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Amagerbanken Uffe Gardel Hent PDF I februar 2011 gik Amagerbanken konkurs. Amagerbanken var ikke
nogen lille nichebank for spekulanter; den var folkebanken for hele Amager, og den var i mange år anset som

indbegrebet af en solid og stabil bank. Alligevel gik det galt.

Bankens direktør døde midt under finanskrisen, og der indledtes en overlevelseskamp mod myndighedernes
stadigt strengere krav. Man endte med at kalde rigmanden Karsten Ree til hjælp, men ikke engang hans penge

slog til. Til sidst tog myndighederne magten i banken, og tre måneder senere gik den konkurs.

Hvad fældede Amagerbanken? Var det en stridbar bestyrelsesformand med mange uvenner, usikre
ejendomsudlån, eller fejlbedømte myndighederne bankens situation? Amagerbankens krak er også historien
om Danmarks håndtering af finanskrisen. Uffe Gardel afdækker en konkurs, som har rystet udlandets tillid til

hele det danske bankvæsen, og hvor almindelige indskydere for første gang i nyere tid mistede penge.
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