
Sett ur perspektivet att löftet om guldinlösen från år 1774 handlade om
manipulation i stor skala, inte minst av det på den tiden beslutande organet
kontinentalkongressen/ revolutionskongressen, fanns det egentligen inga etisk1155
1156

Se del II kapitel 28-31 och 69-85
Hodgson Brown, Ellen (2007) Bankerna och Skuldnätet s. 48
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moraliska skäl över huvud taget, för den som händelsevis lyckades genomskåda
vad som var på gång, att hörsamma Hamiltons förslag. Men få, om ens någon,
hade hela denna överblick och insikt. President George Washington, som hade
varit med under hela förloppet, förstod dock mycket av helheten och
innebörden, vilket hans vägran vittnar om. Som sagt stod denne inför ett svårt
val: Vara trogen sin övertygelse och inte skriva under, eller hörsamma nationens
och folkets skriande akuta behov.
Det historiska facit visar att George Washington valde att falla till föga för
Hamiltons påtryckningar, varför han till slut ratificerade kongresslagen om den
nya storbanken. Därmed svek han revolutionens och sina egna innersta ideal.
Kanske finns det kända eller okända dokument eller dagboksanteckningar som
kan ge oss en inblick i den vånda Washington måste ha känt, och
bevekelsegrunderna för hans beslut? Dylika blir i så fall ytterligare en uppgift
för kommande utredningar att leta fram. President George Washington var en
erkänt skicklig militär överbefälhavare och ledare i övrigt, vilket givetvis hade
bidragit till att han blev nationens första president. Möjligtvis spelade det roll för
Washingtons beslut att han började komma till åren och hade anledning att vara
trött, och ville komma till ett avslut? Hamilton var betydligt yngre och vitalare,
men saknade å andra sidan Washingtons erfarenhet.
Som konstitutionell logiker ser jag att George Washington hade kunnat lösa
valsituationen på ett briljant sätt, om han hade kallat in rådgivare med
konstitutionell logisk kompetens, med reservation för att det är lätt att vara
efterklok. Lösningen på problemet ligger i att identifiera de fyra kryphålen
respektive dörröppnarna i konstitutionens Article 1, Section 8, och sedan stänga
till de förstnämnda, samtidigt som man utnyttjar de fyra dörröppnarna. Då hade
presidenten för folkets och statens räkning, i revolutionens och Benjamin
Franklins anda, på ett handfast sätt kunnat ta över all makt över Amerikas
penningtillverkande maskiner och pengar, samtidigt som Hamilton och
bankirmakten hade dragit det kortaste ståt och effektivt hade hindrats i sina
ambitioner. Om Washington hade handlat idealiskt och idealt ur konstitutionell
logisk synpunkt, hade han fört in fiat-pengar som lagligt betalningsmedel med
inbyggd spärr mot inflation, samtidigt som hela skattesystemet då hade kunnat
avlägsnas. Han borde omedelbart ha byggt upp en särskild specialiserad
underrättelsetjänst, som i samarbete med polisväsendet skulle ha haft som
uppgift att ständigt hålla ett öga på penningförfalskning, med beredskap att
omedelbart kunna byta valuta så fort allvarliga penningförfalskningstendenser
yppade sig. Vidare ha beredskap att med kort varsel kunna övergå till primitiv
byteshandel i utrikeshandeln, om bankirerna som motdrag skulle ha infört
internationell bankblockad. Han skulle ha infört ett strängt förbud mot
ekonomisk spekulation i varor och tjänster. Och omedelbart ha satt igång stora
utredningar med uppgift att gå till botten med kapitalismen, genom att i detalj
och djupgående, som jag gör i min trilogi, logiskt konstitutionellt utreda dess
grundvalar. Som sagt, allt detta hade George Washington vidtagit, om han hade
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handlat idealt med hjälp av briljant expertis. I så fall hade USA:s första president
i Benjamin Franklins efterföljd med stor sannolikhet gått till historien som den
som på kort tid kunde få Amerika att åter blomstra med utomordentligt allmänt
välstånd. Men nu blev det inte så.
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Kapitel 77
Ett enastående hyckleri
Vad som tydligt framkommer i min analys av Alexander Hamiltons ekonomiska
ageranden (med federalistfalangens tysta godkännande i bakgrunden i
kongressen) i turerna med de monetariserade obligationerna var att han de facto
gick emot sin egen federalistiska politik, som han så ivrigt propagerade för, på
åtminstone tre punkter:
Endast tillverkning av finansierade sedelpengar borde få ske i Amerika,
menade federalisterna. Nu tillverkade plötsligt ingen mindre än Hamilton själv,
federalisternas främsta språkrör, ofinansierade sedlar (oäkta fiat-pengar) – till
råga på allt till det häpnadsväckande beloppet 35.7 miljoner dollar i den tidens
penningvärde. Delstaterna fick i detta skede inte använda sina egentillverkade
ofinansierade lokalvalutor (oäkta fiat-pengar), eftersom påbudet om åtstramning
av penningmängden fortfarande gällde i USA. Väl att märka, samtidigt som
staten struntade i detta åtstramningspåbud, och själv använde ofinansierade
sedlar i stor skala i aktieutbytesaffären, som var kolossal mätt i den tidens
penningvärde. Ja, det var ett storslaget hyckleri som Hamilton (federalisterna)
här gav prov på. Man skall här lägga märke till att staten (Hamilton) använde
dessa ofinansierade kolossala penningbelopp (de monetariserade
statsobligationerna, som egentligen var en skuld) för att köpa ”en vara till salu i
samhället”, nämligen aktier i den nya centralbanken. Sett ur den synpunkten är
det korrekt att påstå att dessa ofinansierade sedlar tillverkades och användes i
samhällets pågående process gällande utbytet av varor och tjänster.
Ända sedan åtminstone 1781 propagerade federalisterna offentligt för att
staten endast skulle ägna sig åt tillverkning av mynt, och den propagandan var
nu, år 1791, närmast intensifierad1157.
1157

Denna intensifierade propaganda utgjorde embryot till dagens mycket omfattande, välorganiserade och
välfinansierade politisk lobbying som pågår i Washington D.C. och som ständigt riktas mot kongressens
politiker och inte minst de tjänstepersoner under senatorerna som förbereder olika ärenden för senatorerna att ta
ställning till formellt och officiellt i kongressens många omröstningar. En politisk lobbying som på strategiskt
placerade adresser kring kongressbyggnaden och Vita Huset har sina kontor. Det handlar om flera tusen mycket
välbetalda eller extremt välbetalda lobbyister som framför allt, och så mycket som möjligt i hemlighet så det inte
skall märkas för mycket och tydligt, bedriver en övertalning/psykologisk bearbetning att kongressens senatorer
och de tjänsteärendeberedande tjänstepersonerna under dessa dag ut och dag in, vecka efter vecka, år läggs till
år, årtionde efter årtionde hela tiden skall de som bearbetas psykologiskt och med hjälp av presenter i olika form
fokusera på de fyra kryphålen och tillämpa dessa och absolut och jag säger absolut inte aktivera någon av de fyra
dörröppnarna. De fyra dörröppnarna är extremt känsliga för bankirmakten därför att de vet att den dag de fyra
dörröppnarna aktiveras är deras epok slut. Hela deras imperium kommer att falla ihop under stora rubriker på
kort tid i Amerika och man vill absolut inte att varken senatorerna eller tjänstepersonerna under dessa ens
ryktesvägen skall vara medvetna om att dessa helt avgörande och hyperkänsliga dörröppnare. Därför berättar
ingen om dessa föra dörröppnare idag trots att de är mycket lätta att identifiera för en tränad konstitutionell
logiker. Därför är bankirmaktens bearbetning av kongressen och tjänstepersonerna bakom denna ett minst sagt
känsligt projekt som när som helst kan kollapsa och det vet bankirmakten. Utöver det extremt känsliga pågående
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Dessutom verkade federalisternas som sagt för att endast finansierade sedlar
skulle få användas i amerikanskt handelsutbyte (köp och försäljning), som en
folklig trygghetsåtgärd, sade man, på det att pengarna när som helst skulle kunna
växlas in mot guld i banken. Ändå trädde sålunda ingen mindre än USA:s
finansminister (Hamilton) här fram och gav amerikanska staten i uppdrag att
tillverka inte bara sedelpengar till ett jättelikt sammanlagt värde, utan dessutom
ofinansierade sedelpengar. Denna analys förstärker Hamiltons hyckleri inför
eftervärlden.
Med detta vill jag ha sagt, att det var ofta som federalisterna på den här
tiden vände kappan efter vinden. När det passade deras syften, gick de
opportunistiskt på tvärs med sin egen propaganda och ideologi. Vilket kanske är
typiskt för det som kallas populistisk politik, då som nu. Sedan dess har det som
i slutet av 1700-talet sammanfattande var USA:s federalister, under 1800-talet
övergått till att politiskt bli den omfattande kapitalistvänliga politiska förgrening
i amerikansk politik, som det republikanska partiet representerar. Dock torde
flertalet av detta partis sympatisörer idag vara helt ovetandes om hur turerna i
verkligheten gick till, när den kapitalism som de erkänner sig som anhängare av,
tog kommandot redan tidig i nationens historia, tvärs emot den folkliga
viljeyttring som utlöste amerikanska revolutionen, och som i många fall deras
förfäder stred för. Och fortfarande använder amerikanska staten i stor
utsträckning ”vanliga” statsobligationer, och sannolikt också Hamiltons
bedrägerimetod med monetariserade statsobligationer, där åtminstone de
lobbyarbetet att hålla de fyra kryphålen aktiva och de fyra dörröppnarna gömda (mörklagda) finns lobbyism i
mängder med andra frågor men dessa frågor är inte ens tillnärmelsevis av den känslighet och explosivitet som de
fyra dörröppnarna är av. Bankirmakten vet att mycket stora förändringar kommer omedelbart att börja ske i
Amerika och som i grunden automatiskt kommer att påverka den övriga lobbyismen på ett starkt negativt eller
mycket negativt sätt så den inte längre har någon chans att göra sig hörd eftersom människor på mycket kort tid
kommer att börja få det utomordentligt bra. Denna markanta samhällsförbättring i tusen och en detaljer kommer
att få en väldig kraft om också Amerika börjar föra en samhällsdebatt om de särskilda psykologiska persontesten
som jag pekar på nödvändigheten av i del I kapitel 8, 10 och 12 samt del II kapitel 11, 17, 18, 29, 38, 39, 40, 54,
58 och 75. Ty om dessa särskilda psykologiska persontest införs kommer Amerika på kort tid att komma till rätta
med mutor och korruption därför att dylika inte behövs längre i ett samhälle där alla människor börjar leva som
miljonärer flera gånger om och kongressens politiker och tjänstepersonerna under senatorerna kommer att vara
personer som garanterat denna gång kommer att tänka med hjärtat och inte bara prata som om man gör det. I det
läget kommer amerikanska staten att få tjänstepersoner och politiker som garanterat har den egenskap som alltid
präglat så kallade stora politiker i historien: förmågan att tillsammans med en god intelligensförmåga eller
utomordentlig god intelligensförmåga också tänka med hjärtat. I det läget kommer konstitutionell logik att vara
en självklar del av den rådgivning som nationens ledare omger sig med därför att det är inom konstitutionell
logik som högintelligens finns som kan peka på en bild i stort och samtidigt peka på första spadtaget-information
(se analys del I kapitel 1-4, 6-7 och 10-11 samt del II kapitel 4, 22-25, 28, 39, 48, 54, 57, 61-62, 64-65, 68 och
72). Amerika har en rad extremt intelligenta konstitutionella logiker (personer inom modern högre matematik)
och dessa kommer att bli mycket viktiga för den amerikanska utvecklingen att stödja med analyser som kommer
att vara knivskarpa i genomskådande av olika detaljer som nu behöver rättas till i det amerikanska samhället så
folket räknat i hundratals miljoner får det utomordentligt bra och Amerika återigen blir en vidjestark
handelsnation med en fantastiskt välutvecklad industri både avseende tillverkningsindustri samt högteknologisk
med sin viktiga nisch forskning och utveckling, utrikes och inrikeshandel och ett utbildningsväsende som
kommer att skapa en utomordentligt trivsam och ej längre diskriminerande skola och högre utbildning denna
gång. Ett land som flyter av mjölk och honung som bibeln säger. Och jag vill lägga till i tusen och en detaljer
därför att det är absolut realistiskt genomförbart det jag säger eftersom allt hänger på att aktivera de fyra
dörröppnarna som redan finns inskrivna i konstitutionen.
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”vanliga” statsobligationerna i slutänden betalas av skattebetalarna med reda
pengar.
Min rekommendation är att de kommande stora amerikanska utredningarna
även undersöker om inte också de indikerade ”monetariserade
statsobligationerna” ingår i det finansiella åtagande, som helt i onödan läggs på
skattebetalarnas axlar? Helt enkelt att skattebetalarna får stå för någon form av
nota, när det gäller de monetariserade statsobligationerna, trots att dessa är att
beteckna som äkta fiat-pengar, tillverkade ”ur tomma luften”. Det är nämligen
fullt möjligt, även när det gäller dem, att skapa listiga konstruktioner med hjälp
av nonsenslogik, så att det som egentligen inte har något reellt värde, d.v.s. inte
behöver betalas med reda skattepengar, plötsligt ges sken av motsatsen, till
skattebetalarnas nackdel. Ty det är så kapitalismen arbetar, genom att så långt
det går fjättra gemene man i ekonomiskt slaveri.
I båda fallen av obligationstyper handlar det om rent och skärt bedrägeri. I
fallet med de normala statsobligationerna/statsskuldsväxlarna tas helt onödiga
skatter ut av folket. I fallet med monetariserade statsobligationer skedde
åtminstone i Hamiltons fall ett trolleri med hjälp av nonsenslogik -1 = +1 som
förvandlade en hög med reda pengar som egentligen inte existerade. Från början
till slut sålunda ett skickligt, ja högintelligent illusionsspel som gick och
fortfarande går ut på att föra den vanliga människan bakom ljuset att tro att
något gällde/gäller som egentligen var/är något helt annat. Det är alltså så här
kapitalismen arbetar: att hela tiden föra sammanhang bakom ljuset med hjälp av
illusioner och falskspel.
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Kapitel 78
Analys av det sjunde steget i bankirernas hemliga plan
I och med att kapitalismen, nu när presidentens påskrift var ett faktum, ånyo på
allvar tog kommandot över Amerikas pengar och över maskinerna som
tillverkade dem (bortsett från den obetydliga rännil som mynttillverkningen
utgjorde), hade bankirerna återigen den ekonomiska makten i sin hand, att styra
det amerikanska samhället i den riktning man ville. I själva verket var det en
dold ekonomisk diktatur som från och med nu kom att kontrollera Amerikas
utveckling både ekonomiskt och socialt. Dess huvudverktyg för den saken kom
att stavas lån mot ränta, och införandet av ett både delstatligt och federalt
skattesystem bidrog också i hög grad. Att det förhöll sig på detta sätt, bekräftas
av historiska facit. Man skall alltså notera, att trots federalisternas ivriga
propaganda för att alla sedelpengar borde vara finansierade (gulduppbackade),
kom verklighetens US dollarsedlar från och med år 1791 att till mindre än 20
procent vara finansierade (på den här tiden de facto finansierade med
förskingrade depositioner1158 i den nya centralbanken). Medan mer än 80
procent av den kolossala mängden sedlar som det amerikanska samhället,
inklusive USA:s alltmer omfattande utrikeshandel, slukade, kom att vara
ofinansierade.
Väl att märka, att det handlade om US dollarsedlar som staten lånade av
centralbanken mot ränta. Den nya centralbanken producerade 80 procent
lufttillverkade dollarsedlar med förskingrade depositioner som
värdeuppbackning. Med lögnen om finansierade sedlar på plats, kunde den
påtvingade åtstramningen av penningmängden undan för undan lättas på. Men
restriktionen att delstaternas ofinansierade sedlar inte fick användas, behöll man
ännu ett tag i detta skede (1791), trots att federalisterna själva, med Hamilton
som finansminister i maskopi med privatbankirerna, som sagt bluffade om US
dollarsedlarnas finansiering. I slutänden var det folket som fördes bakom ljuset
och drabbades av alla de nackdelar som följer med denna kapitalism.
Efter ca två år med tillämpning av detta centralbanksekonomiska1159 system,
kom 1793 ett kongressbeslut, som slutgiltigt förbjöd de 13 delstaterna att
fortsättningsvis lokalt tillverka egna ofinansierade sedelpengar. Det påbjöds att
endast finansierade sedelpengar och mynt fick användas som betalningsmedel i
samhället. Därmed hade de forna 13 koloniernas sista revolutionära rättighet om
egen penningtillverkning och rätt att ha egna penningtillverkande maskiner
1158

Se analys del I kapitel 4,5 och 10, samt del II kapitel 9,10-11, 16, 24,28, 31-33, 44-45, 47-48, 50-51, 53-57,
59, 61-66, 70-71,73-76, 78-82
1159
Se analys FAQ-avdelningen (Frequently Asked Questions) på http://www.nyaekonomiskasystemet.se/
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fråntagits dem, till förmån för en federal centralmakt i intimt samarbete med en i
praktiken 100-procentigt privatkontrollerad bank. Väl att märka, en privat bank
som i större utsträckning kontrollerade statsmakten än tvärtom (särskilt efter år
1913, som vi skall se). En privat bank som av kongressen var beviljad rätten
(bankoktroj) att tillverka såväl USA:s som världens behov av US dollar. Åter
var innebörden av 1764 års Currency Act på plats i Amerika. Därmed var
bankirernas sjunde och sista planerade steg i deras generalplan genomfört, och
ordningen återställd från bankirsynpunkt.
Samtliga delstater tvingades nu börja ta ut skatter av sina respektive
befolkningar dels för att finansiera respektive delstats budget, dels för att
försöka hålla jämna steg med deras växande statsskulder, samtidigt som den
federala överstatligheten (kongressen) också införde skatter i likartat syfte.
Nästan alla pengar som nu fördes ut till samhället, fördes ut i form av lån mot
ränta – en stor skillnad jämfört med hur det hade varit ett halvsekel tidigare
under koloniernas goda år, och under revolutionsåren och frihetskriget, då de
ofinansierade lokalvalutorna kom allmänheten till godo utan större restriktioner.
Vilket skedde enligt Benjamin Franklins fyra utförselregler1160 (-metoder) för
pengar till samhället. Därmed var grunden lagd för det bedrägeri med
depositionsförskingringar, perfekta penningförfalskningar,
urkundsförfalskningar och förtäckta stölder (utmätningar/expropriationer) i
kolossalformat i privat bankregi, som har präglat amerikansk samhällsekonomi
de senaste dryga 220 åren.
På så sätt blir det tydligt att kolonisterna på sin tid vann en pyrrhusseger.
Man ”vann slaget men förlorade kriget”. Man vann kampen mot engelsmännen
och blev en självständig nation USA (år 1783 med freden i Paris), men man
förlorade det man hade startat sin revolution för, och sedan krigat så hett för i
frihetskriget: makten över sitt samhälle, vars viktigaste faktor är makten över
nationens penningtillverkande maskiner.
Man bör också veta att det står vår tids president fritt att, med stöd av
kongressens omutade och okorrumperade politiker, och i sista hand med stöd av
det amerikanska folket, i Abraham Lincolns fotspår, rätta till det som med visst
fog kan sägas ha varit George Washingtons misstag (utan att lägga alltför stor
skuld på denne). Med de fyra dörröppnare, som amerikanska konstitutionen
erbjuder i Article 1, Section 8, kan de värsta ofullkomligheterna i dagens
kapitalistiska system smidigt rättas till, vilket är viktigast. Vidare kan en
upprepning också förhindras med rätt åtgärder. Sekundärt kan också de som idag
är ansvariga för nämnda kriminalitet, i första hand de jag kallar storspindlar och
spindlar i frimurarorganisationen1161, ställas till svars i rättsliga processer. Inte
för att utkräva hämnd, men för att reda ut saker och ting en gång för alla, så att
en upprepning förhindras, och för att ofattbara stulna värden skall kunna återgå
till sina rättmätiga ägare.
1160
1161

Se del II kapitel 28-31 och 69-85
Se analys i del II kapitel 6, 26, 45-55, 57-67, 73, 75, 78-81
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Kapitel 79
Perioden 1791-1913
Under hela 122 år var de europeiska bankirernas hegemoni, d.v.s. den dolda
ekonomiska diktaturen, i Amerika utsatt för ett ständigt hot: att den amerikanska
staten (kongressen med presidenten i spetsen) kunde få för sig att inte förlänga
bankirernas oktroj, d.v.s. deras banktillstånd, som handlade om kontrakterade
avtalsperioder bestämda av kongressen. De politiska åsikterna gick vitt isär. Alla
gillande inte det privata bankväsendet. Därför var bankirerna med dold
frustration tvungna att leva med detta hot under denna långa tidsperiod. Vid
åtminstone två tillfällen kom motståndet mot det privata bankväsendet i så
öppen dager, att vem som helst kunde iaktta konsekvenserna. Det här kapitlet
handlar om första gången den saken hände.
Som vi vet, hade ju Alexander Hamilton sett till att redan 1791 inrätta
centralbanken First Bank of the United States. Denna bank fungerade som dess
privata aktieägare hade hoppats på ända fram till 1811, då bankens oktroj
emellertid inte förnyades p.g.a. politiska överväganden. År 1816 beslutade
kongressen efter påtryckningar att inrätta the Second Bank of the United States,
som fick många likheter med sin föregångare. Sålunda hyrdes även denna nya
centralbank på 20 år (fram till 1836), och även i övrigt hade den mycket
gemensamt med Hamiltons bank. Till exempel var den nya banken, liksom sin
föregångare, formellt ägd till 20 procent av staten, i övrigt privatägd. Åren gick,
och när hyravtalet 1834 för the Second bank of United States började närma sig
sitt slut, var det president Andrew Jackson1162, demokrat, och under två perioder
USA:s 7:e president 1829–1837, som höll i trådarna. Denne såg med hjälp av
representanthuset i kongressen i april 1834 till att denna, Förenta staternas andra
bank, inte fick förnyad oktroj1163, samtidigt som Jackson ordnade så att
amerikanska statens tillgångar (depositioner1164) i nämnda bank flyttades över
till delstatsbanker se analys del II kapitel 4. År 1836 löpte sedan bankoktrojen ut
för Second Bank of the United States som avtalat, med förödande konsekvenser
för bankirmakten. Plötsligt hade denna inte tillstånd längre att driva
centralbanken och tjäna sina grova pengar på amerikanska folkets och statens
bekostnad. Mjölkkon hade sluppit loss ur sitt bås.

1162 Hodgson Brown, Ellen (2007) Bankerna och Skuldnätet s. xviii, 1, 4, 31, 67-68, 71-76, 79, 106, 152, 354,
389, 459
http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Jackson
1163 Se analys i del I kapitel 5-6, samt i del II kapitel 6, 42, 45, 79-80 och 85
1164 Se analys del I kapitel 4,5 och 10, samt del II kapitel 9, 10-11, 16, 24,28, 31-33, 44-45, 47-48, 50-51, 5357, 59, 61-66, 70-71,73-76, 78-82
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Jacksons lyckades under sina tre sista presidentår finansiera både
amerikanska statens alla utgifter och betala tillbaka hela den amerikanska
statsskulden utan att behöva ta ut höga skatter, och utan att behöva ta några lån,
samtidigt som han ackumulerade ett överskott i den amerikanska statsbudgeten.
Nyckeln till den bedriften låg således i spelet kring banktillstånden (vilken part i
samhället som skall ha makten över landets penningtillverkning enligt
samhällsavgörande fråga I). Jackson kom att utsättas för fem mordförsök, och
överlevde samtliga. Vid ett av dessa tryckte förövaren två skarpladdade
revolvrar i magen på Jackson, men båda revolvrarna klickade när de avfyrades!
Presidenten hade vad man kallar änglavakt.
Jackson är den ende av hittills 44 presidenter i USA:s historia som har
amorterat hela den amerikanska statsskulden ner till sista cent. Abraham Lincoln
hade lätt kunnat göra samma sak knappt 30 år senare efter inbördeskriget, om
han hade fått leva vidare. Men som vi vet, blev han mördad.
Om vi här håller oss till Jackson, genomskådade denne sannolikt aldrig det
faktum att bankerna tillverkade sina utlåningspengar utifrån konceptet
förskingring, perfekt penningförförfalskning1165 och urkundsförfalskning. Där
alla tre bedrägeri-metoderna grundar sig på frimurarordens1166 speciella högre
matematik1167. Det är denna matematiks kärninnehåll som kommer till uttryck i
devisen egna ur tomma intet med hävstång1168. (Detaljanalysen är alltför
omfattande för att kunna tas med i de “amerikanska“ kapitel, som vi avhandlar
för tillfället, vilka endast är tänkta att orientera i stort om specifika amerikanska
förhållanden av intresse för amerikanska folket.)
Det finns skäl att anta att Jackson i likhet med de flesta andra människor i
det dåvarande amerikanska samhället trodde (liksom människor i stor
utsträckning gör än idag) att de privata bankerna hämtar sina utlåningspengar
från en egen ägd reserv i ett bankvalv. Det var ju så bankirerna om och om igen
bedyrade att det gick till, när de ansökte om förnyade banktillstånd, att det var
egna1169 pengar de lånade ut. Andrew Jackson hade knappast, när han verkade,
tillgång till den moderna vetenskapens senaste landvinningar på matematikens
område, även om det var just på 1830-talet som den öppna vetenskapen
(matematiken) gjorde sina avgörande framsteg inom det som kallas
nonsensmatematik1170, inklusive kom till principiell förståelse av de
1165 Se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 24-25, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50,
55, 57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
1166 Se analys i del II kapitel 6, 26, 45-55, 57-67, 73, 75, 78-81
1167 Se analys del II kapitel 44-45 samt 48-53
1168 Se analys del II kapitel 45, 47, 59, 79-81
1169 Se analys i del I kapitel 3-10, samt i del II kapitel 1-4, 9-11, 19, 22, 27-28, 31, 34, 42-45, 47-51, 54, 5657, 59, 61-66, 70, 74-75, 79, 80-81 samt 85
1170 I del III av trilogin utreder jag begreppet nonsensmatematik mer på djupet. Begreppet handlar om att man
i logiska system ersätter ett eller flera axiom med nya axiom så det skapas till varandra oförenliga och
kompletterande logiska system. Därvid erhålles exempelvis ett påstående P som i ett logiskt system alfa
uppfattas som nonsens (logiskt motsägande = logiskt falsk) med det logiska systemet beta som referens i
utvärdering av P logiska sanning, men där P kan uppfattas som logiskt bevisat i ett annat logiskt system beta och
sålunda ej ge upp hov till logisk motsägelse i beta. Det var introduktionen av det imaginära talsystemet med det
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nonsensräkneregler, som frimurarorden använder sig av i sin trolleriverksamhet:
egna ur tomma intet med hävstång. Därför betalade Jackson p.g.a. okunskap
tillbaka den dåvarande amerikanska statsskulden. Det hade han inte behövt göra,
om han hade haft tillgång till nämnda matematiska landvinningar. Ingen inom
den moderna högre matematiken trädde heller fram för att hjälpa Jackson.
Men som sagt, verkade Jackson under en mycket viktig brytningstid ur
vetenskaplig synvinkel. Det var då det öppna officiella samhällets universitet
och högskolor började bli tillräckligt logiskt/vetenskapligt utvecklade och
mogna för att i grunden kunna avslöja de internationella bankirernas gigantiska
bankbluff. Det vill säga allt det som min trilogi handlar om. Idag står hela denna
matematiska/logiska kompetens till amerikanska presidentens och kongressens
fulla förfogande. Det gäller bara att utnyttja den.

komplexa talplanet, gruppteorin samt den hyperboliska icke-euklidiska geometrin som klargjorde dessa fakta
från ca 1790 till ca 1830. Den konstitutionella logikern Kurt Gödel har sedan vidareutvecklat konceptet i sina
båda ofullständighetsteorem på 1930-talet. Slutsatsen är att det finns välgrundad anledning att ej bortse från
nonsens (logiska motsägelser inom ett visst givet logiskt system). Det vi kallar sunt förnuft blott är den invanda
och accepterade ”verkligheten” i ett visst logiskt system. Vad som är nonsens i ett logiskt system kan således
mycket väl vara en logisk sanning i ett annat logiskt system. På så vis träder olika ”världar” (logiska systetm)
fram som där man inte kan utesluta en viss ”värld” bara för att vi inte begriper oss på den (dess logik) sett utifrån
den invanda logik vi använder i vår egen värld (logiska system). Nonsens kan på detta sätt vara ett blivande sunt
förnuft i en ny typ av referensram (nytt logiskt system) vi ännu inte är bekväma och vana vid. Med andra ord
existerar det rent logiskt i princip oändligt många ”verkligheter” som förhåller sig till varandra som logiska
motsägelser (alternativa och komplementära system) men ändå kompletterar varandra. Var och en dylik
”verklighet” (alternativt och komplementärt system) är i alla andra ”verkligheter” en paradox (illusion). Det är
teorin om dessa detaljer som är det så kallade briljansverktyget som jag gång på gång omnämner i del I och II i
trilogin och utreder på djupet i del III i trilogin. Storspindlarna har inom sitt bankväsende skapat en ”verklighet”
(alternativ och komplementär aritmetik) som är nonsens i människors normala ”verklighet” men verklighet
(logiskt sant påstående) och blivit sunt förnuft i bankirerans ”värld”. Genom att mörklägga detta bankirernas
sunda förnuft och framställa det som vanliga människors sunda förnuft ljuger bankirerna och skapar en illusion
att deras matematik är sunt förnuft när den i vanliga människors verklighet är nonsens. Det är så själva illusionen
genomskådas. För att göra ett exakt tydligt genomskådande hjälper det att ha konstitutionella logiska kunskaper
så du vet hur du skall bolla hit och dit mellan till varandra oförenliga och kompletterande logiska system.
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Kapitel 80
President Abraham Lincoln hotade det amerikanska
bankväsendets grundvalar
Vid åtminstone ett tillfälle under USA:s hittillsvarande existens har de
internationella bankirernas makt därstädes varit hotad i sina grundvalar: genom
president Abraham Lincolns framsynthet under åren 1862–1865.
Man skall veta att Abraham Lincoln1171, republikansk president 1861–1865,
knappast till att börja med var inställd på att monetärt finansierad ekonomi var
lösningen på USA:s samtida finansiella problem, utan en förbättrad variant av
Benjamin Franklins ekonomiska system1172, som hade gått i graven runt 100 år
tidigare, väcktes successivt som en möjlighet av Lincoln närstående rådgivare i
samråd med Lincoln själv. Att staten skulle tillverka USA:s sedelpengar var
sålunda ingen självklarhet på den här tiden.
Lincoln var utifrån sitt sociala patos till att börja med fullt engagerad i och
upptagen med den infekterade frågan om slaveriets vara eller inte vara, och med
frågan om skyddstullarna och den svaga nationalekonomin utifrån centralbanksekonomisk aspekt, när han tillträdde som USA:s 16:e president 1861. Lincoln
var som person ingalunda ”vit som snö”. Han var inte någon perfekt människa
ur alla moraliska synvinklar, och vem är förresten det? Men Lincoln hade en
human livssyn, vilket präglade hans personliga framtoning och gjorde intryck på
väljarna under presidentkampanjen, som föregick hans val till president 1861.
Lincoln var upprörd över hur illa de svarta behandlades i sydstaterna. I likhet
många andra amerikaner i mitten av 1800-talet läste han Harriet Beecher
Stowes1173 gripande roman Onkel Toms Stuga1174 (Uncle Tom´s Cabin – The
Man That Was A Thing), som väckte stark opinion mot slaveriet, när den kom ut
1852. Lincoln lär ha träffat Harriet Beecher Stowe, och skall då ha sagt: ”Så ni
är den lilla damen vars bok startade detta stora krig.” Han skall ha tagit intryck
av henne som person och hennes förmåga att tänka med hjärtat. Lincoln visste
hur cyniskt vissa affärskrafter och plantageägare hanterade Söderns svarta - ja,
som rena bruksföremål, som Beecher Stowes engelska titel talar om i klartext.

1171

Hodgson Brown, Ellen (2007) Bankerna och Skuldnätet s. 3-4, 8, 12, 14, 71, 74-77, 79-80, 83-85, 87-88,
94-96, 126, 132, 137, 209, 212-213, 220, 232, 244, 250, 364, 370, 389-390
1172
Se del II kapitel 28-31 och 69-85
1173
http://en.wikipedia.org/wiki/Harriet_Beecher_Stowe
1174
http://en.wikipedia.org/wiki/Uncle_Tom's_Cabin
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Afrikanska familjer hade kidnappats i Afrika och förts över på slavskepp1175
till Amerika under vidriga förhållanden. De afrikanska kvinnorna hade
våldtagits helt öppet inför sina män och barn och sattes därefter i fotbojor
tillsammans med de andra fängslade slavarna under transporten. Sin toalett fick
slavarna klara bäst de kunde där de satt och låg på däck eller i kvava lastrum.
Hinkar med vatten kastades över dem för att skölja bort exkrementer och blod.
På plantagerna hölls slavarna fångna av ofta, men inte alltid, brutala förmän. En
del av dessa förmän använde piskor för att slavarna skulle lyda om protester
hördes eller dessa arbetade för långsamt. Affärskrafterna menade att de hade sin
fulla rätt att behandla de svarta afrikanska familjerna som de behagade, och ha
dem som slavar som något man äger och bestämmer över, d. v. s. över en annan
människas liv och livsglädje. Vi betalar också skatt, sade dessa affärskrafter. Vi
är affärsmän och följer amerikanska lagar. Nästa generation av svarta slavar som
föddes i Amerika blev slavar redan från födseln. Även många prominenta
politiker höll sig med slavar. Thomas Jefferson, USA:s 3:e president och en av
de mest framstående, hade egna slavar, trots att han i sin gärning motsatte sig
och motarbetade slaveriet som institution. Jefferson lär ha behandlat sina slavar
mycket väl, ja, i många fall som vore de fria människor.
Polariseringen mellan nord- och sydstaterna i slavfrågan var starkt
bidragande till att inbördeskriget bröt ut 1861. År 1862 proklamerade Lincoln
preliminärt att det svarta slaveriet skulle upphöra, vilket omedelbart mötte ett
massivt motstånd från starka affärskrafter i Södern. Cirka 4 miljoner människor
beräknas ha varit slavar, d.v.s. obetald arbetskraft, i USA när inbördeskriget bröt
ut, vilket naturligtvis i hög grad bidrog till deras herrars välstånd, ja, vilket i stor
utsträckning bar upp de södra delstaternas ekonomi. Det var många som av
bland annat den orsaken inte kunde acceptera Lincolns och de andra
slavmotståndarnas åsikter. Den 1:a januari 1863 utfärdade Lincoln en
frigivningskungörelse (The Emancipation Proclamation1176). Men denna var
endast baserad på Lincolns egenmäktiga beslut som överbefälhavare över
nordstatsstyrkorna i inbördeskriget1177. Först den 31 januari 1865 skedde en
demokratiskt hållen kongressomröstning i kongressens representanthus vilket
resulterade i det 13:e tillägget till USA:s konstitution och som 1178klargör att
slaveri och ofrivilligt straffarbete inte är tillåtet förutom vid bestraffning av
kriminalitet. Den 18:e december samma år blev det 13:e tillägget officiellt
förklarat som ett tillägg till USA:s konstitution.
1175

http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_the_United_States
“Slavery and the Making of America", PBS– WNET, New York (4-Part Series)
Wahl, Jenny. (2008) "Slavery in the United States", EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. March 26.
Economic History Net North American Slave Narratives, Documents of the American South, University of North
Carolina
1176
1177
1178

https://en.wikipedia.org/wiki/Emancipation_Proclamation
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Thirteenth_Amendment_to_the_United_States_Constitution
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Det fanns fler orsaker till det amerikanska inbördeskriget än
slavfrågan…
En sådan orsak var de heta diskussionerna kring USA:s behov av skyddstullar.
Lincoln ville införa skyddstullar gällande importen av vissa utländska varor i
syfte att skydda den amerikanska nationalekonomin på det konventionella sätt
som även används idag, och som det så kallade G20-samarbetet i stor
utsträckning handlar om, där världens 19 största ekonomier plus EU regelbundet
diskuterar dylika frågor på ministernivå. Lincoln var inte insatt i att en hemlig
överskeppning av guld pågick från USA till bland annat England under 1861.
Guld som egentligen var ämnat som back up-garanti för den dåvarande (privata)
centralbankens sedelpengar (US dollar), skeppades nu med bankirernas goda
minne i stället över till Europa.
Detta faktum indikerar en ekonomisk krigsföring vilket de stora amerikanska
utredningarna får utreda närmare. Ty i och med att mängden uppbackningsguld i
USA reducerades, minskades US dollar-mängden (US dollarsedlarna var ju att
likna vid gulddepositionsbevis1179) proportionellt ute i samhället, vilket
framkallade en samhällsbrist på pengar och förvärrade den redan inledda
lågkonjunkturen 1861. Konsekvensen blev att bankerna beviljande allt mindre
lån till allmänheten och till företagandet i USA, och bankernas
utlåningsdiskriminering ökade, vilket spädde på den allmänna bristen på pengar.
Allt det här försökte USA:s 16:e president, Abraham Lincoln, till att börja med
hantera på konventionellt politiskt sätt.

Milton Friedman, 1976 års nobelpristagare i ekonomi…
berättar1180, att denna, bankirernas/engelsmännens medvetna strategi att dra
tillbaka guld från USA under Lincoln-eran, även kom till användning för att år
1929 lösa ut den stora depressionen, som hemsökte västvärlden under 1930talet. Då på 30-talet gick tiotusentals eller fler små familjejordbruk och företag
av olika storlek i konkurs runt om i Amerika av likartade orsaker, ytterst p.g.a.
bristande tillgång på pengar, där bankernas diskriminering medverkade.
Arbetslösheten exploderade och gick upp till runt 40 procent, på sina håll ännu
högre.
Som vi vet var den sociala utslagningen dramatisk på 30-talet.
Lågkonjunkturen 1861 gav långt ifrån lika dramatiska effekter. Men ändå var
det en besvärlig lågkonjunktur vid denna tidpunkt. Lincoln försökte skydda den
amerikanska ekonomins viktigaste industrier och människors arbetstillfällen på
ungefär samma sätt som dagens politiker har en tendens att agera i kristider vid
lågkonjunktur: man upprättar gärna skyddstullar eller likartade arrangemang i
1179

Se analys del I kapitel 4,5 och 10, samt del II kapitel 9,10-11, 16, 24,28, 31-33, 44-45, 47-48, 50-51, 53-57,
59, 61-66, 70-71,73-76, 78-82
1180
http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
Hodgson Brown, Ellen (2007) Bankerna och Skuldnätet p.133 ”Federal Reserve orsakade definitivt den stora
depressionen genom att minska mängden valuta i omlopp med en tredjedel från 1929-1933.”
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syfte att skydda den inhemska industrin (eftersom man ännu inte logiskt
konstitutionellt, med hjälp av modern högre matematik, har genomskådat att det
ytterst i bakgrunden handlar om stora samhällsmanipulationer, verkställda enligt
formeln egna ur tomma intet med hävstång1181). Det nämnda konventionella
politiska handlingsmönstret kallas ju för protektionism, där tanken är att
skyddstullar och valutajusteringar skall skydda nationens industri genom att
bromsa importen av utländska varor och tjänster. Då att veta att det finns ett
mycket bättre sätt att lösa dylika problem, nämligen genom att helt och hållet
ändra ekonomiskt system. Det vill säga införa en principiell men
vidareutvecklad Benjamin Franklins-form1182 av samhällsekonomi (monetärt
finansierad ekonomi) i stället för destruktiv centralbanksekonomi 1183. Man kan
säga att man ersätter nationalekonomi i meningen centralbanksekonomi med det
engelska tallysystemet1184, där ”pengar” ges ut relativt fritt som lagligt
betalningsmedel, utan annan värdeuppbackning än ”förtroende”. Där staten tar
kommandot över bankirerna, istället för som idag tvärt om, och själv börjar
tillverka nationens pengar. Då blir den nationen ”stormrik” med nästan
omedelbar verkan. Att detta måste ske med iakttagande av vissa
försiktighetsåtgärder (skyddsåtgärder mot inflation och spekulation), som jag
berörde redan i kapitel 74, är inte så konstigt. Mer om dessa i trilogins del III.

Slavfrågan var krutdurken i inbördeskriget…
Lincoln behövde mitt i rådande lågkonjunktur få fram stora mängder pengar för
att dels rent allmänt balansera den amerikanska statsbudgeten, dels för att
finansiera det påbörjade inbördeskriget. Löner skulle betalas till nordstaternas
soldater. Materiel, ammunition och annan krigsutrustning i massiva mängder
skulle köpas in, och logistiken skulle fås att fungera. Massor med manskap
skulle rekryteras till armén, utbildas etcetera.
År 1861 begav sig därför Lincoln till bankirernas högborg på Wall Street i
New York, för att på sedvanligt sätt låna pengar mot ränta för nämnda ändamål.
Vid den tidpunkten hade Lincoln knappast märkt ut sig, åtminstone inte i
ekonomiskt hänseende, utan han var fortfarande en ganska konventionell
republikansk politiker med relativt vaga kunskaper om Benjamin Franklins typ
av ekonomi. Sålunda visste inte Lincoln att amerikanska staten hur enkelt som
helst kunde sluta låna pengar mot ränta av bankirer, och i stället i en
handvändning starta helt egen penningproduktion (vilket konstitutionen och dess
fyra dörröppnare i Article 1, Section 8 ger fullt utrymme för). Här gäller det
sålunda att förstå att Lincoln i detta skede hade för avsikt att lösa tidens
statsfinansiella problem på konventionellt sätt, att det var därför han sökte upp
bankirerna. Och om bankirerna då händelsevis skulle bevilja Lincoln (staten)
1181
1182
1183
1184

Se analys del II kapitel 45, 47, 59, 79-81. Se även analys i del II kapitel 44-45 och 48-53
Se kapitel 28-31 och 69-85 i trilogins del II
Se analys FAQ-avdelningen (Frequently Asked Questions) på www.nyttekonomisktsystem.se
Se analys del II kapitel 7, 25, 28-32, 35, 39-40, 42, 45, 59, 62-63, 66, 70 och 80
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lån, skulle det givetvis belasta statsskulden och skattebetalarna. Lincolns möte
med Wall Street-bankirerna handlade alltså om att låna pengar för statens
räkning.

Ockerränta…
Till sin förvåning mötte Lincoln bankirer som i detta skede försökte dominera
honom politiskt med den makt deras pengar medförde. Lincoln insåg att han
hade att göra med en kategori människor som ville styra hans politiska agenda.
Det besked Lincoln fick gick ut på att det gick bra att låna pengar - till en ränta
mellan 24 till 36 procent1185, som är avsevärt mer än de ca 1 till 5 procent som
normalt gällde och gäller för statslån, och betydligt mer än kriget motiverade1186.
Här vill jag nämna, att när vissa EU-länder begärde lån mot ränta år 2012 till
sin respektive statsbudget, orsakade det stora rubriker att räntan låg på runt 7
procent, då det anses vara smärtgränsen för vad en nation klarar av, om lånen
skall kunna hanteras utan att gå in i en skuldfälla.
Wall Street-bankirerna begärde sålunda ren ockerränta av Lincoln. Ungefär
som vår tids SMS-lån. Det är lätt att matematiskt räkna ut konsekvenserna av en
så hög ränta, som mycket snart innebär en mycket stor skillnad i skuldbörda
jämfört med att betala säg max 7 procents statsskuldsränta. Amerikanska
finansdepartementet har i efterhand räknat ut att enbart den ränta som Lincoln i
så fall skulle ha behövt betala avseende de ungefärliga 400 miljoner som
upplåningsbehovet visade sig motsvara, skulle ha motsvarat cirka 4 miljarder
dollar i 1865 års penningvärde1187. Omräknat till 2011 års penningvärde
motsvarar det ett upplåningsbehov om lågt räknat 4.8 miljarder med en ränta,
lågt räknat, om 48 miljarder dollar. Underförstått gjorde bankirerna klart för
Lincoln att man helt enkelt hade för avsikt att försvåra för denne att finansiera
såväl statsbudgeten som inbördeskriget. Här var det pengarnas makt som talade.
Lincoln insåg att han inte skulle ha en chans att med skattemedel kunna hålla
jämna steg med ens räntorna, om han till äventyrs accepterade bankirernas
erbjudande. Enbart räntorna på dylika lån skulle genom ränta på ränta-principen
i ett huj växa till astronomiska siffror, varvid en skuldfälla snabbt skulle vara ett
faktum och skada nationen med ett befolkningsunderlag om ca 23 miljoner
människor 1860 jämfört med år 2011 ca 314 miljoner.
Här fick sålunda den konventionelle presidenten Abraham Lincoln klart för
sig vad ekonomisk makt innebär, att han, om han accepterade lånevillkoren, var
i klorna på en dold ekonomisk diktatur. Inget mindre än en makt i makten, med
större makt än Lincoln själv som president, om han accepterade. Den insikten
innebar en rejäl kalldusch för presidenten.

1185

Grignon, Paul (2006) Money as Debt I & II är en animerad dokumentär,
http://en.wikipedia.org/wiki/Money_as_Debt
1186
Se analys del II kapitel 27, 31 och 62
1187
http://www.measuringworth.com/uscompare/
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Man berättade för Lincoln om Benjamin Franklins ekonomiska
system...
Med denna insikt återvände Lincoln till Washington. Han tyckte sig ha hamnat i
en omöjlig moment 22-situation, där verkligheten med det kostsamma kriget
under utveckling och mycket annat hela tiden gjorde sig stark påminda. Hur han
än vred och vände på problemet med att få fram pengarna, tycktes det inte finnas
någon lösning. Att drastiskt höja skatterna skulle inte fungera. Och att Lincoln
skulle kunna spara sig till en fungerande budget, genom att exempelvis sänka
löner, avskeda offentliganställda, dra in på sociala förmåner av olika slag, d.v.s.
det som idag, inklusive att sänka pensionerna, är högst aktuellt som
”svångremspolitik1188” inte bara i Grekland, Italien, Portugal, Spanien, Irland
och Island, utan idag år 2013 även i relativt välmående Sverige, var lika
omöjligt. Därför: hur skulle Lincoln lösa situationen?
Någon påminde Lincoln mitt i denna brydsamma situation om hur
kolonistyrelsen i Massachusetts hade agerat år 1690, när denna hade infört ett
kamouflerat engelskt tallysystem1189, där papperspengar (sedlar) gavs ut som
låtsasskuldbrev för ett konstruerat låtsaslån av folket. Lincoln påmindes också
om att Benjamin Franklin hade tillämpat en likartad ekonomisk modell med små
detaljtillägg i Pennsylvania med mycket gott resultat, utan att inflation eller
andra större olägenheter hade uppstått, och utan att behov av skatteuttag
behövdes. Lincoln blev också informerad om att bankirernas kryphål i
konstitutionens Article 1, Section 8 mycket väl på ett intelligent sätt kan
användas i omvänd riktning, d.v.s. som dörröppnare för åtgärder i rent statlig
favör.
Detta ledde till att kongressen i februari 1862 antog lagen om lagligt
betalningsmedel (Legal Tender Act of 18621190), som omedelbart fick som
konsekvens att staten på ett bräde tillverkade fiat-sedlar till ett värde av 150
miljoner dollar (greenback dollar), som saknade uppbackning av guld, utan som
endast backades upp av ”förtroende” i form av det som den nya lagen dikterade,
att de utgjorde ”lagligt betalningsmedel”. (Man beräknar att totalt mellan 300
och 450 miljoner dollar i form av ”greenbacks” sedan kom att tillverkas fram till
krigets slut.) I Lincolns fall förtydligade lagen att hans fiat-pengar var lagligt
betalningsmedel vilket hotade bankirernas privata bankverksamhet i sina
grundvalar eftersom deras gulduppbackade pengar skulle bli obehövliga1191.
Amerikanska staten skulle helt plötsligt kunna skapa egna sedelpengar ur tomma
intet helt gratis utan att i fortsättningen behöva ta ett enda lån av bankirerna.
Lincoln petade alltså på bankirernas ekonomiska makt i USA och det kunde få
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spridningseffekter i omvärlden vilket skulle vara mycket farligt för bankirerna.
Här vill jag att man skall se att när man detaljanalyserar konstitutionstexten
Article 1, Section 8, menar jag att Legal Tender Act of 1862 egentligen var
onödig. Kongressbeslutet 1862 kunde i stället ha avsett, särskilt om folket hade
informerats om att beslutet handlade om att förverkliga amerikanska
revolutionens grundidéer, att staten skulle vara monopoltillverkare av nationens
pengar, där bankväsendets medverkan fortsättningsvis är obehövlig. Ty
konstitutionstexten ger fullt utrymme för ett sådant beslut. Inget står i texten om
att bankväsendet är garanterade medverkan när det gäller Amerikas pengar.
Ytterst är det amerikanska folket som beslutar i vilken omfattning staten utövar
sin roll i detta avseende. För att göra detta kristallklart tydligt har jag tidigare i
trilogins del II i kapitel 74 till det amerikanska folket tydligt pekat på de fyra
dörröppnarna i Article 1, Section 8.
Lincoln hade därför, när jag noga synar vad konstitutionen säger, kunnat
lösa sin dåvarande moment 22-situation utan att blanda in Legal Tender Act.
Konstitutionen i sig gav honom tillräckligt manöverutrymme. Märkvärdigare än
så var det inte.

Överträdde Lincoln sina maktbefogenheter?
I efterhand har kritiker menat att Lincoln inte hade rätt att göra det han gjorde.
Att han överträdde sina presidentbefogenheter. Jag menar i kraft av min
kompetens som konstitutionell logiker, att kritikerna har fel. Läser man ytterst
noggrant hur Article 1, Section 8 är formulerad, ger textens generella
utformning utrymme för olika tolkningar som kan användas som sammantaget
fyra kryphål alternativt fyra dörröppnare. Ur det amerikanska folkets synvinkel
är Article 1, Section 8 gåtfullt och olyckligt formulerad, vilket måste lastas de
som arbetade fram formuleringarna sommaren 1787. Konsekvensen har blivit
det USA som idag kan beskådas på gott och på ont, med det kapitalistiska
systemet.
Men som sagt, det finns också hopp för folket inbyggt i
paragrafformuleringarna i och med de fyra dörröppnarna. Det ligger en
sprängkraft av häpnadsväckande mått inbyggd i dessa fyra dörröppnare. Om
samtliga dörröppnare utnyttjas, kan det amerikanska folkets nuvarande situation
radikalt förändras i grunden på mycket kort tid. Alla amerikanska invånare kan i
så fall få det utomordentligt gott ekonomiskt ställt med generell samhällelig
välfärd, individuellt ekonomiskt oberoende, utan skatter, utan arbetslöshet i vad
jag vill kalla ett människovänligt samhälle. Motsatsen är sålunda dagens
samhälle i USA med ständig brist på pengar, sviktande statliga finanser,
utmätningar/expropriationer av många amerikaners egendom, hus och hem,
social utslagenhet och nedmontering av det amerikanska samhället. En situation
som starkt påminner om de svåra åren 1764-1773 som löste ut den amerikanska
revolutionen.
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En genial lösning...
Nu blev alltså Abraham Lincoln rådd att göra som kung Henry I hade gjort på
sin tid, och som faktiskt engelska drottningen Elisabeth I hade gjort på 1500talet. Ja, som kommunpolitikerna på ön Guernsey i engelska kanalen hade gjort
så sent som 18161192. Och som dessutom flera gamla kinesiska dynastiers kejsare
hade gjort mycket långt tillbaka i tiden, allt enligt ekonomisk historisk
dokumentation. Som Benjamin Franklin hade gjort men Lincoln använde sig av
en ännu mer utvecklad variant av monetärt finansierad ekonomi än den Franklin
hade använt1193. Lincoln skulle börja trycka upp sedelpengar (greenback dollars)
på formen lagligt betalningsmedel (äkta fiat-pengar) med staten som initial ägare
av pengarna. I det läget skulle han slippa ifrån gulduppbackningsproblemet, som
var bankernas svaghet, och det amerikanska samhällets ständiga brist på pengar.
Lincoln skulle på ett enda ögonblick få tillgång till hur mycket pengar han
behövde, helt gratis och utan att behöva ta ett enda lån från bankirmakten. Med
andra ord en absolut genial lösning. Som president för nordstaterna tog Lincoln
makten över åtminstone en av de många penningtillverkande maskinerna i
nationen, även om detta som sagt innebar att han utmanade bankirmakten.

Lincoln utmanade storspindlarna i världen...
Frågan är om Lincoln till fullo förstod vilken fiende han därmed utmanade? I
själva verket gav han sig i kast med en snart tusenårig plutokrati, som ingalunda
tänkte ge upp sitt ekonomiska välde i första taget, där Amerika var en mycket
viktig del. Lincoln var inte frimurare1194, och han var inte insatt i den
insynsskyddade, hemlighetsfulla frimurarordens bedrägerimetod, sammanfattad
som egna ur tomma intet med hävstång1195. I stället trodde Lincoln som alla
andra, att dessa bankirer, med täta band till frimurarna, lånade ut av sina egna1196
förmögenheter. Lincoln genomskådade alltså inte bankirernas bluff: först
depositionsförskingringen, sedan penningförfalskningen, och därefter
urkundsförfalskningen samt sist med inte minst de omfattande stölderna genom
utmätningar/expropriationer av människor egendom, de som inte kunde betala sina lån.

Lincolns gav order till det amerikanska finansdepartementet att omedelbart
sätta igång statlig tillverkning av US dollarsedlar i form av ofinansierade äkta
fiat-pengar i konkurrens med den privata centralbanken och dess bankirer som
tillhandahöll finansierade (gulduppbackade) sedlar. Och som sagt, såg han till att
med den nya lagen Legal Tender Act (egentligen obehövlig) markera att statens
sedlar, trots att de inte var gulduppbackade på det sätt som bankirerna gjorde
gällande att deras dollarsedlar var, var lagliga betalningsmedel, för att undvika
diskussion om den saken. Här gjorde sålunda Abraham Lincoln gemensam sak
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med amerikanska revolutionens män runt 90 år tidigare: han gick emot en
mäktig dold plutokratisk samhällskraft. Det var modigt gjort.
Att det ännu inte gjorts någon film om de här händelserna visar vilket
inflytande bankirerna har på olika nivåer inom olika etablissemang i Amerika.
Inte ens i tv-serier visas dessa detaljer. Det är som om händelserna effektivt
sopas under mattan trots att händelserna berör inget mindre än kärnan i varför
amerikanska revolutionen startade. Nämligen att det skall vara staten (folkets
förlängda arm) som tillverkar Amerikas sedelpengar. Lincoln satte sålunda fart
på statens sedeltillverkande maskin igen (mynt tillverkade staten redan). Statens
sedeltillverkande maskin hade stoppats i malpåse 1781 genom federalisternas
åtstramningspolitik av penningmängden i de dåvarande 13 kolonierna som jag
visade tidigare1197. Nu 1782 blev konsekvensen att amerikanska staten
(nordstaterna) inte längre behövde beskatta folket för att finansiera
statsbudgeten och man behövde inte ta stora lån från privata bankirer för att
finansiera nordstatssidan i inbördeskriget.

Lincolns statsfinansiella åtgärd tog bankirerna på Wall Street på
sängen…
ty de hade trott att Lincoln bara var en i raden av konventionella presidenter,
som de tämligen lätt skulle kunna linda kring sitt finger. Att Lincoln skulle vara
åter en lydig Pinocchio-docka. Att de med ekonomisk makt skulle kunna styra
presidenten på samma sätt som de hade gjort med 14 presidenter dessförinnan
(Andrew Jackson undantagen1198). Men där gick de bet. Lincoln gick varken att
muta eller korrumpera på annat sätt. I stället var denne fast besluten att visa var
skåpet skulle stå.
Med nämnda finansiella åtgärd trädde Abraham Lincoln fram som en stark
och handlingskraftig president av ovanliga mått. Man kan säga att han
omedelbart blev historisk enbart genom denna åtgärd, som kom sig av att han
vägrade att skuldsätta nationen. På ett enda ögonblick fick de mäktiga
bankirerna, med bland andra Bauer-Rothschild1199-klanen i Tyskland, med
förgreningar i England, Holland och andra nationer, klart för sig att deras
gigantiska ambition att skapa ett ekonomiskt världsherravälde, riskerade att
kollapsa, om Lincoln lyckades med det han hade föresatt sig. Så viktigt var
Amerika. Lyckades Lincoln införa en väl fungerande monetärt finansierad
ekonomi utan inflation i USA, skulle det högst troligt smitta av sig till resten av
världen. Historieböcker anpassade för amerikanska skolor och universitet talar
mycket tyst om dessa detaljer. Lincoln är således mest känd för slavfrågan. Men
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hans nämnda statsfinansiella åtgärd, att införa statliga äkta fiat-pengar i strid
med den dåtida centralbanksmakten, är en likaledes mycket stor händelse sedd i
ljuset av amerikanska revolutionens syften.

Insändaren i London Times1200 1865...
Strax innan Lincoln mördades på kvällen den 14 april 1865, hade han de facto
vunnit inbördeskriget, i och med att konfederationens general Robert E. Lee fem
dagar tidigare hade kapitulerat inför federationens övermakt, ledd av general
Ulysses S. Grant. Då hade Lincoln hunnit med bedriften att avskaffa det svarta
slaveriet, och därmed för alltid skrivit in sig i historieböckerna som en
humanismens företrädare av stora mått, som med patos och civilkurage hade
uträttat vad man måste kalla stordåd. Han hade visat att det är fullt möjligt för en
outbildad och otränad amatör på det finansiella området (visserligen med
skickliga rådgivare till sin tjänst), att omstrukturera samhällsekonomin genom
en vidareutvecklad variant av Benjamin Franklins ekonomiska modell (väl
fungerande monetärt finansierad ekonomi utan inflation). Och detta därför att
Lincoln insåg att han utsattes för ocker, när han vände sig till Wall Street.
Följande insändare i detta tidssammanhang påstås ha dykt upp i London
Times 1865, där bankirernas oro tydligt kom till uttryck (se referens nedan). Att
dessa skulle förlora greppet över USA, och i förlängningen över världen, om
Lincoln tilläts fortsätta:
”Om den där fördärvliga finansiella politiken, som har sitt ursprung i Nordamerika,
tillåts rota sig och få fäste, kommer denna regering att skapa sina egna pengar till ingen
kostnad alls. Den kommer att betala av sina skulder och göra sig skuldfri. Den kommer
att ha alla pengar den behöver för att fortsätta med sin handel. Därmed kommer den att
uppnå ett välmående utan motstycke i världshistorien. All världens begåvningar och
rikedomar kommer att ansamlas i Nordamerika. Det landet måste krossas, annars
kommer det att tillintetgöra varenda monarki på klotet”.
Engelska originalversionen:
“If this mischievous financial policy, which has its origin in North America, shall
become endurated down to a fixture, then that Government will furnish its own money
without cost. It will pay off debts and be without debt. It will have all the money
necessary to carry on its commerce. It will become prosperous without precedent in
the history of the world. The brains, and wealth of all countries will go to North
America. That country must be destroyed or it will destroy every monarchy on the
globe.”1201
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Abraham Lincoln visade att en statsledare mycket väl kan välja att gå sin egen
finansiella väg, d.v.s. inte är tvingad att följa ”den makt i makten”, som annars
styr från samhällets kulisser.
Min rekommendation är att alla statsledare världen över, som söker en
förebild, noga studerar Abraham Lincoln och dennes presidentgärning. Lincoln
var som sagt ingalunda felfri, men han var en människa av kött och blod som
ville andra väl.
Lincoln mördades, när han tillsammans med sin hustru och några vänner såg
en teaterpjäs på Ford´s Theatre i Washington D.C. nämnda datum. Mördare var
som nämnt frimuraren av högsta graden, John Wilkes Booth. Lincoln avled av
skottskadan påföljande morgon.
Tysklands rikskansler, Otto von Bismarck, skrev 1876, elva år efter mordet
på Lincoln:
”Staten och nationen undkom de utländska finansiärernas komplotter. De förstod genast
att USA skulle undkomma deras grepp. Man beslutade sig för att Lincoln skulle dö.”
Citatet på engelska:
”The government and the nation escaped the foreign financiers’ conspiracies. They
understood, at once, that America would escape their grasp. The decision was made that
Lincoln must die.”1202

En kort tid efter mordet den 14 april 1865 stoppades den amerikanska statens
sedelpress i malpåse igen. Den sedelpress som Lincoln hade satt igång några år
tidigare. Detta trots att sedelpressen i högsta grad symboliserade amerikanska
revolutionens ursprungstanke. Amerikanska konstitutionen uttrycker tydligt och
klart att kongressen (staten) skall ha makt att tillverka nationens pengar. De fyra
dörröppnare som Article 1, Section 8 tillhandahåller, tillåter att den makten
mycket väl kan utövas på det sätt som Lincoln organiserade, ja, till och med att
ytterligare ett steg kan tas, där staten görs till monopolist, d.v.s. ensamtillverkare
av USA:s pengar, där bankernas medverkan helt och hållet görs onödig. Det som
i så fall krävs, är ett folkets majoritetsbeslut inom ramen för en stor
folkomröstning om den saken. Så grundläggande och djupgående för det
amerikanska samhället är de tre samhällsavgörande frågorna:
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I) Vem i Amerika som skall ha makten över landets penningtillverkande
maskiner (folket genom sin förlängda arm staten eller bankirmakten)?
II) Vem i Amerika som skall äga de pengar som tillverkas av maskinerna?
III) Med vilka regler (metoder) skall pengar föras ut i det amerikanska
samhället?
Med Lincoln ur bilden, installerades sedan en president som inte vågade gå emot
bankirmakten. Den monetära finansiella samhällsekonomin baserad på fiatpengar upphörde, och allt blev som det hade varit innan Lincoln. Wall Streetbankirerna och den privata centralbanken tog åter till 100 procent kommandot
över USA:s sedeltillverkning, vilket som sagt kunde ske i kraft av de fyra
kryphålen i konstitutionens Article 1, Section 8. Därmed fortsatte den stora
samhällsillusionen eget ur tomma intet med hävstång.

Om man ser historiskt på bankväsendets tusenåriga
verksamhetstid...
verkar det som om underskattandet av de europeiska regenternas motåtgärder i
slutet av 1200- och i början 1300-talet i Europa1203 var bankväsendets första
stora misstag. Det andra var Wall Street-bankirernas krav på ockerränta visavi
Lincoln. Med det tredje misstaget var när de underskattade den tyske
centralbankschefen Hjalmar Schachts kompetens1204. Det fjärde stora misstaget
är det som begås just nu i vår egen tid när centralbankskartellen i övermod och
alltför stor brådska spänner sin båge av samhällsmanipulation och dold
ekonomisk diktatur alltför hårt. I det läget blir det tillräckligt tydligt att mycket
stora och högnivåkriminella aktiviteter pågår i en lång rad nationer i namn av
nyliberalism. En tillräckligt stor (kritisk stor) massa av tillräckligt många
människor skapas som lidit och lider så svårt i massiv arbetslöshet, social
utslagning och bankernas utmätningar (stölder) att människor på allvar och på
djupet i större och större samhällsskala börjar ställa frågor, reflektera och också
ta intryck av olika Whistleblowers som hjälper människor att förstå det stora
samhällsbedrägeriet.
Dessa är den stora centralbankskartellens absolut fyra största misstag. Jag
avser då en kartell som först byggdes upp i hägnet av tempelherreorden från år
1119 fram till 1307, sedan med ett uppehåll på ca 200 år, för att så åter så
småningom ta fart och fortsätta inom den efterföljande frimurarorden från början
av 1600-talet till dags dato.
Beträffande Lincoln, väckte de ansvariga New York-bankirerna av 1861
års upplaga inget mindre än en sovande björn. Lincoln sade ifrån med besked,
1203
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ja, så att det bokstavligt talat blåste upp till storm i nationen, först på slagfältet
när det gällde mänskliga rättigheter, sedan på Wall Street när det gällde
nationens pengar. På dylikt sätt löste Lincoln det moment 22 han hade hamnat i
som statsledare.

Massiv ekonomisk krigföring i form av penningförfalskning...
Förfalskningsattacker (organiserade) började ske mot Lincolns greenback dollar
i stor samhällsskala redan innan Lincoln mördades. Vilket fick till följd att
värdet på greenback dollarn rasade alltmer mitt under det pågående
inbördeskriget, med återverkningar på löner och andra utgifter, som staten hade
att betala. Här tillämpades sålunda organiserat principiellt samma ekonomiska
krigföring, som hade använts mot kolonisatörerna under revolutionen och
frihetskriget fram till 1781, när det gällde framför allt continentals-valutan, på
sätt som jag gått igenom tidigare. När Lincoln sedan dessutom mördades,
försvann hans omedelbara karisma. Efterföljaren hade inte samma möjligheter
och utstrålning. Så såg fakta ut.
President Lincolns efterföljare, Andrew Johnson, saknade kompetens och
kraft att möta upp och försvara nationen mot den typ av ekonomisk krigföring,
som penningförfalskning i stor samhällsskala innebär. Och ingen politisk instans
var förutseende nog att kalla in högnivåmatematiker, som vid den här tiden
mycket väl visste hur man vänder på oddsen i spelteori och briljant bemöter
ekonomisk krigföring. Man kan säga att det var fråga om en upprepning av 1787
års inkompetens på högsta politisk nivå. Sommaren 1787 hade konstitutionen
arbetats fram under populistiska förtecken, med påståenden om att amerikanska
staten saknade kompetens att sköta tillverkningen av nationens viktiga
sedelpengar. Andrew Johnson, USA:s 17.e president, saknade förmåga att hävda
sig och nationens verkliga intressen mot bankirmakten i kulisserna.
Denna gång var penningförfalskarna betydligt effektivare i sitt värv än de
hade varit under revolutionen, frihetskriget och under en del av de så kallade
mellanåren. Då hade valutan continentals falsktillverkats och till slut gett
upphov till en våldsam inflation ända fram till 1782.
Inflationsförloppet1205 fram till dess inflationen blev våldsam tog tre år mitt
under brinnande inbördeskrig (1861–1865). Förra gången hade förloppet tagit
drygt 7 år. Penningförfalskarna hade lärt sig att bli effektiva.
Dåvarande amerikanska staten hade lätt kunnat bemöta förfalskarna, d.v.s.
den ekonomiska krigföringen, genom att gå över till en ny valuta, i och med
presidentbytet den 15 april 1865, och hade sedan kunnat fortsätta på inslagen
linje att hävda sin rätt utifrån konstitutionen och Legal Tender Act of 1862, att
tillverka sedelpengar som lagligt betalningsmedel. Och hade kongressen varit
riktigt förutseende och insatt i vad som var på gång, hade denna vid
presidentbytet kunnat utlysa en allmän folkomröstning med förslag om att staten
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skall ha monopol på nationens penningtillverkning. Men nu blev det så
småningom tvärt om i stället, att det är bankirmakten som har tillskansat sig nära
nog detta monopol, inklusive - idag - elektroniska pengar, medan staten och
folket passivt tar emot som låntagare.
Vad som hände 1865 var sålunda att staten (kongressen med presidenten i
spetsen) efter presidentmordet föll till föga för bankirmakten, i stället för att
mordet borde ha sporrat till motsatsen. Man genomförde aldrig den i detta skede
egentligen nödvändiga åtgärden med ”husrannsakningar” i samtliga bankhus,
inklusive förhör under ed av bankirerna. Vidare borde man ha i hållit
allmänheten informerad om och bett denna om hjälp med
penningförfalskningen. Och förslagsvis ha utfärdat en jättebelöning, exempelvis
1 miljon dollar i den statliga greenback dollar-valutan, till den eller de som kom
in med avgörande tips om den pågående penningförfalskningen, och om de
samhällskrafter som låg bakom mordet på Amerikas president. Man skulle infört
stränga lagar mot penningförfalskning i nivå med landsförräderi eftersom en
nation skadas mycket allvarligt vid massiv penningförfalskning. Samtidigt
skulle man utbildat polisväsendet att bedriva intensiv spaning på
penningförfalskare. Man borde också ha kallat in högnivåkompetens inom
modern högre matematik, som behärskar hur man logiskt konstitutionellt briljant
genomskådar illusioner och bedrägerier, som riktas mot en statsapparat och dess
högsta ledare. Ingen av dessa åtgärder verkställdes.
I stället igångsattes en polisutredning, som enbart sköttes av poliser helt utan
utbildning och träning i högre matematik, eller i dess utvecklade verktyg för
avancerad illusionslösning. Senare undersökning har visat att polisutredningen
efter mordet på Lincoln präglades av en ytterst svag och inkompetent ledning.
Mönstret med en påfallande svag polisutredning, präglad av inkompetens,
mörkläggning, faktaförvrängning samt oförmåga att gå till botten med saker och
ting skulle senare komma att upprepas vid mordet på USA:s 35:e president, John
F. Kennedy1206, knappt hundra år senare. För att sedan i många stycken även
komma att upprepas i Sverige, när vår egen statsminister, Olof Palme, bragdes
om livet1207 1986.
Kongressomröstningen den 22 december 1913, som implementerade Federal
Reserve Act1208 utgör tillsammans med mordutredningarna knutna till de båda
presidenterna Abraham Lincoln och John F. Kennedy, de absolut mörkaste
kapitlen i amerikansk historia ur folklig synvinkel. Båda utredningarna lär vara
svårslagna när det gäller polisiär inkompetens. Båda presidenterna Abraham
Lincoln och John F. Kennedy har skrivit in sig i världshistorien som stora
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politiker i betydelsen att de visade förmåga att tänka med hjärtat i kritiska
situationer, när den saken spelade roll.
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Kapitel 81
Federal Reserve Banks illusionsnummer konsten att som privatperson sätta upp en egen sedelpress
i sin källare, och samtidigt skaffa sig lagligt
tillverkningsmonopol på hela världsbehovet av US dollar
Här följer nu berättelsen om ur folklig synvinkel ett av de mörkaste ögonblicken
i USA:s hittillsvarande historia. Ett ödesdigert historiskt ögonblick, som
moderna amerikanska historieböcker berättar mycket sparsamt om, eller inte
alls. Det efterlängtade jullovet var bara en dag avlägset, när den amerikanska
kongressen samlades den 22 december 1913. Jullovet, då politikerna
(kongressledamöterna) skulle kunna ta en välbehövlig paus och resa hem till
sina respektive delstater. Då man skulle få träffa sina nära, kära och vänner,
umgås, koppla av, ha trevligt och vila upp sig och äta gott. Den politiska hösten
hade varit intensiv med många debatter.
Just i detta ögonblick, då det bara var timmar kvar av arbetet, då
kongresspolitikerna var trötta och okoncentrerade, och höll på att varva ned med
tankarna på annat håll, steg den av Wall Street-bankirerna mutade senatorn fram
och höll sitt anförande. Senatorn, ja, ni får själva lista ut hans namn (läs den
spännande och välskrivna boken The Creature from Jekyll Island – A Secondary
Look at the Federal Reserve av G Edward Griffin), visste att lagförslaget som
han lade fram var kriminellt. Han hade själv formulerat det, och han tvekade
ingalunda. Lagförslaget, som den dagen kom att antas som USA:s idag kanske
viktigaste gällande banklag, har namnet Federal Reserve Act1209, och är i sig en
krånglig, svårbegriplig text. I lagen redovisas rader av resonemang, som vid en
ytlig betraktelse nog verkar både rimliga och logiska, men som, när man går
mera på djupet, visar sig vara långt svårare att förstå än man först trodde, ja, som
visar sig vara ytterst invecklade. Varför man börjar fundera om här kan finnas en
hund begraven?
Som politiker den där eftermiddagen den 22 december 1913 hade man
behövt läsa lagförslaget Federal Reserve Act ytterst noga, ja, flera gånger, för att
fånga in alla detaljer som där påstods, och fundera över deras konsekvenser. De
flesta kongressledamöterna orkade inte av nämnda skäl läsa texten så minutiöst
som de borde ha gjort. Skrivningarna var som sagt heller inte lättlästa, inte ens
för vana politiker. Dessutom hade ingen instans förberett lagen så noga som
1209
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borde ha gjorts, genom att låta experter med erfarenhet av dylik komplicerad
text syna den ur många viktiga aspekter, på det sätt som alla lagförslag bör
granskas - i detta fall även av matematiskt-logisk konstitutionell expertis - så att
lagens innehåll, och inte minst dess långsiktiga innebörd, blev fullt klarlagd och
begriplig för dem som har ansvaret att slutgiltigt ta ställning, i detta fall
kongressledamöterna.
Jodå, konstitutionell logik som underavdelning inom högre modern
matematik på amerikanska toppuniversitet hade kommit långt i sin utveckling
vid denna tidpunkt, och företrädare för disciplinen hade utan vidare klarat av att
genomskåda lagförslagets långsiktiga implikationer – om de hade fått chansen.
Men det fick de inte. Antagligen hade dylika professionella logiker under loppet
av några timmar, eller på ännu kortare tid, i detalj kunnat analysera textens alla
långsiktiga konsekvenser, och kunnat rada upp lagförslagets alla negativa
innebörder, inte minst dylika ur folklig och statlig synvinkel. Ja, vem vet, kanske
till och med kunnat peka på att lagförslaget var diametralt motstridigt
amerikanska revolutionens gamla kärnidé, att samhället skall vara lånefritt. De
hade kunnat peka på det som lagförslaget de facto var, nämligen ett allvarligt
bedrägeriförsök, jämförbart med en modern statskupp av ekonomisk natur. Men
en majoritet av de på eftermiddagen närvarande kongresspolitikerna menade
uttröttade och därför ointresserade, i vissa fall till och med arrogant, att det man
behövde förstå, var förstått, att den egna kompetensen räckte till, och att någon
långbänk inte behövdes. Då att veta att lagförslaget i själva verket innehöll så
krångliga logiska resonemang, att dessa utan vidare ligger på ”en högre
matematisk nivå”. En matematik som politikerna i fråga på intet sätt var skolade
i och behärskade. Det vill säga hur man genomskådar illusioner och ser igenom
bedrägerier. Lagförslaget innehöll en synnerligen förrädisk illusion att en statlig
bank med egna reserver skulle skapas, när sanningen var att banken var
privatägd och saknade egna1210 pengar att låna ut, utan skulle tillverka pengar ur
tomma luften i samma ögonblick som lån togs i banken.

En dold ekonomisk statskupp...
Senatorn, som spelade dagens huvudroll, var ombud för en rad bankirer under
hemlighetsfulla omständigheter, vilket G Edward Griffin beskriver ingående på
ett spännande och detaljerat sätt. Jag önskar sålunda här understryka, att det
endast var ett fåtal av politikerna som noggrant och grundligt orkade läsa
igenom lagförslaget, Federal Reserve Act, som de skulle rösta om. Och att dessa
då till sin fasa insåg att förslaget innebar inget mindre än en dold ekonomisk
statskupp, vars avsikt var att - utifrån vad åtminstone ett av kryphålen i
konstitutionens Article 1, Section 8 ger möjlighet till - tillförsäkra det privata
bankväsendet makten över 99,999 procent av nationens penningtillverkning.
Detta givetvis på kongressens (folkets) bekostnad, d.v.s. tvärt emot
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konstitutionens (och amerikanska revolutionens) egentliga avsikt. Man kan säga
att banklagen Federal Reserve Act, genom att ge det privata bankväsendet
nästan all makt över USA:s penningtillverkning, till synes utestänger staten
(kongressen) från samma möjlighet, genom att två skilda aktörer inte ensamma
kan vara herrar på täppan samtidigt (monopol på sedeltillverkningen).
Den ena parten, i detta fall kongressen, får genom Federal Reserve Act lov
att maka på sig. Men då skall man veta att det bara är skenbart som staten
(kongressen) som penningtillverkare av rang sätts åt sidan. Ty granskar man
Federal Reserve Act för vad den egentligen är, är den til syvende og sist bara en
banklag, d.v.s. underordnad grundlagen, konstitutionen. Konstitutionen ger
fortfarande staten möjlighet – genom de av mig påpekade fyra dörröppnarna –
att ta över USA:s penningtillverkning, ja, helt och hållet, om folket bestämmer
den saken. Vilket helt enkelt innebär att Federal Reserve Act i så fall
onödigförklaras och kan upphävas. Så kraftfull är konstitutionens nämnda
Articel 1, Section 8 jämfört med Federal Reserve Act. Något bankirerna är
mycket medvetna om och absolut inte vill att det skall skapas medvetenhet om.
Just därför är det så viktigt att skapa medvetenhet om den detaljen nu.
Idag är den helt övervägande mängden pengar elektroniska, som
proportionellt har expanderat i omfattning sedan de introducerades någon gång
på 1970-talet. Sedlar och mynt står för mindre än 5 procent av den totala
penningmängden idag. Konstitutionen ger staten (kongressen) utrymme att ta
över hela denna penningtillverkning utan inskränkning.

Ett skenbart hinder...
Om man jämför med mitten av 1800-talet, när Lincoln agerade till förmån för
staten, genom beslutet att införa statliga fiat-pengar (greenbacks)1211, kan det
tyckas som om den år 1913 tillkomna Federal Reserve Act numera hindrar
presidenter från att agera i Lincolns fotspår, när denne aktiverade den 1:a1212 och
4:e1213 dörröppnaren. Men, som sagt, är det hindret bara skenbart, eftersom
konstitutionen är överordnad Federal Reserve Act, och fortfarande ger
presidenten och folket möjlighet att agera i enlighet med dörröppnarna. Ett
intressant konstaterade i samband med Federal Reserve Act och den dolda
ekonomiska statskupp, som jag och andra hävdar att lagens införande innebar, är
att USA:s högsta domstol inte har protesterat, trots att man vid det här laget har
haft 100 år på sig för den saken. Varför kan man bara spekulera om. Går
domstolen någons ärenden, eller beror det på bristande mod?
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Konstitutionens 4:e dörröppnare består som sagt i att...
Article 1, Section 8 ger kongressen (underförstått med presidenten i spetsen)
maktbefogenhet att mynta, d.v.s. tillverka, pengar i mycket vid mening, utan att
begränsas till bara mynttillverkning. Det innebär att kongressen i egenskap av att
vara folkets förlängda arm, på exempelvis presidentens initiativ, mycket väl kan
bestämma sig för att tillverka både sedelpengar och, som i våra dagar,
elektroniska pengar, eller vilken annan typ av lagliga betalningsmedel på formen
äkta fiat-pengar som helst. I det avseendet kompletterar 1:a och 4:e
dörröppnarna varandra. Det är uppenbart att Federal Reserve Act 1913, om inte
slutgiltigt, så i varje fall tillfälligt, under lång tid har åsidosatt det som
amerikanska revolutionen 1773-1783 innerst inne handlade om: att det är det
amerikanska folket som ensamt skall ha makten över Amerikas
penningtillverkning; privata aktörer göre sig icke besvär. Och det var just detta
som de fåtaliga vakna och uppmärksamma politikerna såg inför
kongressomröstningen 1913, även om de möjligtvis kanske inte använde ordet
statskupp, när de försökte väcka sina kolleger till besinning om vad som var på
gång. Hur det än förhöll sig med den saken, handlade omröstningen om en
nationell manipulation av stora mått.

Konsten att bygga in luckor i en lagstiftning...
Senatorn, som axlade huvudrollen när han lade fram lagförslaget, agerade på ett
högintelligent sätt, i det att han mästerligt lyckades mörklägga vad det
egentligen var fråga om. Jag menar fullt och fast att Federal Reserve Act kan
användas som ett briljant exempel i modern akademisk undervisning i juridik,
historia, ekonomisk historia och statskunskap på hur man bygger in luckor i en
lagstiftning, i detta fall det 1:a och 4:e kryphålen i amerikanska konstitutionens
Article 1, Section 8, som slugt kan utnyttjas i kriminellt syfte. Det
grundläggande misstaget, ur folkets synvinkel, eller dito försåtet ur bankirernas
synvinkel, inträffade dock redan den 17 september 1787, då samtliga de fyra
kryphålen godkändes av konstitutionskonventet. Federal Reserve Act är de facto
en bländande uppvisning i högintelligent formuleringskonst. Här demonstrerar
de i kulisserna styrande bankirerna till fullo sin resonerande, analytiska och inte
minst illusionsskapande förmåga till egen fördel. Senatorn i fråga var tillfällets
verktyg den 22 december 1913. Förmodligen blev han stormrik på kuppen,
belönad av bankirerna för sin insats. Något som jag rekommenderar att de
kommande stora utredningarna utreder på djupet.

”En egen sedelpress i källaren”...
Nå, vad gick då lagförslaget Federal Reserve Act ut på? Ja, i princip, som jag
redan har antytt, att ett privat bankväsende, med den nya
centralbanksorganisationen Federal Bank System som ett nav i verksamheten,
skall ha makten att tillverka 99,999 procent av USA:s pengar – d.v.s. pengar i
alla andra former än landets mynt, som storsint överlåts till staten - allt för att
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konstitutionens bokstav, att USA:s kongress skall ha makt att tillverka pengar
(”The Congress shall have power... to coin money”), skall vara uppfylld, som
jag gick igenom i kapitel 74 i del II.
Då, år 1913, handlade alla andra former av pengar om gulduppbackade
sedelpengar. Idag, sedan 1971, har guldmyntfoten tagits bort och sedelpengar
står för mindre än 5 procent av den totala amerikanska penningmängden
samtidigt som gigantiska summor elektroniska pengar har tillkommit.
Det är först när man läser Federal Reserve Act ytterst noga som man
upptäcker, att vad som vid en första ytlig genomläsning verkade handla om en
ny statlig institution, i själva verket avser permanent bankoktroj för en privat
aktör, en helt ny privat centralbanksorganisation: Federal Bank System, med sin
centrala 7-mannastyrelse och sina 12 underordnade regionala centralbanker,
Regional Federal Reserve Banks, utspridda över Amerika. En privat
centralbanks-organisation, som lagen i fråga de facto ger tillstånd att sätta upp
”en egen sedelpress i dess källare”, och med den monopoltillverka USA:s och
resten av världens hela behov av US dollarsedlar! Ja, faktiskt att likna vid att en
privatperson vilken som helst skulle få ett dylikt tillstånd...
Och att den penningtillverkningen i ett senare skede skulle komma att ske
helt och hållet ”ur tomma luften”, som idag är fallet, efter att guldmyntfoten
således togs bort 1971, var det förmodligen inte många som reflekterade över
den 22 december 1913, annat än möjligtvis bankirerna själva. (Före 1971 skedde
tillverkningen endast ”till större delen”, d.v.s. till 80 procent, ur tomma luften,
genom att förskingrade depositioner1214 som hävstångsförmerades1215. Och inte
heller torde det ha varit många som reflekterade över att dessa lufttillverkade
pengar sedan grundlöst skulle komma att lånas ut mot ränta av bankerna i fråga
som något dessa ägde, d.v.s. som om utlåningspengarna vore hämtade från
bankernas egna reserver, från deras egna förmögenheter. Och ännu mera
häpnadsväckande: att det till att börja med (fram till 1971) nödvändiga
depositionsunderlaget (guld) för denna kolossala sedeltillverkning i privat
centralbanksregi, där det handlar om att privata bankirer kammar hem enorma
vinster1216, enligt lagförslaget skulle finansieras med folkets skattemedel.
(Fortfarande var det en huvudsak för bankirerna, liksom det hade varit för
federalisterna med Hamilton i spetsen, att pengar skulle vara ”finansierade” (av
guld), för att pengarna på så sätt skulle bäras upp av ett förtroende. Så kallade
gulduppbackade banksedlar). Och underförstått handlade det inte om några små
mängder guld, utan om jättelika kvantiteter guld som skulle komma att köpas in
med skattemedel och senare (från och med 1937) till stor del komma att förvaras
i en specialanläggning i Fort Knox1217 i Kentucky.
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Då att veta att mängden depositionsguld, trots som sagt inköp av
jättekvantiteter, inte på något sätt motsvarade eller täckte upp för de enorma
sedelmängder US dollar, som USA och världen slukade, och som denna
centralbank kom att tillverka fram till 1971, i enlighet med frimurarordens
(storspindlarnas lära1218) hävstångsregel (se analys kapitel 44-45 och 48-53 i del
II av trilogin). Tvärtom motsvarade mängden guld (i bland annat Fort Knox)
endast på sin höjd 20 procent av den utevarande mängden sedlar.
Det var alltså en ren lögn det som påstods, att allmänheten när som helst
skulle kunna lösa in alla sina dollarsedlar mot guld. Och som sagt, den lilla del
av allmänheten, som till äventyrs så småningom gjorde slag i den saken och
begärde inlösen av sina US dollar-sedlar i banken, fick i sin hand guld som de
själva hade varit med om att bekosta. Sålunda inte guld som ägdes av bankirerna
varför bankirerna gjorde sig skyldiga till penningförfalskning1219samt
urkundsförfalskning1220 vilket folket inte informerades om. Sålunda listigt men
samtidigt kriminellt arrangerat i flera led. Bankirerna kostnader för anskaffande
av guld som backup eftersom dessa kostnader lades på det amerikanska folket.
Samtidigt begick man allvarliga lagbrott: förskingring, penningförfalskning samt
urkundsförfalskning.
Att detta är innebörden av Federal Reserve Act, och blev konsekvenserna av
att denna lag släpphänt antogs av kongressen den 22 december 1913 och
ratificerades av presidenten dagen därpå, är föga känt bland den amerikanska
allmänheten. Ordinära amerikanska historieböcker, författade av ansedda
amerikanska akademiker, är ytterst sparsamma med, eller utelämnar helt, det jag
berättar här. Vilket innebär att USA:s allmänhet undanhålls möjligheten att
komma till insikt om innebörden av Federal Reserve Act, och under vilka
omständigheter denna synnerligen betydelsefulla amerikanska banklag kom till.
Där denna lag skenbart ger intryck av att åsidosätta konstitutionens egentliga
avsiktsförklaring, att det är kongressen, d.v.s. amerikanska staten, som ensam
skall ansvara för USA:s penningtillverkning, inte någon privat aktör.

Legitimering av penningförfalskning...
Jag menar att Federal Reserve Act de facto legitimerar penningförfalskning för
en liten grupp privatpersoner, hemliga (insynsskyddade) ägare till Amerikas
idag 12 centralbanker, eftersom lagen tillåter dessa att agera som ovan beskrivet.
Det behöver inte påpekas att amerikansk lag förbjuder alla andra privatpersoner
i samhället än just denna lilla exklusiva gruppering att tillverka egna pengar
oavsett form. Allt annat lagförs strängt som penningförfalskning. Och att samma
sak närmast självklart gäller i, så vitt jag vet, alla jordens länder. Vilket land är
undantaget?
1218

Se analys i del II kapitel 6, 26, 45-55, 57-67, 73, 75, 78-81
Illusionsnumret med perfekt penningförfalskning (Det perfekta brottets illusionsnummer; Den 8:e
samhällslögnen; Den 8:e samhällsillusionen) - se analys del I kapitel 5, samt del II kapitel 9, 11, 17, 19, 22, 2425, 27-28, 32, 40-41, 43-44, 46-47, 50, 55, 57, 59, 61-62, 64, 68, 71, 73-74, 79, 82
1220
Se analys del II kapitel 44-53
1219

868

Amerikanska folket har ingen aning vilka de personer är som äger USA:s
12 centralbanker. Inte ens om denna grupp människor är amerikaner, bor i
Amerika eller någon annanstans. Det förtjänar också att påpekas att den typ av
penningsförfalskning som vi här diskuterar är så kallad perfekt
penningförfalskning, eftersom de nämnda 12 centralbankerna (Federal Reserve
Banks) har tillgång till originaltryckplåtarna till de US Federal Reserve
dollarsedlar, eller kort och gott US dollar av olika valörer, som de tillverkar.

Banklagen Federal Reserve Act upphäver i praktiken för USA
vitala grundlagsparagrafer...
Det är med stort allvar som jag upprepar och menar, att den alltjämt i bruk
varande banklagen Federal Reserv Act i praktiken till synes upphäver den del i
konstitutionen, USA:s grundlag, som reglerar vem som skall ha makten över
nationens penningtillverkning, åtminstone om man ser till vad
grundlagsförfattarna en gång i tiden avsåg. De avsåg att kongressen (staten)
skulle ha den makt, och ännu lite mer därtill, som nu en privat grupp bankirer
har tillskansat sig. Och det är min förhoppning att fler än jag skall se samma sak,
varpå en förändring i konstitutionens anda skall kunna ske till gagn för det
amerikanska folket och världen i övrigt. Det är det senare som är hela avsikten
med min trilogi.
För att vara ännu tydligare: Banklagen Federal Reserve Act upphäver i
praktiken för nationen vitala grundlagsparagrafer, som ingalunda borde vara
möjliga att åsidosätta på det lättvindiga sätt som skedde 22 december 1913 och
ratificerades dagen därpå. Att ändra en grundlag är en betydligt mer komplicerad
procedur än den oengagerade kongressomröstning som skedde vid nämnda
tidpunkt beträffande Federal Reserve Act. Därför var det ett allvarligt, ja,
kuppartat, avsteg från grundlagsregler som skedde då. Med hänsyn till
konsekvenserna, menar jag, att omröstningen var juridiskt ogiltigt. Om så är
fallet, får kommande stora utredningar avgöra.

Folkets förlängda arm, kongressen, står för USA:s
mynttillverkning…
Federal Reserve Act stipulerar som sagt att det är det privata
centralbankssystemet Federal Bank System som skall tillverka USA nationella
sedelvaluta, d.v.s. US dollar i olika valörer. Denna tillverkning har sedan i
modern tid kommit att utökas med andra former av pengar, framför allt
betydande mängder pengar i elektronisk form. Endast, jag säger endast, skall det
amerikanska samhällets mynttillverkning ske i kongressens (statens) regi, enligt
nämnda lag, där mynten för hundra år sedan stod för några procent av den totala
penningvolymen, idag för någon hundradels promille.
Jag upprepar: Federal Reserve Act innebär något juridiskt
häpnadsväckande inkonsekvent, nämligen att ett antal privatpersoner ges laglig
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rätt att ägna åt perfekt penningförfalskning. Och sett i dagens ljus, kan man
konstatera att denna legaliserade penningförfalskning med tiden har breddas till
att omfatta en allt vidare krets aktörer, i själva verket privatpersoner, eftersom
det handlar om ägare till en hel rad privatägda aktiebolag och andra likartade
institutioner som idag har banktillstånd i Amerika, d.v.s. ickestatliga dylika
vilket framgår när man noggrant läser häftet Modern Money Mechanics
publicerat av Federal Reserve Bank of Chicago år 1961. Dessa ytterligare
privatägda företag har egna penningtillverkande maskiner, exempelvis i form av
dagens moderna datorer för elektroniska pengar, maskiner som skriver ut
checkar, växlar etcetera.
Jag talar här om privatpersoner som har ägarintresse i tusen privatbanker och
speciella finansinstitut (kreditkortsbolag) i USA. Man kan med fog säga att
Federal Reserve Act har initierat legitimerad penningförfalskning i allt större
samhällsskala, steg för steg, därför att fler och fler lycksökare har sett
möjligheterna i samma obskyra men lukrativa bransch, penningförfalskningsbranschen. Det vill säga privata bankägare och ägare till den nämnda typen av
finansinstitut (kreditkortsbolag) i samarbete med den amerikanska
centralbanken. Det är utifrån ovanstående som jag bestämt påstår att
amerikanska folket är grundlurade, när det gäller lagen Federal Reserve Act från
1913. Det är en lag som allvarligt har skadat och skadar först och främst hela det
amerikanska samhället. Och som också sagt, är det mycket märkligt att inte
USA:s högsta domstol har reagerat på saken, på det konstitutionella
åsidosättande, som Federal Reserve Act de facto innebär. Man har haft gott om
tid på sig.

Mod...
Jag hoppas att amerikanska Högsta domstolen nu skall ha modet att fortsätta det
arbete som jag har påbörjat i och med min trilogi: att städa upp i det både
finansiella och moralisk-etiska ”träsk”, som allt detta sammantaget faktiskt är,
som jag avhandlar i min text. Ty för att nå ett bestående resultat krävs det både
vilja och mod utöver det vanliga. Det handlar tveklöst om en både mäktig och
ytterst intelligent motståndare, som amerikanska folket och dess högsta domstol
står inför, som hittills har fått agera ganska oemotsagd. En motståndare som på
intet vis skall underskattas och som jag visar i min trilogi indikeras ha använt sig
även av mord för att uppnå sina syften vilket de stora utredningarna nu behöver
utreda på djupet då indikationerna är tydliga och följer ett mönster som handlar
om hur den första grundläggande samhällsfrågan I skall besvaras: vem i det
amerikanska samhället som skall ha makt över Amerikas penningtillverkande
maskiner.
Motivet för morden är således makt och pengar. Jag talar här om en
samhällskraft som med hjälp av mutor och korruption, förmodligen hot och som
sagt indikerade mord har tillåtits ta ut svängarna och lura skjortan av det
amerikanska folket, och också ett mycket stort antal övriga nationers folk varför
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jag menar att det är dags att sätta ner foten.

Syftet med den amerikanska konstitutionen...
Amerikanska konstitutionen författades för att dels organisera, dels skydda det
amerikanska folket och samhället, bland annat från den typ av maktövertagande,
som ändå p.g.a. list skedde i och med kongressomröstningen den 22 december
1913. Jag menar bestämt, att det ligger i amerikanska folkets intresse att ömt
vårda bokstaven i den amerikanska konstitutionen. Därför är det ett måste att
saker och ting ställs till rätta. I grund och botten handlar allt om att förstå.
Därför är bred folklig information och undervisning om det nuvarande
samhällets alla fel och brister, som jag påpekar i min trilogi, det första och mest
angelägna steget, som måste tas. När många människor mer eller mindre har fått
klart för sig vad det handlar om, bör, om det behövs, stora demonstrationer med
krav på förändring organiseras runt om i Amerika, och särskilt i Washington,
som kraftfullt påminner Högsta domstolen, men också presidenten och
kongressen, inte oviktiga i sammanhanget, om deras plikter.

Den ödesdigra eftermiddagen...
Nu åter till hur det gick till vid kongressomröstningen på eftermiddagen den 22
december 1913. Det fanns förvisso vid tillfället flera omutade och
okorrumperade politiker i kongressen, som anade vad som var på gång, och som
försökte varna sina kongresskollegor, att de borde låta bli att rösta om den nya
banklagen. De flesta menade dock att man gott kunde rösta om det hela, så att
man fick saken ur världen, för att sedan kunna åka hem och fira jul. Så långt
man kunde se, var ju det hela ganska okontroversiellt, att det handlade om att
införa en statlig centralbank, som skulle grunda sin verksamhet på skattemedel.
Inget konstigt med det, menade de flesta. Ja, senatorn och dennes
uppdragsgivare hade förvisso valt rätt ögonblick för avgörandet.
Den som är slug, avvaktar alltid rätt tillfälle. Dock var lagförslagets
skeptiker tillräckligt många för att det skulle uppstå en upprörd stämning mellan
två falanger i kongressen, där skeptikerfalangen högljutt gång på gång försökte
hävda att lagförslaget Federal Reserve Act borde ges mer tid för förberedande
analys och noggrann eftertanke, innan omröstning skedde. De försökte föra fram
att lagförslaget var svårbegripligt, och att man borde kalla in experter som kunde
analysera texten. Vissa menade till och med att det verkade finnas en hund
begraven i det hela, som måste undersökas. Särskilt en politiker utmärkte sig,
nämligen Minnesotasenatorn Charles Lindbergh Sr1221. (som var far till Charles
Lindbergh Jr, världens förste ensamflygare över Atlanten med Spirit of St. Louis
år 1927). Senator Lindbergh försökte gång på gång påtala för sina
kongresskollegor, att det som skedde den eftermiddagen var något mycket
allvarligt, och att man borde besinna sig och noggrant granska lagförslaget innan
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man röstade. Men så blev det inte.
Istället skedde omröstningen, och med en smäll åkte talmannens klubba i
bordet, varvid USA i det ögonblicket hade fått en ny - privat – centralbank, efter
att ha varit utan en sådan i 77 år (sedan 1836). Ännu en centralbanksnation, som
skulle utvecklas till världens ekonomiskt mäktigaste, var därmed född. Idag
finns åtminstone 173 centralbanksnationer i världen. Jag överdriver inte när jag
påstår, att om Benjamin Franklin hade varit närvarande denna eftermiddag, hade
han använt hela sin auktoritet och tyngd som en av nationens grundare, att med
ett rytande, som skulle ha hörts ända ner i kongresskällaren, ha gjort klart att
beslutet var tvärs emot amerikanska revolutionens grundidé. Omröstningen är ett
av de mörkaste ögonblicken i USA:s historia, och visar våndan av att folkvalda
politiker inte tar sin uppgift på fullt allvar. Det var en graverande politisk
inkompetens som demonstrerades denna eftermiddag.
När USA:s 28:e president, Thomas Woodrow Wilson, ratificerade Federal
Reserve Act, skrev han:
”Jag är en djupt olycklig man. Jag har oavsiktligt fördärvat mitt land. En stor industriell
nation är kontrollerad genom sitt lånesystem, ett system med skuldsättning. Vårt
lånesystem är koncentrerat. Därför är nationens tillväxt och alla dess aktiviteter i
händerna på några få män. Vi har kommit att bli en av de mest styrda, mest
kontrollerade regeringarna i den civiliserade världen – inte längre en regering präglad av
fria åsikter, inte längre en regering grundad på […] majoritetens röst, utan en regering
grundad på en liten grupp dominerande mäns åsikter och tvångsmedel.”
Citatet på engelska:
“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial
nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The
growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We
have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and
dominated Governments in the civilized, world, no longer a Government by free
opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a
Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.”.1222

I samma ögonblick som klubban åkte i bordet hade det amerikanska
banksystemet lyckats i sitt uppsåt att göra penningförfalskning till sin
lagstadgade rättighet, i sken av att den nya amerikanska centralbanken var en
statlig bank, grundad på reserver av skattepengar. Där sanningen, som tål att
upprepas, är att amerikanska centralbanken är en privatägd bank med
insynsskyddade ägare, som inte lånar ut en enda cent egna pengar. Alla pengar
som den privata centralbanken lånade ut mot ränta fram till och med den 15
september 1971 var skapade genom perfekt penningförfalskning, i enlighet med
frimurarordens (storspindlarnas) trolleritrick: egna ur tomma intet med
hävstång1223. Ett illusionsknep, som jag detaljerat förklarar i trilogins första två
1222
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delar1224. Efter ovan nämnda datum tillverkar centralbanken sina pengar enligt
trolleritricket ur tomma intet eftersom någon hävstång inte längre behövs i
centralbankssammanhang då man knappar in hela det skapade beloppet direkt i
datorerna för framställning av elektroniska pengar.

Fördelen för bankirmakten med att ha egna centralbanker i
världen...
Tricket är universellt när det gäller centralbanker. Sålunda tillämpar Sveriges
riksbank principiellt exakt samma illusionsnummer som den amerikanska, när
den via sin uppdragsgivare, svenska staten, skapar Sveriges pengar. Även här
skapas alla nya pengar fritt ur tomma luften, även om sken ges av att de hämtas
från i tur och ordning folkets skatter, statens inkomster genom dess företag, samt
via statliga lån1225. Det är klart att ”någon” måste tjäna ekonomiskt på detta
universella centralbanksupplägg (som är ett bedrägeri). Annars skulle
konstruktionen inte finnas.
Genom att använda ur tomma luften nytillverkade pengar istället för nämnda
skattepengar, inkomster och lån, kan de senare enorma beloppen användas till
något alternativt av denna ”någon”. Exempelvis till dennes (eller dessas) eget
privata bruk, ekonomisk krigföring, kvantitativa lättnader, mutor och korruption,
pengar till hemliga konton inom underrättelsetjänster och hemlig militär
forskning samtidigt som samhället totalt sett, vilket kanske är huvudavsikten,
undandras dessa pengar, vilket bidrar till den allmänna samhälleliga kapitalbrist,
som kännetecknar kapitalistisk ekonomi, och som jag går igenom på djupet i de
första 38 kapitlen i del II av trilogin. Detta istället för att göra som Benjamin
Franklin och Abraham Lincoln gjorde, att staten direkt och fullt öppet tillverkar
alla pengar som behövs ur tomma luften, och säger som det är, att skatter,
företagsvinster och statliga lån är obehövliga. Att det skulle uppstå inflation eller
svår inflation om man gick över till Franklins och Lincolns ekonomiska system
kan skickligt undvikas om speciella nycklar1226 tillämpas för att hålla efter
inflation.
Man skall i det här sammanhanget förstå, att det är plutokratins avsikt att
vanligt folk inte skall begripa att centralbanksekonomi1227 handlar om ett stort
och organiserat bedrägeri som berör hela nationen. Det är så ett helt folk kan
luras, på samma sätt som hästskojare lurade bönder på marknaden. Det är först
när man som konstitutionell logiker, kunnig i hantering av logiska strukturer,
analyserar bedrägeriet, som man genomskådar dess listiga och förrädiska logik.
Och i och med att bedrägeriet uppdagas, ser man också att det går att rätta till.

1224
1225
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Se analys del II kapitel 62-66
Se analys del II kapitel 25-43 samt i del III av trilogin
Se analys FAQ-avdelningen (Frequently Asked Questions) på http://www.nyaekonomiskasystemet.se/.
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Kapitel 82
Sanningen om tre fakta, som mörkläggs för närvarande
Jag upprepar, p.g.a. sakens vikt: Det är att utsättas för en bedräglig illusion, när
Federal Reserve Act gör gällande att USA:s centralbank, Federal Reserve
System, är statlig och äger stora reserver av statliga pengar, d.v.s. amerikanska
folkets skattepengar, som när som helt vid behov kan användas i den
amerikanska samhällsekonomin. Istället består sanningen av tre fakta, som
mörkläggs för närvarande:

Faktum nr 1…
Federal Reserve System (FED) är inte statlig, utan är en privatkontrollerad
centralbanksorganisation vid sidan om staten och med anonyma ägare
(åtminstone anonyma för allmänheten). Anonymitet befrämjar knappast
demokrati och öppenhet, vilket annars är Amerikas signum. Att kontrollen
(makten) över centralbanken inte ligger hos folkets förlängda arm (staten)
gagnar naturligtvis inte heller folket, vilket nu 100 års erfarenhet tydligt visar
och som jag i min trilogi ingående visar i detalj efter detalj. Konventionella
amerikanska fakta- och historieböcker berör föga på ett tydligt sätt vad som här
nämns, vilket jag anser handlar om en avsiktlig sofistikerad mörkläggning. På
sin höjd omnämns att FED är privatägd. Nämnda litteratur ger varken
sanningsenliga eller ingående förklaringar under vilka omständigheter FED
skapades, som detta kapitel avser att belysa.

Faktum nr 2…
FED har inte haft en enda egen dollar (eller cent heller för den delen) att låna ut
sedan organisationen bildades den 23 december 1913. Allt den amerikanska
centralbanken i stort sett har gjort, och sedan 1971 gör helt och hållet, är att
skapa pengar ur tomma intet med hjälp av penningtillverkande maskiner (med
sedelpressar, och sedan ca 1970-talet dessutom med datorer i form av
elektroniska pengar), som lagts i händerna på privata bankirer med hjälp av en
lag, som legaliserar att dessa privatpersoner får ägna sig åt perfekt
penningförfalskning. I stället för det naturliga, som vore att USA:s
penningtillverkning lagligt handhas av kongressen (staten), i överensstämmelse
med amerikanska revolutionens grundidé och den egentliga avsikten med
Article 1, Section 8 i amerikanska konstitutionen. Inget i konstitutionstexten
1231
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säger att elektroniska pengar skulle utgöra ett undantag, varför det även här
handlar om privatpersoners falskmynteri.

Faktum nr 3…
Först ett principiellt resonemang: När man lånar pengar i en bank, handlar det
om en affärsuppgörelse, ett affärsavtal, mellan två parter, banken och låntagaren
(juridiskt borgenären respektive gäldenären). Ett avtal som i Sverige, mitt
hemland, juridiskt lyder under en speciell lagstiftning (Avtalslagen från 1915,
modernisering föreslagen 2010). USA har självklart en motsvarande lagstiftning
beträffande affärsavtal. Affärsavtal handlar om att man köper, eller på annat sätt
tillgodogör sig, en prestation av någon annan mot en ersättning, som kallas
vederlag. Prestationen kan handla om att ett arbete eller en tjänst utförs, eller att
en vara säljs. Om prestationen exempelvis består i att man sitter barnvakt några
timmar är biobiljetten man får för besväret, vederlaget.
Vanligtvis används pengar som vederlag, men vederlaget kan också betalas
genom en motprestation i form av arbete, tjänst eller vara. För att ett avtal skall
vara lagligt uppfyllt, d.v.s. vara giltigt, måste givetvis prestationen, liksom även
vederlaget, vara i överensstämmelse med förväntningarna, d.v.s.
förhandsvillkoren. Är det utförda arbetet, tjänsten eller varan
undermåligt/undermålig, riskerar avtalet i värsta fall att bli juridiskt
ogiltigförklarat. Likadant om vederlaget av någon anledning inte håller måttet.
Analyserar man nu det speciella affärsavtal som ”ett banklån” principiellt är,
kan man konstatera att låntagaren är köpare av ”en vara” i form av pengar
(lånepengar) av banken, som är varans juridiska säljare. Vederlaget är i första
instans den skuld låntagaren sätter sig i, d.v.s. skuldbrevet. På längre sikt är
vederlaget amorteringen av lånets kapitalbelopp + ränta. Den svenska juridiska
termen för lån av pengar (exempelvis banklån) är försträckning, som är en
speciell form av affärsavtal, där säljaren (banken) ställer krav på att i ett senare
skede få tillbaka samma sorts vara (pengar) i lika mängd, d.v.s. kapitalbeloppet.
Säljaren ställer här sålunda ett återkrav. Och nu till det som är viktigt i
sammanhanget ”banklån”: För att banken rättsligt skall kunna ”låna ut” ett
objekt, d.v.s. sin vara, i detta fall pengar, måste den vara juridisk ägare av
utlåningsobjektet (alternativt ha ägarens tillstånd). Och likadant måste banken
vara ägare till objektet (i detta fall pengarna) för att juridiskt kunna återkräva en
utlånad vara. Sålunda förutsätter både utlåningen och återkravet i sig ägarskap
av varan. Saknas ägarskap, kan varan varken lånas ut eller krävas tillbaka. Och
som tillägg kan sägas att även kravet på ränta, d.v.s. ett tilläggskrav, kräver
borgenärens (bankens) juridiska ägarskap.
Som vanligt i affärsavtal förväntar sig köparen, i detta fall låntagaren, att den
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köpta varan, lånepengarna, uppfyller de kvalitetskrav som köparen har rätt att
förvänta sig: d.v.s. att lånepengarna är giltiga att bruka som pengar, och att de
betingar det värde de påstås representera. Om inte, är låntagaren lurad. Och på
samma sätt förväntar sig givetvis säljaren av varan, i detta fall banken, att
vederlaget uppfyller vad som avtalats, d.v.s. att låntagaren sköter sina
amorteringar och räntebetalningar. Nå, hur förhåller det sig nu med varans
(lånepengarnas) respektive vederlagets juridiska kvalitet, när man generaliserar
beträffande ”banklån”? Ja, det är en huvudfråga i min trilogi.
Om vi börjar med vederlaget, kan man konstatera att de flesta låntagare
sköter sina amorteringar och räntebetalningar som avtalat. Här finns i allmänhet
inte mycket att anmärka på. Ibland fungerar det inte av olika anledningar, och då
hotar indrivning, konkurs eller förlust av pant, eftersom banken i så fall ofta är
oresonligt hård med eller utan juridikens hjälp. Så till ”varan”, bankens utlånade
pengar: Uppfyller bankens lånepengar de krav som låntagaren, enligt avtalet, har
rätt att ställa? Ja, för det första får varan, som låntagaren köper, som vi har
konstaterat, inte vara värdelös. Den måste betinga ett värde, eftersom låntagaren
ju betalar med ett motsvarande värde, och mer därtill. Är den köpta varan i
banklånesammanhang värdelös? Som vi vet, är lånepengarna som banken ger till
låntagaren inte hämtade från bankens egen bakgrundsförmögenhet (vilket
banken ger sken av), utan de är, när det gäller affärsbanker, till helt övervägande
del, när det gäller centralbanker (som lånar ut till affärsbanker), sedan 15
september 1971 i USA helt och hållet, grundade på luft. Och luft (åtminstone i
okomprimerad form) är det hittills bara banker som har lyckats ta betalt för
(även om många skulle ha velat göra detsamma).
Därför är bankernas utlåningspengar, vare sig de lånas ut av affärsbanker
eller centralbanker, så gott som helt, i det senare fallet helt, och bokstavligt talat
- värdelösa. Om vi nu bortser från detta första konstaterande, att bankerna inte
skäms för att ta betalt för luft, d.v.s. för en bokstavligt värdelös vara, som
egentligen inte kan användas av den orsaken, dyker nästa fråga upp: Har
verkligen bankerna rätt, ur ett juridiskt ägarperspektiv, att sälja sin vara:
utlåningspengarna, d.v.s. det som i lånesammanhang kallas ”låna ut”? Är det
tillåtet, som faktiskt sker, att till dyra äkta pengar sälja något som dels är
värdelöst, dels som man juridiskt inte äger, i sken av att det är eget ägt? Och
dessutom begära en meravgift i form av ränta för luften i fråga. Jag tror de flesta
rättsmedvetna människor tveklöst svarar nej på den frågan. Men, eftersom det ju
är precis det som sker mitt framför våra ögon i ofattbar omfattning, hur kan det
då ske? Ja, det beror på det enkla faktum, att bankerna här skapar en illusion av
att de är ägare till den sålda varan, utlåningspengarna, och att denna betingar ett
värde. Det är i skapandet av denna illusion som bankernas stora bedrägeri
består: Bankerna skäms inte för att sälja något fullständigt värdelöst, som
betingade det ett värde, och något ägarlöst, som vore de varans ägare. I grunden
handlar bedrägeriet därför om att den ena parten - banken - i ett affärsavtal
mellan två parter, banken och låntagaren, bryter mot avtalslagen genom att sälja
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en vara som inte håller måttet. Sedan är det en annan sak att bankernas
brottslighet, som vi vet, handlar om kolossalt mycket mer: förskingring,
penningförfalskning, urkundsförfalskning och stöld, förutom den moraliska
aspekten, att de har förstört och förstör livet för otaliga människor.
Med dessa principiella, åter till mer specifika amerikanska förhållanden
(som egentligen är fortsatt tämligen ”universella”): De kolossala summor
pengar, som de anonyma, på hög nivå kriminella, privatpersoner, som är ägare
till USA:s 12 centralbanker, samt ägarna till landets över tusen affärsbanker och
kreditkortsbolag, tillverkar och lånar ut, saknar initialt ägare, när de (pengarna)
lämnar tillverkningsmaskinerna, därför att det inte finns någon lagstiftning i
USA som explicit reglerar vem som äger nytillverkade pengar. Ja, så förhåller
det sig rent faktiskt:
Lagstiftning saknas beträffande vem som i första instans äger nytillverkade
pengar, när dessa lämnar tillverkningsmaskinerna. Orsaken har jag tidigare varit
inne på: det har att göra med, att det vi vanligtvis avser med bankverksamhet,
det vill säga utlåning av pengar, i begynnelsen började som ett bedrägeri,
nämligen utlåning av förskingrade depositioner. Och att det sedan i efterhand
har varit svårt, ja, omöjligt, att stifta lagar om initialt ägarskap till vanligtvis
lufttillverkade pengar, eftersom bedrägeriet då obönhörligt skulle avslöjas.
Är bankens säljobjekt (lånepengarna) bevisligen ägarlöst, är avtalet
juridiskt ogiltigt. I så fall upphävs ”köparens” (låntagarens) vederlagsskyldighet,
vilket i klartext betyder att låntagaren varken är skyldig att amortera eller betala
ränta för lånepengarna, som denne i god tro (juridiskt: in bona fide)”köpt” av
säljaren (banken). I detta avseende är hundratals miljoner människor lurade av
banker över hela världen. Sett över tid handlar det om att flera miljarder banklån
de facto är ogiltiga. Att, som bankerna gör, falskeligen ge sken av att äga något
som man gör affärer med (utlåningspengar), och därvid föra människor bakom
ljuset, är detsamma som urkundsförfalskning, som är ett juridiskt kontraktsbrott.

Tre ytterst komprometterande fakta...
Det är inte svårt att förstå, att ovannämnda tre fakta är ytterst komprometterande
för banker över huvud taget, och naturligtvis även för amerikanska affärsbanker
och finansinstitut, och särskilt för amerikanska centralbanken, som tillverkar alla
sina pengar ur tomma luften. De kommer nu att ställas inför rätta i århundradets
rättegång, vill jag påstå.
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Kapitel 83
Personer som känner till dessa händelsers stora betydelse
Många personer i USA känner till de fakta beträffande kongressomröstningen
1913, som jag återger ovan, men ingen eller få vågar göra rättssak av det. Folk i
gemen är rädda, därför att man vet att den insynsskyddade bankirmakten i
världen är ytterst mäktig, både i USA och i andra länder. För att du skall förstå
att det verkligen förhåller sig så, att det finns fler än författaren till denna trilogi
som känner till dessa händelsers stora betydelse, nämner jag följande citat.
Thomas Woodrow Wilson, USA:s 28:e president, har skrivit:
”Några av de betydelsefullaste männen inom handelns och tillverkningens områden i
USA, är rädda för någonting. De vet att det finns en makt någonstans, som är så
organiserad, så subtil, så vaksam, så sammankopplad, så fullständig, så
genomträngande, att det inte är värt att de talar ljudligare än de andas, när de talar
fördömande om den.”
Citatet i sin originaltext på engelska:
“Some of the biggest men in the United States, in the Field of commerce and
manufacture, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so
organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they
better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.”1231

Ungefär 75 år innan den kuppartade omröstningen skedde
den 22 december 1913 i den amerikanska kongressen…
formulerade den mäktige tyske bankiren Nathan Rothschild följande ord:
“Om jag får ge ut och kontrollera en nations pengar, så struntar jag i vem som skriver
dess lagar.”
Citatet på engelska:
“Let me issue and control a nation´s money and I care not who writes its laws.”1232
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Bankirbröderna Bauer-Rothschild i Tyskland skrev angående mutor och
korruption:
“De få som förstår systemet, kommer antingen att vara så intresserade av dess förmåner
(vinster1233), eller så beroende av dess favörer (mutor), att det inte kommer att bli någon
opposition från den klassen. De stora massorna, mentalt oförmögna att begripa de
enorma fördelarna, kommer att bära systemets bördor utan klagomål.”
Citatet på engelska:
”The few who understand the system, will either be so interested in its profits, or so
dependent on its favours, there will be no opposition from that class. The great body of
people, mentally incapable of comprehending the tremendous advantages, will bear its
burden without complaint”.1234

I samband med slutförandet av Iran-Contras-utfrågningarna under andra hälften
av 1980-talet, när Ronald Reagan var president, uppgav senator Daniel Inouye
till den amerikanska kongressens protokoll:
”Det existerar en skuggregering, som har ett eget flygvapen, en egen flotta, en egen
finansieringsmekanism, som har förmågan att fullfölja sina egna idéer om vad som är i
nationens intresse, fri från alla kontroller och motvikter, och fri från lagen själv.”
Citatet på engelska:
”There exists a shadowy Government with its own Air Force, its own Navy, its own
fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of national interest, free
from all checks and blances, and free from the law itself.”1235

Ordföranden I USA:s högsta domstol 1952, Felix Frankfurter, påstod:
”De verkliga härskarna i Washington är osynliga och utövar makt från bakom
kulisserna.”
Citatet på engelska:
”The real rulers in Washington are invisible and exercise power from behind the
scenes.”1236

Wright Patman, kongressledamot och ordförande i House Banking and Currency
Committee, påstod 1967:
”I dagens USA har vi i själva verket två regeringar. Vi har dels den vederbörligt
konstituerade regeringen, dels också en oberoende, okontrollerad och icke samordnad
1233
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regering i form av Federal Reserve Bank (FED), som handhar pengarnas makt, som i
konstitutionen är förbehållen kongressen.
Citatet på engelska:
”In the U.S. today, we have in effect two governments. We have the duly constituted
government, then we have an independent, uncontrolled and uncoordinated government
in the Federal Reserve Bank (FED), operating the money powers which are reserved to
congress by the Constitution”1237

John Adams, USA:s 2:a president, och en av de politiker som var med och skrev
den amerikanska konstitutionen, skrev:
”All rådlöshet, förvirring och bedrövelse i Amerika uppstår inte på grund av brister i
konstitutionen eller konfederationen, inte på grund av vilja till ära eller dygd, utan mer
på grund av fullkomlig okunnighet om vad pengar, kredit och omlopp innebär.
Citatet på engelska:
“All of the perplexities, confusion, and distress in America arises, not from the defects
of the Constitution or Confederation, not from want of honor or virtue, so much as from
downright ignorance of the nature of coin, credit, and circulation.”1238

Thomas Jefferson, USA:s 3:e president, och en av de politiker som var med och
författade den amerikanska konstitutionen, skrev 1816:
“Det är min uppriktiga uppfattning…att banketablissemanget är farligare än
organiserade arméer”.
Citatet på engelska:
“I sincerely believe…that banking establishments are more dangerous than standing
armies”.1239

Napoleon Bonaparte, Frankrikes kejsare på 1800-talet, påstod:
”När en regering gör sig beroende av banker för pengars skull, är det bankerna, inte
regeringen, som kontrollerar
situationen, eftersom handen som ger, är överordnad
handen som tar.”1240

Robert H. Hemphill, Credit Manager of Federal Reserve Bank, Atlanta, Georgia,
påstod 1934:
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“Detta är en häpnadsväckande tanke. Vi är helt och hållet i händerna på affärsbankerna.
Någon måste låna varenda krona som är i omlopp, kontant eller genom kredit. Om
banken skapar konstlad valuta i riklig mängd är vi framgångsrika, om inte, så svälter vi.
Vi saknar helt ett bestående valutasystem. När man får full insikt i den saken, framstår
det tragiskt absurda i vår hopplösa situation som nästan ofattbar, men så är det.”
Citatet på engelska:
“This is a staggering thought. We are completely dependent on the Commercial Banks.
Someone has to borrow every dollar we have in circulation, cash or credit. If the Banks
create ample synthetic money, we are prosperous; if not, we starve. We are, absolutely,
without a permanent money system. When one gets a complete grasp of the picture, the
tragic absurdity of our hopeless position is almost incredible, but there it is.”1241

Sir Josiah Stamp, governor (centralbankschef) of The Bank of England, skrev:
“Det är det största taskspeleri som någonsin skådats.”
Citatet på engelska:
“It is the biggest sleight of hand trick ever witnessed”1242.

Reginald McKenna, f.d. styrelseordförande för centralbanken Midlands Bank i
England skrev:
”Jag är rädd för att den vanliga medborgaren inte gillar att höra att banker kan tillverka
pengar och faktiskt gör det... Och de som styr över nationens lån (krediter), bestämmer
över regeringars politik och har folkets öde i sina händer.”
Citatet på engelska:
“I am afraid that the ordinary citizen will not like to be told that banks can and do create
money…And they who control the credit of the nation direct the policy of Governments
and hold in the hollow of their hands the destiny of the people.”1243
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Kapitel 84
En allmän nationell folkomröstning
Många personer i USA känner till de fakta beträffande kongressomröstningen år
1913. Alla samhällsmanipulatörer fruktar att ställas inför ett helt folks raseri, om
och när detta folk förstår att det har blivit lurat. Det är att ställas inför en urkraft
som ingen klarar att stå emot, vare sig det gäller den starka upprördheten i en
revolution, som den amerikanska på 1700-talet, eller liknande, men mer
återhållsamma, känslor, som riskerar att komma till uttryck i en folkomröstning i
modern tid. Ingen vill orsaka att folket ryter till i stark upprördhet eller rent av
raseri i en nationell folkomröstning, även om det inte handlar om att förlora
livet.
Vad jag menar, är att det är mycket som står på spel nu. För amerikanska
folkets del handlar det om att först förstå, och sedan ta ställning. Bankir- och
affärsintressen med sina respektive styrelser står för mellan 1 och 5 procent av
folkets samlade röster i USA. Resten, 95 till 99 procent av det amerikanska
folket, utgörs tillsammans av arbetar- och medelklassen i USA. Detta
styrkeförhållande skrämmer de dolda krafter som just nu mutar och korrumperar
bland annat delar av den amerikanska kongressen.
Som sagt, är det mycket som förtigs i amerikanska historieböcker.
Förhoppningsvis öppnar bland annat det jag har att berätta era ögon, på det att ni
själva nu börjar forska och undersöka fakta och sakförhållanden. Det finns en
stark samhällsgruppering i USA som är rent ”antiamerikansk” i den bemärkelsen
att den konkret motverkar amerikanska revolutionens tre grundideal: mindre
statsmakt, mindre skatter och mer frihet åt folket. Det sker bland annat genom
att denna dolda statsmakt ser till att undanhålla det amerikanska folket viktiga
historiska fakta. Jag skulle vilja påstå, att folket har blivit rejält grundlurat när
det gäller de tre idealen. Dessa dolda samhällskrafter verkar motsatt den anda
och den glöd som präglade det ursprungliga kolonisamhället som startade den
amerikanska revolutionen.
Amerikanska folket behöver påminnas om revolutionens tre ideal, liksom
om det gamla revolutionskravet, att det är staten (det allmännas väl) och ingen
annan som skall kontrollera nationens penningtillverkning i alla former, idag
omfattande även elektroniska pengar. Revolutionens tre ideal är i högsta grad
levande den dag som är. Dock är det viktigt att förstå idealen i deras
revolutionära 1700-talssammanhang, så att den typ av historieförvrängning som
sker idag, när idealen förs fram av vissa politiker, den nyliberala tankesmedjan
på University of Chicago och av Tea party-rörelsen, kan undvikas.
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Ursprungligen utkristalliserades de tre idealen i anslutning till ryktet om det
förlovade landet Amerika. Min avsikt är att få människor i USA att förstå hur
enkelt de i själva verket kan vinna tillbaka det välstånd och den harmoni som
förknippas med de goda åren 1723-1750 i de amerikanska kolonierna. Ja, att
välståndet och harmonin kan göras ännu bättre i vår utvecklade tid. För att
förverkliga den saken, krävs först förståelse av problemet som ligger i vägen,
sedan en organiserad förändring i folkets regi.

Sammanfattning …
Amerikanska folket vann förvisso nationell frihet från engelskt förmyndarskap i
och med freden i Paris 1783. Men det var bara en halv frihetlig seger.
Fortfarande är den amerikanska allmänheten ekonomiskt och politiskt
klavbunden vid den bankmakt, som deras förfäder med kraft revolterade mot
med början 1773, även om inte alla har förstått den saken. Amerikanska
revolutionen manipulerades i själva verket. Amerikanska folket blev listigt
fråntagna sina penningtillverkande maskiner steg för steg en andra gång, vilket
tog sin början redan hösten 1774. Första gången skedde den saken år 1751 och
1764.
Revolutioner är förvisso viktiga (och dramatiska) milstolpar i den mänskliga
civilisationens utvecklingshistoria. Till saken hör dock att revolutioner
påfallande ofta manipuleras, varpå slutresultatet sällan blir som revolutionärerna
idealistiskt hade hoppats på – i det avseendet är den amerikanska revolutionen
inget undantag. Dock kan de nyssnämnda manipulationerna som sagt lyckligtvis
korrigeras, även om det på sätt och vis sker 240 år försenat. Det är med den
avsikten som jag med största allvar föreslår att det amerikanska folket nu
kraftfullt gör gemensam sak, och i sina förfäders anda insisterar på att
revolutionens idéer åter aktualiseras i form av en allmän nationell
folkomröstning angående följande tre grundläggande vitala frågor:
I) Vilken instans i Amerikas förenta stater skall ha makten över nationens
penningtillverkande maskiner?
II) Vem skall initialt äga pengarna som skapas ur tomma intet i USA?
III) Hur skall dessa pengar, som skapas ur tomma intet, föras ut till det
amerikanska samhället?
Om en dylik folkomröstning visar det som jag förmodar, nämligen att det är det
amerikanska folket, som via sin förlängning staten, till 100 procent, d.v.s. helt
och hållet, skall kontrollera de penningtillverkande maskinerna i USA, och äga
pengarna som skapas ur tomma intet, ja, då är det inte mycket att diskutera. Då
får helt enkelt alla andra makter (läs bankirerna), som gör anspråk på samma
sak, maka på sig och rätta sig efter beslutet. Förhoppningsvis skall då
maktskiftet det blir frågan, om kunna ske lugnt och stilla, men den saken kan
1246124712481249125012511252
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tyvärr inte garanteras. Man måste ha klart för sig att den plutokrati vi talar om
här, äger ofattbara resurser, och likaså inflytande. Därför kan tyvärr inte
maktkamp uteslutas, när det kommer till kritan. Mer om den saken, och mina
allvarligt menade krisförebyggande förslag, i del III.

Amerikas infrastruktur har ett enormt upprustningsbehov då
mycket blivit eftersatt under lång tid...
Slutligen, med bestämmanderätten över Amerikas penningtillverkande maskiner
och dess pengar helt i sin hand, kan amerikanska folket sedan i lugn och ro
organisera samhället i Benjamin Franklins efterföljd, alla till gagn. Då kommer
samhället att åter kunna blomstra: alla kommer att kunna åtnjuta ett samhälle
präglat av materiellt välstånd utan skatter, utan arbetslöshet och utan social
utslagning, på samma sätt som historien ger belägg för hände 1773, när
revolutionen bröt ut och tillfälligt kastade bankirerna ur sadeln, d.v.s. då
kolonistyrelserna återtog kommandot över de penningtillverkande maskinerna
och började trycka egna sedelpengar igen. Ja, den nuvarande sociala utslagning,
som idag plågar delar av USA, kommer att försvinna inom loppet av några år
eller på ännu kortare tid. Samhället kommer att med kraft kunna bygga bort slum
och misär, och kunna komma tillrätta med den omfattande kriminalitet, som
orsakas av fattigdom. Hit hör också i hög grad drogproblem, uppgivenhet och
livsdepression. Mycket stora reformer till det bättre kommer också på kort tid att
kunna genomföras på sjuk- och äldrevårdens områden.
Vägar, järnvägar, hamnar, vattenleder, flygplatser och andra infrastrukturer
över hela USA kommer, utan någon egentlig kostnad vare sig för enskilda eller
staten (eftersom staten hur lätt som helst kommer att tillverka alla pengar som
behövs), att kunna byggas i nyskick. USA har redan idag världens starkaste
försvar, som dock med den nya ekonomin kan göras ännu mycket modernare
och bättre. Ett helt nytt tänkande kommer att se dagens ljus: I stället för att
samhället som hittills ända sedan 1781 (ca två år innan freden i Paris) de facto
har styrts av brist på pengar och resurser, vilket inneburit förhållandevis
sparsam nybyggnation av samhällelig infrastruktur, där istället ”reparera” och
”lappa och laga” har varit ledorden, kommer nu istället synsättet ”bygga nytt”
och bygga med yppersta kvalitet att ta över. Ty resurserna för den saken kommer
att vara outtömliga.
Som vi vet, är Amerika i många stycken, när det gäller infrastrukturen, slitet,
nedgånget och ålderstiget, vilket också gäller bostadsbeståndet för samhällets
sämst bemedlade, som idag är en kategori i tilltagande. Nytänkandet jag talar
om, som är min egen vidareutveckling av Benjamin Franklins samhällsmodell,
och som jag detaljerat redogör för och diskuterar i del III i min trilogi, innebär
sålunda att det bristtänkande, som i huvudsak gynnar en liten kapitalistisk elit,
genom att det är lånefokuserat, ersätts av ett överflödstänkande, där resurserna
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är oändliga - så länge de går till samhällsnyttiga ting, och inte spekulation. Jag
erbjuder sålunda kunskaper om ett mera utvecklat ekonomiskt samhällssystem
än Franklins, varpå det blir möjligt att på förhållandevis kort tid införa
ekonomiskt oberoende för alla amerikaner, män och kvinnor, barn och gamla,
och inte som idag, endast för en liten privilegierad grupp rika. Ja, inte bara för
amerikaner, så småningom för all världens människor. Och allt detta finansieras
utan att ett enda lån behöver tas, och utan att folket på något sätt behöver
beskattas och utan att några räntor behöver betalas.
I första instans handlar det om att till folkets fördel aktivera de möjligheter
som amerikanska konstitutionens Article 1, Section 8 redan idag ger utrymme
för, nämligen de fyra ”dörröppnarna”, som ger kongressen all makt över USA:s
penningtillverkande maskiner. Gång på gång återkommer jag till detta
avgörande initiala steg. Därmed öppnas upp för alla de fantastiska förändringar,
som jag ovan antyder.
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Kapitel 85
Jag vänder mig nu direkt till USA:s president:
Dear Mr. President!
Här är några ord riktade direkt till USA:s president på sin plats: USA har som
alla vet en idag astronomisk statsskuld (drygt 16 000 miljarder dollar). Jag
menar på fullaste allvar, att ni Mr President inom loppet av bara några timmar
kan sätta en parentes kring hela denna jättelika statsskuld. Så kraftfulla är
nämligen de logiska verktyg som modern högre matematik kan bistå med. Allt
som behövs är att med belägg hänvisa till att alla pengar, som amerikanska
staten har lånat av den amerikanska centralbanken, en rad utländska banker och
institutionella investerare, som har köpt statspapper av olika slag, grundar sig på
en serie juridiska kontraktsbrott, satta i system. I och med att detta är juridiskt
belagt och att de fyra dörröppnarna i Article 1, Section 8 i den del av
konstitutionen som reglerar kongressens maktbefogenheter aktiveras, kan
merparten av nämnda statsskuld ogiltigförklaras, vilket innebär att ett streck kan
strykas över skulderna. De juridiska kontraktsbrotten har systematiskt kunnat
ske tack vare att det existerar en lucka i lagstiftningen, inte minst i amerikansk
dito, när det gäller det initiala ägarskapet till de kolossala pengar som
ovannämnda instanser, Federal Reserve System med flera, lånar ut, till bland
annat den amerikanska staten.
Beträffande de mindre delar av den amerikanska statsskulden, där staten
har lånat pengarna av en lagligt definierad ägare, exempelvis av olika
institutionella investerare och andra i framför allt utlandet (bland annat
gigantiska statliga kinesiska investeringsfonder), som alltså lånat ut egna äkta
pengar, förhåller det sig givetvis annorlunda. Här måste återbetalningarna
givetvis ske på laga sätt, vilket lätt kan ordnas genom att amerikanska
finansdepartement ges order att sätta upp egna penningtillverkande maskiner i
statens regi (en datorterminal för tillverkning av elektroniska pengar, en
sedelpress för sedlar, US dollar), och med dessa tillverka de pengar som behövs
för att betala vad staten är skyldig nämnda legala långivare.
Jag betonar att det inte handlar om några utgifter för USA som nation
betraktad, eftersom pengar är något som skapas ur tomma intet, och därför blir
till i samma ögonblick som de skapas och att själva tillverkningen är gratis
eftersom utrustning för tillverkning av pengar med lätthet bekostas av
tillverkningsprodukten (äkta fiat-pengar). Det sannolika är att en offentlig och
polariserad diskussion kommer uppstå angående statens här vidtagna åtgärder,
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särskilt som ju dessa de facto sätter banklagen Federal Reserve Act åt sidan. Här
gäller det då att ha i åtanke att de fyra dörröppnarna i den alla banklagar
överordnade amerikanska konstitutionens Article 1, Section 8 ger staten alla
mandat och verktyg den behöver för sina åtgärder. Som jag har sagt tidigare,
måste naturligtvis allmänheten i detta sammanhang noggrant informeras och
undervisas om hur saker och ting hänger samman, och inte minst på vilket sätt
Federal Reserve Act tillkommit och att lagen strider mot både revolutionens
grundidé och mot den egentliga innebörden i konstitutionens Article 1, Section 8
(Kongressens maktbefogenheter).
Jag upprepar: Pengar tillverkas gratis ”ur tomma intet”, vilket innebär att
pengarna blir till i samma ögonblick som de skapas. Detta kan ske med maskiner
på olika sätt: tryckpressar för sedlar, stansmaskiner för mynt, datorer för
elektroniska pengar.
Genom att ge finansdepartementet order om att sätta upp bland annat en
dator, som är programmerad att tillverka elektroniska pengar, och lagligt koppla
denna till det internationella banktransfereringssystemet för elektroniska pengar,
kan sedan hur enkelt som helst exempelvis 10 000 miljarder statliga dollar, med
kongressens och presidentens mandat, knappas in och skickas iväg mot kvitto
som återbetalning till de utlånare, som väntar på sina lagligt utlånade pengar.

Avslutningsvis…
Innehållet i mina ”amerikanska” kapitel är egentligen en demonstration av hur
modern högre matematik kan appliceras på nationalekonomi, för att lösa ett till
synes olöslig moment 22, nämligen USA:s skuldsituation. Vad jag har gjort, är
att jag helt enkelt har applicerat mina kunskaper i konstitutionell matematiskt
logik på en rad av USA:s viktigaste lagar i tur och ordning: först och främst på
nationens konstitution, närmare bestämt Article 1, Section 8, sedan på banklagen
Federal Reserve Act, och därefter på de delar av amerikansk lagstiftning som
reglerar penningförfalskning, urkundsförfalskning samt stöld genom
expropriation/utmätning, även den grundad på urkundsförfalskning. Mina
slutsatser gör att jag varmt rekommenderar att USA:s makthavande kongress
och president att fortsättningsvis vid alla stora politiska överväganden, att
förutom, som redan sker, införliva åsikter från Högsta domstolen och
framstående juridisk expertis, även inhämtar synpunkter från Amerikas stora
begåvningar i konstitutionell logik, då dessa, som jag förhoppningsvis har
lyckats visa, har mycket att här tillföra många diskussioner. Eventuellt med
bistånd från världens övriga stora begåvningar i konstitutionell logik. Det
viktiga är det är den yppersta kompetensen i konstitutionell logik som rådfrågas
och gärna från flera oberoende konstitutionella logiker i en samtidighet så
svaren noggrant kan jämföras.
Därmed Mr. President, önskar jag Er och Amerikas folk av hela mitt hjärta
framgång, när Amerikas förenta stater nu, som jag hoppas, omskapas i Benjamin
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Franklins, Andrew Jacksons, Abraham Lincolns, och inte minst i amerikanska
revolutionens, anda till det som faktiskt är inom räckhåll – förverkligandet av
det förlovade landet Amerika, som alla är delaktiga av.
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