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Den populærlitterære bog om de lokale og personlige konsekvenser af den globale og finansielle
krise, der markerede starten på det enogtyvende århundrede, udkommer syv år efter, at krisen blev
skudt i gang af krakket på den amerikanske finanskoncern Lehman Brothers i USA.
Fra Wall Street i New York tager bogen sine læsere med til den danske kontekst og ind bag kulissen
bag de høje, tykke mure, der ofte omgiver de lukkede pengeinstitutter - ind til bankfolket.
Igennem en række private beretninger fra folket i den pressede bankbranche giver bogen et indblik i
disse mennesker: i deres arbejde og liv – i en krisetid.
Det gøres igennem ti kapitler med ti historier fra ti personer, der er placeret i forskellige funktioner
og organisationer og derfor har gennemlevet forskellige versioner af krisen.
Historierne er basserede på ustrukturerede og narrative interviews med bankfolk, der har arbejdet
som alt fra kassemedarbejdere, der ekspederer bondemanden ved skranken, til børsmæglere, der
handler på de internationale markeder, samt ledere, filialdirektører og bestyrelsesmedlemmer, der
råder over flere hundrede millioner kr. Det er finansfolk i små og lokale sparekasser,
landsdækkende og nationale banker samt store og internationale investeringshuse. Nogle af disse er
vokset og har vundet på krisen, mens andre er svundet ind eller gået nedom og hjem.
Læseren tages med på en polariserende rejse, der både dykker ned i intime hemmeligheder og åbner
op for grandiose betragtninger. På den ene side kommer man ind bag huden til private tanker og
følelser. På den anden side kommer man ud i politiske samfundsforhold af national og international
kaliber.
De ti kapitler er pakket ind i en indledende del, der sætter scenen og giver et indblik i rammerne,
som fortællingerne er konstrueret på baggrund af, og en afsluttende del, der samler trådende og
åbner op for spørgsmål om, hvad vi kan og skal lære af krisen. Opsummeringen udvides med fem
tankevækkende perspektiveringer, der kan give anledning til bekymrende forbavselse. I et forsøg på
at dreje stemningen i en mere optimistisk retning afrundes bogen med en diskussion af fem
forhåbninger, der måske kan inspirere til en lysere fremtid.
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