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Ny bog om Danmarks største
erhvervsskandale
I oktober 1929 begik Harald Plum selvmord på sin private ø i
nærheden af Assens. Den nye bog ”Gullaschbaronen”
fortæller hele dramaet om Danmarkshistoriens største
erhvervsskandale.
Den nye bog Gullaschbaronen er den fantastiske historie om Harald Plum, der blev centrum for
Danmarkshistoriens største erhvervsskandale med Landmandsbankens kollaps i 1922. Efter mere
end fem års arbejde udgiver erhvervsforfatteren Søren Ellemose i morgen bogen, der beretter om
Harald Plum, hans verdensomspændende selskabsgruppe under Det Transatlantiske Kompagni og
et finansielt luftkastel, der truede hele landets økonomi.
Efter nedturen genopbyggede Harald Plum stik imod alle odds en helt ny koncern med 50
selskaber, der blev holdt sammen med økonomisk ekvilibrisme. Målet var at købe nødlidende
selskaber, bringe dem på ret køl og derpå sælge dem videre, men en ekstraordinær revision
vælter Harald Plums finansielle korthus, der var bygget med falske garantier og decideret svindel.
”Inden Harald Plums liv kom til en brat afslutning på Thorø i 1929, var han på papiret blevet en af
Danmarks største handelsmænd i tiden omkring Første Verdenskrig,” siger forfatteren bag den nye
bog, Søren Ellemose. ”Men han blev også omdrejningspunktet i en gigantisk erhvervsskandale, der i
1922 udløste et milliardkollaps hos Nordens største bank, Landmandsbanken. Harald Plums selskaber
tabte et beløb svarende til omkring 15 milliarder kroner – mere end både IT Factory, PFA-skandalen,
Nordisk Fjer eller OW Bunker, ja større end selv bankskandalerne fra erhvervslivets rædselskabinet.”
Bogen fortæller om konspirationsteorier, royale forbindelser, komplotter, storpolitiske forhandlinger
og gigantiske svindelnumre. Forfatteren kombinerer for første gang det erhvervshistoriske med det
personbiografiske i forsøget på at beskrive Harald Plum, der blev udråbt til både genial
handelsmand, gullaschbaron og fantast med storhedsvanvid.
På sin private ø, Thorø, betalte Harald Plum i oktober 1929 den ultimative pris. Gennem omfattende
arkivmateriale og politirapporter beskriver en del af bogen Harald Plums sidste hektiske dage på
Thorø op til en dramatisk slutning.
Gullaschbaronen udkommer 29. september 2015, er på 528 sider og koster kr. 349,- som almindelig
bog.
For mere info: Søren Ellemose telefon 26 89 55 55 eller via mail info@forfatterskabet.dk
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Forsidefoto, forfatterportræt og andet materiale kan hentes direkte på www.gullaschbaronen.dk

Faktaboks - forfatteren
Søren Ellemose (f. 1972) er civiløkonom, foredragsholder og forfatter. Han er en af landets førende
erhvervshistoriske skribenter, og er kendt for en nuanceret fremstilling af erhvervsøkonomiske forhold.
Søren Ellemose har tidligere skrevet de anmelderroste bøger ”Århundredets Stjerne” (2004) om A.P.
Møller – Mærsk Gruppen, ”Kejserens Nye Klæder” (2005) om erhvervshistoriske skandaler, ”Et eventyr i
cement” (2005) om FLSmidth, ”Giganten” (2006) om Dansk Supermarked og købmand Herman Salling,
Kompagniet (2007) om H.N. Andersen og Det Østasiatiske Kompagni, Finanskrisen (2009) om den
danske bankkrise samt Luftens Helte (2009) om Maersk Air og dansk luftfart.
Sammen med tvillingebroren, Morten Ellemose, har Søren Ellemose endvidere et omfangsrigt
skønlitterært forfatterskab. Læs mere om dette på www.forfatterskabet.dk

