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Penge og positioner Hans Edvard Teglers Hent PDF PENGE OG POSITIONER skildrer mennesker og
magtforhold i Danmark, der ikke kontrolleres af staten og det offentlige. Det private Danmark domineres af

store virksomhedskoncerner, storbanker og forsikringsselskaber, som alle forsøger at påvirke
samfundsudviklingen i deres retning.

I bogen analyserer Hans Edvard Teglers magtforholdene inden for landbrug, industri, handel og transport. På
baggrund af præcise rapporter og oplysninger forsøger han at besvare spørgsmålene om, hvem der egentlig

sidder på magten i Danmark.

PENGE OG POSITIONER giver et unikt indblik i de private virksomheder, institutioner og organisationer i
Danmark. Bogen stiller skarpt på både de magtfulde direktører, de gamle mænd i bestyrelserne, nye

kapitalister og de stærke meningsdannere i mediebilledet og i den offentlige debat.

Hans Edvard Teglers (1925-1988) var forfatter, debattør og tidligere modstandsmand. Han har både skrevet
samfundskritiske romaner og debatbøger, men han er mest kendt for sine kritiske analyser af magtspillet og

de forskellige institutioner i Danmark.
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