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Dansk fondshistorie Anker Brink Lund Hent PDF Danmark har uofficiel verdensrekord i fondsdannelse.

Organisationer af denne art har en begivenhedsrig historie, bl.a. som ramme om kunst og forskning. Desuden
har nogle af landet største virksomheder fonde som hovedaktionærer, f.eks. A.P. Møller Mærsk, Carlsberg og
Novo Nordisk A/S. Vi ved, at disse fondsejede virksomheder bidrager væsentligt til produktion, eksport og
beskæftigelse. Vi ved også, at danske fonde og fondslignende foreninger donerer 8-9 milliarder kroner årligt
til almennyttige formål. Derved kan disse selvejende institutioner øve betydelig indflydelse på danskernes

gøren og laden. På baggrund af tre års forskning vurderer Dansk Fondshistorie selvejende institutioners virke
og virkninger. Bogens analyser omfatter perioden 1901-2015 med særligt henblik på kulturelle og

videnskabelige formål. Om forfatterne: Anker Brink Lund er professor, dr.phil. ved Copenhagen Business
School, hvor han koordinerer forskning ved CBS Center for Civil Society Studies. Christian Edelvold Berg er

chefkonsulent ved Kulturministeriets departement med ansvar for statistik og analyse. Inden da har han
erhvervet en ph.d.-grad fra Copenhagen Business School.
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