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Finanskrisen Søren Ellemose Hent PDF I 2008 blev den økonomiske verdensorden rystet, og milliarder af
dollar, pund, euro og kroner forsvandt i den blå luft. Flere års eufori på både aktiemarkedet og boligmarkedet
blev til konkurser, betalingsstandsninger, tvangsauktioner, usælgelige boliger og nærmest værdiløse aktier.

”Finanskrisen - forblændelse, forglemmelse og forgældelse” er fortællingen om den finansielle krise anno
2008-09. Bogen beskriver hændelserne og søger at forklare sammenhængene i det finansielle system, og

hvorfor det gik så galt.

Bogen handler om stærkt risikable subprimelån på det amerikanske boligmarked, der bragte verdens
finansielle system på randen af kollaps. Her fortælles om den danske bankkrise, den islandske gejserøkonomi,

it-bobler, højtlønnede bankdirektører og kyniske spekulanter, der så fondsbørsen som et økonomisk
tagselvbord.

Finanskrisen præsenterer den historiske baggrund for de stadig mere voldsomme udsving i det finansielle
system og forklarer, hvorfor aktiemarkedet ikke fungerer. Finanskrisen er historien om menneskelig

forblændelse, irrationelle investorer, flokmentalitet og grådighed, som gang på gang har skabt finansielle
bobler, der uundgåeligt brister.

Søren Ellemose er en af Danmarks mest kompetente skribenter om økonomi og erhvervshistorie. Bogen
henvender sig til enhver, der har mærket finanskrisen – som forbruger, boligejer, aktionær eller

pensionsopsparer.
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