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Fonde
henrik Ask  
heas@stiften.dk

AARHUS: 100 millioner kroner.
Den sum er i løbet af 14 år 

passeret over skrivebordet i 
Else Andersens kontor i Aar-
hus.

Else Andersen er ekspert 
i at hente penge fra fon-
de. Hun driver virksomhe-
den projekter.nu, der har 
foreninger, kulturaktører, 
idrætsforeninger og mange 
andre som kunder.

Kunderne søger Else An-
dersens hjælp til rejse penge, 
og det kan være mildest talt 
udfordrende at få sugerøret 
ned i fondenes pengekasser. 
I hendes år i faget er det ble-
vet markant vanskeligere at 
få penge fra fonde.

- Det skyldes flere fakto-
rer. En af de vigtigste er, at 
der bliver færre og færre fon-
de, som deler penge bredt ud 
til mange formål. I stedet vil 
fondene via donationer på-
virke bestemte dele af sam-
fundets udvikling som ek-
sempelvis uddannelse for 

udsatte unge eller indsatser 
for handicappede. For at op-
nå den påvirkning vil fonde-
ne helst give penge til store 
projekter, der virkelig gør en 
forskel, og som matcher fon-
denes fokusområder. Det gi-
ver færre penge til de talrige 
små projekter, understreger 
Else Andersen.

- Endelig er konkurrencen 
om fondens penge øget vold-
somt, tilføjer hun.

Pletskud og kiksere
I arbejdet med at søge fonde 
jonglerer Else Andersen både 

med små og store projekter.
Eksempelvis har hun i flere 

omgange skaffet 25.000 kro-
ner til en frivillighedskoor-
dinator for Bogspiloppen i 
Århus.

I den anden ende af ska-
laen lykkedes det at rejse en 
donation på otte millioner 
til et beskæftigelsesprojekt 
for unge med særlige behov.

På kontoret i Studsgade 
kan Else Andersen med det 
samme vurdere, om et pro-
jekt er skræddersyet til at få 
støtte. Det gjaldt eksempel-
vis, da hun rejste penge til 

opstart af Café Exit, der ar-
bejder med resocialisering af 
tidligere indsatte i fængsler.

- Café Exit var perfekt, idet 
projektet arbejder med en 
målgruppe, der på dét tids-
punkt var overset i samfun-
det, når vi taler resocialise-
ring efter flere års ophold i 
fængsel. Desværre er der og-
så projekter, som ikke har en 
reel chance for at få penge. 
Eksempelvis er der relativt 
få skud i bøssen, når det gæl-
der om at rejse penge til mul-
tihaller. Derfor er jeg meget 
ærlig og afviser ofte den slags 

projekter, hvis de ikke lever 
op til bestemte kriterier, for-
klarer Else Andersen.

det lukkede land
Else Andersen har et indgå-
ende kendskab til danske 
fonde.

Alligevel bliver hun jævn-
ligt overrasket over de mu-
ligheder, der åbenbarer sig i 
landskabet af fonde.

- Problemet er, at der ik-
ke findes et samlet overblik 
over fondene. Samtidig er 
mit indtryk, at en del fonde 
helst vil leve uden at få op-

else Andersen fisker millioner 
af kroner ud af fonde
I 14 år har Else Andersens virksomhed i Aarhus dyrket kunsten at få penge fra fonde. Else Andersen hjælper foreninger, 
kulturaktører, kommuner og andre med at trykke på de rigtige knapper for at hente kroner hjem til et projekt.
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CC  Problemet er, 
at der ikke findes et 
samlet overblik over 
fondene. Samtidig er 
mit indtryk, at en del 
fonde helst vil leve 
uden at få opmærk-
somhed og dermed 
uden at modtage 
ansøgninger.
else Andersen 
fundrAiser

else Andersen fra Aarhus 
arbejder med at skaffe 
penge fra fonde til alle typer 
projekter. hun fortæller, at det 
bliver sværere og sværere at 
hente penge fra fondene. foto: 
flemming Krogh

else Andersen driver virksomheden ”projekter.nu” med kontor i 
studsgade i Aarhus. foto: flemming Krogh

Fonde
henrik Ask  
heas@stiften.dk

AARHUS: Vi kan søge penge i 
nogle fonde!

Den optimistiske bemærk-
ning falder ofte i foreninger, 
hvor driftige folk vil rejse 
penge til eksempelvis nye 
bålhytter, byggerier af halfa-
ciliteter eller aktiviteter for 
børn med særlige behov.

Men som regel opdager 
ildsjælene, at fonde ikke er 
så lette at vride penge ud af.

Fonde giver langt fra pen-
ge til hvad som helst, og det 
kræver grundigt forarbejde 
samt taktisk snilde at få fat i 
de eftertragtede kroner fra de 
enorme pengekasser.

Avisen har sammen med 
fundraiser Else Andersen fra 
firmaet projekter.nu i Aarhus 
samlet nogle gode råd om 
kunsten at få fingre i penge 
fra fonde.

Hjælp i cyperspace
Internettet er en guldgrube 
for ildsjæle på jagt efter pen-
ge fra fonde.

På internettet kan driv-
kræfterne bag eksempelvis 
en haludvidelse finde pro-
jekter, der minder om de-
res eget og som allerede har 
modtaget støtte fra en eller 
flere fonde.

På den led får ildsjælene 
foræret navne på fonde, som 
har givet til noget lignende 
tidligere, og som det giver 
mening at søge penge hos.

Internettet rummer også 
hjemmesider med oversigter 
over fonde samt beskrivelser 
af fondens formål. Især det 
sidste er afgørende, når det 
handler om at søge midler 
fra fonde.

Nogle kommuner har og-
så oversigter over især lokale 
fonde på deres hjemmesider.

Derudover kan man abon-
nere på online databaser 
med fonde og puljer, der kan 
søges.

Gå på jagt
Der findes i alt ca. 5.500 fon-
de i Danmark - heraf knap 
1.400 erhvervsdrivende.

Der er størst rift om penge-
ne hos de mest kendte svær-
vægtere som Realdania og A. 
P. Møllers Fond.

Men der findes talrige små 
fonde, som lever et stille liv i 
offentligheden - og dem kan 
der være penge i at finde.

- På internettet er det må-
ske muligt at finde en fond 
under et bestemt bilfirma. 
Så dufter det af, at andre bil-
firmaer har lignende fonde, 
som man kan gå på jagt efter. 
De mest usynlige fonde får 
færrest ansøgninger. Så det 
øger chancerne for de ansø-
gere, som rent faktisk finder 
dem og retter henvendelse, 
forklarer Else Andersen.

Spredehagl virker ikke
I jagten på penge fra fonde 
nytter det ikke at skyde med 
spredehagl.

Ganske vist er der fonde, 
som deler penge ud til pro-
jekter af alle typer.

Men flere og flere er mål-
rettet særlige indsatsområ-
der. Det kan eksempelvis 
være det sociale område, li-
gestilling, integration, trafik-
sikkerhed eller lignende.

Ofte kan det betale sig at 
tilpasse et projekt efter de 
områder, som fondene giver 
penge til.

- Allerede i et projekts 
indledende fase er det værd 
at afsøge fokusområder hos 
fonde. Det kan ende med at 
give mening i forhold til fi-
nansieringen, at der eksem-
pelvis indarbejdes et ele-
ment omkring trafiksikker-
hed i et anlægsprojekt, for-

klarer Else Andersen.

den lokale gevinst
De allerstørste fonde i Dan-
mark er landsdækkende.

Men der findes også man-
ge fonde med lokal tilknyt-
ning. I Aarhus gælder det ik-
ke mindst Herman Sallings 
Fonde.

Fondene støtter projek-
ter i nærområdet, og de ske-
ler ofte mindre til bestemte 
indsatsområder.

Desuden har bestyrelser og 
administratorer af fondene 
ofte stor viden om lokalom-
rådet. Måske har de endda 
kendskab til den eller de per-
soner, der står bag et projekt.

Det en god idé at kortlæg-
ge mulighederne for at hente 
penge fra fonde i et projekts 
lokalområde.

- Her er konkurrencen 
mindre, understreger Else 

Andersen.

en hjælpende hånd
Én ting er at have en god idé 
til et projekt.

Noget helt andet er at dir-
ke op for låsene til en eller 
flere fonde.

For eksempelvis bestyrel-
sen i en idrætsforening kan 
det være en kolossal udfor-
dring, som er svær at tackle 
alene.

Men der er gratis hjælp 
at hente. Mange kommu-
ner har ansat medarbejdere, 
som hjælper lokale forenin-
ger med at stable penge på 
benene til nye projekter og 
initiativer.

Der er også assistance at 
hente i Center for Frivilligt 
Socialt Arbejde, der driver 
hjemmesiden frivillig.dk.

Endelig er der mulighed 
for at søge hjælp hos private 
fundraisere.

Kunsten at vride penge ud af en fond
Det er slet ikke enkelt at få penge fra fonde til at stable projekter på 
benene. Men der findes genveje, som gør opgaven meget lettere. Her 
præsenterer avisen fem af smutvejene til de store pengekasser.

 zHvert år uddeler danske fonde ca. 17 milliarder kroner.

 zEn del af pengene havner i Aarhus, hvor fonde står bag store 
byggerier og på andre sætter markante spor i byudviklingen.

 zI denne artikelserie sætter avisen fokus på fondenes 
betydning i Aarhus samt vindere og tabere i spillet om de 
mange penge.

20. juli 

 zFonde har milliarder af kroner i spil i Aarhus

 zBesættelsesmuseum fik afgørende jackpot hos fond

21. juli

 zAarhus Universitetet har en rig mæcen i Aarhus Nord

 zForskningsfond er en sværvægter i Aarhus

22. juli

 zFundraiser Else Andersen fisker millioner af kroner ud af 
fonde

 zKunsten at vride penge ud af en fond

23. juli

 zKulturaktører bliver mere og mere afhængige af fonde

 zUngdomskulturhus må klare mosten uden millioner fra 
fonde

24. juli

 zFonde i Aarhus: En obo, et havnebad og en ferielejr for børn

 
 

FAktA
Fonde

der er en kunst 
at hente penge til 
eksempelvis et 
projekt i børnenes 
skolegård. Men 
lader sig gøre 
med snilde og den 
rigtige taktik. foto: 
liselotte sabroe, 
ritzau scanpix 

mærksomhed og dermed 
uden at modtage ansøgnin-
ger. Jeg har tit savnet stram-
ninger, der øger fondenes 
synlighed. Der er en kæmpe 
underskov af fonde, vurderer 
Else Andersen.

Indehaveren af projekter.
nu forudser, at de kommen-
de år vil byde på endnu hår-
dere konkurrence om fon-
dens penge.

Det skyldes blandt andet 

den planlagte afskaffelse af 
den såkaldte satspulje. Pul-
jen har siden 1990 været be-
styret af staten, og den er ble-
vet en livsnerve for meget fri-
villigt arbejde.

- Et farvel til satspuljen ef-
terlader meget frivilligt ar-
bejde i en situation uden 
penge. Det betyder, at de fri-
villige i stedet vil afprøve mu-
lighederne i fonde, vurderer 
Else Andersen.


