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doktorgrad

Ulrich Brömmling tar imot 
på sitt kontor ikke langt 
fra Potsdamer Platz midt i 
Berlin. Veggene er dekket av 
bøker, blant annet «kanskje 
den største samlingen av  
litteratur om norske  
stiftelser», smiler forskeren, 
og viser frem bind på bind 
med oversikter over norske 
stiftelser fra 1800-tallet. 

Brömmling tilhørte det første kul-
let Erasmus-studenter i Bergen. I 
Tyskland har han jobbet delvis i 
forbundet for tyske stiftelser, del-
vis som rådgiver på samme felt. 
Det var representanter fra Fritt 
Ord på Tysklands-visitt som fore-
slo at han skulle skrive doktorgrad 
om norske stiftelser. Slik ble det, 
og snart skal resultatet av arbei-
det publiseres på ulikt vis, både i 
Tyskland og Norge. 

Brömmling har intervjuet 25 uli-
ke stiftelser landet rundt for å un-

dersøke hvordan de ser på seg selv 
og sin rolle, han har gjennomgått 
stiftelseshistorien i Norge gjen-
nom århundrer, og han har sett 
på lovgivning og økonomi. 

Lang tradisjon
Til tross for at tradisjonen kan fø-
res helt tilbake til 1100-tallet, kom 
det først en stiftelseslov i 1985. Der-
etter fulgte blant annet saken der 
tidligere skipsreder Nils Jørgen As-
trup ble dømt for underslag etter 
å ha misbrukt stiftelsesordnin-

gen, noe som førte til en ny lov. 
Den trådte i kraft i 2005, samtidig 
som et sentralt stiftelsestilsyn ble 
opprettet. 

Brömmling påpeker at nord-
menn flest vet svært lite om stif-
telser. 

– Men det er ikke rart, stiftelsene 
selv har ofte ingen ideer eller mot 
til å forsøke å lage egne program-
mer eller definere klart hva de øn-
sker å oppnå, sier han. 

Tror på staten
Han påpeker at stiftelser gjerne 
har tatt på seg oppgaver staten 
sluttet å utføre, mens de tidligere 
drev virksomhet på felter der sta-
ten senere overtok. 

– Og når man spør norske politi-
kere om stiftelser, svarer de gjerne 
at de ikke vil at de skal bestemme 
hva som er viktig i samfunnet, sier 
Brömmling. 

I Norge er det en stor tiltro til 
staten, og forskeren påpeker at 
selv en del av de norske Frivillig-
hetssentralene egentlig drives av 
staten. Han fremhever også at sta-

ten har delvis skadet seg selv med 
den nye stiftelsesloven. 

– De norske stifterne har minst 
innflytelse på sine stiftelser i hele 
Europa. Og den norske staten la-
ger selv stiftelser – og er forbau-
set over at det plutselig ikke len-
ger er lov til å ha flertall i styret, 
smiler han.

Litteraturhuset
Han tror likevel at mange ønsker 
at stiftelser skulle spille en stør-
re rolle. 

– En kan jo spørre seg om man 
ønsker seg et Oslo med eller uten 
Litteraturhuset (som ble mulig-
gjort av Fritt Ord)?

– Men er ikke ofte stiftelser 
lukkede rom, og utøver sin 
innflytelse i det skjulte?
– Spør dem! Det finnes noen få 
som er rene finanskonstruksjoner, 
men når det gjelder samfunns-
engasjerte stiftelser, har jeg slett 
ikke inntrykk av at de vil holde noe 
hemmelig, sier Brömmling.
Samtidig er norske stiftelser en 

fargerik ansamling, fra små og 
gamle legater for falne kvinner 
eller jusstudenter med foreldre 
som er bønder i Troms, til gigan-
tiske Sparebankstiftelsen som for-
valter over 12 milliarder kroner og 
deler ut 100 millioner i året. 

Tyskland er det landet i Europa 
der stiftelser har størst politisk be-
tydning. De setter ofte dagsorden, 
og virker som pådrivere. Sett i for-
hold til folketallet er det likevel ad-
skillig flere stiftelser i Norge. 

– Ville det være sunt for Norge 
å følge i Tysklands fotspor?    
– Det ville ikke skade. Men sam-
funnene er forskjellige, så det vil-
le mest handle om å utvikle en be-
vissthet om stiftelsenes rolle. Jeg 
kan ikke se at det ville føre til min-
dre tillit til staten. Det er heller sta-
ten som burde ha større tillit til 
stiftelsene, og oppmuntre folk til 
å være aktive på områder de synes 
er viktige. Det er ikke sikkert at det 
alltid er det offentlig som alltid 
vet best hva folk har bruk for, sier 
Brömmling. 

Norske stiftelser mangler visjoner, 
er konklusjonen i en fersk doktorgrad. 

Bringer  
stiftelsene  
frem i lyset

Fakta

Norske stiftelser
XX En stiftelse er enkelt sagt en sum 
penger som er stilt til rådighet 
for et bestemt formål. Stiftelsen 
eier seg selv, men drives av et 
styre.  
XX Det finnes ca. 8000 stiftelser i 
Norge.
XX Eksempler på kjente stiftelser 
er Fritt Ord, Sparebankstiftel-
sen DNB NOR, Cultiva, Veritas, 
Nobels Fredssenter, Nasjonalmu-
seet og Norsk Luftambulanse. 

Tyske Ulrich Brömmling har skrevet doktorgradsarbeid om norske stiftelser. I Tyskland spiller stiftelser en 
adskillig større rolle for samfunnsutviklingen, til tross for at antallet stiftelser pr. innbygger er langt høyere i 
Norge.  Foto: INgrId Brekke
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Barn fra Redd Barna tenner fredsflammen
sammen med Aung San Suu Kyi.

APPELLER VED:
Thorbjørn Jagland, Den Norske Nobelkomite
Kjell Magne Bondevik, Oslosenteret
Harald Bøckman, Den norske Burmakomité
Mya Kyay Mon, skribent/politisk aktivist, Burma
John Peder Egenæs, Amnesty International

KONFERANSIER:
Bente Erichsen, Nobels Fredssenter

MUSIKKINNSLAG:
Sølvguttene og Keystone State Boys Choir
Thom Hell
Ole Edvard Antonsen
Guro von Germeten og Schwindelfrei Orchestra
Bigbang

Folkefesten avsluttes med en tale av
fredsprisvinneren fra 1991, Aung San Suu Kyi.

ALL SPEECHES AT THE CELEBRATION WILL BE
HELD IN ENGLISH

FOLKEFEST
BLI MED PÅ Å FEIRE AUNG SAN SUU KYI
Lørdag 16. juni kl. 16–17 på Rådhusplassen utenfor Nobels Fredssenter
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Organisasjonene bak folkefesten er: Amnesty International, Den norske Burmakomité, Nobels Fredssenter, Oslosenteret for fred og menneskerettigheter,
Baptistsamfunnet, Care Norge, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, LO, Norsk Folkehjelp, Partners, Redd Barna, Stefanusalliansen og UNICEF.
Folkefesten er støttet av: Utenriksdepartementet, Telenor, Fritt Ord, Hydro og ABB.


