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Gud bevare afdragsfriheden Magnus Bars\u00f8e Hent PDF Ti år er gået, siden den værste gældsboble i
historien trak dansk økonomi ned i dybet. Er vi blevet klogere? Vi troede faktisk, at vi havde lært lektien.
Men kradser man i overfladen, er meget lidt forandret. De afdragsfrie lån lever i bedste velgående. Gælden i

de danske familier er enorm. De københavnske boligpriser slår månedligt nye rekorder. Og politikerne
begynder at slække på kreditreglerne igen. I årevis har Christiansborg holdt hånden over boligejerne og

tilskyndet til gældsætning. Resultatet er stigende ulighed, tusindvis af danskere fanget i afgrundsdyb gæld og
en økonomi, som er sårbar over for chok. Samtidig tjener den magtfulde gældsindustri – vores banker,

realkredit og kviklånere – styrtende med penge og forgylder aktionærerne med rekordudbytter. Vi er nødt til
at tage et opgør med gældsindustriens greb om vores økonomi, hvis vi vil undgå at vakle fra krak til krak.

Med denne bog forsøger Magnus Barsøe at starte den nødvendige diskussion af gældsamfundets skyggesider.
Og han skitserer samtidig en vej ud.
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