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Bedraget – Sagen om Nordisk Fjer Charlotte Langkilde Hent PDF Natten til den 18. november 1990 begår
Johannes Petersen selvmord. Dagen efter går Nordisk Fjer i betalingsstandsning, og i de følgende måneder
oprulles danmarkshistoriens største erhvervsskandale med svindel og gæld for flere milliarder kroner.

Historien om Nordisk Fjer handler om en hæderkronet, solid dansk virksomhed, som blev spundet ind i et så
kompliceret net af bedrag, at hverken medarbejdere, bestyrelse, revisorer eller medier dengang forstod,
hvordan det hang sammen, og også efterforskningen havde efterfølgende svært ved at trænge til bunds i

sagen.

Historien kan nu endelig fortælles: om skuffeselskaber med eksotiske adresser, der skulle holde selskabets
værdier kunstigt i vejret; om maskiner, der blev købt og leaset frem og tilbage; om hønsefjer, der på mystisk
vis forvandlede sig til edderdun på sørejsen fra København til Singapore. Og om to magtmennesker, som
styrede forretningen med fast og ubarmhjertig hånd: direktør Johannes Petersen og hans højre hånd og

efterretningschef, bogholderen Inga Lydia Rasmussen.

Ny udgave af bestselleren med et efterskrift, hvor forfatteren fortæller om nye detaljer og historier, der kom
frem efter bogens udgivelse i september 2013.

"En af de bedste erhvervsbøger, jeg nogensinde har læst. Jeg er næsegrus, og jeg kvitterer med seks stjerner,
og det har den fortjent." ******

- BØRSEN

 

Natten til den 18. november 1990 begår Johannes Petersen selvmord.
Dagen efter går Nordisk Fjer i betalingsstandsning, og i de følgende
måneder oprulles danmarkshistoriens største erhvervsskandale med

svindel og gæld for flere milliarder kroner.
Historien om Nordisk Fjer handler om en hæderkronet, solid dansk
virksomhed, som blev spundet ind i et så kompliceret net af bedrag,
at hverken medarbejdere, bestyrelse, revisorer eller medier dengang
forstod, hvordan det hang sammen, og også efterforskningen havde

efterfølgende svært ved at trænge til bunds i sagen.

Historien kan nu endelig fortælles: om skuffeselskaber med eksotiske
adresser, der skulle holde selskabets værdier kunstigt i vejret; om
maskiner, der blev købt og leaset frem og tilbage; om hønsefjer, der

på mystisk vis forvandlede sig til edderdun på sørejsen fra
København til Singapore. Og om to magtmennesker, som styrede
forretningen med fast og ubarmhjertig hånd: direktør Johannes

Petersen og hans højre hånd og efterretningschef, bogholderen Inga
Lydia Rasmussen.

Ny udgave af bestselleren med et efterskrift, hvor forfatteren
fortæller om nye detaljer og historier, der kom frem efter bogens

udgivelse i september 2013.



"En af de bedste erhvervsbøger, jeg nogensinde har læst. Jeg er
næsegrus, og jeg kvitterer med seks stjerner, og det har den fortjent."

******
- BØRSEN
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