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Kuka omistaa talouden?

HAASTATTELUT ESITYKSESSÄ
Syksy Räsänen
fyysikko, aktivisti

Tarve tämän esityksen luomiseen syntyi silkasta turhautumisesta.
Oli myös tahtotila ymmärtää jotain erittäin monimutkaista ja halu jakaa se muiden kanssa. Tämä kyseinen, erittäin monimutkainen ’asia’
sanelee pääosan toiminnastamme ja määrittää työtä, vapaa-aikaa,
perhe-elämää, ostopäätöksiä, lomia, terveyttä, jopa identiteettiä.
’Asia’ on talous. Pohdimme, kuka talouden omistaa? Kuinka on edes
mahdollista, että tämä jokaisen arjessa keskeinen asia on meille niin
etäinen, että päätäntävalta sen suhteen on liukunut vain harvojen ja
valittujen käsiin?
Halu ymmärtää talouden kompleksisuutta johdatti meidät tarkastelemaan viimeisintä suurta talouskriisiä ja sen osana tapahtunutta
Lehman Brothers -investointipankin konkurssia. Pankin kaatuminen
vaikutti lukemattomiin ihmisiin ympäri maailmaa ja sysäsi jopa kokonaisia valtioita lamaan. Kriisin laajuudesta huolimatta koimme, ettei
kansalaisia edelleenkään kuultu keskusteluissa ’taloudesta’ ja sen
muutostarpeesta – keskustelua käytiin, jälleen kerran, hyvin pienessä
piirissä. Kenelle talous kuuluu?
Stefano Massinin näytelmä, Lehman-trilogia, käsittelee näitä
teemoja. Yhdysvaltoihin sijoittuvassa teoksessa seurataan Lehmanin
maahanmuuttajaperheen elämää ja taivalta yritysmaailmassa. Veljekset Lehman perustavat yrityksen, laajentavat sitä ja luovat lopulta
pankin, josta tulee tärkeä yhteiskunnallinen toimija Yhdysvaltain sisäl-
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Karjakauppiaan poika Hayum Lehman saapuu New Yorkiin pienestä baijerilaisesta Rimparin kylästä. Hän muuttaa nimensä Henry Lehmaniksi, asettuu asumaan
Montgomeryyn, Alabamaan ja perustaa siellä kauppaliikkeen.
1844

lissodan jälkeisenä jälleenrakennuksen aikana. Lehmanit mullistivat investoinnin käsitteen ja näytelmässä seuraamme aitiopaikalta modernin kapitalismin nousua ja sen levittäytymistä syvälle jokapäiväiseen
elämään.
Videot ja aikajana
Näytelmäteksti itsessään on vaikuttava ja sen esittäminen sellaisenaan olisi jo puoltanut paikkaansa. Halusimme kuitenkin ottaa riskin
ja antaa tekstille uuden ulottuvuuden rakentamalla esitykseen ja sen
ympärille toisen tason. Tavoitteemme oli käyttää näytelmän sisältöä
alustana keskustelulle.
Aloitimme haastattelemalla eri alojen asiantuntijoita ja keskustelimme heidän kanssaan käsitteestä ’talous’. Puhuimme vuoden 2008
talouskriisin vaikutuksista Suomessa ja suomalaisten suhteesta talouteen ylipäänsä. Halusimme käyttää näitä lyhyitä haastatteluja näytelmässä ja siten tuoda esiin kriisin edelleenkin arkeemme ulottuvan varjon. Toivomme, että katsojissa haastattelut nostavat esiin halun kertoa
ja jakaa omakohtaisia tulkintoja ’taloudesta’ ja sen olemuksesta.
Teimme myös videoita, joissa perehdymme syvällisemmin näytelmässä avattuihin teemoihin. Videoita voi katsoa teatterin aulassa ja
ne löytyvät Teatteri Metamorfoosin kotisivuilta osoitteesta www.metamorfoosi.com (Esitykset / Lehman -trilogia). Toivomme, että projekti

Mayer Lehman saapuu ja kauppaliikkeen nimeksi tulee Lehman Brothers
(suom. Veljekset Lehman).
1850

1847
Mendel Lehman matkustaa Saksasta veljensä luo Yhdysvaltoihin. Hän muuttaa
nimensä Emanuel Lehmaniksi.

Henry Lehman menehtyy keltakuumeeseen.
1855

1854
Yritys laajentaa toimintaansa ja aloittaa kaupankäynnin
raakapuuvillalla.

kuljettaa termiä ’talous’ vahvemmin mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa käytävään yleiseen keskusteluun.
Kolme näyttelijää ja muusikko
Tämä moderni, eeppinen tarina kuljettaa katsojan vuodesta 1844 aina
vuoteen 2008 kolmen miesnäyttelijän ja yhden muusikon voimannäyttönä. Roolitus ei ole sattumaa. Yhtäällä tavoitteenamme on korostaa talousmaailman miehisyyttä. Vaikka ranskalaisyhdysvaltalainen
Esther Duflo oli yksi kolmesta vuoden 2019 Nobelin taloustieteen palkinnon saajista, historiallisesti naisten rooli talousmaailmassa on miehiin verrattuna ollut vaatimaton. Esityksen ainoa nainen on muusikko
vailla vuorosanoja; hänen äänensä kuulumattomuus alleviivaa naisten
marginaalisuutta. Toisaalla haluamme tuoda esiin talousjärjestelmän
syklisen toisteisuuden; vuoden 2008 kriisi muistutti vuoden 1929 kriisiä, öljykriisit seurasivat toisiaan 1973 ja 1979, vuoden 1987 Mustana
maanantaina tunnettua pörssiromahdusta seurasi 1990-luvun raju
pankkikriisi Suomessa ja Ruotsissa, jota taas seurasi Aasian valuuttakriisi 1997, jota puolestaan seurasi internet-kuplan puhkeaminen
2000-luvun alussa, ja niin edelleen. Seuraava kriisi on jo tulossa.
Haluammekin kysyä Sinulta: miten koet ’talouden’ vaikutuksen
omassa elämässäsi? Mitä tunteita se Sinussa herättää? Mitä olisit
valmis muuttamaan?

Yhdysvaltain sisällissota alkaa.
1861
1860
Lehman Brothers avaa toimiston osoitteessa
119 Liberty Street, New York.

Esityksen synty: rahoitus, luottamus
Projekti käynnistyi kesällä 2016 luettuani Stefano Massinin näytelmän
Lehman Brothers -investointipankista. Keskustelimme tekstistä Luc Gerardinin kanssa vuoden 2017 alussa ja totesimme, että jaoimme syvän
kiinnostuksen uudenlaisen esityskokonaisuuden luomiseen. Halusimme
osallistaa katsojat ja luoda esityksen, joka laajenee näytelmätekstistä
ulospäin. Halusimme ottaa talouden sarvista kiinni.
Aloittaaksemme projektin tarvitsimme rahaa. Suunnittelimme eurooppalaista suurprojektia, jonka puitteissa tutkia vuoden 2008 talouskriisin
vaikutuksia eri valtioissa. Näin laajat projektit ovat kuitenkin tunnetun
haasteellisia toteuttaa ja pian huomasimme, ettemme pääse puusta pitkään ilman omaa pääomaa.
Loppuvuonna 2017 tapasimme suomalaisen festivaalijohtajan, joka innostui suurprojektin tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista talousmaailman negatiivisten puolien tarkastelussa. Tapasimme myös erään henkilön, joka puhui uusien teknologioiden hyödyntämisen puolesta: ”Mitä
jos esitys tehtäisiin samanaikaisesti useassa eurooppalaisessa kaupungissa? Näyttelijät esiintyisivät yhdessä, mutta eri maista käsin. Yleisö eri
maissa ja kaupungeissa näkisi saman esityksen, samaan aikaan.” Idea
kasvoi; nyt käsiteltäisiin työn dematerialisaatiota eli miten vähemmästä
saadaan enemmän. Festivaalijohtaja piti ajatuksesta, luottamus kasvoi.
Konsepti tuotteistettiin tarinaksi työn dematerialisaatiosta globaalin
uusliberalismin seurauksena. Ajatuksena oli kielten ja näyttelijöiden sekoittaminen, ja tilan luominen kaikille niille, jotka ovat jääneet ’talouden’
katveeseen. Maaliskuussa 2018 tapasimme erään kaupunginteatterin

johtajan, joka kysyi:
- Mikä on esityksenne sisin olemus?
- Työn dematerialisaatio.
- Niin, ja sitten?
- Rahatalouden keskeisyys arjessa.
- Kaikkihan sen tietävät.
- Unelman muuttuminen hirviöksi?
- Banaalia.
- Identiteetin kadottaminen?
- Tjah…
Tarvitsimme vahvempaa brändäystä. Ja lisää rahoittajia.
Koska näytelmä kertoo pankkimaailmasta, ehkä pankit haluaisivat rahoittaa projektia? Elokuussa 2018 menimme tapaamaan erään suomalaisen pankin edustajia. Kuvailimme heille teoksen alustana, jolta käydä
keskustelua taloudesta teemalla ’Kuinka luoda ihmiskasvoinen talous?’.
Taiteilijat ja taloustieteen asiantuntijat keskustelemassa ja väittelemässä
aiheesta.
Tarvitsimme edelleen paljon lisää rahaa. Saimme apurahan, mutta se
ei ollut tarpeeksi suuri. Eivätkä muut instituutiot tarjonneet konkreettista
tukea. Syyskuussa 2018 päätimme muuttaa strategiaamme ja menimme tapaamaan erään kulttuurisäätiön väkeä. Kerroimme, että projektin
merkityksellisyys on näytelmän esitystä laajempi; sen kautta avataan
vuoropuhelu taloudesta. Kantavana ajatuksena oli tuoda talouden käsite

Lehman Brothers hankkii valtionrahoituksen ja aloittaa pankkitoiminnan. Pankki
avustaa Alabaman osavaltiota sodanjälkeisessä jälleenrakennuksessa. Emanuel
Lehmanista tulee yksi New York Cotton Exchange -puuvillapörssin perustajista.
1867

takaisin yleiseen keskusteluun.
- Mutta miten?
- Tekemällä haastatteluja ja luomalla interaktiivinen teatteri-installaatio.
- Te itse tekisitte tämän kaiken?
- Kyllä, me. Usko meihin. Anna meille tilaisuus näyttää, mihin pystymme.
Lokakuussa 2018 työryhmällä oli näytön paikka Espoon Kaupunginteatterissa. Onnistuimme. Luottamus kasvoi. Kokeilu varmisti Espoon Kaupunginteatterin ja Tampereen Työväen Teatterin (TTT) tuen projektille. Mutta
kahden teatterinjohtajan suopeus ei yksin riitä. Tärkeintä on rahoitus.
Kuinka paljon teatteri on valmis esitykseen satsaamaan?
Päätimme unohtaa eurooppalaisen yhteistyön ja keskittyä kotimaahan: näytelmän, joka kertoo yhdysvaltalaisesta pankista, täytyy puhutella
myös suomalaisia katsojia. Näytelmätekstin avulla tarkastellaan finanssikriisin vaikutuksia Suomessa. Nyt tuotanto oli projekti, jossa tutkitaan
maailmantaloutta: siinä käydään läpi modernin kapitalismin mekanismeja, niiden vaikutuksia tämän päivän suomalaiseen todellisuuteen, ja sitä
kautta inhimillistetään abstraktilta vaikuttavaa talouden käsitettä.
Seuraava askel oli budjetin laatiminen koko tuotannolle. Tehtävä ei ollut helppo. Minkälainen budjetti? Unelmaversion kokoinen, vai paljon sitä
pienempi, realistisen kokoinen?
Rahataloudessa suurin riski on sijoittajien säikähtäminen ja rahahan-

Lehman Brothersista tulee New Yorkin pörssin jäsen.
Emanuelin poika, Philip Lehman, nimitetään yhtiön osakkaaksi.
1887

1884
Lehman Brothers sijoittaa rautateihin.

ojen sulkeutuminen. Romahdukset syntyvät, kun sijoittajat menettävät
luottamuksensa pankkiin tai sijoitusyhtiöön ja vaativat rahojaan takaisin.
Jos pankilla ei ole käteisvarantoa, josta maksaa sijoittajille, korttitalo
romahtaa. Iso osa taloudesta perustuu ’virtuaaliseen’ rahaan ja keskinäiseen luottamukseen siitä, että tällä kuvitteellisella rahalla tahkotaan
lisää rahaa. Teatterituotannot luodaan samantyyppisen kaavan mukaan.
Työryhmä tarvitsee sijoittajan: teatterin. Teatterinjohtaja haluaa tietää,
miten projektin uskotaan kehittyvän ja miten esityksen laatu voidaan
taata. Miten luodaan varmuus siitä, että lippuja saadaan kaupaksi? Työryhmän tehtävänä onkin vakuuttaa teatterinjohtaja ja voittaa hänen luottamuksensa.
Tässä kohden totesimme Lucin kanssa, että toimimme kuin Lehmanin
veljekset: olimme liikemiehiä ja tehtävämme oli saavuttaa tarvittava luottamus, jonka avulla koota kasaan vaadittu pääoma vision toteuttamiseen.
Seuraavana päivänä tavatessamme taiteellisen työryhmän – näyttelijät, näyttämö-, puku-, valo- ja videosuunnittelijat sekä säveltäjän – Luc
totesi: ”Esitystaide on riskialtista toimintaa emmekä todennäköisesti
tiedä resurssiemme lopullista määrää kuin vasta aivan viime hetkellä.
Olen kuitenkin kokenut saman ennenkin ja uskon, että selviämme tästä.
Tärkeintä on, että meillä on yhteistuottajiemme luottamus ja he ymmärtävät, mitä teemme ja miten. Tehtävämme on tehdä taiteellisesti korkealaatuista työtä ja siten säilyttää tuo saavutettu luottamus. Tuotantoa ei
ole vielä olemassa, se on tässä vaiheessa täysin kuvitteellinen, ja kaikki
perustuu tällä hetkellä teatterinjohtajien luottamukseen.”

Philip Lehman nousee yrityksen pääjohtajaksi.
1901
1897
Mayer Lehman kuolee.

1907
Emanuel Lehman kuolee.

Menimme tapaamaan erään toisen yksityisen kulttuurisäätiön
edustajia. Selitimme tilanteen ja kerroimme, mitä tarvitsimme.
Edustajat nostivat esiin vuoden 2008 kriisin vaikutuksen säätiön toimintaan; säätiön varallisuudesta oli kadonnut lähes puolet yhdessä
päivässä. Oli kestänyt liki 10 vuotta kuroa umpeen kriisin aiheuttama
vaje. Suuri yleisö ei usein tiedä, miten taiteellista työtä rahoitetaan.
Yksityiset kulttuurisäätiöt eivät jaa verorahoja. Joka vuosi ne kuitenkin rahoittavat taiteen tekemistä miljoonilla euroilla. Tuo jaettava

raha kertyy sijoituksista, rahastoista ja niiden tuotoista – lähteistä,
jotka usein herättävät taiteilijoissa epäluuloa. Kuten säätiön edustaja
totesi: ’Olemme ’paha kapitalisti’, joka sijoittaa voidakseen rahoittaa
kulttuuria’.
Niin syntyi Lehman -trilogia.
Davide Giovanzana, ohjaaja

Suuri ihme tapahtui täällä
dreidelista ja näytelmän lavastuksesta
Dreidel on nelikulmainen hyrrä, jota käytetään juutalaisen hanukka-juhlan aikaan pelattavassa leikkimielisessä uhkapelissä. Panoksena käytetään yleensä karamelleja, pähkinöitä yms. Hyrrän neljällä
sivulla olevat hepreankieliset kirjaimet viittaavat jiddishinkielisiin
sanoihin, jotka kertovat pelin säännöt. Hyrrää pyöritetään, ja ylös jäävän kyljen ohjeen mukaan pelipöydälle asetettuja panoksia lisätään ja
jaetaan, kunnes yhdellä pelaajalla on kaikki panokset:
( נnun) = nisht, ei mitään
( גgimel)= gantz, kaikki
( הhei) = halb, puolet
( שshin) = shtel ayn, laita sisään (pelipöydälle)
Hepreankieliset kirjaimet muodostavat kuitenkin myös lauseen Nes
gadol hayah sham, ”suuri ihme tapahtui siellä”, joka viittaa hanukkajuhlan sammumattoman öljylampun ihmeeseen. Israelissa valmistetuissa dreideleissa kirjan  שshin on joskus vaihdettu kirjaimeen  פpe,

Mayerin poika, Herbert Lehman, nimitetään yrityksen osakkaaksi.
1908

jolloin lause muuttuu muotoon ”suuri ihme tapahtui täällä”. Dreidelin
kirjaimiin ja niiden merkityksiin on liitetty historian saatossa muitakin erilaisia teorioita. Saman tyyppisiä hyrräpelejä on pelattu useissa
muissakin kulttuureissa ympäri varhaista Eurooppaa.
Dreidelilla pelattaessa onnella on suuri merkitys, mutta kuten muissakin yksinkertaisissa uhkapeleissä, taitava pelaaja oppii käyttämään
vähäisetkin mahdollisuudet hyväkseen. Keskiössä on pelin jännitys,
riskin värisyttävä jännitys, kun hyrrä pyörähtää ja pelaajat odottavat
mille kyljelle se kierähtää. Se on keskiössä myös Lehman-trilogiassa,
jonka tarinassa onnella ja taidolla on olennainen osa. On oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan, oikean idean kanssa. Joten mitäpä
jos panokseksi laitettaisiinkin jotain vähän enemmän kuin pelkkiä
pähkinöitä?
Tinde Lappalainen, lavastaja

Yhdysvallat liittyy ensimmäiseen maailmansotaan.
1917
1914
Panaman kanava avataan. Kanavaa on rakennettu 23 vuotta
ja yli 22 000 työläistä on menettänyt henkensä rakennustyömaalla.

Herbert Lehman jättää yrityksen ja hänet valitaan New Yorkin varakuvernööriksi.
Herbertistä ja kuvernööri Franklin D Rooseveltista muodostuu tiivis työpari.
1928
1925
Philipin poika, Robert (Bobbie) Lehman, nimetään
yrityksen osakkaaksi

1929
Sijoitusyhtiö Lehman Corporation aloittaa toiminnan. Philip Lehmanista tulee sen
ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja. Wall Streetin pörssiromahdusta seuraa
Suuri lama ja 13 miljoonaa amerikkalaista jää työttömäksi.

Stefano Massini (s.1975) on italialainen ohjaaja ja näytelmäkirjailija, jonka
tekstejä on käännetty 24:lle kielelle. Hän voitti vuonna 2005 Italian tärkeimmän teatteripalkinnon Premio Pier Vittorio Tondellin. Massinin Anna Politkovskajaa käsittelevää näytelmään Donna non rieducabile (2007) esitettiin
ympäri Eurooppaa. Felipe Cappa ohjasi näytelmään perustuvan elokuvan
vuonna 2009. Lehman-trilogiaa (2012) on esitetty Ranskassa, Italiassa, Saksassa, Espanjassa ja sen Lontoon National Theatren näyttämöllepano siirtyi
keväällä 2020 New Yorkiin. Massini on toiminut milanolaisen Piccolo Teatron
taiteellisena neuvonantajana vuodesta 2015 lähtien.
Davide Giovanzana (s.1972) on Suomessa asuva italialaissveitsiläinen teatteriohjaaja ja tutkija. Vuonna 2006 Giovanzana perusti Teatteri Metamorfoosin yhdessä Soile Mäkelän ja Laura Mäkelän kanssa. Ryhmä tekee fyysistä
teatteria tunnetuksi Suomessa. Väitöstutkimuksessaan Giovanzana tarkasteli näytelmä näytelmässä – ilmiötä ja itsensä esittämisen ulottuvuutta.
Vuonna 2017 Giovanzanalle myönnettiin Latvian Kulttuuriakatemian kunniaprofessorin titteli. Tällä hetkellä Giovanzana tutkii The Imagination of Violence -projektissa väkivallan esittämistä jokapäiväisessä elämässä ja mediassa.
www.davidegiovanzana.ch

Herbert Lehman valitaan New Yorkin kuvernööriksi ja hän toimii
virassa neljä kautta, vuodesta 1933 vuoteen 1942.
1932

Jussi Lehtonen on Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön taiteellinen suunnittelija, näyttelijä ja ohjaaja. Kiertuenäyttämö vie teatteriesityksiä
erilaisiin hoitolaitoksiin ja vankiloihin sekä tekee yhteisöllisesti suuntautunutta dokumenttiteatteria. Hänen viimeisimmät ohjauksensa Suomen Kansallisteatterin esitykset Toinen koti (2017) sekä Undocumented love (2020),
joissa hän työskenteli pakolaistaustaisten taiteilijoiden kanssa. Hänen viimeisimmät roolityönsä näyttelijänä ovat Kansallisteatterin ja Aurinkoteatterin yhteistuotannossa Atlantis (2018) sekä Kansallisteatterin Lokissa (2019).
Juha Sääski on helsinkiläinen freelancenäyttelijä ja teatteritaiteilija. Hän on
toiminut pääasiassa vapaan kentän esittävän taiteen ryhmissä, kuten Todellisuuden tutkimuskeskus, Kuriton Company, Teatteri Metamorfoosi, Teatteri
Venus ja Viipurin taiteellinen teatteri. Hän on ollut perustamassa Höyhentämö-taidekollektiivia, jossa hän edelleen toimii. Juha Sääski työskentelee
myös ääninäyttelijänä, lukijana sekä valmentajana.

Yhdysvallat liittyy toiseen maailmansotaan.
1941

1933
Franklin D Roosevelt astuu Yhdysvaltain presidentin virkaan ja hän aloittaa New Dealina tunnetun
julkisten investointien valtakunnallisen ohjelman. Herbert Lehman tukee Rooseveltia.
King Kong nähdään valkokankaalla ensimmäistä kertaa.

Herbert Lehman kuolee.
1963
1947
Philip Lehman kuolee.

1965
Bobbie Lehman perustaa osakekauppaosaston Lehman Brothersilla. Hän nimittää Lewis Gluckmanin uuden yksikön johtoon.

Timo Torikka on tehnyt pitkän uran näyttämöllä sekä elokuvissa ja televisiosarjoissa. Hän on esiintynyt useiden teattereiden lisäksi myös Kansallisoopperan lavalla. Viimeksi hän näytteli Suomen Kansallisteatterin Rakkauden
päätös -esityksessä, jonka teksti oli hänen kääntämänsä. Torikka on työskennellyt myös Saksassa ja etenkin Ranskassa, jossa hän on tehnyt lukuisia
rooleja.

Tinde Lappalainen on helsinkiläinen lavastaja ja pukusuunnittelija. Aalto-yliopiston taideteollisesta korkeakoulusta 2018 valmistuneen Lappalaisen
kädenjälkeä on nähty mm. Kansallisoopperan, Aleksanterin teatterin ja Musiikkitalon lavoilla. Hänen viimeisimpiä lavastuksiaan ovat olleet Hair (2019)
Tampereen Teatterimontussa, sekä Die Loreley (2019) Helsingin Aleksanterin
teatterissa.

Maija Ruuskanen on Sibelius-Akatemiasta valmistunut musiikin ammattilainen – säveltäjä, muusikko ja esiintyjä. Hän on säveltänyt musiikin lukuisiin
näyttämöteoksiin ja työskennellyt muun muassa Suomen Kansallisteatterin, Svenska Teaternin, Teatteri Metamorfoosin ja Musiikkiteatteri Kapsäkin
produktioissa. Laajoista sävellystöistä mainittakoon ooppera Herääminen
(2017) sekä levyt Puluboin ja Ponin lauluja (2016) sekä Samassa unessa
(2012). Säveltämisen lisäksi Ruuskanen on ohjannut kuunnelmia, tuottanut
levyjä, pyörittänyt Ruuskanen Railio Klubia ja toiminut useiden eri artistien
pianistina. www.maijaruuskanen.com

Joona Pettersson on helsinkiläinen videosuunnittelija ja elokuvaaja, joka on
palkittu parhaan videosuunnittelun Säde -palkinnolla työstään Talvisirkuksen
Uni-esityksessä vuonna 2015. Hänen kuvaamiaan dokumentti- ja lyhytelokuvia on palkittu yli 20 kansainvälisellä elokuvafestivaalilla, joista tunnetuimpia
ovat Visions du Réel ja Locarno International Film Festival. Elokuvia on esitetty yli sadalla festivaalilla. Pettersson on opiskellut elokuvausta Moskovan
elokuvakorkeakoulussa (VGIK) ja videotaidetta Pariisin taideteollisessa korkeakoulussa (ENSAD).

Bobbie Lehman kuolee. Bobbie on viimeinen Lehman pankin johdossa.
Richard Fuld saa työpaikan pankista ja aloittaa alimman tason osakevälittäjänä.
1969
1973
Pete Petersonista tulee Lehman Brothersin
toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Lehman Brothers tekee voittoa 4 miljardia dollaria. Pankki on kuitenkin pahasti
sotkeutunut Yhdysvaltojen subprime-asuntomarkkinoiden lainakriisiin.
2007

American Express ostaa Lehman Brothersin.
1984
1994
Richard Fuldista tulee toimitusjohtaja, joka ajaa yhtiötä kilpailijoitaan
jyrkempään riskinottoon. Lehman Brothers nousee maailman vaikutusvaltaisimpien sijoitusyhtiöiden joukkoon.

2008, syyskuun 15. päivä
Lehman Brothers Holding Inc. hakeutuu konkurssiin.

