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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 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 fonds-
historie selvejende institutioners virke og virkninger. 
Bogens analyser omfatter perioden 1901-2015 med 
særligt henblik på kulturelle og videnskabelige formål.
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Anledning 

 

»It is not from the benevolence of the butcher,  
the brewer or the baker that we expect our dinner,  

but from their regard to their own interest« 

Politisk økonom Adam Smith (1776) 

 
 
 
Denne bog er et produkt af tre års forsøg på at finde frem til et forsk-
ningsbaseret svar på spørgsmålet: Hvor meget blivende værdi har fonde 
og andre selvejende institutioner skabt for det danske samfund? 
 I bagklogskabens klare lys vil skarpsindige kritikere sikkert hævde, at 
vi på forhånd burde have vidst, at et sådant facit ikke lod sig beregne, 
bl.a. fordi det er umuligt at holde årsager og virkninger konstante over 
lang tid med så forskelligartede formål, som danske fonde bidrager til. 
Desuden står fondsbidrag (næsten) aldrig alene. De indgår i samspil med 
andre offentlige og private input. Så at isolere effekten af fondsbidrag la-
der sig kun gøre med forbehold. Det har oven i købet vist sig mere end 
almindeligt besværligt at tilvejebringe helt elementære oplysninger om 
selvejende institutioners almennyttige uddelinger. De fleste danske fonde 
foretrækker at gøre deres gode (og skattebegunstigede) gerninger i det 
gedulgte. Alligevel er det lykkedes at sammenstykke data, der gør det 
muligt at sammenligne fondsdonationer med andre private bidrag og of-
fentlige bevillinger med særligt henblik på kulturelle og videnskabelige 
formål. 
 Når vi derfor trods alt har fundet det værd at offentliggøre de mange 
mellemregninger, der ikke førte frem til noget indiskutabelt facit, er det 
først og fremmest, fordi fondsverdenen er så underbelyst, at al forsk-
ningsbaseret empiri kan have noget relevant at bidrage med. Det gælder 
ikke mindst kronologiske fremstillinger, der kan belyse disse selvejende 
institutioners vilkår, virke og virkninger, og som vi håber fremtidens fag-
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historikere kan benytte som inspiration til systematisk og kildekritisk va-
luering af denne underbelyste side af Danmarkshistorien.  
 Det er vel at mærke ikke kun historisk interesserede, der kan drage 
nytte af bogen. Også journalister og folkevalgte kan forhåbentlig få et me-
re nuanceret grundlag, så de bedre kan vurdere, om de særegne vilkår, 
der har gjort sig gældende for den danske fondsbevægelse, er værd at be-
vare for fremtiden. Desuden har vi det forfængelige håb, at fondsbesty-
relser kan benytte analyserne til i praksis at blive skarpere på, hvordan de 
på grundlag af stifters vilje kan påvirke det omgivende samfund gennem 
uddelinger og operativ virksomhed af selvorganiseret art. 
 Vi vil også gerne benytte forordet til at rette en varm tak til Realdania, 
TrygFonden og Tuborgfondet, der betingelsesløst har givet os de nød-
vendige ressourcer til analysearbejdet. Hvad angår forfatternes egne 
holdning til fonde, deler vi det synspunkt, som Adam Smith giver udtryk 
for i indledningscitatet: Selvejende institutioner agerer som hovedregel 
hverken som altruistiske filantroper eller manipulerende magthavere. De 
er primært sat i verden for at varetage stifters interesser ved at gavne og 
fornøje på et værdigrundlag funderet i oplyst egennytte. 

Copenhagen Business School, Maj 2016 

Anker Brink Lund & Christian Edelvold Berg 
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KAPITEL 1 
Organisering 

»Foundations exist because market and government may fail. 
In other words, diverse societies have needs that neither  

market nor state can provide at reasonable costs and risks« 

Fondsforsker Helmuth K. Anheier (2001) 

 
 
 
Fondsvirksomhed har en lang historie, men den er aldrig blevet syste-
matisk dokumenteret og evalueret i dansk samfundsforskning. Indtil 
1980’erne levede danske fonde en skyggetilværelse langt fra offentlighe-
dens og myndighedernes søgelys. Derefter har disse organisationsformer 
været underlagt speciallovgivning, der definerer en fond som et selv-
stændig retssubjekt ledet af en bestyrelse, der administrerer en grundka-
pital, som er klart afgrænset fra stifters formue, og som anvendes til for-
mål, der både kan være erhvervsmæssige, familiemæssige, almennyttige 
og alment velgørende.1 Forstået på denne måde har Danmark uofficiel 
verdensrekord i fondsdannelse. På de næste pladser følger Sverige, 
Schweiz og Norge.2 
 Den danske fondsverden er også ganske særpræget, fordi nogle af dis-
se selvstændige retssubjekter ejer store, multinationale virksomheder, 
f.eks. A.P. Møller Mærsk, Carlsberg og Novo Nordisk A/S. Vi ved, at dis-
se fondsejede virksomheder bidrager væsentligt til produktion, eksport 
og beskæftigelse. Vi ved også, at danske fonde i form af donationer til al-
mennyttige formål i skrivende stund bidrager i størrelsesordenen 8-9 mia. 
årligt. Derved kan bestyrelser med denne organisationsform øve betyde-
lig indflydelse på danskernes gøren og laden. Men om de gør det – og i 
givet fald hvordan og hvor meget – vides ikke.3 Et folketingsflertal afskaf-
fede nemlig i 1991 det centrale fondsregister som led i det, man på christi-
anborgsk kaldte »afbureaukratisering«.  
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 Det har således været ganske tidskrævende blot at identificere de væ-
sentligste aktører og deres uddelinger over tid. På det ufuldstændige 
grundlag håber vi, at professionelle faghistorikere får lyst til at bearbejde 
fondsproblematikken yderligere.4 De fleste iagttagere – herunder journa-
lister og politiske beslutningstagere – finder det gennemgående svært ved 
at forstå og vurdere de særlige problemer og potentialer ved organisati-
onsformen, selvom hovedparten af dansk journalistik faktisk er organise-
ret af fondsejede virksomheder med Aller, Egmont, JP/Politikens Hus og 
Jysk Fynske Medier i spidsen.5 

Selvejende institutioners rammevilkår 

Med undtagelse af domstolene, underbemandede statslige tilsynsmyn-
digheder og bestyrelsesvalgte revisorer er fonde ikke formelt ansvarlige 
over for det, der i moderne ledelsesforskning kaldes stakeholders, f.eks. i 
form af årlige generalforsamlinger eller demokratiske valghandlinger. Ju-
ridisk set er fonde selvejende institutioner, og det udvalg, der i 1982 ud-
formede den betænkning, der ligger til grund for gældende ret, fandt det 
umuligt at udskille fonde som gruppe inden for denne kategori.6 Allige-
vel valgte lovgiverne at se bort fra mange fondskonstruktioner, dels ved 
at stille minimumskrav til kapitalstørrelse, dels ved »udeholdelse« af 
selvejende institutioner, der er afhængige af offentlige tilskud eller under-
lagt tilsyn fra andre instanser end de centrale fondsmyndigheder. Derfor 
er der langt flere fondslignende organisationer i Danmark, end det offici-
elt fremgik af det nu nedlagte fondsregister.7  
 Den første systematiske optælling af selvejende institutioner i Dan-
mark stammer fra slutningen af 1700-tallet, hvor der blev identificeret ca. 
2.000 selvejende enheder.8 Ca. 1.500 af dem var legater med familiemæs-
sige og velgårende uddelingsformål.9 De resterende 500 blev betegnet 
som stiftelser,10 der påtog sig operative opgaver efter den protestantiske 
reformation, hvor det katolske kirkegods var blevet eksproprieret af kon-
gemagten. Nogle af disse »milde Stiftelser« findes stadig i form af klostre 
og friboliger. Desuden er nye operative fonde kommet til, bl.a. i form af 
skoler, behandlingshjem og andre nonprofit-organisationer. 
 En anden fondshistorisk specialkategori var enevældens partikulær-
fonds, »som høj og lav, fra vaskepiger og hofdamestuepiger til Universi-
tets professorer og høje embedsmænd havde snyltet på«.11 Disse fonds-
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