Kapitel 1 Bankernas konton innehåller inte kronor
Det kan vara svårt att acceptera är att bankernas pengar, dvs kontoinnehav dör när banken betalar
sin fiktiva skuld . Jag skriver fiktiva då banken inget lånat ut (se citaten av ekonomiprofessorerna
Richard Werner och .Hyman Minsky ovan).
Jag tänkte därför försöka förklara varför bankernas pengar i form av kontopåhitt dör För att göra
det mer konkret börjar jag med ett exempel där guld är pengar. Det här blir nog överpedagogiskt
men hoppas ni står ut ändå.
Enligt den gamla guldsmedshistorien så kom folk in till guldsmeden och lämnade in sitt guld och
fick ett kvitto på guldet. Skuldlappen som guldsmeden skrev ut cirkulerade sedan som pengar i
samhället då de var enklare att hantera än guld. Mao fanns det två typer av pengar som cirkulerade i
samhället
1) Själva guldet
2) Skuldsedeln som guldsmeden skrev ut på guldet
När någon kom in till guldsmeden med en skuldlapp fick innehavaren guld av guldsmeden och
skuldlappen revs sönder.
1) Själva guldet
2) Skuldsedeln som guldsmeden skrev ut på guldet
Mao penningmängden i form av skuldsedlar ”dog” när guldsmeden betalade sin sin skuld och
skuldlapparna revs. Dvs penningmängden i samhället minskade.
Guldsmeden skrev och ”lånade ut” en massa skuldsedlar på guld han inte hade så att till slut bestod
nästan hela penningmängden av skuldsedlar på guld och nästan inget guld. Vid en bankrusning då
folk vill ta ut sitt guld uppdagades bedrägeriet.
Sammanfattning, so far:
Hoppas att ovan klart visar att:
1) skuldsedeln på guldet ”dog” när skuldsedeln revs sönder när guldsmeden betalade sin skuld
och
2) att penningmängden då också minskade.
Bankerna har satt upp precis samma system idag. Allt man i princip behöver göra för att ersätta
orden guldsmed ovan med bank och ordet guld med kronor.
Folk kom in till banken och lämnade in sina kronor i form av sedlar och mynt . Kunden fick ett
skuldkvitto på kronorna (idag i form av ett kontobesked).. Skuldlappen som banken skrev ut
cirkulerade sedan som pengar i samhället istället för kronor . Mao finns det två typer av pengar som
cirkulerade i samhället
1) Själva kronorna
2) Skuldsedeln som banken skrev ut på kronorna (ditt kontoinnehav)
När någon tar ut kronor från banken (genom t.ex bankomaten) rivs skulden banken har till kunden.
Mängden pengar i samhället minskar mao när banken betalar, dvs dödar, sin skuld – se nedan.
1) Själva kronorna
2) Skuldsedeln (kontoinnehavet) som banken skrivit ut på kronor.
Bankerna har skrivit ut massa skuldsedlar på kronor (dvs kontopåhitt) som de ”lånat ut” så att
nästan hela penningmängden består av bankernas skuldsedlar på kronor och nästintill inget av
penningmängden längre är kronor..

:
Vad har vi lärt oss:
1) När banken betalar sin skuld till kontoinnehavaren rivs den digitala skuldsedeln och motsvarande
belopp av penningmängden dör. Detta är analogt med att guldsmeden rev sönder skuldkvittot när
kunden kom och hämtade ut sitt guld – färre skuldkvitton cirkulerade ju då i samhället – dvs
penningmängden minskade.
2) Bankerna har ”lånat ut” sina egna skuldsedlar på kronor de inte har så att nästan hela
penningmängden numer består av bankernas skuldsedlar (kontoinnehav). Detta är analogt med att
guldsmeden lånade ut en massa skuldsedlar på guld han inte hade.
3) Vid en bankrusning kan inte banken betala sina skulder till kontoinnehavarna och bankomaterna
stängs illa kvickt. Detta är analogt med att att guldsmeden inte kunde betala sina skulder när många
kunder samtidigt kom för att kräva ut sitt guld.
4) Bankerna har mao satt hela samhället i skuld genom att ”låna ut” bankens egna skuld på kronor
(precis såsom guldsmeden som ”lånade ut” skuldsedlar på guld han inte hade – skuldsedeln var ju
guldsmedens skuld på guld – skuldsedeln i sig kunde ju aldrig VARA guld).
Det funkade inte så bra för guldsmeden att inbilla kunden att skuldsedeln i sig var guld men
bankerna har snurrat upp folk så mycket att de flesta faktiskt tror att de håller kronor på sitt
bankkonto. Guldsmeden hängdes upp i lyktstolpen när bedrägeriet uppdagades. När bankernas
bedrägeri håller på att haverera är bankerna ”to big to fail”.

Kapitel 2
Bankernas pengar dör när banken betalar sin skuld
I föregående kapitel beskrevs hur bankernas pengar dör. Kanske kan det vara bra att läsa den innan
man läser den här då detta inlägg bygger på att man förstår att bankernas pengar är skuldsedlar på
kronor och INTE kronor.
Guldsmedens skuldsedlar på guld var ju inte guld i sig själv – skuldsedeln var av papper och var
guldsmedens skuld till innehavaren på guld. I bästa fall kunde innehavaren av skuldsedeln få ut sitt
guld och skuldsedeln rivas (under förutsättning att guldsmeden inte skrivit fler skuldsedlar än det
fanns guld). Observera att när guldsmeden betalade sin skuld revs skuldsedeln sönder och dödades
och existerade inte längre som betalmedel – dvs en del av penningmängden dödades av att
guldsmeden betalade sin skuld.
I ovan fall fanns bara en skuld – den skuld som guldsmeden fick när skuldsedeln skrevs. Den som
lämnade in guldet till guldsmeden hade ingen skuld till guldsmeden.
Guldsmeden fick sedan för sig att ”låna ut” skuldsedlar på påhittat guld som inte existerade. Både
guldsmeden och den som ”lånade” skuldsedeln blev då i skuld på samma mängd guld som aldrig
existerat, Men endast guldsmedens skuldsedel accepterades som pengar i samhället – kundens
påhittade ”skuld” på det ickeexisterande guldet räknades inte in i penningmängden. Jag försöker vis
det med bilden nedan.

Man kan ju ha åsikten att Nisse måste varit riktigt korkad som skrev på ett skuldavtal på att han
”lånat” 100 gram guld när han i verkligheten aldrig lånat något alls av guldsmeden Lurifax. Och
troligen skulle aldrig upplägget ovan fungerat då Nisse med största sannolikhet skulle kollat på
guldsmedens skuldsedel och sagt:

-”Men det här är ju inget guld! Det här är ju bara en grön papperslapp som jag ”lånat”!”
Om guldsmeden ”lånade ut” sina påhittade skuldsedlar skedde det troligen genom bulvaner för att
bedrägeriet inte skulle bli för uppenbart.
Som sagt, hade Nisse gått med på ovan upplägg hade folk i nutid troligen sett honom som extremt
naiv och godtrogen. Men faktum är att det är just detta upplägg som dagens banker har när de ”lånar
ut” kronor de inte har. Det är bara att byta ut guld i bilden ovan mot kronor för att visa att bankerna
de facto sysslar just med samma bedrägeri som guldsmeden Lurifax försökte sig på. Hoppas det
framgår av bilden nedan.

Av bilden framgår också att endast bankens skuld (Nisses kontoinnehav) kan användas som pengar.
Skuldpappret Nisse skrev på kan inte användas som allmänt betalmedel.
Säg nu att Nisse hittar en plastkasse med 1 miljon kronor i tusenlappar hos sin döda moster Hilda
precis samtidigt som han skrev på ”låneavtalet” till banken Lurifax. Nisse tar med sig kassen till
banken och betalar av sin påhittade skuld på 1 miljon kronor till banken. Nisses skuld till banken
stryks då som bilden visar nedan.

Men Nisse har fortfarande kvar sitt kontoinnehav hos banken, dvs bankens skuld till Nisse kvarstår
och kan fortfarande användas som pengar i samhället. Dvs penningmängden minskar bara när
banken betalar av sin skuld till Nisse. Om Nisse bara hittar tillräckligt med kronor kan Nisse döda
sin påhittade skuld till banken utan att bankens skuld till Nisse påverkas.
Om Nisse däremot betalar banken med sitt kontoinnehåll dödas både bankens och Nisses påhittade
skulder på den miljon kronor som aldrig fanns. Hoppas det framgår av bilden nedan.

Så sammanfattningsvis. Pengar i form av bankernas digitala skuldsedlar (kundens kontoinnehav)
försvinner endast om banken betalar sin skuld då kontot alltid är bankens skuld och inte kan dödas

annat än genom att banken betalar sin påhittade skuld till kontoinnehavaren. Detta är analogt med
guldsmeden som skrev skuldsedlar på guld som sedan cirkulerade i samhället som pengar – när
skuldsedeln revs sönder av guldsmeden fanns den inte längre.
“Banking is not money lending; to lend, a money lender must have money”
– Ekonomiprofessor Hyman Minsky

Kapitel 3
Bankerna ”lånar ut” sina egna skulder enligt Bank of England
Vi har sett i tidigare kapitel att banken inte lånar ut kronor. Det banken ”lånar ut” är sin egen skuld
på kronor. Vi visade också att detta är analogt med att guldsmeden ”lånade ut” sin egen skuld på
guld såsom bilden visar nedan.

Vi kom även fram till att Nisse troligen aldrig skulle gå på det bedrägeriet från guldsmeden. Nisse
skulle kolla på skuldsedeln och säga:
-”Men det här är ju inget guld! Det här är ju bara en grön papperslapp som jag ”lånat”!”
Men i dagens system är detta precis vad bankerna gör. Banken påstår sig ”låna ut” kronor till kontot
men det banken i verkligheten gör är att den ”lånar ut” (vilket är ett totalt missbruk av ordet då
banken inget ”lånar ut” alls – lika lite som guldsmeden i exemplet ovan) sin egen skuld på kronor.
Både den bankanställde och kunden tror dock att att kunden lånar kronor.
Det är ju enkelt att snabbt komma till den slutsatsen då
1) Kundens konto står alltid på bankens skuldsida på balansräkningen
2) När du går till bankomaten så betalar banken skulden den har till dig genom att du får kronor i
handen
Ovan är rent logiska argument som bevisar att banken omöjligt kan låna ut kronor till konton.
Tyvärr har i synnerhet ekonomer svårt för logik då de blivit så totalt hjärntvättade till att tänka som
de blivit tillsagda – det enda de lyssnar på är vad auktoriteten säger åt dem att tro och tänka. Så
ovan logiska argument duger inte för att övertyga ekonomer. Vi tar därför och visar att även Bank of
England säger att ovan är rätt.
På sid 3 i rapporten över hur pengar skapas skriver Bank of England:

“Bank deposits are simply a record of how much the bank itself owes its customers. So they are a
liability of the bank, not an asset that could be lent out.”
Översatt:blir det:
“Kontoinnehav är helt enkelt en sammanfattning av vad banken är skyldig sina kunder. De är en
skuld banken har, inte en tillgång som kan lånas ut.”
Här skriver mao BoE att det enda som kan finnas på ett kundkonto är bankens skuld.
http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prerelease
moneycreation.pdf
På sid 1 i samma skrift skriver BoE hur banken skapar ”lån” :
”The reality of how money is created today differs from the
description found in some economics textbooks:
• Rather than banks receiving deposits when households
save and then lending them out, bank lending creates
deposits.”
Här skriver BoE att bankens ”utlåning” skapar kontoinnehållet. Men enligt vad BoE skrev ovan är
ju kontoinnehavet inget annat än bankens skuld. Vi har därmed, med BoE egna ord, visat att det
enda banken kan ”låna ut” till kontot är bankens egna skuld som banken själv skapar vid
”lånetillfället”.
Och, återigen är detta analog med bilden ovan där Nisse ”lånar” guldsmedens skuldlapp av Lurifax
(skuldlappen är ju guldsmedens skuld på guld ) men skriver ett avtal om att han ”lånat” 100gram
guld av Lurifax. Bankerna gör exakt samma sak, fast enheten är kronor istället för guld – banken
lurar i kunden att kunden ”lånar” kronor men i verkligheten ”lånar” banken bara ”ut” sin egen
skuld.

Kapitel 4
Ska vi ha ett skuldmaximerande eller skuldminimerande samhälle?
Vi har i de tidigare kapitlen rent mekaniskt gått igenom hur bankerna ”lånar ut” sina skulder till
konto och att det finns två olika sorters pengar i penningsystemet.:
1) Kronorna som Riksbanken skapar
2) Bankernas konton som innehåller bankernas skulder till kontoinnehavarna (banken kan betala
sina skulder till kontoinnehavarna genom att kunden gör t.ex kontouttag och får kronor i handen)
Vad är det då för skillnad i egenskaper på dessa två olika orters pengar? Jag tycker att det även här
bäst att inte börja ha en massa filosofiska diskussioner om vad pengar är. Det riktiga, enligt mig är
att man även här utgår från vad pengar är avsedda att göra. Vad gör man då med pengar? Jo, man
betalar skulder - man betalar kompisen man är skyldig, man betalar affären för att man handlade
mat etc. Så pengars huvudsakliga mekaniska funktion är extremt enkel:
Pengar ska döda skulder och inte föda skulder.
Vad är då skillnaden mellan statens kronor och bankernas sk ”utlåning” till konton och vilka olika
konsekvenser har de?
1) Vi börjar med kronorna som staten kan skapa utan att någon sätts i skuld och spendera ut till
allmännyttiga ändamål. Säg att staten skapat en 1000-lapp. Då gällde följande:
Du ger Nisse din 1000-lapp och skulden mellan er dödas. Nisse kan sedan använda 1000-lappen för
att döda sin skuld till Ulla, osv. 1000-lappen kan sedan fortsätta cirkulera i samhället och döda
skulder så att mängden skulder minskar i samhället. 1000-lappen fungerar som en katalysator – den
dödar skulder och rensar samhällets sammanlagda skuldbörda – 1000-lappen förtärs inte när den
vandrar runt och dödar skulder – den är permanent och förintas inte när den utför sitt reningsarbete
mellan människor, i mataffären eller vart den nu reser.
Vi kollar nu in:
2) Bankerna skuldsättande konto”utlåningar” (återigen – det är inga lån).
Som vi sett föder bankerna skulder genom att ”låna ut” sina egna skulder. Någon måste sätta sig i
skuld för att dessa pengar ska finnas. Vi kan förvisso betala varandra genom bankernas kontosystem
(hur det rent mekaniskt går till ska vi ta i senare kapitel). Men själva skapandet av bankernas pengar
i form av kontopåhitt måste ske genom att banken föder skulder. Då bankernas enda vara är just
utlåning av sina egna skulder så ligger det i bankens intresse att maximera skuldsättningen i
samhället så mycket som möjligt. Till slut är hela samhället så skuldsatt av bankerna att hela
systemet inte längre kan bära mer skuld.
Vi har också sett att bankerna pengar dör när de påhittade "lånen" betalas tillbaka. Så bankerna
måste hela tiden jaga nya skuldslavar för att dessa pengar ska födas som kan ersätta de som dödas.
Systemet rasar ihop och det blir depression om inte mängden skuldslavar ökar och penningmängden
minskar (i USA minskade penningmängden på 30-talet med en 1/3 efter att bankerna på 20-talet fött
masor av sina skuldpengar - depressionen berodde på detta enligt bl.a Friedman)

Idag består penningmängden till 97% av skulder som bankerna fött och skuldfjättrat samhället med.
Endast 3% av penningmängden är kronor.
Valet vi har framför oss är egentligen väldigt enkelt:. Antingen kan vi välja att pengar ska skapas
1) av bankerna där skuldmängden och skuldslaveriet i samhället hela tiden ökar tills dess hela
systemet, ja hela världen, går på knä av skuldbördan. All denna skuld har bankerna, som sagt, hittat
på från intet genom bankernas kontopåhittande.
eller vi kan välja
2) Ett system där staten skapar skuldfria permanenta pengar, både i fysisk form (sedlar och mynt)
och i digital from. Dessa skulle fungera som de katalysatorer jag beskrev ovan. Skulderna i
samhället skulle vartefter rensas ut och skuldbördan för hela samhället skulle minska.
Förenklat kan valet också uttryckas så här:
Antingen väljer vi:
1) Ett skuldmaximerat samhälle där bankens fortsätter föda skulder från ingenting genom
kontopåhittande
eller
2) Ett skuldminimerade samhälle där statligt utgivna skuldfria pengar gör det pengar är avsedda att
göra – betala och döda skulder vartefter de uppkommer.
Det handlar inte om höger eller vänster. Affärsidkare, städare, undersköterskor, jurister, poliser,
militärer – ja alla – drabbas av bankernas parasitism genom penningsystemet.
Hur ska vi då kunna bygga om det nuvarande systemet så att pengarna skapas skuldfritt så att vi kan
få pengar som fungerar som skuldrensnings-katalysatorer.? Att bankerna ska tas ifrån rätten att
låtsas ”låna ut” bankens egna skulder är ju tämligen uppenbart. Men för att förstå hur det rent
praktiskt ska gå till måste vi gå djupare ner i mekaniken hur penning och betalsystemet fungerar .
Även här tror tror jag det är enklast att bara rent mekaniskt gå igenom systemet – förhoppningsvis
maximalt enkelt – för så svårt är det inte. Men mer om det i nästa kapitel.
Nobelpristagaren i kemi, Fredrick Soddys studerade penningsystemet och förstod det här och hade
helt rätt i att enda alternativet är att skapa ett ärligt penningsystem.
“There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system
in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and
growth.
An honest money system is the only alternative.”
Han skrev också:
”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the
World was ever called upon to destroy.”

Kapitel 5
Hur vi betalar varandra med bankernas skulder
Vi har i tidigare kapitel sett att bankerna ”lånar ut” sina egna skulder och att det vi har på kontona
inte är kronor och att bankerna på så sätt kan skuldsätta hela samhället.
När vi betalar varandra genom konton så betalar vi mao varandra med bankerna skulder. Hur går det
till? Jag tänkte visa det nedan. Jag tror att det är lättare att gå igenom bilderna i turordning än att jag
skriver en massa. Se det som en (tråkig?) serietidning.
1) Skulder och kronor hos banken

2) Vad som händer när Nisse plockar ut 1000kr från bankomaten (se bild nedan)

3) Om banken har lite med sedlar och mynt

4) Vad händer om många kontokunder kräver att banken ska betala sina skulder samtidigt? (se bild
nedan)

5) Säg att Nisse ska överföra 1000 av sitt innehav av bankskulder genom kontot för att betala Ulla

6) Då Swedbanks inte ser SEB:s skulder som pengar kommer nedan hända

Ovan kan tyckas trivialt men de flesta ekonomer har faktiskt ingen aning om att ett kundkonto inte
kan innehålla annat än bankens skuld. Då ekonomer i allmänhet , såsom jag skrivit tidigare, inte
accepterar logik som grund för förståelse måste man styrka ovan med någon ”auktoritet”. Och det är
precis vad Bank of England gör i den rapport jag hänvisat till i tidigare kapitel. Nedan bild är analog
med det jag visat ovan - från sid 6 i BoE-rapporten:

http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prerelease
moneycreation.pdf

Kapitel 6
Hur vi kan börja använda kronor som betalmedel igen genom kontosystemet.
Som vi såg i föregående kapitel använder vi bankernas skulder för att betala varandra. Vi såg också
det paradoxala i att bankerna själva inte ser varandras konton som pengar. Vi tar och tittar på sista
bilden igen:

Vi har tidigare sett att staten kan skapa skuldfria kronor och att kundernas kontoinnehav inte är
kronor. Vi har vidare sett att folk, företag, stat, kommuner etc måste ”låna” bankernas skulder
varvid allt blir skuldsatt av bankerna.
Det ligger givetvis i bankernas intresse att få folk att tro att betalsystemet måste vara uppbyggt på
detta sätt och att alla pengar måste vara skuld till bankerna. Men kontantbetalningar är ett exempel
på att betalningar inte alls behöver ske genom att någon är skuldsatt till banken och att banken
agerar mellanhand . I nedan bild betalar Nisse Ulla 1000kr utan att någon bank är mellanhand.

Skulle det gå att betala genom kontosystemet utan att använda bankernas kontopåhitt som de
skuldförslavar allt med? Jo, om alla hade konton på Riksbanken skulle alla kunna ha kronor där och
kunna använda dessa för att betala varandra. Se bilden nedan:

Bankerna är mao helt onödiga parasitära mellanhänder som tvingar samhället i skuld för att vi ska
använda deras kontosystem och deras skulder (=kundens kontoinnehav) som pengar. 1925 skapades
Postgirot just för att kringgå bankerna precis på ovan sätt. 2002 köpte Nordea upp Postgirot och

stängde den dörren. Numer har storbankerna monopol på kronorna på Riksbankskontona och
allmänheten (inte ens staten) kan betala med kronor längre genom kontosystemet – alla betalningar
måste gå genom bankernas kontosystem.
Så lösningen är mycket enkel:
Alla konton ska vara Riksbankskonton där skuldfria kronor kan existera och bankerna ska inte ha
rätt att få skapa kontosystem vid sidan om där de ”lånar ut” sina egna skulder och låtsas som om de
lånar ut kronor. Även bankernas ska ha Riksbankskonton. Bankerna skulle då kunna syssla med
vad de låtsas syssla med nu – låna ut kronor. Det skulle ske såsom bilden nedan visar.

