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Børsens Danmarkshistorie 1896-1996 Henning Fonsmark Hent PDF "Januar 1896: Det danske erhvervsliv er
efter flere års stagnation midt i et opsving – landbruget er igennem sin omstillingsproces, handelen er

blomstrende, produktionen orienterer sig mod internationale markeder, der stiftes overalt nye realkredit- og
pengeinstitutter, en moderne forretningskultur er under dannelse – men i flere år har hele denne

fremstormende foretagsomhed været uden egen avis. Og det er, hvad det første nummer af Børsen, udgivet
lørdag den 25. januar 1896, er begyndelsen til."

Henning Fonsmark fortæller historien om en helt særlig dansk avis, dens fødsel i 1896, de første hårde år frem
til århundredeskiftet og det tyvende århundrede set med Børsens briller. Samtidig beskriver bogen Danmarks
økonomiske historie gennem hundrede år, og hvordan nationale og internationale begivenheder har påvirket

landets økonomi.

Den danske forfatter Henning Fonsmark (1926-2006) var både kendt for sit forfatterskab og sit arbejde inden
for den danske kultur og litteraturs verden. Han arbejdede blandt andet som redaktør for tidsskriftet

Perspektiv i årene 1953-63, men også inden for journalistikkens verden slog Fonsmark sine folder. Han
arbejdede blandt andet for Berlingske, hvor han var tilknyttet i otte år fra 1956. Henning Fonsmark skrev
flere samfundsdebatterende bøger, hvori han diskuterede alt lige fra demokratiet, etik og uddannelse.

 

"Januar 1896: Det danske erhvervsliv er efter flere års stagnation
midt i et opsving – landbruget er igennem sin omstillingsproces,

handelen er blomstrende, produktionen orienterer sig mod
internationale markeder, der stiftes overalt nye realkredit- og

pengeinstitutter, en moderne forretningskultur er under dannelse –
men i flere år har hele denne fremstormende foretagsomhed været

uden egen avis. Og det er, hvad det første nummer af Børsen, udgivet
lørdag den 25. januar 1896, er begyndelsen til."

Henning Fonsmark fortæller historien om en helt særlig dansk avis,
dens fødsel i 1896, de første hårde år frem til århundredeskiftet og
det tyvende århundrede set med Børsens briller. Samtidig beskriver
bogen Danmarks økonomiske historie gennem hundrede år, og
hvordan nationale og internationale begivenheder har påvirket

landets økonomi.

Den danske forfatter Henning Fonsmark (1926-2006) var både kendt
for sit forfatterskab og sit arbejde inden for den danske kultur og
litteraturs verden. Han arbejdede blandt andet som redaktør for
tidsskriftet Perspektiv i årene 1953-63, men også inden for

journalistikkens verden slog Fonsmark sine folder. Han arbejdede
blandt andet for Berlingske, hvor han var tilknyttet i otte år fra 1956.
Henning Fonsmark skrev flere samfundsdebatterende bøger, hvori

han diskuterede alt lige fra demokratiet, etik og uddannelse.
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