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Til Moder Jord
med sin mangfoldighed af liv.

Måtte vi have visdom til at bevare den!
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Jeg har en drøm...
  .… om penge og samfund.
 
Penge har styret verden gennem århundreder og tvunget natur 
og mennesker til vækst og velstand – og til trældom og ruin.

Det er på tide, vi lærer os at styre dem og gør dem til redskab for 
retfærdighed, gensidighed, medmenneskelighed og omsorg!

– da vil vi kunne frigøre os fra tvangen til økonomisk vækst og 
skabe en bedre fordeling i stedet.

 – da vil vi kunne styrke vort samfunds sociale funktioner og 
fremme de fælles opgaver!

– da vil kapital, teknik og videnskab kunne underordnes 
menneskelige og økologiske hensyn og behov!

Og en overskuelig samfundsøkonomi vil give demokratiet en 
chance!

 Hvor svært kan det være?
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Kære læser

Det her skal være et forsøg på at afsløre vanviddet i den rolle, 
vi tildeler pengene – ud over den, selvfølgelig, at være et for-
træffeligt byttemiddel!

Det er samtidig et forsøg på at vise, hvad der skal til for at 
fjerne vanviddet og give pengene en mere social rolle!

– Og hvem er så forfatteren? Hvad er hans baggrund for at 
ville give et bud på, hvad kun få økonomer har kastet sig ud i?

– Men nej, jeg har ingen ph.d. i noget som helst. Jeg er en 
slags bonderøv, som i sin tid ”kom ind med firetoget”. Og som 
på grund af en øjenskade har måttet stave mig igennem til alt, 
hvad jeg ville vide.

Dette handikap – sammen med andre – gjorde, at jeg ikke 
kunne klare en akademisk uddannelse, skønt jeg var motive-
ret til det. Så jeg har måttet gøre mine egne langsommelige 
studier på egen hånd. Det havde den fordel, at jeg selv kunne 
vælge mit pensum og give mig tid til at tænke tingene igennem 
og gå i dybden – for eksempel med pengesystemets måde at 
fungere på.

Mit mål blev således ikke at skaffe mig en uddannelse og en 
karriere. Det blev mere direkte rettet mod alverdens uret og 
dårskab?

Min tilgang er filosofisk og tværfaglig. Og den er en hjerte-
sag!

Jeg vil med dette skrift blotlægge, hvorledes jeg ser kapita-
lismen forbundet med den særlige form for pengeskabelse og 
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bankpraksis, som vor verden vånder sig under. Og hvad vi kan 
sætte i stedet!

Men før jeg bevæger mig ind på det mere teoretiske i 2. del, vil 
jeg fabulere lidt omkring mit emne. Som i ”kejserens nye klæ-
der” vil jeg gerne påtage mig rollen som drengen, der gør den 
tiljublende hob opmærksom på, at kejseren ikke har noget på.

Det samme gælder nemlig for pengene: at de ikke har noget 
på! at de er tal og papir, skabt af intet – og kan forsvinde som 
intet. alligevel har man med einsteins ord gjort pengene til 
”alle tiders største tyran”. Og vi accepterer det – indtil videre.

P.S. Denne anden udgave af Det skrantende tyranni har få æn-
dringer og tilføjelser i forhold til førsteudgaven. Men er i alt 
væsentligt det samme værk.

Med venlig hilsen,
Rico Bo

ricobo@sol.dk




