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FOREDRAG VED STIFTELSESFORUM I TRONDHEIM 21.–22. MARS 2012 

v/Georg Fr. Rieber-Mohn 

 

 

Hva har stiftelser betydd i Norge, og hvilken rolle kan og bør de spille i dag? 

 

 

Kjære alle sammen, 

 

Det er en glede å få komme til et så velforberedt arrangement her i Trondheim, 

Stiftelsesforum 2012. Jeg får en assosiasjon til 1814, da den dansk-norske prins Christian 

Fredrik gjerne ville la seg utnevne til konge i et selvstendig Norge. Han fikk det bestemte råd 

av professor Georg Sverdrup at hvis han skulle ha noe som helst håp om å få gjennomslag for 

den ideen, måtte han aller først søke støtte hos trønderne. Så han dro opp til Trondheim. Der 

møtte prinsen atskillig kritisk åpenhjertighet, men også respekt. Kongstanken slo rot. Med 

denne trønderske inspirasjonen kastet Christian Fredrik seg inn i de epokegjørende hendelsene 

som førte frem mot 17. mai på Eidsvold. Men regionens betydning har langt eldre røtter. Fra 

Snorre vet vi at vel 800 år tidligere gjorde også Olav Haraldssøn – senere Olav den hellige – 

sine hoser grønne hos trønderne, for å sikre seg støtte som Norges konge. 

 

Jeg er naturligvis fristet til å se det slik at når det nå for første gang arrangeres et stort og 

profesjonelt stiftelsesforum i trøndersk regi, så betyr det at den moderne stiftelsestanken 

dermed har slått rot i en betydningsfull politisk region her i landet. Dette er svært gledelig. 

For det lar seg ikke nekte at det har tatt lang tid å bygge en levende stiftelsessektor hos oss. 

Både i Danmark og Sverige har det vært en god kontinuitet tilbake til 1800-tallet – tenk bare 

på det berømte Carlsberg-fondet fra 1876 og det forbildet dette har representert for 

generasjoner av danske donatorer og holdingstiftelser, fra Egmont til Velux.  

 

Særlig etter 1945 ble det over hele Vest-Europa etablert en ny politisk arbeidsdeling mellom 

det offentlige og det private: Det offentlige skulle bidra til å sikre velferd, utdannelse og 

kultur, mens det private segment særlig skulle konsentrere seg om næringslivet, selvfølgelig 

med ulike blandingsforhold fra land til land. Økningen av skattetrykket utover i etterkrigs-

tiden fikk mange i næringslivet til å mene at de ikke lenger hadde noe ansvar overhodet for de 

sektorer som det offentlige definerte som sine forpliktelser.  De private trakk seg tilbake og 

konsentrerte seg om sine forretninger. Business is the name of the game. 

 

Samtidig var det toneangivende miljøer som etter hvert så det som uønsket eller direkte 

forkastelig  at private aktører med sine mer eller mindre illeluktende penger «blandet seg inn» 

i det de tok for å være et rent statlig eller kommunalt ansvar. Disse utviklingstrekkene var 

ikke minst påfallende i Norge, hvor det på 1970-, -80- og til dels -90-tallet var liten sans for 

stiftelser og private donatorer i sin alminnelighet. Interessen for stiftelser blusset først opp 

hvis det ble avdekket misbruk eller enda verre – økonomiske misligheter – i forbindelse med 

driften. Som riksadvokat var jeg i berøring med en celeber sak av denne karakter. Naturlig 

nok bidro slike forhold til at en på forhånd likegyldig eller likefrem negativ holdning til 
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stiftelser ble ytterligere forsterket. I denne perioden fantes det heller ingen stiftelser i Norge – 

i motsetning til i våre naboland – med kapital til å foreta store og spektakulære utdelinger til 

ideelle og samfunnsnyttige formål. Det var heller ingen sentral statistikk eller annen 

dokumentasjon over privatfinansieringens rolle på ulike sektorer, noe som i noen grad kunne 

ha underbygget samfunnsnytten av slik finansering. Hos Statistisk Sentralbyrå var hele feltet 

som sunket i jordens mørke dyp. 

 

Etter hvert fikk oljealderen betydning også på dette området. Utover på 1980-tallet ble det 

mer og mer vanlig at amerikanske og andre utenlandske oljeselskaper begynte med sponsing 

og annen støtte til sport, forskning og kultur. Avtaler om teknologiutvikling og 

forskningsstøtte i stor stil så dagens lys. Planer om offentlig/privat samspill og spleiselag ved 

konkrete prosjekter utover landet ble mer og mer vanlig. På stiftelsesfronten kom det på 

slutten av 90-tallet en ny offentlig utredning som førte til Stiftelsesloven av 2001. Denne 

loven ga felles regler for alle typer av stiftelser og forutsatte også opprettelsen av et sentralt 

stiftelsestilsyn. Dette tilsynet ble etablert som del av Lotteritilsynet i Førde i 2005 og erstattet 

den desentraliserte kontroll som fylkesmannsembetene mer eller mindre intensivt hadde 

utøvd. Stiftelsestilsynet har fått en spesialisert funksjon og et profesjonelt fagmiljø som med 

sin granskning, informasjonsvirksomhet og sine fagkonferanser annethvert år bidrar til å gjøre 

stiftelsessektoren mer kjent i samfunnet. På sin side dannet en del stiftelser 

Stiftelsesforeningen i 2003, som bidrar til å holde medlemmene faglig oppdatert gjennom 

nyhetsformidling, møter og seminarer. Noen av stiftelsene er også blitt medlemmer av den 

europeiske stiftelsesorganisasjonen The European Foundation Centre i Brussel, der Fritt Ords 

direktør Erik Rudeng nylig er innvalgt som president.  

 

De siste tiårene har som kjent gitt oss en mangedobling av statens finansformue og antallet 

private milliardærer og mangemillionærer i Norge. Det har også skjedd en utbygging av 

kontrollapparater, regnskaps- og revisjonslovgivning med en tilhørende vekst i de aktuelle 

profesjonsmiljøer. Både advokatkontorer, investeringsselskaper, regnskaps- og revisjons-

kontorer er i de senere år for alvor blitt oppmerksomme også på den gradvise vekst i 

testamentariske gaver, donasjoner og opprettelse av stiftelser. Investeringsrådgivere og 

advokater spesialiserer seg i – og profilerer seg på – problematikk knyttet til opprettelse og 

drift av stiftelser, og vi har fått en flora av møter og seminarer, nyhetsbrev på nett, bøker og 

publikasjoner på dette feltet, med andre ord et marked for stiftelsestjenester. Men først og 

fremst har vi fått det som i dag med full rett kan kalles en levende og velorganisert norsk 

stiftelsessektor. Gjennom tiltak fra både Stiftelsestilsynet og Stiftelsesforeningen vil dette med 

tiden også bli en gjennomdokumentert sektor, slik at alle lett kan få vite hva den bidrar med 

på ulike områder. 

 

I vår samtid er det i Norge typisk nok ikke enkeltpersoner, men kollektiv kapital som står bak 

den mest dynamiske utviklingen på stiftelsesområdet, og da spesielt de nye 

sparebankstiftelsene. I Italia finnes sparebankstiftelser som går tilbake til 1400-tallet, og det er 

svært mange av dem. I Norge kom Sparebankstiftelsen DnB NOR som den første i 2002. Det 

finnes i dag 16 slike forholdsvis store sparebankstiftelser, fordelt over det meste av landet. De 

kontrolleres av Finanstilsynet, foruten av Stiftelsestilsynet.  De har allerede en viktig 
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samfunnsfunksjon innenfor sine områder, og den kommer til å bli større med årene – på linje 

med de «community foundations» som nå finnes i en rekke land, og som har sitt virkeområde 

i avgrensede regioner. 

 

Et annet eksempel på omdanning av kollektiv kapital er Gjensidige-stiftelsen for helse og 

trygghet. Den er i dag uten sammenligning Norges største pengeutdelende stiftelse med en 

markedsverdi som trolig nærmer seg 30 milliarder kroner. Om få år vil den kanskje ha 

kapasitet til å dele ut bortimot 1 milliard kroner i året.  

 

Det er vanlig å skjelne mellom operative stiftelser og pengeutdelende stiftelser. De operative 

er stiftelser som har sitt formål knyttet til opprettelsen eller driften av en institusjon på det 

humanitære, sosiale eller kulturelle område. De fleste av disse har ikke ledig kapital eller i det 

hele tatt som formål å støtte andres tiltak. Når vi spør om hva stiftelser har betydd i Norge, 

kan vi bare snu spørsmålet og like gjerne spørre: Hvilke museer, hvilke teatre, hvilke orkestre 

er det som IKKE er opprettet som operative stiftelser eller blitt organisert som slike? Også 

svært mange av landets hospitaler, sykehjem, aldershjem, institusjoner for funksjonshemmede 

og lignende tiltak har sitt utspring i private personers idealisme, initiativ og donasjoner, med 

senere organisering som operative stiftelser. Her er det en betydningsfull del av vår historie 

som ikke er utforsket og fremstilt i sammenheng. Følgelig får heller ikke elever og studenter 

og allmennheten et realistisk inntrykk av eller fullgod innsikt i bakgrunnen for vårt velferds- 

og kultursamfunn. Her ligger det noen særdeles viktige forskningsoppgaver og venter. 

 

Når det gjelder pengeutdelende stiftelser, er det ingen i dag som kan gi sikre anslag på hvor 

store verdier de disponerer eller den samlede sum som de årlige bevilgningene utgjør. Ut fra 

Håkon Lorentzens foreløpige beregninger i 2010 kan det være grunn til å tro – med en klype 

salt – at landets 3300 store og små pengeutdelende stiftelser i dag kanskje representerer en 

kapital på 50-60 milliarder kroner og en årlig utdeling på nærmere 2 milliarder kroner. Dette 

er høye tall, men vi har et stykke å gå før vi kan sidestilles med Danmark, hvor 

fondsstiftelsene har en samlet kapital på 400 milliarder danske kroner og årlige bevilgninger 

på 8 milliarder. I Danmark finnes det spesielt mange pengeutdelende stiftelser, med betydelig 

og stabilt eierskap i ledende danske selskaper. Store deler av dansk medisinsk forskning ville 

være utenkelig uten bidragene fra de mange «fonde». 

 

Med dette som bakgrunn vil jeg tillate meg først å si litt om stiftelsestradisjonen med basis i 

Trondheim, gå videre med noen erfaringer fra Fritt Ord og avslutte med en refleksjon over 

stiftelsers prinsipielle betydning for demokrati og rettsstat i tiden fremover.  

 

I Norge er den egentlige mesenby uten tvil Bergen – i mange hundre år landets desidert 

største by, med et borgerskap som satte sin ære i å opptre med patriotiske donasjoner og 

stiftelser. Og patriotisme har jo ikke manglet i denne byen, hvor også flere av mine forfedre 

drev næringsvirksomhet. At denne mesenånden fortsatt er levende i Bergen, har denne 

konferansens neste innleder – Trond Mohn – gitt usedvanlig generøse eksempler på. 
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Men også Trondheim har tankevekkende stiftelsestradisjoner. Thomas Angells stiftelser, 

opprettet etter et testament fra 1763, er vel den eneste større norske stiftelse med sterk 

kontinuitet gjennom snart 250 år. Kanskje har det sammenheng med forankringen i de  

400 000 mål med utmarks- og skogeiendommer som er stiftelsenes kjerneverdi. Det er vel 

unødvendig i denne by i dag å minne om Angell-stiftelsenes sosialpolitiske betydning i hele 

denne perioden. Men utover dette vil jeg trekke frem finansieringen i 1786 av katedralskolen, 

landets flotteste skolebygning gjennom 1700- og 1800-tallet, som fortsatt er i bruk. Enda mer 

betydningsfullt for byens senere identitet, utdannelsestilbud og næringsliv var Angell-

stiftelsenes avgjørende tilskudd til opprettelsen av den berømmelige Trondhjems Tekniske 

Læreanstalt, landets første tekniske skole fra 1870. Faglig og politisk var denne skolen – 

drevet på europeisk nivå – direkte utslagsgivende for at Norges tekniske høyskole i 1910 ble 

vedtatt opprettet i Trondheim, noe som senere la grunnlaget for både SINTEF og NTNU, og 

for at utallige Trondheims-piker ned gjennom årene ble gift med sivilingeniører. 

 

Når det gjelder SINTEF, har Trondheim her Norges mest dynamiske forskningsstiftelse, med 

godt over 2000 ansatte fordelt på underliggende aksjeselskaper som leverer overskudd til den 

ikke-kommersielle holdingstiftelsen. I de senere år har SINTEF kunnet fordele over 500 

millioner kroner til laboratorier og vitenskapelig utstyr. Også for næringsutviklingen i Midt-

Norge, og videre enn dette, spiller SINTEF en meget stor rolle. 

 

Midt-Norge har derfor ikke så rent lite å bygge på når det gjelder erfaringer med disse og 

andre stiftelser. 

 

Så har jeg lyst til å fortelle litt om Fritt Ord, som jeg i ulike verv har vært knyttet til gjennom 

26 år. Det økonomiske grunnlaget for stiftelsen var fra begynnelsen i 1974 aksjemajoriteten i 

Narvesen kioskkompani. I 2001 solgte vi Fritt Ords siste post i Narvesen til – Odd Reitan. I 

2005 var en annen Trondheims-gutt kulturminister. På Kulturrådets årskonferanse det året 

overrasket han mange av salens statstroende og statsfinansierte kulturbrukere med å etterlyse 

mer privat finansiering, flere stiftelser og donasjoner. I følge Aftenpostens referat fra 

konferansen utfordret statsråden milliardæren Odd Reitan og sønnene hans ved å uttale at de 

«burde fryses ut av det gode selskap» hvis de ikke snart kom på banen som skikkelige 

donatorer, slik deres fordums kollega Thomas Angell hadde gjort på 1700-tallet. Hvis man 

først skal lokke private kapitalister til donasjoner, må man vel si at statsråd Giske her neppe 

valgte den mest skjønnsomme fremgangsmåte. Resultatet av den mildt truende oppfordringen, 

kan jeg ikke uttale meg om.  

 

Tilbake til Fritt Ord. Stiftelsens kapitalbase i dag utgjør godt og vel 2,7 milliarder kroner, med 

årlige bevilgninger på rundt 80 millioner. Men det spesielle ved Fritt Ord ligger i navnet og 

formålet: å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt. I dette ligger selvfølgelig også debatt om 

hva ytringsfrihet egentlig er og bør være og hvor eventuelt grensene for ytringsfriheten går, 

veid opp mot andre hensyn. I løpet av de siste ti år er formålet vårt spisset. Tidligere spredte 

vi våre bevilgninger over et videre kulturelt felt og fikk søknader om likt og ulikt. Det var 

ikke den gang så mange pengeutdelende stiftelser, og vi ble oppfattet som en slags Sareptas 

krukke «kjent i hver krok og krik av hvert krek som gjerne ville ha støtte til det de ikke kan 
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leve av», som vår daglige leder, Finn Skedsmo en gang uttrykte det. Enkelte søknader 

kamuflerte dårlig at det var livsopphold det dreide seg om. Det fikk vårt daværende 

styremedlem og mangeårig ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet, Per Haga, til å uttrykke 

følgende hjertesukk: «Det må jo finnes en overgangsordning mellom barnetrygd og 

alderstrygd.» 

 

Det er slående hvordan spørsmål om ytringsfriheten også i vårt samfunn kommer mer og mer 

i fokus. I et mer heterogent samfunn med økende migrasjon, kulturkollisjoner og en sterkt 

voksende befolkning støter ulik forståelse av krenkelser og åpenhet sammen, stundom med 

voldelige utslag. Et sentralt skandinavisk eksempel er striden om Muhammed-karikaturene. 

Konflikter av denne art har vi sett over hele det vestlige Europa, og de blir neppe færre og 

mindre i årene som kommer. 

 

Sentralt for oss står den årlige utdelingen av Fritt Ords Pris i begynnelsen av mai. Den er jo et 

helt kapittel for seg, særlig når den deles ut til f. eks. den omstridte Nina Karin Monsen. Vi 

deler også ut Honnører som anerkjennelse for bidrag på enkeltområder. Hovedtyngden av 

bevilgningene går til informasjons- og debattskapende tiltak som bøker og tidsskrifter, 

utstillinger og dokumentarfilmer, seminarer og konferanser. Vi mottar nærmere 2500 

søknader i året, og vel 800 ulike prosjekter får støtte. Dette reiser spørsmål om å strø midlene 

tynt utover eller konsentrere dem i større tiltak, i egen eller andres regi. Jeg vil begrense meg 

til to delvis kontroversielle eksempler på større initiativer. 

 

For det første en serie bevilgninger – i størrelsesordenen 45 millioner kroner – knyttet til 

Norsk biografisk leksikon og Store norske leksikon, både for å sikre utgivelsen av de siste 

papirutgavene av disse verkene og dermed videreføringen av et profesjonelt leksikonmiljø i 

Norge – og for å sikre overgangen til et rent nettbasert og fullstendig nyskapt leksikon for 

dagens brukere. Det siste i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR og flere 

akademiske institusjoner. Mange mente at dette var et fåfengt initiativ. Wikipedia burde rå 

grunnen alene. Dette mener ikke vi. Det er en verdi i seg selv at leksikontilbudet ikke 

monopoliseres, og at det finnes alternative fremstillinger og artikler undertegnet av en 

spesialisert og sakkyndig artikkelskriver, og med mulighet for åpen debatt på nettet. Den 

digitale omstartingen av Norsk biografisk leksikon og Store norske leksikon som nettleksikon 

lanseres for alvor i disse dager, og dere kan følge utviklingen og kontrollere selv.  

 

Den andre saken gjelder litteraturhus, en tysk idé som vi så at vår samarbeidspartner i 

Hamburg, Zeit-Stiftung, var med på å utvikle der. Litteraturhuset i Oslo, som i sin helhet ble 

planlagt og finansiert fra Fritt Ords side med nærmere 160 millioner kroner over en 

syvårsperiode, trenger jeg neppe fortelle mye om. Prosjektet vakte stor diskusjon som også 

forplantet seg til andre byer. I dag kan man nøkternt se hva prosjektet er blitt til. Vi har – i 

likhet med Trond Mohn – støttet Litteraturhusprosjektet i Bergen: vi med 3,5 millioner, han 

med 10 millioner. Så er offentlige instanser kommet til i et spleiselag som gjør at det 

fabelaktige huset i Bergen omsider kan åpnes ved årsskiftet. Vi har også støttet slike 

prosjekter i Skien, Odda og Tromsø. Vi har selvfølgelig også mottatt en søknad fra 
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Litteraturhusprosjektet her i Trondheim – en særdeles solid og gjennomarbeidet søknad, 

mente vi i Fritt Ords styre.  

 

Jeg har derfor gleden av å fortelle dere her og nå at på vårt styremøte for noen dager siden ble 

denne søknaden innvilget med det omsøkte beløp på 2 millioner kroner til oppstart – forutsatt 

at prosjektet blir fullfinansiert med bidrag også fra andre instanser. Så her har dere, kjære 

trøndere, en passende problemstilling for litt perspektivrikt gruppearbeid under dagens lunsj! 

Det er bare synd at Odd Reitan ikke er med – hans inntekter kommer jo blant annet fra 

distribusjon av litteratur! 

 

Det tales av og til om et demokratisk underskudd i stiftelser, de er jo ikke folkevalgte. Som en 

av Klassekampens faste spaltister forleden formulerte det i dagens ikke altfor elegante språk: 

«Stiftelser trenger aldri å forholde seg til å bli utfordra på et årsmøte eller i valg.» Men 

meningen med stiftelser – ut over å generere ekstra økonomiske ressurser – er nettopp å kunne 

være komplementære til de folkevalgte flertallsorganene. Rettsstat er ikke det samme som at 

majoriteten – flertallsstaten – har ubegrenset styringsrett over minoriteter. Derfor er det så 

viktig å sikre en reell pluralisme i samfunnet: Det skal være flere steder å søke om midler. Og 

det må finnes ulike arenaer og kanaler hvor man kan uttrykke seg. En nøkkeloppgave for 

stiftelser vil derfor være å gi bidrag til sivilsamfunnet – til enkeltpersoner, til frivillige 

organisasjoner, til uetablerte grupperinger og i enkelte tilfeller til løse og tilsynelatende 

marginale eksistenser. En bør søke å unngå støtte til tiltak som klart ligger innenfor det vi kan 

kalle statlige eller kommunale forpliktelser, selv om det noen ganger kan være slik at det 

offentlige trenger en dytt i ryggen – i form av et privat initiativ – for å komme i gang. 

 

Spesielt i et Norge hvor statsfinansene for tiden er overveldende, er alternative pengekilder og 

forståelsesformer avgjørende for en god samfunnsutvikling. Kunst og vitenskap, medier og 

utdannelse, velferdsordninger og internasjonale relasjoner forutsetter fortsatt private donatorer 

og stiftelser som fremmer kreativitet og representerer initiativkraft.  

 

Det spesielle for stiftelser er at de i sin virksomhet er bundet av en formålsparagraf. Som 

nevnt har vår erfaring vært at en snevrere forståelse av formålsparagrafen, der vi konsentrerer 

våre bevilgninger og prisutdelinger til bruken av det frie ord – i debatt, i skribentvirksomhet, 

dokumentarfilm, teater osv. – har gjort styrearbeidet mer utfordrende og interessant. Og det 

har gitt oss en dypere forståelse av ytringsfrihetens begrunnelse og verdi, ikke bare i samfunn 

med begrensede demokratiske rettigheter, men også i vårt eget samfunn.   

 

Andre store norske stiftelser som har sett dagens lys i de senere år, har til dels meget vide 

formålsparagrafer, som gir mulighet for å støtte alt fra kurs i hardangersøm til store bygge-

prosjekter. Jeg ser ikke bort fra at disse også vil være tjent med en fornyet gjennomgang av 

formålsparagrafen. Det å konsentrere utdelingene til færre formålsrettede og gjennomtenkte 

tiltak kan kreve mer kreativitet og prinsipiell tenkning i styret. Det kan neppe skade. 

 

Stiftelser befinner seg i skjæringspunktet mellom stat og marked. Ideelt sett burde de tillate 

seg å tenke like konsekvent og langsiktig som staten på sitt beste. Og ideelt burde de agere 
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like snarrådig og uortodokst som en dyktig aktør i markedet. Kort sagt tilstreber vi å gjøre 

nettopp det i Fritt Ord. Og jeg mener faktisk at vi lykkes ganske bra. 

 

Hva fremtiden vil bringe, er uvisst. Min tro og mitt håp er at det etter hvert store antall 

stiftelser vi har i Norge, hvorav stadig flere har meget solide kapitalbaser, nettopp skal fylle 

sin rolle som alternativer og supplementer til den offisielle, flertallsbestemte samfunns-

utvikling. De fleste større samfunnsreformer, det være seg innenfor utdanningspolitikk, helse- 

og sosialpolitikk eller på andre sektorer, drives gjerne gjennom av det statlige flertallsstyre 

med stor kraft og overbevisning, og gjerne over hele landet samtidig. Det kan være gode 

grunner til det, for eksempel økonomi, rettssikkerhet og likhetsprinsipper. Stiftelsene kan 

likevel – ofte i det små – bidra til å skape nye og alternative løsninger til de offentlige. 

«Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen», sa Martin Kolberg ved en anledning, og han 

hadde formodentlig utelukkende LO i tankene, med denne hyllest i form av gjentagelser. Jeg 

sier i denne sammenheng snarere tvertom: «Mangfold, mangfold, mangfold.» Så kan det jo 

meget vel hende at den privat initierte løsning viser seg å være bedre enn den offentlige og i 

sin tur bidrar til å korrigere og nyansere den offentlige kurs. Det er denne dynamikken vi alle 

bør strebe etter – på veien mot et bedre samfunn. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


