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Det skrantende tyranni Rico Bo Hent PDF Denne lille sag har været længe undervejs – lige siden jeg tilbage i
70’erne hørte om JAKs brug af andelspenge under tredivernes krise, begyndte jeg at fordybe mig i mysteriet
omkring penge og disses rolle i samfundsøkonomien. Det blev til et manuskript, som jeg kaldte ”Lykken – og
hvordan vi finansierer den”. Det blev aldrig trykt, men jeg fik forfatteren Villy Sørensen til at se på det. I sit

svar til mig skrev han blandt andet:

”Jeg kan sympatisere med det meste og finder især de økonomiske afsnit fængslende. Det er en enkel, men
tilstrækkelig indgående redegørelse for den indviklede måde, vi ødelægger tilværelsen og naturen på.”

Da forlaget (Spektrum) ikke mente, der var salg i det, blev det lagt til side. Tiden (1989) var måske ikke til
det dengang. Med finanskrisen er manuskriptet hentet frem igen. Jeg har ændret og bearbejdet teksten, men

temaet er det samme, og dens budskab er højaktuelt:

Finanskapitalen ligger på valen, og det er hen i vejret at give den kunstigt åndedræt.
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