
Hells Angels på medeltiden
Under senare delen av medeltiden växte 
den internationella handeln. Den var dock 
förenad med stora problem, eftersom 
medeltiden var en osäker tid: Under 
romersk tid gällde en inre fred inom riket, 
pax romana. Den romerske patriciern 
levde i en obefäst villa med några vakter. 
Den medeltida adelsmannen däremot såg 
sig tvungen att bygga en befäst borg och 
anställa en mindre armé.
 Det var extra osäkert att transportera 
mynt. Dels fanns det rövare, men också en 
mängd lokala furstar som ville ha tullar, 
skatter eller andra avgifter (en transport 
längs Rhen kunde innebära över hundra 
tullstationer). Ofta motiverades avgifterna 
till den lokale fursten med beskydd av 
köpmannen. Om det påminner dig mer 
om Hells Angels än om riddarna kring 
runda bordet, är du inte helt fel ute.

Banker med ränteförbud
Den ökade handeln ökade rikedomen hos 
köpmännen. Det blev allt mer nervöst att 
ha sin förmögenhet i en kista i källaren. 
Antagligen skulle du också sova dåligt 
om natten om alla dina tillgångar, från 
pensionsförsäkringar till aktiefonder, 
er sattes med en kista oförsäkrade guld
mynt i käll aren.
 I Florens och Genua började vissa köp
män som redan hade anställda vakter,  
till exempel guldsmeder, erbjuda sig att 
förvara guld eller silver. I dessa förbanker 
fanns ingen inlåningsränta – du som in
sätt are betalade för tjänsten att guldet 
skyddades. 
 Och idag är vi i stort sett tillbaka där, 
förvånansvärt många människor accept
erar ingen eller en extremt låg ränta. I 

Tyskland förs diskussioner om negativ 
inlåningsränta, och då har vi backat 600 
år i tiden.
 Att dessa förbanker i praktiken erbjöd 
negativ ränta var motiverat eftersom det 
var deras enda inkomst. De lånade näm
ligen inte ut pengar: Påven förbjöd kristna 
människor att ta ut ränta, alltså fanns det 
inget att tjäna på utlåning. 
 Självklart fick du ett kvitto på din insätt
ning. Och som smart finanskille i Florens, 
kom du snart på att det var onödigt att 
hämta ditt guld för att betala silkessälja
ren från Venedig. Det räckte att ge honom 
kvittot på guldet, så kan han hämta det 
själv. Eller också använde han i sin tur 
kvittot för att betala ullen han skulle ha 
med sig tillbaka. Och kvittot hade därmed 
i praktiken blivit en sedel.

De första internationella överföringarna
Mindre nogräknade guldsmeder, dåtid
ens Bernie Madoffs, började skriva ut fler 

kvitton än vad de hade guldmynt. 
Checkar utan täckning, helt enkelt. Med 
det fungerade ändå bra, så länge inte alla 
som deponerat guld ville ha ut det samtid
igt. Vilket påminner obehagligt mycket 
om hur en bankkris kan skapas så här 
600 år senare.
 Vissa av de riktigt stora köpmännen i 
Florens, som familjen Medici, internation
aliserar systemet. Eftersom de har lokal
kontor i Brügge, London och Paris kan  
de erbjuda internationella pengaöver
föringar: Du sätter in en viss mängd guld i 
Florens och får ett kvitto. Det kan du lösa 
in mot en (något mindre) mängd guld i 
Brügge. Och du behöver inte dela med dig 
till varken rövare eller baroner på vägen.
 Du kan lugnt sitta vid din laptop (det 
fanns speciella reseskrivbord på 1400
talet, perfekta för den fräsige finansman
nen i  farten) och planera en corner på 
venetianskt silke.
 Inte mycket nytt under solen.
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Precis som för vetenskap, filosofi och demo
krati börjar även pengarnas historia i antik
ens Grekland. För att vara exakt på 500talet  
f.Kr. i staden Efesos, belägen vid nuvarande 
Turkiets västkust (turkarna började bosätta 
sig i Turkiet på 1 000talet e kr).  Efesos var en 
av de viktigaste handelsmetropolerna i antik
ens Grekland och regerades när vår historia 
börjar av kung Kroisos, eller Krösus som han 
ofta kallas. 

Kung Kroisos dilemma
Kung Kroisos hade uppmärksammat ett pro
blem. Man hade övergått från ren bytes handel 
(hundra höns mot en oxe) till att använda ädla 
metaller som en sorts valuta, vilket förenklade 
saker. Men det skapade nya problem. 
 Om du vill köpa mina oxar för ett guld
stycke, hur vet jag att du inte fubbat med vikt
erna eller guldets renhet? Kung Kroisos löste 

problemet genom att mynta guldet; stämpla 
guldstycken och själv garantera styckets vikt 
och renhet. Kungens garanti symboliserades 
genom att hans namn och bild präglades på 
guldstycket.
 Kungens – eller statens – garanti är förresten 
anledningen till att falskmynteri historiskt 
bestraffats ytterst strängt. Falskmyntaren är 
inte en vanlig bondfångare, utan någon som 
medvetet både missbrukar och undergräver 
kungens auktoritet och trovärdighet. Att 
härskaren själv ibland fuskar med pengarna 
– som romerska kejsare under imperiets ned
gångstid – är givetvis en helt annan sak. Fast 
även kejsarna fick sitt straff i form av några av 
historiens första inflationskriser.
 Myntat guld, silver eller koppar skulle 
vara det enda alternativet till ren byteshandel 
under de närmaste 2000 åren, fram till renäss
ansen på 1400talet e.Kr. 

I dessa tider av allt mer komplexa finansiella instrument kan det vara uppfriskande 
att ta en titt på hur allt började. Och upptäcka att vissa saker är sig ganska lika.  
Till exempel accepterade renässansens finansfurstar noll i ränta på insatt kapital.
Följ med på en resa till antikens Grekland och renässansens Florens.
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Nollränta på sparkapitalet 
var motiverat för 600 år sedan.

Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. 
Informationsbroschyr och faktablad kan kostnadsfritt laddas ner på www.aktieansvar.se eller beställas på 08-588 811 00.

Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. 
Informationsbroschyr och faktablad kan kostnadsfritt laddas ner på www.aktieansvar.se eller beställas på 08-588 811 00.

KOLL AGE AV RODR IGO TORRES, BR AS IL IEN


