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Mærsk - manden og magten Bjørn Lambek Hent PDF Mærsk – manden og magten er den første bog, der går
bag om de myter, der omgiver danmarkshistoriens største erhvervssucces, skibsreder Mærsk Mc-Kinney
Møller.
Baseret på flere hundrede kilder, hidtil ikke offentliggjorte dokumenter og private breve går de tre Politikenjournalister Peter Suppli Benson, Bjørn Lambek og Stig Ørskov tæt på privatmanden og forretningsmanden
Mærsk Mc-Kinney Møller og leverer en nuanceret og fascinerende beretning om hans liv og levned.
Bogen afdækker Mærsk Mc-Kinney Møllers opvækst og baggrund, herunder det komplicerede forhold til
faderen Arnold Peter Møller.
Mærsk – manden og magten afslører nye detaljer om det blå imperium og Mærsk Mc-Kinney Møllers
forretningsrecept. Bogen beskriver skibsrederens ledelsesmetoder og giver en detaljeret gennemgang af hans
største sejre og nederlag. Undervejs bliver læserne ført ind bag kulisserne på en række af de seneste 100 års
væsentligste politiske og økonomiske begivenheder.
Bogen giver et enestående indblik i, hvordan Danmarks største virksomhed agerer over for konkurrenter,
politikere og ansatte. Det er historien om manden og magten – på godt og ondt.
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