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Andre folks penge Niels Sandøe Hent PDF Andre folks penge er en fantastisk rejse med ejendomsspekulanter
og pantebrevshandlere fra en ejendomsmesse i Cannes, gennem en stribe danske banker og via et nedslidt

fynsk indkøbscenter ind i hjertet af København.

Rejsen foregik i en periode, hvor de økonomiske tyngdelove var sat ud af kraft. Den blev betalt med andre
folks penge og var med til at sende Danmark ud i en historisk økonomisk krise. Eksempelvis opbyggede en
række spekulanter en pyramidespilslignende handel med ejendomme, der fik priserne til at stige til så luftige

højder, at værdierne faldt sammen som en soufflé, da der ikke længere var penge nok til at finansiere
vanviddet.

Journalisterne Niels Sandøe og Thomas G. Svaneborg markerede med udgivelsen af Andre folks penge i 2013
femårsdagen for Finanskrisens ankomst til Danmark med en kortlægning af krisen og en undersøgelse af,

hvad der førte til en række bankers fald.

I 2014 fulgte en revideret anden udgave, og nu foreligger denne tredje udgave. Den er opdateret frem til
september 2016 og er udvidet med fem nye kapitler og tre nye temasider: Med ny viden fra talrige retssager
og nye interviews kommer vi endnu tættere en forklaring på, hvorfor vi i Danmark blev langt hårdere ramt af

Finanskrisen end såvel vores skandinaviske som tyske naboer.
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