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Anders-Peter Mathiasen bag om det politiske drama og fortæller historien om Dong fra bunden. Om

privatiseringen af statens selskaber siden 90erne og det uundgåelige salg af Dong.

Om Fritz Schurs offentlige fyring af direktøren gennem 11 år, Anders Eldrup, der i 2012 blev smidt på porten
i vanære efter påstande om frås og vanvittige lønforhold i statens energiselskab. Om den nye mirakelmand
Henrik Poulsen, der vendte skuden i »det nødlidende« Dong, som nogen mente lå hærget hen efter en

årrække med investeringer i grøn energi. Og om en handel, som ifølge finansministeren var »den bedste for
Danmark« – selv om den i dag først og fremmest ser ud til at være god for Dongs ledende medarbejdere og

investorerne fra Goldman Sachs, der scorede en billig luns af selskabet.
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