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Mærsk Mc-Kinney Møller er i en klasse for sig. Ikke alene er han en af danmarkshistorien dygtigste
forretningsmænd - og blandt de mest pressesky - Mærsk Mc-Kinney Møller er også blevet ophøjet til en

levende myte.
Med bogen Mærsk - manden og magten går de tre journalister, Peter Suppli Benson, Bjørn Lambek og Stig
Ørskov, bag om myten Mærsk. Trods skibsrederens modvilje har de skrevet en bog, der kritisk, men fair

skildrer Danmarks mest betydende og karismatiske erhvervsprofil.
På baggrund af et omfattende skriftligt materiale og hundredvis af interviews fremlægger bogen ny viden om
en række af de afgørende episoder i A.P. Møllers historie og beskriver nye sider af personen Mærsk Mc-

Kinney Møller og den virksomhed, han står i spidsen for. Hvad enten det gælder virksomhedens første skridt i
Svendborg, dens rolle under Anden Verdenskrig, spillet om Nordsøolien, købet af ØK og opbygningen af
verdens største containerrederi, salget af Berlingske Tidende, kartelsagerne eller Københavns nye operahus.

Via hidtil ukendte private breve giver bogen indsigt i Mærsk Mc-Kinney Møllers unge år, og den beskriver
skibsrederens komplicerede forhold til faderen, Arnold Peter Møller. Læserne får samtidig et unikt indblik i
den politiske magt, Mærsk Mc-Kinney Møller har udøvet over for skiftende statsministre. Endelig løfter
bogen sløret for, hvad A.P. Møller betyder for Danmark og miljøet, ligesom den afslører, hvem i familien,
Mærsk Mc-Kinney Møller har udset til sin fremtidige arvtager som leder af Danmarks største virksomhed.

 

Forlaget skriver: Bestselleren Mærsk - manden og magten udkommer
nu i en ajourført og revideret udgave, der fører historien om Mærsk

Mc-Kinney Møllers imperie frem til oktober 2005.

Mærsk Mc-Kinney Møller er i en klasse for sig. Ikke alene er han en
af danmarkshistorien dygtigste forretningsmænd - og blandt de mest
pressesky - Mærsk Mc-Kinney Møller er også blevet ophøjet til en

levende myte.
Med bogen Mærsk - manden og magten går de tre journalister, Peter

Suppli Benson, Bjørn Lambek og Stig Ørskov, bag om myten
Mærsk. Trods skibsrederens modvilje har de skrevet en bog, der

kritisk, men fair skildrer Danmarks mest betydende og karismatiske
erhvervsprofil.

På baggrund af et omfattende skriftligt materiale og hundredvis af
interviews fremlægger bogen ny viden om en række af de afgørende
episoder i A.P. Møllers historie og beskriver nye sider af personen
Mærsk Mc-Kinney Møller og den virksomhed, han står i spidsen for.
Hvad enten det gælder virksomhedens første skridt i Svendborg, dens
rolle under Anden Verdenskrig, spillet om Nordsøolien, købet af ØK

og opbygningen af verdens største containerrederi, salget af
Berlingske Tidende, kartelsagerne eller Københavns nye operahus.

Via hidtil ukendte private breve giver bogen indsigt i Mærsk Mc-



Kinney Møllers unge år, og den beskriver skibsrederens
komplicerede forhold til faderen, Arnold Peter Møller. Læserne får
samtidig et unikt indblik i den politiske magt, Mærsk Mc-Kinney
Møller har udøvet over for skiftende statsministre. Endelig løfter
bogen sløret for, hvad A.P. Møller betyder for Danmark og miljøet,
ligesom den afslører, hvem i familien, Mærsk Mc-Kinney Møller har

udset til sin fremtidige arvtager som leder af Danmarks største
virksomhed.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Mærsk&s=dkbooks

