
Forandring - summen av 
generasjoners handlinger og ideer.

Det som är stort och mäktigt och glänser jorden kring
Det är glömt imorgon, det betyder ingenting
Rykten förvittrar, det blir bara aska kvar
Kan komme regn, kan komme solsken
I morgon är en helt ny dag.

Allting förändras
Ingenting förblir som det var.

Rolf  Wikström – blueskongen (Fra CD: Allting förändras)

Denne teksten sier oss noe viktig. Den forteller at forandring kan skje uten at 
menneskene som berøres av forandringen kan gjøre noe med det. Imperier 
har gjennom historien gått i oppløsning uten at de som hadde makt og rik-
dom i imperiene kunne gjøre noe med det. Romerrikets oppløsning var ingen 
styrt avvikling, det gikk i oppløsning mot de styrende og rikes ønsker. Ingen i 
Romerrikets siste generasjoner kunne gjøre noe med det. Forklaringen på dette 
fenomenet ligger i samfunnets dyporganisasjon. Dyporganisasjonen består av 
tidligere generasjoners ideer og handlinger, som senere generasjoner ikke kan 
fri seg fra. 

Kapitalismens dyporganisasjon bygger på fire hjørnesteiner. Hvordan varers 
og tjenesters verdi blir til, hvordan fortjenesten blir til, hvordan samfunnets 
kapitalorganisasjon utvikler seg og hvordan kapitalens verdi utvikler seg. Kan 
samfunnet utvikle seg slik at denne dyporganisasjonen kommer i motsetning 
til samfunnets utvikling? Kan kapital som vi er vant med øker i verdi, i stedet for 
miste sin verdi?

Forfatteren, Tollef Hovig, kommer fra 1970-tallets ”tenk selv”-tradisjon. 
En tradisjon hvor man på selvstendig kritisk vis skulle vurdere ideer og 
kunnskap, for så å bearbeide kunnskapen i ens egen ideverden. Dette 
er en tradisjon som står langt fra dagens ”flink” tradisjon, hvor det er 
om å gjøre å gjengi tillært kunnskap. Grunnlaget for ideene i denne 
boka er derfor et utstrakt selvstudium og mange års grubling.

Fra religiøse ideer til nye ideer 
om menneskenes utvikling
Menneskenes ideer og handlinger i en epoke er knyttet til hverandre. Re-
ligiøse ideer, mer eller mindre evige, har dannet rammen rund all tenking 
om mennesket og naturen fra storviltjaktens tid til jordbrukets tidsalder. 
Disse religiøse ideene gjennomgår en stadig forandring i pakt med sam-
funnets behov. Den zoroastriske og den semittiske (Mesopotamia) tradis-
jonen føyes sammen til religioner fundert på én gud, (kristendom, islam, 
jødedom) med uløselige innebygde motsigelser som kommer fra de to 
tradisjonenes egenart. 

Handel, først i Hellas og senere i Europa, brakte med seg andre behov for 
kunnskap. På 1200-tallet hadde jordbruket nådd sine relative grenser i 
Europa. Handelen, som alternativ næringsvei, tvinger seg fram. Med den 
kommer et behov for ny kunnskap og vitenskap, som skal forandre ideene 
i Europa helt fram til våre dager. Fra denne tiden, fra Thomas Aquinas, 
gjennom Martin Luther og fram til vår tids filosofi, har det viktigste formålet 
med vestlig filosofi vært å forklare religionens plass i forhold til en stadig 
økende vitenskapelig kunnskapsmengde på tvers av de religiøse ideene. 
Dette religiøse tankesettet har fortsatt å dominere menneskenes ideer om 
seg selv. I første bok tas et oppgjør med dette tankesettet, og  en annen 
måte å se menneskenes utvikling på presenteres.

Fra vareøkonomi til arbeidsøkonomi
I bok 2 benyttes disse ideene til en praktisk analyse av utviklingen i høy-
inntektslandene og til å drøfte hvor veien videre kan gå. Kapitalismen og 
den sosialismen som er kjent fra land som Sovjet og Kina er forskjellige 
organisasjonsformer bygget på knapphet av varer og tjenester, og har det 
felles at de er vareøkonomier. En annen samfunnsorganisasjon vil først bli 
mulig når denne knappheten, relativt sett, overvinnes og blir erstattet av en 
arbeidsøkonomi. Utviklingen fram dit og ideer om hvordan en ny samfunn-
sorganisasjon kan se ut er tema i andre bok.
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