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milliardbeløb til filantropiske formål. I disse år forandrer den klassiske fond sig fra diskret velgørenhed til
målrettede, prioriterede og synlige indsatser, hvilket øger effekten af den enkelte donation. Samtidig melder
flere fonde sig klar til bidrage til at løse nogle af de store samfundsudfordringer. En del af forandringen sker

på fondenes eget initiativ, men udefrakommende forandringskræfter spiller også en vigtig rolle.

Nogle meningsdannere udtrykker bekymring for, om fondene er ved at få for stor indflydelse på væsentlige
områder som forskning, kultur og det sociale. Andre hilser fondenes nye og mere aktive indsats velkommen
og ser det øgede samfundsengagement som et positivt bidrag i udviklingen af et mangfoldigt samfund, hvor

initiativet ikke alene er overladt til enten staten eller markedet.

Denne bog giver et indblik i fondenes rejse fra diskrete velgørere til synlige samfundsaktører, og inddrager
internationale tendenser og synspunkter. Undervejs giver forskellige samfundsaktører deres mening til kende
om samspillet mellem fonde, filantropi og samfund. Mød bl.a. bestyrelsesformanden Bradford Smith fra det
amerikanske Foundation Center, erhvervskvinden Stine Bosse, bestyrelsesformanden Sten Scheibye fra Novo
Nordisk Fonden, administrerende direktør Lene Skole fra Lundbeckfonden, professor dr.phil. Anker Brink

Lund fra Center for Civilsamfund på CBS, professor Steen Thomsen fra Institut for Corporate Governance på
CBS, professor Rasmus Kristian Feldthusen fra Københavns Universitet og chefkonsulent Terkel Andersen,

der gennem hele sit voksne liv har været optaget af det frivillige sociale arbejde og civilsamfundet.
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Birgitte Boesen er uddannet cand.scient.pol. og har beskæftiget sig med filantropi og fonde siden 2002; heraf

12 år i Realdania. Hun har tidligere arbejdet i DR, Det Kongelige Teater, Dagbladet Information og
Finansministeriet.

Birgitte Boesen har siden 2015 arbejdet som selvstændig analytiker, rådgiver og skribent. Hun har tidligere
udgivet bogen Få styr på udviklingen – journalistik år 2000 på Forlaget Jour i samarbejde med amanuensis

Erik Lund. Hun er medlem af bestyrelsen for Plan BØRNEfonden.
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klassiske fond sig fra diskret velgørenhed til målrettede, prioriterede
og synlige indsatser, hvilket øger effekten af den enkelte donation.
Samtidig melder flere fonde sig klar til bidrage til at løse nogle af de
store samfundsudfordringer. En del af forandringen sker på fondenes
eget initiativ, men udefrakommende forandringskræfter spiller også

en vigtig rolle.

Nogle meningsdannere udtrykker bekymring for, om fondene er ved
at få for stor indflydelse på væsentlige områder som forskning,
kultur og det sociale. Andre hilser fondenes nye og mere aktive
indsats velkommen og ser det øgede samfundsengagement som et
positivt bidrag i udviklingen af et mangfoldigt samfund, hvor
initiativet ikke alene er overladt til enten staten eller markedet.

Denne bog giver et indblik i fondenes rejse fra diskrete velgørere til
synlige samfundsaktører, og inddrager internationale tendenser og
synspunkter. Undervejs giver forskellige samfundsaktører deres

mening til kende om samspillet mellem fonde, filantropi og samfund.
Mød bl.a. bestyrelsesformanden Bradford Smith fra det amerikanske

Foundation Center, erhvervskvinden Stine Bosse,
bestyrelsesformanden Sten Scheibye fra Novo Nordisk Fonden,

administrerende direktør Lene Skole fra Lundbeckfonden, professor
dr.phil. Anker Brink Lund fra Center for Civilsamfund på CBS,
professor Steen Thomsen fra Institut for Corporate Governance på

CBS, professor Rasmus Kristian Feldthusen fra Københavns
Universitet og chefkonsulent Terkel Andersen, der gennem hele sit
voksne liv har været optaget af det frivillige sociale arbejde og

civilsamfundet.

Om forfatteren
Birgitte Boesen er uddannet cand.scient.pol. og har beskæftiget sig
med filantropi og fonde siden 2002; heraf 12 år i Realdania. Hun har
tidligere arbejdet i DR, Det Kongelige Teater, Dagbladet Information

og Finansministeriet.

Birgitte Boesen har siden 2015 arbejdet som selvstændig analytiker,
rådgiver og skribent. Hun har tidligere udgivet bogen Få styr på

udviklingen – journalistik år 2000 på Forlaget Jour i samarbejde med
amanuensis Erik Lund. Hun er medlem af bestyrelsen for Plan

BØRNEfonden.
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