
Kulturfonden for Danmark og Finland  

Den 14. april 1981 undertegnedes i Helsingfors en overenskomst mellem Danmark og Finland 

om en kulturfond for Danmark og Finland.  

Kulturfonden for Danmark og Finland har til formål at fremme venskabs- og 

kulturforbindelserne mellem de to lande og folk ved at anvende fondskapitalens afkast som 

bidrag til støtte for virksomhed og initiativer, der fremmer større kendskab til og øgede 

kontakter mellem de to folks kultur- og samfundsliv. Kulturfonden for Danmark og Finland 

bevilger støtte og stipendier til professionelle, amatører, voksne samt børne- og 

ungdomsgrupper inden for forskellige samfunds- og kulturprojekter. Der ydes først og 

fremmest støtte til aktiviteter hvis formål er at formidle og udvikle landenes kulturliv, øge 

interessen for det finske sprog i Danmark og det danske sprog i Finland, øge kendskabet til 

landenes fælles historie og deres efterfølgende samfundsudvikling samt belyse fremtidige 

udfordringer og muligheder for erhvervslivet, samfundsudviklingen og kulturen i landene. 

Fonden kan modtage donationer til forøgelse af kapitalen under forudsætning af, at der ikke 

opstilles vilkår, som er uforenelige med dens formål.  

Fonden og afkastet af dens kapital forvaltes af en bestyrelse, der har sit sæde i København og 

i Helsingfors.  

Bestyrelsen består af otte medlemmer og deres personlige suppleanter. Den danske fondsdel 

2019-21 består af følgende medlemmer: 

• Fritz Schur, formand, udpeget af ministeren for nordisk samarbejde 

• Jakob Steensig, udpeget Danske Universiteter 

• Birte Fangel, udpeget af Foreningen Norden 

• Martin Glaz Serup, Udpeget af Dansk Kunstnerråd 

Suppleanter er: Morten Løkkegaard, Pirkko Raudaskoski, Steen Svanholm og Bent Jensen. 

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Indtægter, der ikke er taget i anvendelse i løbet af et 

regnskabsår, kan overføres til et følgende regnskabsår.  

Ansøgninger sendes inden 1. marts til fondssekretær Jens Chr. Andersen, mail: 

jens.christian.andersen@hotmail.com med kopi til kulturfondenDKF@gmail.com. 

Der skal anvendes fondens ansøgningsskema. Originalbilag må ikke vedlægges, da de ikke kan 

forventes at blive returneret. 
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