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Kendt fra Deadline på DR2 (3/5). Da Realdania blev dannet i 2001, var det med en forpligtelse til at bruge
afkastet af formuen almennyttigt. Formuen var nemlig ikke Realdanias, men tilhørte medlemmerne i den

tidligere realkreditforening Danmark. Hvordan er det så gået? Hvem har fået gavn af den milliard Realdania
har brugt hvert år? Kristian Kristiansen viser i en spændende og grundig analyse, at de mange penge først og

fremmest er kommet Realdania selv til gode. Realdania har opbygget en koncern med hoteller,
ejendomsselskab, bygherrevirksomhed, byudvikling, rådgivning og tilknyttede interesseorganisationer og
foreninger. Almennytte tales der ikke om mere. I stedet kalder Realdania sin virksomhed for filantropisk.
Denne filantropiske virksomhed blander forretning og donation, har høje omkostninger og giver ofte

underskud. Er det konkurrenceforvridning? Er formålet med Realdania blevet at øge Realdanias indflydelse?
Det konkluderes, at Realdania gør mere skade end gavn. Realdania skulle ikke have fået lov til være en
erhvervsdrivende forening, men bør omdannes til den almennyttige fond, som det oprindeligt var tænkt.

Tidligere bankdirektør Jørn Astrup Hansen i anmeldelse på netmediet Danmarks Fonde: "Læs selv Kristian
Kristiansens bog om Realdania. Bogen er spændende som en kriminalroman. Jeg ved ikke, hvorfor netop det

udtryk faldt mig ind.”
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