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Forord

D

et er skrevet flere biografier om Hans Nielsen Hauge. I tillegg
finnes det bøker som omhandler forskjellige sider ved Hauges
liv og gjerning.
Indirekte berører flere av disse bøkene også Hauges tanker om
etiske spørsmål med relevans til mellommenneskelig samkvem og
samfunnsliv. I denne boka har jeg ønsket å gi en mer helhetlig framstilling av Hauges etiske tenkning sett i relasjon til aktuelle problemstillinger.
Selv om det er 200 år siden Hauge levde, viser mye av hans etiske
refleksjoner seg i forbausende grad å være både aktuelle og utfordrende. Boka er blitt til ut ifra en overbevisning om at Hauges jordnære
og samtidig visjonære tenkning kan bli til hjelp og inspirasjon for alle
som ser behovet for en etisk bevisstgjøring og refleksjon innenfor
næringsliv, utdanning og annen virksomhet innen offentlig sektor.
Til det forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne boka, har
jeg fått økonomisk støtte fra Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO) og Forsknings- og utdanningsdepartementet (FU). Jeg vil
takke regiondirektør Ivar Moen i NHO-Telemark for hjelp og støtte
under hele prosjektperioden, referansegruppa ved Høgskolen i Telemark for nyttige råd underveis og dr. philos Per Ingvar Haugeland for
god faglig veiledning. Takken går også til dr. theol. Svein Olaf Thorbjørnsen fra Menighetsfakultetet for grundig faglig veiledning på
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sluttmanuset, til Luther Forlag for imøtekommenhet og positiv vilje
til å gi ut boka og til Haugekomiteen for all støtte, interesse og
omtanke underveis.
Sist, men ikke minst, en varm takk til min kjære kone, Signe, som
motiverte meg til å ta fatt på dette utfordrende arbeidet og som under
hele prosessen har gitt meg all den støtte og hjelp jeg trengte for å
komme i mål.
Sauherad, juli 2002
Sigbjørn Ravnåsen

Innledning

I

1996 var det 200 år siden Hans Nielsen Hauges åndsopplevelse.
I den anledning bestemte Haugekomiteen i Telemark seg for å
markere Hauges åndelige og sosiale betydning for Norge. Som medlem av komiteen ble jeg utfordret til å ta ansvaret for å fokusere på
Hauge som gründer og lederskikkelse og hans innsats for å skape
arbeidsplasser i Norge på den tiden.
I den sammenheng utviklet det seg et nært og konstruktivt samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Telemark.
NHO så at Hauges etikk og ledelsesfilosofi kunne ha aktualitet også i
dag. Samarbeidet med NHO resulterte i flere ledersamlinger i Telemark. Seminarene som ble arrangert, viste at tiden var inne for å sette
etikk på dagsordenen. Vi stilte spørsmålet om Hauge har noe å lære
ledere i næringslivet også i dag.
Møtet med Hauges etiske tenkning skapte positiv nysgjerrighet hos
mange av deltakerne. Evalueringene i etterkant av lederseminarene
bekreftet entydig at denne åndsinspirerte og visjonære tenkeren fra vår
egen kultursammenheng har noe viktig å bidra med i nærings- og
organisasjonslivet også i vår tid, ikke minst som premissleverandør for
etisk tenkning og bevisstgjøring.
På noen av seminarene deltok også studenter fra Høgskolen i
Telemark. Fra studenthold fikk vi klare signaler om at de ønsket
et sterkere innslag av etikk i undervisningen. Det viser hvor viktig
det er å integrere etiske problemstillinger i undervisningsplanene
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på høyskolenivå. Om få år er disse ungdommene selv en del av
arbeidslivet, og noen av dem vil også komme i viktige lederposisjoner.
Disse positive tilbakemeldingene fra næringslivet og utdanningssektoren ble en sterk inspirasjon for meg til å se nærmere på hva Hans
Nielsen Hauge stod for i sin etiske tenkning, spesielt de sidene som vil
kunne bidra til å bygge opp og forsterke de mellommenneskelige relasjonene på arbeidsplassene og i andre sammenhenger. Samfunnsutviklingen tilsier også at vi på nytt stiller spørsmålet om hva som er det
gode liv. I en tid der effektivitet, stress og jag etter materielle verdier
preger mye av menneskenes liv, blir de immaterielle verdiene lett parkert på sidelinjen. Jeg tror ikke at mennesket i lengden kan overleve i
et åndelig vakuum der nestekjærlighet, omsorg, og fellesskap mer eller
mindre er fraværende. Hauge så på mennesket som et åndsvesen der
ånd og hånd utgjør et integrert hele.
Jeg har valgt å synliggjøre hva Hauge står for i sin etiske tenkning
ved mest mulig å bruke hans egne formuleringer om ulike problemstillinger. Alle haugesitater i boka er referert i kursiv. I etikkdelen
(Del 2) begynner hvert kapittel med et haugesitat som belyser hans
syn på det aktuelle tema som behandles, som brorskap og nestekjærlighet, tjenesteoppdraget, forvalteransvaret og likeverdstanken.
I denne delen får vi også høre noe om de haugianske virksomhetene,
og jeg gir noen smakebiter på det jeg noe pretensiøst kaller Hans
Nielsen Hauges ledelsesfilosofi. Dette siste er et område som er lite
bearbeidet og som det kan være aktuelt å komme tilbake til en annen
gang.
På flere områder viser det seg at mye av det Hauge har uttalt i sine
bøker og brev, har stor relevans i møte med problemstillinger vi stilles
overfor også i vår tid. I siste delen av boka (Del 3) fokuserer jeg på
noen aktuelle problemstillinger i vårt eget samfunn og i verdenssamfunnet. Dette er ikke ment som noen omfattende samfunnsanalyse,
men som et forsøk på å se enkelte problemstillinger i lys av Hauges
etiske tenkning. Den oppleves som tidløs, allmennmenneskelig og
uavhengig av kulturell og religiøs tilhørighet.
Ut fra det materialet jeg har gått gjennom, framstår Hans Nilsen
Hauge som en helstøpt personlighet, en som i sin forkynnelse og vei10

ledning la vekt på gudsfrykt, nøysomhet og hardt arbeid. Med ham
som forbilde, framstår også vennene hans som flittige og dyktige
arbeidsfolk, som etter hvert virkelig satte sitt preg på de sosiale sammenhengene de var en del av.
Som primærkilder for dette arbeidet har jeg benyttet Ingolf Kvammens firebindsverk, Brev frå Hans Nielsen Hauge og professor
Ordings samleverk Hans Nielsen Hauges skrifter. Av sekundærkilder
vil jeg spesielt nevne Dagfinn Breisteins doktoravhandling Hans Nielsen Hauge. Kjøpmann i Bergen. Kristen tro og økonomisk aktivitet og
biskop A. Chr. Bangs bok Hans Nielsen Hauge og hans samtid. Bang
henter mye av kildestoffet fra personer som selv hadde møtt Hauge,
noe som gjør denne boka til en spesielt interessant kilde.
Jeg er klar over at mitt forskningsarbeid omkring Hans Nielsen
Hauges etikk på ingen måte er fullstendig. Til en viss grad er boka også
preget av personlige vurderinger. Jeg har ikke hatt som mål å gi en fullstendig presentasjon av Hauges etikk, men jeg har ønsket å hente fram
enkelte sider ved den som jeg mener kan ha særlig aktualitet i dag.
Bondesønnen som preget Norge i sin tid, gav et viktig bidrag til utviklingen av det moderne Norge. Gjennom sin frie lekmannsbevegelse
lærte han nordmenn å tenke og handle selvstendig, ta samfunnsansvar,
verdsette arbeid og ha en solidarisk innstilling til sine medmennesker.
På den måten la han grunnlaget for utviklingen av norsk demokrati.
Om drivkraften bak sitt virke for og i det norske samfunn uttalte bondesønnen fra Tune i Østfold at «Mit Kaldsbrev er at tiene Gud og min
Næste».

DEL 1

Hans Nielsen Hauge og
hans samtid

Innledning
Hans Nielsen Hauge levde i en brytningstid på forskjellige måter. Den
pietistiske arven fra 1600- og 1700-tallet ble utfordret av opplysningstidens presteskap. Et gryende nasjonalt frigjøringskrav vokste fram i
det norske folk, inspirert av frigjøringsbevegelser i andre land. De borgerlige privilegiene skjerpet konflikten mellom borgerne og bøndene,
som opplevde seg som den tapende part på markedet. I dette autoritetsstyrte norske samfunnet vokste bondesønnen fra Tune opp. Han
understreket enkeltindividets rett og plikt til selv å ta ansvar for det
samfunnet det var en del av. I Hauges fotspor utviklet det seg haugianske vennesamfunn som etter hvert preget det miljøet de var en del
av, både åndelig og innen handel og næringsliv. Gjennom sin virksomhet la Hauge grunnlaget for at mange i Norge begynte å tenke og
handle selvstendig. På den måten brøt han ned embetsautoriteten, og
la grunnlaget for moderne norsk demokrati og parlamentarisme.
Barne- og ungdomstida var viktige år for Hauges åndelige utvikling.
Han leste alt han fant av åndelig litteratur hjemme. Bibelen ble studert
ut og inn. Han grublet og tenkte. Jevnaldringene så nok på Hans
Hauge som litt av en raring. Han holdt seg mest hjemme på gården og
var sjelden ute sammen med kamerater. Åndsopplevelsen bak plogen
ute på åkeren 5. april 1796 ble det store vendepunktet i Hauges liv. Ett
år senere, som 26 åring, skrev han sin første bok Verdens Daarlighed.
Her legger han ikke fingrene imellom når han beskriver samtidens
moral og de kristnes liv og vandel. I boka ønsket han å skildre hva
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levende kristendom er, og hvordan de fleste mennesker forholder seg
til denne. Uredd kaster Hauge blikket ut over samtid og framtid og
formulerer seg enkelt og forståelig slik at allmennheten forsto hva han
mente, og kjente seg igjen.
Som forfatter omtaler han seg selv som «liten» og «uverdig». Han
betrakter seg selv som ulærd sammenlignet med de geistlige, og i flere
av bøkene sine presenterer han seg selv som et menneske med liten
erfaring og begrenset kunnskap. Hva var det som likevel gjorde Hauge
til en betydelig røst i tiden, en som med sin tale og ferd rystet hele det
etablerte samfunnet på overgangen mellom det attende og nittende
århundre?
Det er nærliggende å trekke sammenligninger mellom Bibelens profeter og mannen fra Tune i Østfold. På samme måte som profetene, ble
også Hauge kalt av Gud til tjeneste. Han var Guds stemme til et folk
som lyttet, og som tok imot budskapet. Uredd satte han søkelyset på
skjevheter i samfunnet og tok et oppgjør med øvrighet og myndighetspersoner. Dette var noe han bare kunne gjøre fordi han var seg
bevisst å ha fått et gudgitt oppdrag.

KAPITTEL 1

Tidsrommet 1770–1824

Uroligheter ute og hjemme

D

et var en urolig tid både nasjonalt og internasjonalt. Storbritannias kolonidominans vaklet, og landet ble etter hvert isolert. De
amerikanske kolonistene heiste opprørsfanen i 1770-årene. De ville
slippe det britiske herredømmet og bli selvstendige. I Amerika ble den
amerikanske uavhengighetserklæringen godkjent 4. juli 1776, og båndene de hadde til Storbritannia, ble erklært oppløst. Flere av de amerikanske koloniene hadde dermed brent alle broer og gått inn for en fri
og uavhengig stat. Store grupper av kolonistene var rojalister, ettersom
de ikke ville være med på noe opprør mot kongen, og de gikk inn i krigen sammen med engelskmennene.
Etter at Storbritannia hadde lidd forsmedelige tap på det amerikanske kontinentet, måtte landet innse at det britiske imperiet hadde fått
en stygg knekk. I tillegg opplevde Storbritannia at Frankrike hadde
gått inn på De forente staters side i krigen. Russland og de skandinaviske landene inngikk i 1780 et såkalt væpnet nøytralitetsforbund, noe
som innebar at nøytrale fartøyer fritt kunne seile med varetransport så
lenge de ikke førte våpen. Forbundet fungerte som en sammenslutning
mot Storbritannia, og flere land sluttet seg til. På denne måten ble
England ytterligere isolert i Europa. Nøytralitetsforbundet medførte
en blomstringstid for norske handelsskip, som fikk store ordrer og
gjorde gode penger på skipstransporten til mange europeiske land.
I 1789 trådte De forente staters forfatning i kraft, og George
Washington avla ed som den første amerikanske president. Amerikas
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forente stater var en realitet. Samme året hadde Frankrike sin revolusjon. Prinsippene bak de to revolusjonene var langt på veg de samme:
Enkeltmenneskets frihet og rett til selvbestemmelse. Den franske
revolusjonens slagord var frihet, likhet og brorskap. Denne revolusjonen begynte som et opprør mot eneveldet. Franskmennene var gått lei
av enevoldskongens maktposisjon og overdådige livsførsel. Privilegerte grupper, som geistligheten, adelen og en del av borgerne, hadde
store skattefordeler, mens skattebyrden ble lagt på bøndene. Det var
dyrtid og brødmangel over hele landet. Både på landsbygda og i byene
vokste det fram et proletariat. Mange kjempet for sin eksistens, og
hadde vanskelig for å skaffe seg arbeid og det de trengte til livets opphold. Ordet revolusjon dukket opp i diskusjonene. Diskusjonene ble
stimulert og til dels dirigert av intellektuelle som var påvirket av opplysningsfilosofien. De store opplysningsfilosofene og deres elever
hadde i flere tiår forkynt at samfunnet måtte omdannes, at det gamle
statsmaskineriet måtte bygges om slik at menneskene kunne leve et
friere, og dermed lykkeligere, liv.
Den franske revolusjon satte en sluttstrek for kongedømmets maktposisjon i Frankrike. Den 14. juli skulle bli en merkedag i den franske
almanakken. Siden 1880 har 14. juli blitt feiret som Frankrikes nasjonaldag.
Det at de lavere klassene i det franske samfunnet hadde samlet seg til
kamp mot makteliten, ble lagt merke til. Historikerne skriver om bondereisning. Bøndenes krav om at skattene og tienden til kirken skulle
fordeles på alle, ble innfridd. Bøndene fikk også rett til å kjøpe jord, og
fikk styrket sin posisjon som selveiere.
Revolusjonen satte likevel ikke punktum for urolighetene i Frankrike. Uroen bare fortsatte, og den banet veg for en ny hersker, korsikaneren Napoleon Bonaparte. Han ble den sterke mann i Frankrike.
For Napoleon var imidlertid ikke Frankrike nok, og hans aggressive
krigføring skapte frykt i alle europeiske land.

Frigjøringsprosessen i Norge
I tiden før den franske revolusjon var det en gryende interesse for
offentlige saker i enkelte grupper i Danmark-Norge. Dette gjaldt sær18

lig byborgerne. De snakket sammen, leste og skrev om statsstyre og
religion. I borgerlige kretser hadde samtalen tidligere dreiet seg om
fødsel, giftermål, død og lignende. Nå dreiet samtalen seg også om
politikk og samfunnsspørsmål. Begivenhetene i Frankrike i 1789 forsterket interessen for politiske forhold ute og hjemme.
Selv om studentene og de fleste innen borgerstanden og embetsstanden i Norge kjente til den franske revolusjonen og drivkreftene bak
denne, ante allmuen lite og ingenting om frihetskampen i andre land.
Likevel utviklet det seg en viss uro, særlig innen bondestanden.
Trangen til større frihet og likhet lå latent. Da kronprins Fredrik sommeren 1788 hadde en rundreise i Norge, gikk ordet frihet igjen. Overalt møtte kronprinsen bønder, ofte til hest, med gamle våpen og faner
som tok imot ham som en frigjører. Mye tydet på at en liten gnist
kunne være nok til å utløse konflikter eller folkebevegelser, slik man
hadde sett tilløp til under Lofthusopprøret tidligere.
Også innen borgerskapet på Østlandet utviklet det seg i 1788–91 en
stemning for norsk selvstendighet. Noen mente at en forening med
Sverige kunne aksepteres, men da av en langt friere karakter enn den
Norge hadde med Danmark. Storkapitalist og osloborger Bernt Anker
representerte til en viss grad disse kreftene, og høsten 1789 gikk ryktene om at Anker hadde planer om å skille Norge fra Danmark og
gjøre riket til et selvstendig kongedømme. Den kjente presten og eidsvollsmannen Nicolai Wergeland stod også fram som en sterk forkjemper for frigjøring fra dansk overherredømme. Han uttalte lite eller
ingenting offentlig om hvordan han så på et forhold til Sverige.
Allerede våren 1812 så flere ledende menn at det led mot slutten
med den dansk-norske unionen. I denne krisetiden skrev Carsten
Anker at det bare var tre utveger å velge mellom. Den ene var å bli provins under Sverige, den andre var å kaste seg i armene på England,
mens den tredje var uavhengighet og egen konge.
Det hele kuliminerte i en konfrontasjon mellom Sverige og Danmark om hvem som skulle eie Norge. Etter fire døgns forhandlinger
kom landene fram til en fredsløsning i Kiel 14. januar 1814, der resultatet ble at Danmark avstod Norge til Sverige. Danmark derimot fikk
svenske landområder i Tyskland, samt Island, Færøyene og Grønland.
Selv om frihetsstrømninger fra Europa også nådde norske strender,
var det først og fremst det som utviklet seg i det norske folkedypet,
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som gav støtet til den frigjøringsprosessen Norge opplevde på 1800tallet.
Denne gryende frigjøringskampen i Norge begynte egentlig på slutten av 1700-tallet, representert ved Kristian Lofthus’ bondeopprør og
Hans Nielsen Hauges sterke påvirkning for åndelig frigjøring. Begge
disse personene la grunnlaget for det norske folks frihetskamp. Historikeren Halvdan Koht sier i sitt skrift Fyrebuing til norsk politikk at
«Haugerørsla la ny åndeleg grunn under sjølstendestrevet til det
norske folk».1

Sosiale forhold i Norge
Innbyggertallet i Norge steg kraftig de siste 30 årene av 1700-tallet.
Folketellinger viser at det i 1769 var 728 000 innbyggere, mens tallet
hadde steget til 883 000 i 1801. Rundt århundreskiftet bodde cirka
90 % på landsbygda, men tendensen gikk i retning av at flere av innbyggerne søkte til byene og kjøpstedene.
Landets største by, Bergen, hadde 20 000 innbyggere, mens Christiania (Oslo) bare hadde 8000. Alderssammensetningen var helt annerledes enn i dag, med mange barn og unge og få gamle. Forventet levealder var fra 35 til 40 år. Tellingen som ble foretatt i 1801, tok sikte på
å gi en oversikt over næringsliv og leveveger i Norge. I landdistriktene
var det prestene som skulle stå for registreringen. I byene var det
magistraten som hadde ansvaret.2 Tellingen viser blant annet at det var
flere husmenn enn gårdbrukere. Den største yrkesgruppen var tjenestefolkene. Ofte var det minst to tjenestefolk på hver gård.
Noen husmenn hadde en jordlapp, men sjelden stor nok til å kunne
greie seg selv. De husmannsplassene som hadde litt jord, hadde gjerne
noen få husdyr. Disse husmannsfolkene greidde seg bedre enn de som
var helt jordløse. Som oftest måtte husmennene ta arbeid utenom for å
få endene til å møtes. Arbeidet ble til dels utført på den gården husmannsplassen lå under, ofte som del av leien for husmannsplassen.
På landsbygda hadde man derfor to samfunnsgrupper: gårdbrukerne eller bøndene på den ene siden, og husmennene og arbeidsfolkene på den andre. Innenfor disse to gruppene var det variasjoner med
hensyn til økonomisk og sosial status. Bøndene ble likevel konsekvent
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rangert over husmennene, og husmennene var prisgitt gårdbrukerne.
Denne underprivilegerte gruppen arbeidet for husbonden omtrent
som tjenestefolkene i byene. Likevel var det en viss forskjell ettersom
mange husmenn hadde bruksrett på husmannsplassen sin. I tillegg
hadde de med en liten jordveg3 større mulighet til å skaffe til veie mat,
enten ved selv å produsere dette eller ved å bytte til seg mat fra storbonden mot arbeid på gården. Husmennene hadde likevel svært trange
kår utover på 1800-tallet, noe som førte til at mange emigrerte med
sine familier til Amerika.
Det norske samfunnet på denne tiden kan forenklet deles inn i
bysamfunn og bygdesamfunn. De fleste menneskene både i by og
bygd var av norsk opphav. I bysamfunnene hadde det i tillegg etablert
seg et borgerskap. En del av dem var kommet fra utlandet. Det eksisterte også en heller fåtallig embetsstand, ofte selvrekrutterende og med
sin egen kultur. Denne fantes også på landsbygda, blant annet representert ved de geistlige.
Borgerstanden i byene og handelsstedene var en sterk gruppe i samfunnet. Borgerne tilførte staten store pengesummer, noe som gav dem
en posisjon som de visste å utnytte til sin fordel. De fikk langt på veg
et visst selvstyre i byene ettersom regjeringen tok betydelig hensyn til
dem i lovgivningen. Denne gruppen kjempet for næringsfrihet, frihet
til å utnytte markedsforholdene, men denne friheten skulle være et
borgerlig privilegium. Frihet betydde frihet for borgerne, ikke for alle.
I denne perioden fantes det flere handelsmonopoler og flere rettigheter innen handel som favoriserte borgerne. Slike diskriminerende
bestemmelser økte motsetningene mellom samfunnsklassene. Særlig
skjerpet det konflikten mellom borgerne og bøndene. Her kom bøndene ofte ut som den tapende part.
Historikeren Halvdan Koht peker i en artikkel i Historisk tidsskrift
i 1912 på at det var trelasthandelen som bar borgerstanden fram til økonomisk velmakt. De la også under seg jordeiendommer flere steder på
landsbygda, og mange borgere ble jordherrer, proprietærer4. Dette
holdt seg til langt inn på 1800-tallet. Koht viser blant annet her til
G. Schøning, som uttaler «at det meeste Jorde-Gods paa Nordmør tilhører Proprietairer, hvorover de fleeste Bønder der ere BøxelBønder».5 I J. Krafts bok Beskrivelse over Kongeriket Norge står det
under omtalen av de store skogområdene i Solør og Hof at «De største
21

og bedste Skove i Fogderiet, undtagen i det øverstliggende Prestegjeld
Hof, ere Trælasthandlere tilhørende».6 Disse kildene tyder på at en del
bønder ikke hadde råderetten over sine tidligere eiendommer. Dette
førte mange steder til misnøye og vondt blod mellom bønder og borgere.
Striden mellom borgere og bønder roet seg ikke før i 1821, da det
kom en ny lov som bestemte at benefiserte, det vil si geistlige, gods
skulle på salg. I det som var dårlige økonomiske tider for borgerne,
kvittet bøndene seg med gjeld de hadde overfor borgerstanden og
benyttet anledningen til å kjøpe seg nytt land.

Økonomisk liberalisme i Europa
I mange europeiske land utviklet det seg i siste del av 1700-tallet til en
konflikt mellom strenge statlige reguleringer, altså status quo, og
opplysningstidens tro på frihet og økonomisk liberalisme. Særlig unge
studenter lot seg rive med av strømningene i tiden og krevde at
elementære menneskerettigheter skulle bli styrende prinsipper.
Markedsideologen framfor noen, Adam Smith, kom med den
epokegjørende boka An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations i 1776. Boka inneholder en teoretisk begrunnelse
for fri handel og for et næringsliv uten for mange statlige reguleringer.
Ved at forholdene blir lagt til rette for et friere økonomisk marked, vil
mulighetene legges til rette for større profitt, noe som vil resultere i
økt materiell velferd. I denne boka er det etiske dilemmaet knyttet til
en slik rendyrking av handel og profitt fraværende. Derimot tar Adam
Smith opp noe av dette i boka The Theory of Moral Sentiments. Her
blir moralens betydning for et godt samfunn understreket. På mange
måter synes det som om disse to bøkene står i motsetning til hverandre. Kan man forene ønsket om å utvikle materiell velferd i samfunnet
og samtidig holde samfunnsmoralen i hevd? Her ligger det smithske
problem; uvissheten om hvorvidt det går an å kombinere marked og
moral, eller å forene en strategi for utvikling av materiell velferd med
en strategi for moralsk utvikling. Selv innser han problemet, men
greier ikke på en overbevisende måte å finne løsningene. Det vil alltid
ligge en fare for moralsk korrumpering i en kobling mellom marked
og moral.
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Noen tiår senere startet lekpredikanten Hans Nielsen Hauge sin
virksomhet i Norge. Ved siden av forkynnelsen ble et haugiansk nettverk etablert, et nettverk av mennesker som drev med handel og annen
næringsvirksomhet. Disse ble etter hvert aktive aktører på markedet
samtidig som de pleiet sin gudstro. Hauge viste i praksis at det var
mulig å kombinere børs og katedral, og gjorde det «stuerent» for
kristne å drive handel. På sett og vis viste han ved praktisk handling at
det fantes en løsning på «det smithske problem». For Hauge var det å
arbeide og tjene penger et kall, en gudgitt oppgave på lik linje med det
å forkynne. De midlene som ble til overs, skulle ikke brukes til egen
forlystelse, men til å gjøre livet bedre for andre mennesker.
Senere på 1800-tallet tok Max Weber opp problematikken omkring
«marked og moral» i sitt berømte essay som han kalte The Protestant
Ethic and the Spirit of Capitalism. Weber fokuserer her på kallsetikken. Han ser på arbeidet som et kall, med utgangspunkt i at menneskene er Guds husholdere på jorda, og at det er deres plikt å forvalte
Guds gaver på best mulig måte. Weber understreker viktigheten av et
nøkternt levevis, og at overskuddet skal reinvesteres og ikke misbrukes. Det er fristende her å trekke paralleller til haugianerne i Norge.
Også for dem var kallsbevisstheten avgjørende. Hans Nielsen Hauge
selv sier at hans kall er «at tiene Gud og min Næste». Tjenesteoppdraget inkluderer også det å skape arbeidsplasser og bedre menneskenes
sosiale kår. For å nå dette målet er man avhengig av å tjene penger.
Hauge ser på kapitalen som et middel for å hjelpe andre. Både Hauge
og Weber tar et oppgjør med grådighetskulturen i samfunnet, det at
noen vil berike seg på andres bekostning. Det er fristende i denne sammenhengen å påstå at Hans Nielsen Hauge i praksis viser at det er
mulig å forene den protestantiske etikk og den kapitalistiske ånd.

Kristian Lofthus og Hans Nielsen Hauge
Sentralt i bondefrigjøringen her i Norge stod to personer, Kristian
Lofthus og Hans Nielsen Hauge. Begge representerer bondestanden,
og hadde sine tilhengere der. Karsten Alnæs påpeker i historieverket
Historien om Norge at det er slående likhetstrekk mellom Lofthus og
Hauge: «Begge angriper en systemtvang ovenfra. Begge retter søkely23

set mot embetsmennene, og begge appellerer til dype følelser i folket:
Rettsfølelsen og det religiøse behov.»7
Storbonde Kristian Lofthus fra Lillesand ble kraftig provosert av
borgernes maktmidler overfor bøndene og av de statsregulerte handelsprivilegiene som fantes. Lofthus framstod som en driftig bonde. I
tillegg bygde han skip og seilte som skipper både i kystfart og i langfart. I 1782 fikk Lofthus erfare hvordan handelsprivilegiene virket.
Han var også trelasthandler, og seilte til Danmark for å selge trelast. På
hjemturen tok han med seg korn som han ville selge til bøndene. Dette
saksøkte borgerne i Arendal ham for, og han ble idømt en klekkelig
bot. Selv ble Lofthus rammet av nedgangstidene og måtte i 1782 gå fra
gården ved Lillesand. Lofthus hadde gjennom sin mangesidige virksomhet kommet i forbindelse med borgere og embetsmenn som
gjorde alt de kunne for å motarbeide ham når han forsøkte å trenge inn
på borgernes enemerker.
Lofthusreisningen var ikke den første i sitt slag på Sørlandet. I 1752
kom en flokk bønder fra de indre bygdene til Arendal for å tvinge
byfuten til å gi dem lov til å kjøpe korn direkte fra de danske skutene
på havna. Da de ble nektet dette, brøt de seg inn med makt og gikk om
bord i skutene og tok med seg det kornet de trengte. Borgerprivilegiene skapte stor misnøye blant bøndene, men regjeringen stod på sitt
og ville verne kjøpmannsretten.
Også i Stavanger kom det noen år senere til konfrontasjon mellom
bøndene og borgerne i byen fordi bøndene ville selge kornet fritt til
andre oppkjøpere som betalte bedre. De klaget til myndighetene, og
klagen ble tatt til følge slik at de deretter kunne selge varene sine til
den byen de helst ville. Dermed falt de forskriftene bort som regulerte
landområder til å være oppland for visse byer.
Bondereisningen på Sørlandet førte til at myndighetene gav Lofthus
rett i at embetsmennene hadde tatt seg urettmessige friheter, og at borgernes handel med bøndene hadde skapt nød og store vanskeligheter
for mange av dem. Kommisjonen som skulle vurdere om Lofthus sin
virksomhet var i strid med gjeldende lover og forskrifter, så med stor
misnøye på at Lofthus skapte samfunnsmessig uro og vanskeligheter
for myndighetene. Kommisjonen medvirket derfor til en kongelig
arrestordre på oppvigleren fra Lillesand. 15. mars 1787 ble han overfalt
av stiftmannens menn og satt i arrest lenket til en steinblokk på Akers24

hus festning. Kampen for frigjøring og større rettferdighet i samfunnet
ble Lofthus sin bane. Han døde i fengselet i 1797. Lofthusbevegelsen
syntes å ha tapt, ytre sett. Likevel hadde den nådd noen av sine mål.
Historikeren Sverre Steen konkluderer med at selv om «lederne var
blitt dømt, hadde Lofthuskommisjonen gitt bøndene rett i de fleste
klagepunktene, særlig i klagen over skattene og kornmonopolet. Men
langt mer enn de økonomiske resultater veide den moralske vinning.
Bønder hadde opptrådt sammen mot borgere og embetsmenn. De var
blitt sveiset sammen om felles krav som gikk ut over bygdens, ja
amtets grenser».8
Når det gjaldt kornmonopolet, tok kommisjonen kraftig til orde for
en reform, og understreket at bare gjennom fri konkurranse ville prisene synke til fordel for småbøndene og den store arbeiderbefolkningen på Sørlandet. Kornmonopolet ble opphevet i 1788. Lofthusbevegelsen bidro til at dette ble en realitet.
Selv om det fantes mange fellestrekk mellom Hans Nielsen Hauge og
Kristian Lofthus, fantes det også tydelige forskjeller. Mens Lofthus
mante bøndene til opprør mot urett og utbytting, og godt kunne tenke
seg å ta i bruk våpen for å nå sine mål, påbød Hauge bøndene å være
lydige mot øvrigheten ettersom den var innsatt av Gud. Mens Lofthus
kjempet for folks frigjøring med maktmidler, la Hauge gjennom sin
forkynnelse grunnlaget for en åndelig frigjøring i folket. Det skulle
etter hvert vise seg at denne åndelige frigjøringen også førte til en
sosial frigjøring i enkelte grupper av befolkningen. Mennesker som
tidligere var avhengige av handelsmenn og andre øvrighetspersoner på
flere områder, fikk nå frimodighet til å sette i gang virksomheter.
Disse selvstendige initiativene resulterte i at flere begynte å tjene
penger slik at de kunne greie å forsørge seg og sine. Slik vokste et nytt
småborgerskap fram i kjølvannet av Hans Nielsen Hauges virksomhet.
Verken Lofthus eller Hauge var særlig preget av de liberalistiske
strømningene ute i Europa. For Lofthus spilte det som skjedde utenfor landets grenser, liten rolle, selv om han gjennom virksomheten
som trelasthandler nok kunne ha fått nyss om at borgerrettighetene
stod for fall i flere land. Lofthus var først og fremst en person med et
åpent sinn, som registrerte urettferdighet og utnytting av en under25

kuet gruppe og som deretter handlet for å bedre deres kår. Hauge, derimot, var nok noe mer oppdatert på utviklingen i Europa. Det viser
enkelte av skriftene han har etterlatt seg. Hauge leste og skrev mye
mer enn det Lofthus gjorde. Man vet for eksempel at Hauge leste både
aviser og tidsskrifter under fengselsoppholdene. De mange debattinnleggene som Hauge hadde i flere aviser, viser at han var oppdatert på
det som skjedde rundt ham, også utenfor landets grenser.
Hans Nielsen Hauge ville også samfunnsendring, men for ham
skulle dette skje ved at mennesker ble fornyet i troen på Gud. Denne
fornyelsen ville endre kurs og innhold i enkeltmenneskers liv, og i
neste omgang få ringvirkninger i det miljøet de tilhørte. Hauge skrev
om å være «lysende eksempel», og han mante vennene sine til å
begynne et nytt liv som var ledet av Guds vilje og plan. Det Hauge
ikke var klar over, i alle fall ikke de første årene, var at denne åndelige
frigjøringsprosessen hos enkeltmennesket også stimulerte til å ta samfunnsansvar. Denne åndelige frigjøringen viste seg likevel å ha i seg en
sprengkraft til sosialt engasjement. Den fikk derfor vidtrekkende samfunnsmessig betydning. Hauges ideer og virksomhet førte til nyetableringer og dermed utvikling av arbeidsplasser i Norge. Den åndelig
frigjøring som kom ved Hans Nielsen Hauges forkynnelse, gav altså
støtet til at enkeltmennesket ble stimulert til å ta ansvar og selvstendige valg i det praktiske liv.
Kristian Lofthus og Hans Nielsen Hauge har dermed, hver for seg
og på forskjellige måter, spilt en viktig rolle for frigjøring og selvstendiggjøring av store grupper i det norske folk på denne tiden. På denne
måten har de også lagt et avgjørende grunnlag for utviklingen av et
moderne Norge.

Industri og næringsliv i Norge
I 1770-årene var Norge inne i en omfattende krise, med mangel på
flere viktige matvarer. Fisket slo feil og skogene, særlig på Østlandet,
ble hugget ned selv om tømmerprisene var lave. Bergverksnæringen
hadde problemer med å få solgt sine råvarer med fortjeneste. Industri
som ikke hadde tilskudd fra staten, fikk problemer, og omsetningen
sank betydelig. Unntaket var jernverkene, ettersom de levde i ly av en
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monopolordning som gav dem rettigheter til salg av jernvareprodukter til Danmark, men disse monopolordningene ble etter hvert avviklet. Kornmonopolet, som var innført av myndighetene i København,
førte til store problemer for Norge ettersom det ikke var lov til å
importere korn fra andre land enn Danmark. Særlig i år med dårlige
kornavlinger i Danmark førte dette til kornmangel, og uår var ikke
uvanlig i Norge. Kornmonopolet, som varte i 55 år, ble avviklet i 1788.
Når det gjaldt salthandelen, ble denne frigitt slik at alle med handelsrettigheter kunne kjøpe og selge salt.
Den norskfødte Christian Colbjørnsen hadde en framtredende stilling som generalprokurator i Danmark-Norge i 1788. Han stod sentralt i utformingen av regjeringens politikk på flere områder og var
preget av liberalistisk tankegang. Innenfor jordbruket ble det gjennomført en rekke reformer, og de store handelskompaniene som
hadde skaffet København store inntekter under krigene, ble avskaffet.
Statens direkte styring med handelen i Danmark-Norge, som for øvrig
hadde gått med store tap, ble etter hvert avviklet. Det er kjent at Colbjørnsen var motstander av adel, privilegier og monopoler, og mange
av disse ordningene falt bort i slutten av 1790-årene. Det ble åpnet
opp for private aktører innen handel og næringsvirksomhet, også i
Norge.
Til tross for at regjeringen gikk inn for oppløsning av monopolordninger og innførte en friere næringspolitikk, var det lite som skjedde
innen jordbruket. Odelsretten og forholdet mellom jordeier og leilending forble langt på veg uendret. Likevel kom det en reform i 1788
som fikk stor betydning for mange bønder. Det såkalte stavnsbåndet9
ble opphevet. Dermed stod festebonden fritt i forholdet til godseieren.
Han kunne flytte når han ikke lenger fant seg til rette. Dette gjorde at
mange godseiere vurderte det som lite lønnsomt å eie bondejord, og
mange fikk dermed kjøpe gårdene de bodde på og ble selveiere. I tillegg kom forordningen av 1792 som tvang igjennom at hver jordeier
skulle gi husmennene rettigheter over de små jordlappene de hadde.
Dette for å minske den utnyttingen mange husmenn ble utsatt for.
I forholdet til industrien satte regjeringen i gang forsiktige tiltak
som tydet på at de også her ønsket en mer liberalistisk vending. Støtten til næringslivet ble betydelig redusert, og tollen på utenlandske
varer ble redusert. Myndighetene ville bort fra støtteordningene, og
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helst ville de kvitte seg med alle statsbedriftene, men ingen privatmann
maktet å overta dem. Noen statsbedrifter, som blåfargeverket, glassverkene og saltverket gikk med store overskudd. Den private industrien, bortsett fra sagbrukene, spilte liten rolle i landets økonomi.
Selv om opplysningstidens tanker og ideer om å ta initiativ preget
datiden, så nådde ikke disse ideene i noen særlig grad ned til det brede
lag av bøndene. Bøndene var bundet til gården og bygda, og for dem
var dette også nok. Slik bygde de videre på de århundregamle tradisjonene. Få forlot det bygdelaget de hadde vokst opp i for å etablere seg i
byene. Den religiøse frigjøringen som Hans Nielsen Hauge utløste,
stimulerte enkeltindividet til å ta selvstendige valg også i det praktiske
liv, noe som igjen resulterte i oppblomstring av nye virksomheter i
landet. Unge bondesønner flyttet fra gårdene sine for å etablere seg
som handelsmenn i byene eller slo seg ned andre steder i landet med
ulike virksomheter.
I begynnelsen av det nittende århundre skjedde det en viktig
endring her i landet med tanke på hvilke næringer som sysselsatte
befolkningen. Andelen sysselsatte i jordbruket gikk ned fordi mange
fant nytt yrkes- og næringsgrunnlag utenfor landbruket. Dermed fikk
bøndene et større marked for sine produkter. På denne måten endret
det tradisjonelle sjølbergingsjordbruket seg mer i retning av salgsjordbruk.
Viggo Ullmann (1848–1910), stortingsmann og amtmann i Bratsberg amt, påpeker at Hauges virksomhet er en av årsakene til de strukturelle endringene som fant sted i Norge i begynnelsen av 1800-tallet.
Han peker på at «det tidligere hadde vært et særsyn at noen som var
født bonde, ble noe annet enn bonde. Men nå kom den ene bonden
etter den andre blant haugianerne inn til byene, enten for å grunnlegge
et handelshus eller for å begynne et håndverk eller endog for å starte
en fabrikk eller et annet industrielt anlegg».
Ullmann reflekterer over årsaken til denne strukturendringen, og
legger til: «En helt ny ånd, en før ukjent kraft og energi, våknet i Norge.»
Det er vanskelig med sikkerhet å slå fast i hvor stor grad Hauge og den
haugianske bevegelse har bidratt til de sosiale omveltningene i Norge.
Men at visse grunndrag ved Haugebevegelsen representerte noe helt
nytt, er udiskutabelt. Her kan man peke på at Haugebevegelsen var
landsomfattende og at den dermed utvidet enkeltmenneskets perspek28

tiv fra det lokale til det nasjonale på en helt annen måte enn tidligere.
Den utviklet også en landsomfattende fellesskapsfølelse. For første
gang i norsk historie opplevde allmuefolk et slikt grenseoverskridende
fellesskap som la grunnlaget for utstrakt samhandling åndelig og merkantilt. Denne nasjonale enhetstenkningen ble en avgjørende faktor
for den gryende nasjonalbevisstheten som dannet grunnlaget for norsk
selvstendighetstenkning.

Trykkefriheten i Danmark-Norge
Trykkefrihetsforordningen i Danmark-Norge kom i 1770. Den var et
resultat av opplysningstidens tro på menneskets rett til fri utfoldelse.
Embetsstanden og borgerstanden var generelt motstandere av å gi
enkeltindividet større frihet i samfunnet. Dette handlet for eksempel
om retten til å meddele seg skriftlig, og om kravet om færre restriksjoner i forhold til det å drive handel og foreta industrietableringer. For
dem var denne liberaliseringen en trussel mot deres egne maktposisjoner. Myndighetene kom riktignok med noen nye restriksjoner angående ytringsfriheten på slutten av 1700-tallet. Kronprins Fredrik
ergret seg over en stadig mer åpen diskusjon om regjeringsformen,
angrep på religionen og over pressens fanatiske prestehat. I 1797 ble
det satt ned en kommisjon som skulle vurdere pressefriheten. I regjeringen var det delte meninger. Likevel kom forordningen om innskrenking av trykkefriheten 27. september 1799. Dette rammet enkeltmenneskets mulighet til fritt å gå ut med sine meninger offentlig. Det
ble forbudt å skrive anonymt. I tillegg skulle alle skrifter under 24 ark
og alle aviser og tidsskrifter presenteres for lensmannen før de kunne
selges. For å drive boktrykkerivirksomhet krevdes et særskilt privilegium.
Til tross for en mer innskrenket trykkefrihet ble det enklere for
Hans Nielsen Hauge å få trykt og solgt bøkene sine. Han møtte et
mindre regulert samfunn på flere områder, også når det gjaldt utgivelse
av bøker og aviser.
Hauge fikk trykt bøkene sine helt fram til arrestasjonen i 1804, og
flere haugianere fikk kongelig privilegium til å etablere seg som bok29

trykkere. Den virkelige motstanden mot Hauge og hans forfatterskap
kom fra presteskapet. De forsøkte å få stoppet utgivelsene av bøkene
fordi de mente at mye av det han skrev, var vranglære og kunne føre
folk på villspor i åndelige spørsmål. I flere av bøkene sine kritiserte
Hauge prestene i klare ordelag. På grunn av kapasitetsproblemer i
norske trykkerier, hadde Hauge i 1800 fem trykkerier i København i
virksomhet for å få trykt dem. Dag Kullerud beskriver i boka Mannen
som vekket Norge hvordan Hauge i løpet av sommeren 1800 fikk
trykt nærmere 60 000 eksemplarer.10 Selv om trykkefriheten var innskrenket i Danmark-Norge på denne tiden, møtte Hauge ingen problemer med å få trykt alle disse bøkene, ettersom de ble registrert som
større skrifter eller bøker som inneholdt mer enn 24 ark. Problemet
var derimot mangelen på papir i de danske trykkeriene. I brevene han
skrev til venner i Norge, anmodet Hauge om å sende kluter og filler,
som ble brukt til papirproduksjon, med båt til Danmark for at bøkene
hans kunne bli trykt. Etter noen korte og hektiske sommermåneder,
ble skriftene trykt og sendt tilbake til Norge for distribusjon.
For å drive boktrykkervirksomhet krevdes et spesielt privilegium,
som bare kunne innvilges av kongen i København. På en reise gjennom Kristiansand i 1798 fattet Hauge interesse for byens eneste trykkeri, som også hadde retten til å utgi bladet Christiansands Adressecontoirs Efterretninger. Hauge fikk motivert Hans Thorsen Bacherud
fra Hedmark til å kjøpe bedriften for 5900 riksdaler. Ved Fennefossen
i Hornnes satte Hauge i gang en papirfabrikk. Dermed hadde han
kontroll over papirproduksjon, forlag og avisdrift i Kristiansand og
områdene omkring. Trykkeriet, som var falleferdig da Hauge kjøpte
det, ble etter få år svært lønnsomt. Her fikk Hauge trykt en del av
bøkene sine, samt byens eneste avis, som ble et viktig talerør for
Hauge. Ole P. Moe fra Røros kjøpte trykkeriet etter at Bacherud døde
i 1814. Han førte videre trykkeridriften og handelsvirksomheten med
stort hell. Han ble den mest respekterte borgeren i byen, og var en som
ble lyttet til når viktige beslutninger skulle fattes.
I forhold til trykkefrihetsforordningene møtte haugianerne få
problemer.
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Norsk nasjonalbevissthet i vekst
Nødsårene 1807 og 1808 nørte opp under en utstrakt misnøye med
regjeringens politikk både blant de fattigste i landet og i borgerstanden. Danmark-Norge var i krig med Storbritannia, og britiske skip
blokkerte norske havner slik at skipsfarten ble hemmet. Trelasthandelen med Storbritannia ble kraftig redusert. Dette gikk spesielt ut over
mange av borgerne som drev med handel og transport av trelast til
engelskmennene. Mange av borgerne tok derfor til orde for et selvstendig Norge, fordi de mente at dette ville gjøre det mulig på nytt å
utvikle et godt forhold til Storbritannia. Enkelte mente også at en
union med Sverige ville være bedre enn å fortsette i en union med
Danmark. En av disse var Herman Wedel Jarlsberg. I løpet av de to
første krigsårene stod Wedel Jarlsberg fram som en drivende kraft i
arbeidet med å meisle ut en klarere norsk politikk. Han innså at en
svensk-norsk union var å foretrekke, for da ville Norge få fri skipsfart
på Storbritannia. I tillegg mente han at en slik union lettere ville gi
Norge en fri forfatning, basert på likestilling mellom de to nasjonene.
Embetsmennene i Norge syslet også med tanker om å få etablert frie
institusjoner for å styrke norsk kulturliv. Den nye selvstendighetstrangen kom til uttrykk ved at Selskabet for Norges Vel i 1811 satte
kraft bak et krav om å få et norsk universitet. Kong Fredrik 6 gikk
med på dette, men han festnet ellers det politiske grepet om Norge.
Han innsatte den danske prinsen Christian Fredrik som stattholder og
øverstkommanderende i Norge. Christian Fredrik spilte bevisst på de
nasjonalistiske strømningene som fantes blant folk flest i Norge, og
han maktet å vinne nordmennenes gunst. Freden i Kiel 14. januar 1814
ble slutten på Danmarks overherredømme i Norge. Dette satte fart i
den nasjonale reisningen i Norge, der Christian Fredrik på mange
måter ble et midtpunkt. Hans strategi var norsk selvstendighet og på
sikt en gjenforening med Danmark.
Helt siden Lofthusoppstanden i 1780-årene hadde det vært en viss
uro på grasrota i Norge. Våren 1813 oppstod det nye uroligheter blant
bøndene. Disse urolighetene var ikke motivert av unionsproblematikken, men rettet seg mer mot de herskende samfunnsklassene i Norge,
embetsstanden og borgerne. Bondeopprørene kunne nok til en viss
grad sammenlignes med Lofthusreisningen 25 år tidligere, men de
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hadde ikke slik voldelig karakter. Samtidig foretok danskeprinsen
Christian Fredrik omfattende reiser over hele landet, og han vant tillit
blant folk både med sin sjarm og med virkningsfulle taler der han
spilte på nasjonalfølelsen. Han brukte blant annet uttrykk som
«elskede norske folk, Norges tapre sønner og Norges held og hæder».
Han framstod som et frigjøringssymbol og som en god organisator, og
folk sluttet opp om ham.
I disse turbulente vintermånedene framstod det to politiske retninger.
Den ene representert ved grev Wedel Jarlsberg, som ville danne en
norsk regjering, for deretter å gå inn i forhandlinger med Sverige om
en union. På den andre siden stod Christian Fredriks selvstendighetslinje, som likevel hadde en gjenforening med Danmark som målsetting.
Det fantes også dem som hevdet at Kiel-freden hadde gitt suvereniteten tilbake til Norge, og at Norge nå selv kunne bestemme styringsform og konstitusjon. Demokratiske prinsipper skulle legges til grunn
for valg av landets første riksforsamling. Søndag 25. februar 1814 kom
menighetene sammen i en stor del av kirkene for å velge representanter
til riksforsamlingen på Eidsvoll. Men først måtte de avlegge den
såkalte folkeeden. I følge Koht foregikk det slik i kirkene når folket
skulle avlegge denne eden: «Sværge I at hævde Norges Selvstændighed
og at vove Liv og Blod for det elskede Fædreland?» Folket svarte:
«Det sværge vi, saasandt hjælpe os Gud og hans hellige Ord.»11 Eden i
kirkene statuerte at utviklingen mot norsk selvstendighet var en folkesak, et viktig skritt mot demokrati og nasjonal frigjøring. 112 representanter fra hele landet møtte så på Eidsvoll for å utforme en ny
grunnlov. Dette arbeidet tok 6 uker, og 17. mai 1814 var konstitusjonen for Kongeriket Norge ferdig utarbeidet. Grunnloven, som ble
vedtatt enstemmig, var sterkt forankret i den luthersk-evangeliske
lære, den fastslo likhet for loven, full rettssikkerhet og ytringsfrihet,
og den la sterk vekt på å verne individet mot overgrep fra statens side.
Grunnloven understreket folkesuverenitetsideen og maktfordelingsprinsippet. Forsamlingen på Eidsvoll gikk inn for en liberal forfatning
og for at bøndene skulle få større makt.
L. Selmer påpeker i Norsk kulturhistorie (1940) at også haugianerne
var representert i Eidsvollsforsamlingen med tre personer, nemlig Ole
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Rasmussen Apenæs fra Jarlsberg, John Hansen Sørbrøden fra Østfold
og Christopher Borgersen Hoen fra Eiker.12 Den mest kjente haugianeren på den tid, Ole Torjussen Svanøe, kom inn på det første overordentlige Storting 7. oktober 1814. Hans Nielsen Hauge hadde flere
år tidligere hjulpet ham til å kjøpe Svanøens gods med flere underliggende leilendingsgårder. En av de viktigste sakene på Stortinget for
haugianerne var å få opphevet forordningen av 13. januar 1741, den
såkalte konventikkelplakaten, som forbød den frie lekmannsforkynnelse, og som Hauge ble dømt for å ha brutt.

Signet
Hauges signet som han brukte som kjøpmann i Bergen.
Foto: Forfatteren 2001.
Eier Andreas Hauge.

Motto på Hauges signét:
«Atter er himlenes rike likt en kjøbmand som
søkte etter gode perler, og da han fant en kostelig
perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde,
og kjøpte den.»

KAPITTEL 2

Personen Hans Nielsen Hauge
«Jeg har svoret Guds Aand Lydighed» (Hauge)

Pietisme og opplysningstid

F

or bedre å forstå personen Hans Nielsen Hauge må vi se nærmere
på den religiøse påvirkningen som han fikk. 1700-tallet var preget
av både pietismens og opplysningstidens åndsstrømninger i Norge.
Men pietismens sterke posisjon begynte å vakle da kong Kristian 6.
forlot tronen i 1746 etter 16 år som konge i Danmark-Norge. Han
hadde vært en sterk pådriver for økt kirkelig makt, noe som viste seg i
at flere kristelige forordninger for samfunnsstyring med utgangspunkt
i pietistisk tankegang ble satt ut i livet. 13. jan. 1736 kom forordningen
om konfirmasjon, og tre år senere den første loven om allmueskoler i
Norge. Disse to reformene la grunnvollen for at folkeopplysningen
skjøt fart i Norge.
Pietisme kommer av det latinske ordet pietas som betyr «fromhet».
Den karakteriseres ved den avgjørende vekten som legges på et personlig gudsliv. Lære, gudstjeneste, organisasjon og sakramenter kommer alt sammen i annen rekke. Pietismen skiller klart mellom verdens
barn og Guds barn og trekker grense mellom sanne troende og døde
navnkristne i alle stender og stillinger, også mellom troende prester og
«døde» prester. Pietismen ønsket å gjøre alvor av Det nye testamentes
lære om brodersamfunnet: det at de troende kristne skal samles i et
vennesamfunn som binder dem sammen i kjærlighet. Denne tankegangen kom snart i konflikt med den offisielle kirken og førte også
etter hvert til dannelser av nye trosfellesskap.
Pietismen utviklet seg sterkt i Tyskland, der Filip Jakob Spener
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(1635–1705) var pietismens fremste representant. I løpet av Speners liv
vant pietismen fram innenfor både kirke og stat. August Herman
Francke (1663–1727) førte Speners pietistiske arv videre. Det anerkjente universitetet i Halle uteksaminerte svært mange av prestene, og
der ble Francke utnevnt til professor i 1692. Under Franckes lederskap
utviklet universitetet seg etter hvert til å bli en pietistisk bastion. Enda
mer kjent er nok opplæringsanstaltene for fattige barn, de såkalte
«waisenhus» som de etter hvert ble kalt. Disse var opplæringsanstalter
som var forbeholdt fattige barn. Her ble grunnlaget lagt for pietismens
sosiale engasjement for de svake i samfunnet og et positivt syn på opplæring for allmennheten.
I Norge fikk pietismen en langt sterkere innflytelse på tro og tanke
blant folk flest enn det opplysningstidens ideer noensinne oppnådde.
Mens opplysningstidens ideer fenget blant studenter og embetsmenn,
var om lag 90 % av befolkningen preget av pietistisk tankegang. En
viktig årsak til at pietismen stod så sterkt i Norge, var at de fleste
hadde fått sin kristendomsforståelse i møte med Pontoppidan og
Kingo gjennom skole og konfirmantundervisning. Som allmennhetens
lærebok i kristendom satte Erik Pontoppidans bok Sandhed til Gudfrygtighed sterke spor etter seg i hele den norske befolkningen i flere
generasjoner. Med sine 759 spørsmål og svar var denne boka nærmest
en pedagogisk bragd, som på flere måter er langt overlegen mye av det
som utgis av lærebøker i dag. På grunn av den sterke stilling som
Pontoppidans forklaring fikk i Norge, ble det vanskelig for både opplysningstidens fornuftsteologi og den herrnhutiske lære å få noe særlig
innflytelse blant folk flest i vårt land. I tillegg kom Hauges pietistiske
forkynnelse til å prege store grupper av kristenfolket og gjennom dem
hele samfunnet, siden han så sterkt oppfordret sine tilhengere å forbli
innenfor statskirken og ikke danne egne samfunn.
I barndomshjemmet på Tune ble Hans Nielsen Hauge kjent med
litteratur av pietismens store lærefedre. Den pietistiske fromhet preget
hjem og oppdragelse. Han ble oppdratt til gudfryktighet gjennom
husandakt morgen og kveld. De søndagene de ikke kunne komme i
kirken, ble det lest fra Luthers store huspostill. I sin bok Hans Nielsen
Hauge og hans samtid gir biskop Bang en detaljert beskrivelse av den
litteraturen som fantes i Hauges hjem.13
Blant husandaktsbøkene som ble anvendt, var også Seks Bøger om
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sand Christendom av Johan Arndt og flere bøker av Pontoppidan. I
tillegg til personlig bibellesning og kirkegang var det nok Pontoppidans nevnte katekismeforklaring Sandhed til Gudfryktighed som
hadde størst betydning for kristendomsforståelsen hos den unge Hans
og som må sies å ha formet hans åndelige utvikling. Men den oppvakte
og kunnskapssøkende gutten leste også mye annen kristen litteratur;
han kastet seg over alt han kunne finne, også litteratur med sterkt innslag av mystikk. Katolisismens mer mystiske kristendomsform, særlig
slik det framtrer i liturgien, kjente ikke Hauge så mye til. Men han var
slett ikke ukjent med de store mystikernes kristendomssyn. Oddmund Hjelde påpeker i sin bok Det indre lys. Religiøs mystikk i norsk
litteratur og åndsliv at Hauge i en av sine åndelige kriser i 1797 fikk
hjelp ved å lese boka Taulers omvendelses-historie. Hjelde mener at
Hauge i dette skriftet fant noe som gav ham en åndelig fornyelse.
Hauge gav selv ut dette skriftet senere. Men selv om han også var kjent
med forskjellig religiøs litteratur, må konklusjonen likevel bli at det
var den pietistiske åndsretningen som mest kom til å prege kristendomssynet hans, kanskje fordi det nettopp var disse bøker som var
mest tilgjengelige for ham.
Ved universitetet i København møtte norske studenter opplysningstidens ideologi. Siste del av 1700-tallet preget denne åndsretning landet
vårt. Dette gjaldt spesielt lederskapet i samfunnet som lot seg begeistre
av opplysningstidens visjoner om menneskelig og sosial utvikling.
Den vanlige mann og kvinne hadde nok med sitt strev for livets opphold. De brydde seg heller lite om opplysningstidens poengtering av
fornuftens og framtidstroens betydning.
Forkynnelsesformen i kirkene endret seg. Kirkegjengerne opplevde
nå at mange prester la mindre vekt på den tradisjonelle lutherske forkynnelse av lov og evangelium, synd og nåde og i større grad appellerte til fornuften. Hauge var påvirket av opplysningstidens tanker og
dens fokusering på samfunnsgagnlige tiltak, den sosiale utvikling og
framgang i samfunnet. Det var her han fant motivet for sitt samfunnsengasjement. Dessuten førte opplysningstiden til en sterk understreking av kunnskapsformidling som en nødvendig forutsetning for
framgang for folket. Her fantes det en naturlig sammenheng mellom
pietismen og opplysningstiden.
Likevel reagerte Hauge sterkt på de nye tonene som preget opplys37

ningstidens forkynnelse. Opplysningstidens rasjonalistiske prester
talte på en måte mange opplevde som en forflatning av kristendommen. Hauge tok et oppgjør med de rasjonalistiske prestene. Han kritiserte deres forkynnelse, særlig den ensidige vektlegging av Bibelens
morallære og at de hoppet så lett over det i kristendommen som ikke
kunne begrunnes fornuftsmessig. Bang har nok rett i at Hauge med sin
forkynnelsesform utløste et latent åndelig behov blant folk. Han
representerte en forkynnelse som frigjorde mennesket i stedet for å
undertrykke det, en frigjøring som resulterte i et personlig gudsliv
som frigjorde mennesket og utløste initiativ til å sette i gang virksomheter for å sikre seg og sine det nødvendige til livsopphold og skape
arbeidsplasser for andre.
Rasjonalistene ville bedre menneskenes kår ved tilstrekkelig kunnskap. Ikke minst la de vekt på økonomisk opplysning, noe som også
var i pakt med tiden. I siste halvdel av 1700-tallet var det en veldig
interesse for økonomiske spørsmål, både i teori og praksis. Over hele
Europa ble det skrevet en rekke skrifter om næringsliv, og spesielt om
jordbruksspørsmål. De rasjonalistiske prestene, også i Norge, fikk
interesse for eksperimentering med nye vekster og dyrkingsmåter på
prestegårdene sine. De forsøkte å veilede de norske bøndene til det
samme, men responsen var heller liten. Men folk flest trodde lite på de
nye påfunnene, selv om de ble forkynt fra prekestolen. De norske bøndene var dypt konservative og hadde liten tro på embetsmennenes
kompetanse og innsikt når det gjaldt det å drive jorda. Til og med skepsisen mot poteten holdt seg i mange år, fordi bøndene mente at poteten
forårsaket spedalskhet. Ikke før i nødsårene 1807 og 1808 tok potetdyrkingen seg opp i Norge.
Hauge, derimot, hadde syn for denne siden ved rasjonalismen. Den
appellerte til hans praktiske sans. Opplysningstidens tro på kunnskap
som middel for en positiv samfunnsutvikling hadde sterke likhetstrekk med det han selv stod for. På sine reiser rundt i store deler av
landet i perioden 1798–1804 veiledet bondesønnen og predikanten
Hans Nielsen Hauge bøndene i hvordan de kunne forbedre sine redskaper og dyrkingsmetoder. Bøndene lyttet til rådene hans mye på
grunn av at han var en av deres egne, men også fordi han var en spesielt praktisk og kunnskapsrik mann, en de fikk tillit til. Likevel var det
nettopp blant opplysningstidens presteskap at Hauge fikk sine ster38

keste motstandere. De så på ham som en farlig svermer som opphisset
folk.

Brødremenigheten
Den herrnhutiske bevegelsen var et annet åndelig strømdrag i Hauges
samtid. Det er særlig den tyske greven Zinzendorf som forbindes med
denne pietistiske bevegelsen, fordi han gav tillatelse til en flokk landflyktige kristne å slå seg ned på sitt gods Bertelsdorf. Der fikk de
bygge på et sted de kalte Herrnhut, som betyr «Herrens varetekt».
Andre religiøse flyktninger strømmet etter hvert dit, men det oppstod
snart stridigheter mellom ulike religiøse retninger. Gjennom bønn og
formaninger roet gemyttene seg, og Brødremenigheten ble stiftet med
felles altergang i 1727. Målet for Zinzendorf var at denne menigheten
skulle omfatte forskjellige konfesjoner og bli begynnelsen til en stor
sammenslutning. Broderkjærligheten ble mer nær og varm hos herrnhutene enn i de tidligere pietistiske «småmenigheter».
Også i Norge fantes det, etter innflytelse fra Tyskland, herrnhutiske
menigheter, blant annet i Christiania, Drammen og Bergen. Herrnhuterne la større vekt på følelser og engasjement enn det pietismen
gjorde. Teologisk tok Hauge avstand fra dem. Men mye tyder på at
Hauge så positive trekk i Brødremenighetens vennesamfunn og deres
ansvar for å gi barn og unge oppseding og opplæring. Som Zinzendorf
la også Hauge stor vekt på at kristne sannheter skulle bli lest og formidlet videre i venneflokkene rundt omkring i landet på en enkel og
forståelig måte. Men han organiserte ingen spesielle «opplæringsanstalter» (skoler), selv om han gav uttrykk for at det burde opprettes
jordbruksskoler i hvert amt. Noen av virksomhetene Hauge satte i
gang rundt omkring i landet, hadde likevel karakter av å være folkeopplysende.
Eiker papirmølle i Vestfossen, som hadde rundt 50 ansatte, var en av
dem. Ifølge Dagfinn Breisteins doktoravhandling Hans Nielsen
Hauge. Kjøpmann i Bergen, bodde de fleste ansatte på mølla og fikk
kost og losji. Arbeidere og arbeidsgivere følte seg som en stor familie.
Ofte kom det venner på besøk til mølla langsveisfra.14 Eiker papirmølle ble i en årrekke et midtpunkt for det kristelige liv på Østlandet.
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Denne måten å organisere en virksomhet på har visse likhetstrekk med
det idealsamfunnet som Bibelen beskriver om de første kristne. Den
bibelske fellesskapstanken, den zinzendorfske brødremenigheten og
det haugianske søskenfellesskapet har tydelige likhetstrekk.

Hauges åndsopplevelse
Hans Nielsen Hauge var 25 år da han hadde den mektige åndsopplevelsen ute på åkeren en vårdag i 1796. Hendelsen fant sted midt på
lyse dagen, under en hektisk arbeidsøkt.
I sin egen bok Religiøse Følelser og deres værd som kom ut 20 år
senere, forteller han om denne opplevelsen. Han gikk bak plogen og
sang på salmen «Jesus din søde Forening at smage». Han hadde nettopp sunget andre verset:
«Styrk mig ret kraftig i Sjælen derinde,
At jeg kan finde, hva Aanden formaar,
Tag mig til Fange min Tale og Sinde,
Led mig og lok mig saa svag som jeg gaar;
Mig og hva mit er jeg gjerne vil miste,
Naar du alene i Sjælen kan bo,
Og sig omsider paa Døren maa liste,
Hva som forstyrrer min inderlig Ro»

Slik forteller han selv om det som skjedde:
«Nu blev mit Sind saa opløftet til Gud, at jeg ikke sansede mig, eller kan udsige
hvad der foregik i min Sjæl; thi jeg var udenfor mig selv, og det første min Forstand samlede sig, da jeg fortrød, at jeg ikke havde tjent den kjære og over al
Ting gode Gud, at jeg nu syntes intet i Verden var at agte. At min Sjæl følte noeget overnaturlig, guddommelig og salig, det mindes jeg til denne Dag saa klart,
som det skulde være skeet for faa Dage siden, da det dog er 20 Aar forløben
siden Guds Kjærlighed saa overvættes besøgte mig. Ingen kan heller fradisputere mig dette; thi jeg ved alt det gode i min Aand, som fulgte paa fra denne
Stund, især den inderlige brænende Kjælighed til Gud og min Næste.»
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Og han fortsetter:
«Jeg vilde nu gjerne tjene Gud, hva han vilde aabenbare mig, hva jeg skulde
gjøre. Det gjenlød i mit Indre: Du skal bekjende mit Navn for Menneskene, formane dem til at omvende sig, og søge mig medens jeg findes, kalde paa mig naar
jeg er nær, og røre ved deres Hjerter, saa de kunde omvende sig fra Mørket til
Lyset.»15

Opplevelsen kom spontant og overraskende og munnet ut i et kall til å
forkynne Guds ord for menneskene. Denne kallsopplevelsen fulgte
Hauge gjennom hele livet, og han ble tro mot den oppgaven han hadde
påtatt seg vårdagen i 1796 helt til sin død i 1824. Om kallsopplevelsen
skriver Karsten Alnæs i verket Historien om Norge: «åpenbaringen ute
på åkeren gjorde Hauge til en profet. Det var en Damaskusopplevelse
på linje med den Paulus hadde. Hans Nielsen Hauge ble med andre
ord valgt av Herren, han var den foretrukne, han var ikke innsatt av en
verdslig makt, men av Gud selv.»16
Det er flere likhetstrekk mellom åpenbaringene til Paulus og Hauge.
Begge fikk den under åpen himmel, opptatt med å utføre et praktisk
oppdrag. Kristusmøtet var intenst og gjennomgripende for begge. I
flere dager foregikk det en indre kamp for å få klarhet i Guds tanke og
plan for deres liv. Hans Nielsen Hauge fikk gjennom denne åndsopplevelsen en åndelig selvstendighet og kraft som kom til å prege ham i
alt hans virke både som forkynner, åndelig leder, igangsetter og sosial
reformator.
Gudsfrykten og den åndelige styrken fikk Hauge gjennom bibellesning. Derfor ble nettopp bibeltroskap viktig og avgjørende for ham,
selv om det kunne gå på tvers av andres oppfatninger. Til tross for sitt
gudgitte kall følte Hauge seg lite verdig til å ta på seg oppgaven som
Gud hadde gitt ham. Han skildrer selv denne kampen i boka Religiøse
Følelser:
«Da raabte jeg til Gud, og græd saa heftig, at Vandet strømmede af Øinene, og
formanede Herren, at han skulde tage denne tunge Pligt fra mig, nemlig at
bekjende hans Navn, og heller sende en Biskob eller anden høi Mand frem.
[…]Da gienlød i mit Indre meget tydelig: Jeg har ofte brugt de Ringe i Verden
til at udbrede mit Rige. Jeg skal give dig Kraft og Viisdom […] Jeg sagde: ja,
naar du min Gud vil styrke mig, saa vil jeg være villig.»17
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Hauges første skrift trykt i Bergen 1778, annet opplag.
I forfatterens eie.

En ny kamp og nok et møte med Gud måtte til før han fikk mot til å gå
inn i oppgavene Gud hadde tiltenkt ham. Det første han grep fatt i, var
å skrive boka Betragtning over Verdens Daarlighed. Under tvil og
anfektelser og i bønn til Gud ble dette lille skriftet til i løpet av to
måneder hjemme på farsgården. Forfatteren presenterer seg selv på tittelbladet som en «lidet forsøgt og mindre skriftlærd Dreng Hans Nielsen Hauge paa Rolfsøen i Thune Sogn».18
Mye av kildematerialet viser likevel at Hauge slett ikke var helt
ulærd og ukvalifisert til oppgaven. Han hadde lest svært mye på egen
hånd, både av kristelig litteratur og ikke minst i Bibelen. Etter hvert
som årene gikk, skilte han tydeligere mellom den faglige kompetanse
en prest hadde i kraft av sin utdannelse, og den visdom som Guds Ånd
gir alle som tror på ham. Derfor fikk Hauge større trygghet til å stå
fram med tyngde som Guds talerør i verden. Denne særegne personligheten var på en måte en kombinasjon av både ortodoksien, pietismen og opplysningstiden. Kanskje var det nettopp denne eiendommelige kombinasjonen av disse høyst forskjellige åndsretningene som
gjorde Hans Nielsen Hauge til en slik åndelig kraft i samtiden, og som
gjorde ham i stand til å ta ansvar og ledelse både for en åndelig utvikling og en ny, spennende og nødvendig utvikling av næringslivet i
Norge.

Åndelig leder
Historiebøkene gir på flere vis et ufullstendig bilde av Hans Nielsen
Hauge. De nevner åndsopplevelsen ute på åkeren, lekpredikanten som
gikk til fots over det meste av landet, at han strikket strømper og vanter som han gav bort til fattige, og at han slapp ut av fengselet et halvt
år for å koke salt til et folk i nød i krigsåret 1809. Dette er det bildet av
Hauge som mange kjenner til. Mindre kjent er det at denne allsidige og
mangfoldige personen var Norges mest leste forfatter på den tiden.
Han startet selv eller motiverte sine venner til å etablere flere enn 30
ulike virksomheter over hele landet. De fire første årene av 1800-tallet
var Hauge en av Norges mest framgangsrike næringslivsledere før
fengslingen i 1804 satte en brå stopp for det hele.
Hva var det som førte til den sterke posisjonen Hauge fikk som
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åndelig leder i Norge? Gjennom forkynnelsen i vennesamfunnene der
han møtte den enkelte, utviklet det seg en helt naturlig forståelse blant
vennene om at han var lederen som knyttet dem sammen i et landsomfattende åndelig fellesskap. Hans sterke ønske om å nå flere med
sitt budskap førte til et eventyrlig forfatterskap. Hauge var datidens
største norske forfatter. Selv skrev han 33 bøker og skrifter. Han gav
også ut en rekke skrifter av andre forfattere. Bøkene hans ble gitt ut i
200 000 eksemplarer i en befolkning på 900 000 mennesker. Han var i
sin tid den suverent mest leste norske forfatter. Et effektivt distribusjonsnett resulterte i at bøkene hans ble spredt over hele landet. Folk
flest ivret etter å lese Hauges bøker, noe som førte til økt lese- og skriveferdighet hos allmuen.
I tillegg skrev han brev. Over 500 brev er oppbevart på Riksarkivet,
de fleste er utgitt i bokform. Gjennom sin forkynnelse, sine skrifter og
brev presenterte Hans Nielsen Hauge kristendommen på en enkel og
folkelig måte. På den måten nådde han vidt. Vennene følte nærhet og
trygghet, mens usikkerhet og vrede bredte seg i det etablerte lederskap
i samfunnet. I det skriftlige materialet møter vi ikke bare den åndelige
veilederen, han framtrer også som en person med et praktiske og organisatorisk talent.
Den betydelige posisjonen som denne allsidige lederskikkelsen etter
hvert fikk, fortonet seg som farlig og truende for noen og inspirerende
og fengslende for andre. Han nådde inn hos den vanlige mann og
kvinne med sitt budskap. Den tyske forfatteren H.V. Günther sier om
Hauge at «mit ihm erst beginnt eigentlich die Geschichte des norwegischen Protestantismus als Volksreligion, nicht nur als Kirchenreligion».19
Det har blitt reist spørsmål om hvorfor Hauges lederposisjon var så
sterk. Forklaringene kan, som vi har sett, være flere. Mye tyder på at
svaret er kombinasjonen av selvstendig åndelig kraft, faglig dyktighet,
stor menneskekunnskap og en uvanlig stor arbeidskapasitet. Personligheten Hauge greidde å kombinere åndens og håndens virke. Det
styrket hans autoritet og tillit blant befolkningen. Han framstod som
et helt menneske som vennene kunne stole på. Hans Nielsen Hauge
forkynte inn i samtiden med kraft, klarsyn og med et direkte språk om
synd, om det kristne liv og om hvordan man kunne finne vegen til
Gud. Samtidig la han inn sterke formaninger om den kristnes ansvar
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Konventikkelplakaten. Det var i henhold til denne
at øvirgheten satte rettsapparatet i gang mot Hauge og mennene hans.

for sin neste og for det samfunnet alle var en del av. Slik grep Hauge et
åndelig lederskap i sin tid.

Lekpredikant
Hans Nielsen Hauge hadde fått en ordre. Herren selv hadde gitt ham
beskjed om at han skulle forkynne. Han skulle være Guds herold i en
tid da de geistlige hadde eneretten til å forkynne Guds ord. Prestene
hadde da også en kongelig forordning å vise til i så måte, Konventikkelplakaten av 13. januar 1741. Denne bar Hauge med seg på sine
mange reiser. Han kjente til at forordningen gav rom for å holde samlinger (møter) hvis presten var til stede. Hauge var derfor nøye med å
gjøre prestene kjent med når og hvor det skulle være samlinger der han
talte. En mild fortolkning av konventikkelplakaten gikk ut på at hvis
presten var orientert om møtet, så var det godt nok, selv om han ikke
var til stede.
Allerede samme år som Hauge hadde sin åndsopplevelse, startet han
opp med å holde «opbyggelsesforedrag».20 Først hjemme på farsgården, senere rundt omkring i Tune sogn. Hauge var da ikke mer enn 26
år gammel. Presten Urdal ble både rasende og noe nysgjerrig. Derfor
bestemte han seg for å delta på et slikt «opbyggelsesforedrag» på gården Graalum i Tune. Presten Urdal kom sammen med fogd Radich og
kapellan Schjødt. Alt skulle da være formelt i orden. Både prest og
fogd satt lydhøre mens Hauge talte, men da talen var over, reiste Urdal
seg og nektet Hauge å fortsette med å holde slike taler. Urdal bad fogden undervise Hauge og forsamlingen om konventikkelplakatens hensikt og innhold.
Da tok Hauge fram forordningen og forlangte at den måtte leses
opp i alles påhør så forsamlingen kunne avgjøre om det hadde foregått
noe lovbrudd. Da både presten og fogden nektet dette, ble det stor
uro, og folk forlangte at øvrighetspersonene måtte forklare hvorfor de
var imot Hauge. De frammøtte pekte på den kjensgjerning at mange
mennesker hadde begynt på et nytt og bedre liv etter å ha hørt Hauges
forkynnelse.21 Dette måtte da være til beste for alle i Tune sogn. Urdal
og Radich ble svar skyldig og måtte forlate gården med uforrettet sak.
Dette situasjonsbildet fra Graalum viser to sider ved Hauge: Det ene at
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Hauge har folket på sin side, og det andre viser hans sterke personlighet som gir ham kraft til å våge å ta et oppgjør med både prest og lensmann.
I den kongelige forordningen fra 1741 står det at «Enhver skal bli i
det kall han er kalt til, leve stille, nære seg redelig, og ete sitt brød».
Likevel lot ikke Hauge seg stoppe. Han hadde fått et kall fra Gud til å
forkynne. Derfor var det ingen makt og myndighet som kunne få lekpredikanten fra å gå fra landsende til landsende for å tale Guds ord.
Folk likte Hauges forkynnelsesform. Den var folkelig og direkte. Folk
lot seg rive med. Han talte i bondestuene, på kirkebakken og på stabburstrapper. Bang, som selv møtte mennesker som hadde hørt Haugetale, formulerer seg slik om Hauges måte å tale på: «Hauges oppbyggelsestaler var som frie utstrømninger fra hans dype og inderlige liv i
Gud, gripende ikke ved deres veltalenhet etter talekunstens regler,
eller god orden og gjennomført tankegang etter logikkens krav, men
ved den troens fylde, den personlighetens energi og kjærlighetens dragende makt.»22
Når Hauge selv ser tilbake på sin aktive forkynnerperiode fra
1797–1804, beskriver han sin forkynnelse i boka Religiøse Følelser på
denne måten:
«Det var som en ild i meg, at jeg ikke kunne tie, især når mange kom. Da hendte
det at jeg ikke helt var klar over hva jeg sa, fordi følelsen drev meg, og når jeg i
ettertid tenker på det, om jeg talte rett, så kunne jeg tvilende spørre de mest opplyste vennene om min tale. Og da sa ikke bare disse, men også mine motstandere
at jeg talte grundig og fulgte Kristi lære».23

Når Hauge talte, appellerte han ikke så mye til følelsen som til viljen,
og Bang peker på at ifølge overleverte tradisjoner ble ikke «tilhørerne
videre beveget til gråt når han talte».
Mange mennesker opplevde Hauges form for forkynnelse helt
annerledes enn det de hørte i kirken. Hans forkynnelse kunne være
meget livlig og velskikket til å henrive tilhørernes hjerter. Overalt
samlet folk seg om ham. Ryktene løp fra grend til grend når Hauge var
på veg. Bang skildrer hvordan «store skarer sluttet seg til ham, mens
han vandret på landevegen, for å følge ham til det sted, hvor han hadde
bestemt seg til å holde oppbyggelse».24
Hauge hadde også stor menneskekunnskap og psykologisk innsikt.
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Han skjønte raskt den enkeltes religiøse følelser og behov. Hans menneskekunnskap var en viktig årsak til at Hauge nådde inn hos folk.
Werenskiolds maleri av «Haugianerne», med motiv hentet fra en bondestue og predikanten på krakken, vil alltid stå som et symbol på bondesønnen og lekpredikanten Hans Nielsen Hauge. Mannen som,
ifølge Grundtvig, la grunnlaget for at «Folke-Aanden vaagnede i
Norge».

Bedriftsleder
Hauges menneskekunnskap hadde avgjørende betydning i arbeidet
hans med å etablere ulike bedrifter og med å finne egnede mennesker
til å lede disse virksomhetene. Her stod han fram som en ener. Som
næringslivsleder utpreget Hauge seg først og fremst som igangsetteren og gründeren som kort tid etter at tiltaket var etablert, delegerte
lederansvaret til andre av sine venner. På hans mange reiser kjøpte
han opp ulike næringsvirksomheter og eiendommer, og som borger
av Bergen ble Hauge også skipsreder med flere skuter. Han bygde
opp et nettverk av ulike virksomheter som vennene hans administrerte og ledet. På sine mange prekenferder besøkte Hauge disse virksomhetene gang etter gang. Han var lederen, høvdingen med det strategiske blikk og overordnede ansvaret som viste nærhet og omsorg og
som motiverte til arbeidsinnsats. Dette gav en smitteeffekt blant vennene hans. De ville også gjøre noe. De så på Hauge, og de så at det
gikk an.
Hauges talent for handel og nyetableringer resulterte i bortimot 30
virksomheter rundt omkring i landet. De fleste av disse ble planlagt og
realisert i perioden 1800–1804 da han var på høyden av sin mangesidige aktivitet. Arrestasjonen høsten 1804 satte en brutal stopper for
en videre ekspansjon. Hauges virksomheter var å finne over hele Østlandet og helt nord til Bardudalen i Troms fylke. Der opprettet han
blant annet et anlegg for produksjon av pottaske til luting av fisk. Etter
anbefalinger fra Hauge flyttet flere unge familier fra Sør-Norge til
Bardudalen og Målselvdalen for å bygge opp gårdsbruk og dyrke
jorda. Som handelsborger av Bergen ble han både respektert og hatet.
Flere etablerte handelsborgere så etter hvert på Hauge som en trussel
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for sin egen virksomhet. Bergensperioden, som bare varte i 3 år, resulterte i en rekke aktiviteter. Han ble som sagt skipsreder, og han kjøpte
opp fiskeværet Gjæslingene i Nord-Trøndelag og storgodset Svanøy
utenfor Bergen. Han tok initiativ til at Eek Teglverk ved Kristiansand
ble kjøpt og at Fennefoss papirfabrikk i Setesdal ble bygd, for å nevne
noen av virksomhetene.
En illustrasjon på Hauges evne til å finne rett person på rett plass er
møtet mellom lensmann Bache fra Numedal og Hans Nielsen Hauge
på Eiker papirmølle i 1801, slik det beskrives av Bang: «Ved Baches
Sammenvær med Hauge paa Eikers Papirmølle var Talen ofte kommen paa, at en af Vennerne burde nedsætte sig som Kjøpmand i Drammen. Hauge ansaa Bache for skikket til saadan Gjerning, hvorfor
denne ogsaa efter adskillig Betænkning frasagde sig sin Lensmandsbestilling i Oktober 1802 og flyttede til Drammen, hvor han grunnlagde et endnu blomstrende Handelshus.»25

Vennesamfunnene
Over det meste av landet ble venneflokker etablert, haugianere eller
«lesere» som mange kalte dem. Selv om Hauge var den selvskrevne
åndelige lederen, delegerte han ansvaret videre til andre på lokalt nivå.
I det såkalte Hitrabrevet, som Hauge skrev i 1802, gir han lokalt åndelig lederansvar til navngitte personer, både menn og kvinner. Dette at
Hauge også oppnevner kvinner til åndelige ledere eller «opsynsmænd»,
var oppsiktsvekkende på den tiden. Likeverd og likestilling mellom
mann og kvinne var naturlig og riktig ut fra hans forståelse av Bibelen.
Også på dette punkt var Hauge en vegviser. For ham var spørsmålet
om kjønn likegyldig. Det avgjørende var å finne rett person på rett
plass.
Vennesamfunnene var å finne over det meste av landet fra Lista i sør
til Balsfjord og Malangen i nord, men antall haugianere varierte svært
fra sted til sted. Den mest detaljerte og samlede oversikt over de haugianske samfunnene på slutten av året 1804 finner vi i Bangs tidligere
nevnte bok Hans Nielsen Hauge og hans samtid.26 Forfatteren hentet
sine opplysninger fra ulike innberetninger fra fogder og prester i perioden 1804–07. Å fastsette et tall på hvor mange haugianere det var i
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Begynnelsen og avslutningen av et brev Hans Nielsen Hauge skrev til
sin venn Johan Stejen et halvt år før han døde.

Hauge avslutter brevet slik:

Brevet finnes på gården.

Norge i 1804, er vanskelig, men det må ha vært atskillige tusen. Også i
Nord-Norge er det registrert grupper med haugianere flere steder.27
Hauges brev og skrifter er gode kilder for å finne ut hvordan de
haugianske vennesamfunnene fungerte. I det tidligere nevnte Hitrabrevet sier Hauge at ethvert vennesamfunn skal ha en leder, eller
«Opsynsmand», slik han formulerer det. Den som skal ha det åndelige
lederansvaret, skal velges av personer i vennesamfunnet, hvis ikke
Hauge selv hadde utnevnt dem. Følgende karakteristiske trekk må sies
å være felles for vennesamfunnene rundt omkring i landet:
– De levde som de lærte, deres vandel var forsiktig, deres blikk innadvendt, og de sparte seg ikke.
– De viste gavmildhet og offervilje.
– De brukte tid til å snakke med hverandre om åndelige ting, delte
erfaringer med hverandre, og oppbygde hverandre ved å lese fra
åndelige bøker.
– De bar preg av kjærlighetens og samholdets ånd.
Et av de brevene som kanskje best viser Hauges omsorg for sine venner, er det han skrev i Kristiania i 1802.28 Her nevnes flere kvinner og
menn som får Hauges personlige hilsen. Han oppfordrer dem til blant
annet ydmykhet, hjelpsomhet, flittighet i all gjerning, og ber dem
gjøre godt for å hindre det onde, vise barmhjertighet og kjærlighet.
Det er den omsorgsfulle leder som henvender seg til sine venner, samtidig som han står fram med autoritet og lederskap. Typisk for dette
brevet, som i så mange andre brev til vennene, er at Hauge også kommer inn på handel og næringsliv. Papirmølla (Eiker papirmølle) går
bra, sier han, men her ligger muligheter for å øke produksjonen. Samtidig ser han et stort potensial i å sette i gang handelsvirksomhet på
Bragernes (Drammen) med sild fra Nordland og retur av brød fra
Anders Kuskebakken tilbake til en landsdel med stor kornmangel.
Men for å realisere ideen må det kapital til, og derfor avslutter han brevet med en appell om vennene kunne «sende hid noget for å have
baade til Møllen og Handelen».
Vennesamfunnet fungerte som et søskenfellesskap der medlemmene hjalp hverandre med både timelige og åndelige behov. Å måle
hvilken betydning den haugianske bevegelsen fikk for det norske
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samfunn i ettertid, er ikke lett. Det vil i alle tilfeller dreie seg om en
skjønnsmessig vurdering. Likevel vil man ikke kunne komme bort fra
at det haugianske vennesamfunnet var starten på de frie kristne organisasjonenes oppblomstring på midten av 1800-tallet. Norsk kristenliv hadde fått lekfolk som tok ansvar både for indre og ytre misjonsarbeid. Et lekfolk som også etter hvert begynte å prege kirkens
virksomhet, fordi flere og flere unge mennesker med røtter i de
kristne organisasjonene studerte teologi og ble prester i den norske
kirke. Den åndelige arven etter Hans Nielsen Hauge ble ført videre
inn i nye generasjoner.

Fangenskap og livet etter
Hans Nielsen Hauge møtte hard motstand allerede de første virkeårene. Særlig blant de geistlige spredte det seg en frykt for at de skulle
miste makt og tilslutning blant folket. Det spredte seg også en uro
blant kjøpmenn som følte sine privilegier truet, og myndighetspersoner som sorenskrivere, fogder og amtmenn registrerte at Hauges
store bevegelse undergravde deres autoritet.
Derfor ble det satt inn en omfattende virksomhet for å få stoppet
forkynnervirksomheten hans ved å henvise til Konventikkelplakaten
av 13. januar 1741. Enkelte satte også spørsmålstegn ved hans økonomiske disponeringer. De mente at han utnyttet venners godvilje ved at
de gav ham økonomiske midler eller lånte ham penger for å sette i gang
virksomheter uten klare skriftlige avtaler. Onde tunger påstod at han
hadde en såkalt «helligkasse» av midler fra venner over hele landet
som han kunne nyttiggjøre seg etter som han selv så det var nyttig og
gagnlig. Den lange rettssaken mot Hauge viste imidlertid at man ikke
kunne finne holdepunkter for at det hadde eksistert noen helligkasse.
Hauge selv innså at regnskapsføring ikke var hans sterke side, heller
ikke hadde han tid til å føre nøyaktige regnskaper. Flere kilder påviser
at Hauge satte bøkkermester Johan Loose i Bergen til å ta seg av nødvendige registreringer og regnskapsføring i forbindelse med Hauges
store handelsvirksomhet de tre korte og hektiske årene han var handelsborger av Bergen.
I 1804 var Hans Nielsen Hauge på høyden av sin karriere som ånde52

Lensmannsgården i Hokksund.
Her ble Hauge satt i arrest av lensmann Gram i 1804.
Bygningen står i dag.

lig leder og som koordinator for en utstrakt industri- og handelsvirksomhet som dekket det meste av landet. Hauge merket selv at myndighetene intensiverte arbeidet med å få ham arrestert. Biskoper ble oppfordret til å komme med beskrivelser om hvordan Hauge og hans
venner oppførte seg både i åndelige og mer merkantile virksomheter.
Når det gjaldt deres livsførsel og arbeidsinnsats, var det lite og ingenting å bemerke, tvert imot. De fikk heller lovord i så måte. Men deres
åndelige møtevirksomhet og organiseringen av vennesamfunn over
hele landet ble sterkt kritisert.
Påstander om at de forkynte vranglære og førte folk på villspor gikk
igjen i de mange skriftlige anklagene fra geistligheten. Futer og lensmenn fikk ordre om å arrestere Hauge. Selv merket han nok at det
snørte seg rundt seg da han forlot Bergen for siste gang i juli 1804 med
sin jekt «Forsøget» og seilte sørover langs kysten til Kristiansand.
Under oppholdet der ble han gjort kjent med at biskop Hansen hadde
skrevet et hyrdebrev til sine prester der han advarte dem mot Hauge
og hans skrifter, som han blant annet karakteriserte som «Fanatiske
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Menneskers Meninger og Grundsætninger, Gamle Legender, dels af
mystiske Forklaringer over Bibelen». I avslutningen på sitt skriv til
prestene i stiftet beskyldte Hansen videre Hauge for å føre med seg en
såkalt «Helligkasse […] hvis Indhold snart angaves til 100 000 Rdl,
snart 200 000 Rdl».29 Denne sterke påstanden ble en av de mange
beskyldningene Hauge fikk mot seg i rettssaken senere. Fra Kristiansand dro Hauge i august samme år over til Danmark der han vandret
og preket på mange steder før han nådde København. På vegen hjem
til Norge vandret Hauge gjennom Sverige, kom inn i Østfold, dro
videre til fots til Kristiania og Drammen og ned til Gjerpen, og så tilbake til Drammen.
Det var nå blitt oktober 1804. Fra Gjerpen vandret Hauge så tilbake
til Drammen og derfra til Hokksund. Der holdt han oppbyggelse i
Lars Brækkes hus, og dro så videre til Eiker papirmølle. Mange hadde
samlet seg, en stor flokk fra bygdelagene omkring hadde kommet i
god tid og stod og ventet utenfor mølla. Endelig ankom Hauge. Som
han alltid gjorde når han kom til et sted, gikk han rundt og hilste på
hver enkelt før han gikk inn. Mengden fulgte med, de tok til å synge
oppbyggelsessangene sine, og deretter holdt Hauge sin tale. Kilder
forteller at dette var siste gangen Hauge talte til en forsamling på reisene sine. Også denne gangen opplevde tilhørerne at Hauge på en forunderlig måte rørte ved hjertene.
Hauge ble på papirmølla noen dager. Han arbeidet og gav råd om
forbedringer ved bedriften. Ikke mange dager etter møtet, oppdaget
folk at lensmann Jens Gram var på veg til mølla. Mange ante ærendet
hans, og de bad Hauge gå i skjul. Det ville han ikke. Han gikk ut til
lensmannen, som meddelte at fogden ville snakke med ham. Hauge
fulgte da med, men på veien fortalte lensmannen at han hadde fått
ordre om å arrestere ham. Den 24. oktober 1804 om kvelden ble
Hauge satt i arrest i den gamle lensmannsgården i Hokksund og etter
fogd Collets ordre lagt i jern. Denne arresten satte en brutal stopper
for Hauges virksomhet som lekpredikant og bedriftsleder.
Dermed begynte en fengselstid som varte i nesten 10 år før det kom
noen domsavsigelse. Bang skriver at «Hauge ble innsatt i Kristiania
Raadhus-Arrest den 22. nobember 1804», og han uttaler videre: «Her
blev han paa det fuldstendigste afsondret fra Ytreverdenen, ikke et
eneste Menneske udenfor Øvrigheden fik tale med ham.»30, og han
54

forsetter: «Den før saa rastløse, virksomme Mand ble med Et hensat i
den mest fuldstændige Uvirksomhed; ikke havde han en Bog at læse i,
ikke Skrivematerialier til at forkorte Tiden med, og det hengik et helt
Aar, i hvilket han kun tre Gange var ude i frisk Luft.»31
På ett tidspunkt ble Hans Nielsen Hauge satt fri fra arresten. Det
var 27. februar 1809. Den innesperrede lekpredikanten hadde tidlig i
februar måned tilbudt Regjeringskommisjonen sine tjenester med å
produsere salt. Dette kunne Hauge fordi han hadde hatt befatning
med saltkokerier flere steder i landet da han var fri mann. Krigsblokader langs norskekysten på denne tiden førte til at det ble importert lite
salt. Faren for hungersnød var påtrengende. Som erstatning for brød,
måtte folk ty mer til fisk og kjøtt, men mange stod opprådde for midler til å konservere kjøttet og fisken. Norge hadde derfor et betydelige
behov for salt.
Saltproduksjonen på Vallø i Vestfold og på Svanøen utenfor Bergen
var som en dråpe i havet. På Vallø var produksjonen kommet opp i vel
30 000 tønner årlig. En provideringskommisjon hadde beregnet at
behovet for salt var hele 189 650 tønner årlig for Sør-Norge og 145 481
tønner for Nord-Norge. Slik var stillingen i landet da Hauge sendte
sin anmodning om å få frihet til å produsere salt. Anmodningen hadde
denne ordlyden:
«Mangel paa Salt er den Høy Kongelige Regjerings Cometion bekient. Som
Patriot og bekient de fleste Stæder i Norge, er det ieg tilbyder mig at anlegge Salt
Kogerier ved Søe-Kysterne som ved Lillesand i Christiansands stift og i Ryge
Sogn i Smaalendenes Amt eller Stæder hvor de fornødne Matterier lettest kan
faas. Mine Insigter, den Bekientskab med nogle i Trondhiems Stift som allerede
har tilvirket en stor deel Salt, og at min Virkelyst at gavne er det ieg grunder mit
Haab paa at kunde tjene mine Medmennesker heri. Thi er min underdanigste
Forestilling om den Høy Kongelige Regjerings Cometion vilde befale min Frihed af den paalagde Arrest og bevilge mig et Pengelaan paa 300 Rdl., hvorfor
ieg skal stille dem saadan Coution og Sikerhed som Cometion selv behager at
foreskrive saavel for min Pærsons Tilstædeværelse naar paafordres som for ovennævnte Pengelaan».32

Hauge fikk låne 300 Rdl. for å sette i gang saltkokerier flere steder
langs kysten. For å finne det beste stedet til et nytt saltkokeri, foretok
Hauge en lokaliseringsundersøkelse på flere steder langs Vestfoldkysten, men saltgehalten var for dårlig. Først da Hauge kom til Kidhol55

men, også kalt Saltholmen, ca. 1/4 mil fra Lillesand, fant han forholdene tilfredsstillende. Der bygde han opp to kokerier.
Det viste seg snart at saltkokeriet lønnet seg godt, og Hauge ville
derfor utvide produksjonen ved Lillesand med et nytt saltkokested.
Han sendte en ny søknad til regjeringskommisjonen med anmodning
om et lån på 1000 Rdl. I søknaden opplyste han at han hadde fått med
seg en kyndig mann som skulle undersøke om det fantes saltstein nord
i Rana, noe som ytterligere kunne forbedre produksjonsresultatet.
Hauge anmodet også i søknaden om å få til disposisjon en kanonbåt
stasjonert ved Brekkestø, 3/4 mil borte. Denne måtte få ordre om å ha
et våkent øye med innløpet til Saltholmen for å forebygge «Fiendtlig
Angreb og Ødelæggelse, eller om det kunde finnes mer passende, at
lade et lidet Batterie med et par Kanoner anlægge paa udkanten af
denne Øe Kiedholmen kaldet, hvorved Værket kunde sikres for
Undergang».33
Hauges søknad om pengestøtte ble forelagt stiftamtmann Thygeson
og fogden i Nedenes, Peter Krejdal. Begge gav en positiv tilråding om
støtte, men i regjeringskommisjonen var Hauges beskytter, stiftamtmann Moltke, blitt byttet ut med kansellipresident Kaas, som på sin
side var svært negativ overfor Hauges tidligere virksomhet. Da saken
dro ut, reiste Hauge videre for å anlegge nye kokerier på Vestlandet.
Han fikk i gang saltkoking på Jæren, og foretok forbedringer av kokeriet på Svanøen gods ved Bergen. På denne turen var han innom Bergen, der hans kjøpmannskap fremdeles stod ved makt. Vennene i byen
gav ham en hjertelig mottakelse. For Hauge var dette halve året i frihet
både helsebringende og til stor oppmuntring. Dette går fram av et brev
til venner på Østlandet der han skriver:
«Det falder mig underlig ind nu at skrive, efter de Forandringer som er sked.
Ak, den kiære Frihed!», og han fortsetter, «Ieg troede ikke at mine Legems
Kræfter kunde udholde. Det sker, da ieg har reist 5 a 7 a Mile om Døgnet,
somme Tider gaaet det Længste af Veien, og befundet mig vel».34

Han brukte tiden godt, men han holdt ikke lenger oppbyggelsesmøter
der han kom. Lojalt fulgte han opp oppdraget han hadde tatt på seg
med å koke salt. På tilbaketuren til Lillesand fikk Hauge brev om at
han snarest måtte innfinne seg i hovedstaden fordi saken hans skulle tas
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opp igjen 11. oktober 1809. Hauge ankom Kristiania 2. oktober samme
år. Der anmodet han kommisjonen i møte 11. oktober om å forbli fri,
fordi hans personlige tilstedeværelse ved saltkokeriene var nødvendig.
Anmodningen ble forkastet, og Hauge måtte tilbake til arresten. De
anlagte saltkokeriene gikk sin gang i lengre tid med godt resultat.
Nå viste det seg at fangenskapet ble mye mer lempeligere enn tidligere. Politimester Weidemann, som hadde ansvaret for arresten der
Hauge satt, gav han all den frihet kan kunne. Reaksjonen blant befolkningen på den behandlingen Hauge fikk, var sterk. Ei gammel dame
fra Grimstad skal ha fortalt at hun i 1809 hadde hatt hesteskyss sammen med Hauge fra Gjerpen til Lillesand etter at han hadde vært hos
Cappelen på Ulefoss for å skaffe jernplater til saltkokeriet på Saltholmen ved Lillesand. En skyssbonde, som ikke kjente Hauge, hadde
begynt å snakke til ham om Hauge, og sa blant annet: Jeg synes man
kunne ha latt denne Hans Nielsen gå i fred, for han har da ikke gjort
noe galt. Det fortelles at Hauge smilte da, og at han senere fortalte
skyssbonden hvem han var.
Rettssaken mot Hauge varte i 10 år. Over 600 vitner fra hele landet ble
spurt ut om sitt forhold til Hauge. I tillegg måtte store deler av
embetsverket avgi skriftlige uttalelser. Tiltalen kom ikke før i 1809,
5 år etter arrestasjonen. Tiltalegrunnlaget omfattet:
A at Hans Nielsen Hauge hadde brutt Konventikkelplakaten ved å
reise omkring i landet og avholde offentlige, religiøse møter
B at han ville stifte en egen sekt med en spesiell Helligkasse
C at han hadde brutt Konventikkelplakaten ved å oppfordre særlig
unge mennesker til å reise omkring i landet for å tale og utbre hans
lære
D at han hadde fornærmet de geistlige i sine skrifter, og villedet mindre opplyste mennesker i religiøse spørsmål 35
Hauge fikk nå en forsvarer, og nye undersøkelser ble foretatt over hele
landet. 4 år etter første tiltale, 4. desember 1813, kunne endelig saken
tas opp til doms. For Hauge ble den et sviende nederlag. Han ble dømt
til 2 års straffearbeid på Akershus festning, og i tillegg måtte han betale
alle sakens omkostninger. Hauge anket saken umiddelbart til Overkriminalretten i Christiania og den endelige dom ble avsagt 23. desem57

ber 1814. Dommen gikk ut på brudd på Konventikkelplakaten og at
han hadde fornærmet geistligheten i skriftene sine. For dette ble
Hauge idømt å betale 1000 Rdl. sølvverdi til Christiania fattigkasse og
et tilsvarende beløp i saksomkostninger.36 Han kunne søke Kongen
om benådning, men Hauge benyttet seg ikke av denne muligheten.
Pengene til å betale boten hadde han ikke, for alt han eide var blitt
konfiskert av myndighetene da han ble arrestert i 1804.
Hauge har i et brev til venner datert 23. desember 1814, og i et annet
brev datert 5. januar 1815 til venner i Kristiansand, fortalt om utfallet
av saken og størrelsen på boten.37 Han ber ikke i brevene om noe pengestøtte. Men i boka Beskrivelse over Hans Nielsen Hauges Reiser, viktigste Hendelser og Tildragelser kommer Hauge inn på hvordan han
fikk skaffet penger for å betale boten:
«Mine Venner understøttede mig da med Laan til Udgiften; jeg trøstede mig
ved at Pengene skulle falde i de Fattiges Lod».38

Det lange fengselsoppholdet hadde ødelagt Hauges helse. Likevel fikk
han på nytt etablert seg ved at broren Mikkel Hauge kjøpte gården
Bakke i Aker til ham i 1811. Av helsemessige grunner fikk Hauge
flytte inn der, men han måtte til enhver tid være beredt til å melde seg
for fengselsmyndighetene så lenge saken hans ikke var ferdigbehandlet. Hauge drev gården godt. Han hadde hele 23 mennesker i arbeid.
På Bakke holdt han bryllup 27. januar 1815 med husholdersken
Andrea Andersdatter Nyhus fra Nes på Romerike. Bryllupsgjestene
kom i stort antall, blant annet slottsprest Pavels, president Bull, høyesterettjustitiarius Bull og Hauges forsvarer, prokurator Lumholtz.
Ekteskapet med Andrea ble svært kortvarig. Hun døde i desember
samme år etter å ha født Hauge sønnen Andreas.
Hauge trivdes på Bakke gård. Her kunne han arbeide med hage- og
fruktdyrking. I og med at eiendommen gikk helt ned til Akerselva, så
han snart muligheten til å bygge ei kornmølle som malte korn for salg.
På Bakke tok han også imot mange gjester, mennesker fra ulike sosiale
kår kom for å samtale med den kjente predikanten. Blant annet
besøkte fru Wedel Jarlsberg Hauge flere ganger på gården for å samtale med ham om åndelige spørsmål. Selv forteller Hauge om livet på
Bakke på denne måten:
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«Rolig og ukrænket lever jeg paa den lille Land-Eiendom, i Nærheden af Christiania, som Venners Hjelp forskaffede mig, og som jeg især ved Jorforbedring og
et Møllebruks Anlæg har gjort til Levebrød. Mine Venner have mig kjær, og jeg
smigrer mig at nyde Agtelse og Venskab hos Fødelandets meest oplyste og aktværdigste Mænd.»39

Mens Hauge bodde på Bakke, fikk han forskjellige oppdrag. I 1815
overlot Pavels til Hauge folketellingen i nordre distrikt av Sagene, og
han fikk også vervet som fattiginspektør i samme område. Professor
Hersleb besøkte ham og ytret ønske om at Hauge skulle opprette et
boktrykkeri som kunne trykke bibler og lærebøker. Dette ble det
imidlertid ikke noe av.
I 1817 overtok Hauge storgården Bredtvedt i Østre Aker for 13 000
spesidaler (spdl). Kjøpet ble en økonomisk byrde for Hauge, som han
ikke maktet å bære alene. Situasjonen så en stund så svart ut at han
vurderte å la eiendommen gå tilbake til selgeren, noe selgeren ikke var
interessert i. Hauge så seg tvunget til å oppfordre sine venner om å gå
sammen om et lån for å få betalt det utestående. Både i brev til venner
på Vestlandet datert 8. januar 1820 og 15. april samme år legger Hauge
fram sitt problem.40
Grev Wedel Jarlsberg tok i 1820 initiativ til at staten skulle tilstå
Hauge erstatning for den skade han hadde lidt ved at hans tidligere
eiendommer var blitt beslaglagt mens han satt i fengsel. Myndighetene
imøtekom anmodningen, og Hauge fikk utbetalt en sum på 2240 spdl
og 32 skilling. Med lånet fra blant annet venner i Bergen og denne
erstatningen fra staten, klarte Hauge å innfri sine økonomiske forpliktelser. I tillegg overdro Hauge i 1822 det meste av Bakke gård til Christoffer Grøndahl for 2090 spdl, og resten av gården til Nils Pedersen
for 1400 spdl. Økonomien ved gårdsdrifta ble også etter hvert bedre.
Dette medførte at Hauge fikk nok penger til å nedbetale en del av gjelden på Bredtvedt. Det var likevel en tung tid for Hauge, som mange
ganger tenkte tilbake på tiden på Bakke gård da han hadde mulighet til
både å gi og låne bort midler.
Som fri mann reiste ikke Hauge lenger rundt omkring i landet. Kontakten med vennene sine holdt han ved flittig brevskriving og utgivelse
av bøker og skrifter. Og Bredtvedt ble et senter for sammenkomster av
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haugianere fra hele landet. Dit dro også prester, biskoper og andre
øvrighetspersoner for å samtale med Hans Nielsen Hauge. Hauge var
da omsider blitt anerkjent av storsamfunnet, men det hadde kostet
ham dyrt både helsemessig og økonomisk.
Gården Bredtvedt er i dag jevnet med jorda. Derfor kan en vanskelig forestille seg hvordan den så ut i sin storhetstid. Jens Kraft, som
levde på Hauges tid, har gitt en beskrivelse av gården Bredtvedt i en
bok som kom ut i 1820: «Gaarden, som tilhører den bekjendte Hans
Nielsen Hauge, er stor, men tung at drive, har god jord, men Skov kun
til Gjerdefang. Gaarden har betydelige Plasser og Forpaktninger, og
paa den samlede Eiendom er Utsæden 50 Tønner Korn, og Besætningen 10 Heste, 40 Køer og 30 Faar.»41
De siste årene var Hauges helse dårlig. Han måtte holde seg i ro på
gården sin. Der tok han imot venner fra hele landet. Ofte var det mennesker som søkte Hauge for å få åndelig veiledning. Han skrev brev
helt til det siste, og brevet til venner i Nord-Norge, datert Bredtvedt
3. mars 1824, er det siste en kjenner til fra hans hånd. Mest bemerkelsesverdig er likevel brevet til venner datert 29. oktober 1823, nøyaktig
et halvt før hans død, der han helt detaljert skisserer opp en plan for
igangsetting av en verktøyfabrikk sentralt beliggende i Østlandsområdet.42 Denne planen ble det ingen ting av, men det forteller likevel
noe om en mann som helt til det siste viste en utrolig praktisk innsikt,
initiativ og pågangsmot.
Hans Nielsen Hauge døde 29. mars 1824 hjemme på Bredtvedt.
Livet hans hadde vært fullt av sorger og gleder, menneskelig sett en
tragedie. Han hadde så mye ugjort. Mange tiltak kunne han ha fått i
gang hvis han hadde fått leve i fred og økonomisk uavhengighet. Men
gjennom alle sine harde prøvelser bevarte han likevel troen på den
Gud som en aprildag ute på åkeren kalte ham til tjeneste. Hauge ble
gravlagt ved Gamle Aker kirke i Oslo. På gravstøtten står følgende
inskripsjon:
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«Indtil sitt siste Aandedrett holdt han fast
ved den Troe, det Haab og den Kjærlighed,
som han havde søgt at udbrede og befæste
ved Tale og Daad, ved Skrift og en Christelig Vandel.
Han levde i Herren,
Han døde i Herren,
Af Jesu Naade modtager han salighed.»

Hauges gravsted ved Aker gamle kirke.
Foto: S. Ravnåsen 2000.

Andre har sagt om Hans Nielsen Hauge
Karsten Alnæs: «Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle
personligheter i norsk historie»
Georg Brandes: «Thi skjønt Kristendommen officielt blev indført i
Norge av Olaf Trygvesøn, blev den faktisk indført af Hans Nielsen
Hauge i Begyndelsen af det nittende Aarhundrede»
Arne Garborg: «Det er ikke Henrik Wergeland, men Hans Nielsen
Hauge som har skapt det norske nittende Aarhundre» (fra romanen
«Trætte Mænd»)
Grundtvig: «Med Hans Nielsen Hauge vaagnede Folke-Aanden i
Norge»
Alexander L Kielland: «Større Mand end Hans Nielsen Hauge havde
vi aldrig havt. Det burde mer og mer gaa op for os»
Halvdan Koht: «Den store gjerninga Haugerørsla gjorde, var at ho bar
folket eit nytt og drjugt steg fram mot åndeleg friskap. Ho lærte folket
å tenkja sjølv i gudelege spørsmål, ikkje bare lyda etter kva presten sa.
Og dermed la ho ny åndeleg grunn under sjølvstendestrevet til det
norske folk»
Francis Sejersted: «Haugevekkelsen var med på å danne forutsetningen
for et fungerende demokrati i Norge»
Sverre Steen: «Geniets flamme brant i hans skrifter og i hans tale»
Viggo Ullmann: «En helt ny ånd, en før ukjent kraft og energi, våknet
i Norge»
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DEL 2

Hans Nielsen Hauges
etiske tenkning

Innledning
I Hauges etiske tenkning går ånd og hånd sammen i et hele. Den
etiske kjernen er brorskapstanken, tjenesteoppdraget, forvalteransvaret og likeverdstanken. Hauges inspirasjonskilde var Bibelen. Han
praktiserte selv disse bibelske prinsippene som leder, handelsmann,
gründer og åndelig veileder.
Når Hauge understreker for sine venner betydingen av å utøve
brorskap og nestekjærlighet, legger han stor vekt på omsorgsaspektet
i alle mellommenneskelige relasjoner. I både brev og andre skrifter
pålegger han vennene sine til å vise omsorg, tjene hverandre med gode
gjerninger, bære hverandres byrder og være vis i sin ferd. Skal fellesskapet fungere på en god måte, må egoisme og individualistiske holdninger legges til side. Det bibelske prinsippet om nestekjærlighet og
brorskap er en sentral del av Hauges etiske tenkning.
I de haugianske virksomhetene og vennesamfunnene ble også tjenesteoppdraget praktisert. De la vekt på hjelpsomhet og støttet hverandre både åndelig og økonomisk når det var behov for det. Hauge var
hele sitt liv opptatt av enkeltmennesket, eller som han selv sier «min
Næste». Hauge snakker ofte om kjærligheten som den største dyd og
viser til Matteus-evangeliet kapittel 22 der Jesus sier: «Du skal elske
Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort:
Du skal elske din neste som deg selv.» Det å vise tjenersinn er, etter
Hauges syn, å leve etter Guds vilje, samtidig som dette styrker felles67

skapet. Det handlende tjenersinn vil også bli lagt merke til av andre og
få positive ringvirkninger for omgivelsene. At Hauge er klar over det
gode eksemplets betydning, kommer til uttrykk når han sier at «Vaart
Arbeyde og Tienstevillighed er nogen der skulle lyse».43
I Hauges brev og skrifter gir han uttrykk for at mennesket er satt til
å være forvaltere av skaperverket, og av de goder den enkelte har fått
tildelt. Han understreker at vi skal bruke våre evner og anlegg og ha
langsiktighet i økonomiske disponeringer. Selv sier Hauge om menneskets langsiktige forvalteransvar at «vi skal bruke og have Verdens
Gods som gode Husholdere at regiere over».44 Det er i denne sammenheng interessant å merke seg at han også setter søkelyset mot viktigheten av å ta ansvar for naturressursene med tanke på kommende
generasjoner. Når han sier at man skal «bruke Verden, men ikke misbruke den»,45 gir han til kjenne at menneskets forvalteransvar må sees i
et langsiktig perspektiv.
Hauges syn på menneskeverdet kommer til uttrykk på ulikt vis,
blant annet når han sier at «Gud anseer ikke Personer, men den, som
giør Ret og Retfærdighed».46 Dette ble praktisert slik at det i de haugianske bedriftene arbeidet kvinner, ungdom og personer med ulike
funksjonshemninger. De skulle ha meningsfylte og tilpassede arbeidsoppgaver. Dyktige unge kvinner ble motivert av Hauge til å reise
rundt og forkynne. Selv var han med på å bryte ned datidens tilstivnede kjønnsrollemønster ved at han selv strikket, vevde og broderte.
Ved flere anledninger skriver han til sine venner om at mannen må
lære seg huslige sysler og kvinnen utearbeid, fordi det kunne komme
tider da de ville ha nytte av å kunne dette.
Hauge formidlet sin etiske tenkning gjennom bøker og brev.
I Hauges brev får man inntrykk av en mann som er svært travel, men
som også har tid for den enkelte og til å vise hjertevarme og hengivenhet mot sine venner. Han er formaneren og veilederen i åndelige
og praktiske spørsmål. I ett og samme brev blander han gjerne bibelsitater og åndelige synspunkter sammen med helt konkrete planer om
kjøp og salg og igangsetting av virksomheter. Abstrakte filosofiske
betraktninger er fraværende. Hauge selv har ikke gjort noe forsøk på å
gi en samlet presentasjon av sin etikk. Likevel er det mulig å se konturene av hans tenkning i det skriftmaterialet som foreligger. Hauge er
opptatt av hvordan livet skal leves ut i praksis. Den etiske kjernen i
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hans tenkning utkrystalliseres i hans mange formanende og rådgivende utsagn til vennene. Disse rommer hans syn på mennesket, på
samfunnet og på arbeidet. Ved å bruke Hauges egne formuleringer vil
man bedre forstå hva han selv vektlegger i holdninger og livsførsel.

KAPITTEL 3

De haugianske virksomhetene

«

H

ver burde efter sin Formue og sine Gaver hielpe til Fabricker og
Værker at oprette og drive, saa ledige Hender faa Arbeyde»47

I dette utsagnet viser Hauge noe av begrunnelsen for å sette i gang
virksomheter. Kapitalen skal settes inn i nye tiltak slik at flere mennesker kan få seg arbeid. Han henvender seg til sine venner som har kapital på kistebunnen, og til dem som har gjort gode penger på ulike virksomheter.
Hauge belyser dette nærmere i et fengselsbrev fra 1809 der han sier
at «Den Gode og Vise lever og bruger sine Gaver, Kræfter og Formue
for sig selv, saa han kan formere den til andres vel; han er Husholder
og seer sig for hvad muligt».48 Her bruker han igjen begrepet husholder
for å understreke at penger og andre materielle goder er verdier gitt av
Gud til forvaltning til beste for medmennesket. Disse ressursene skal
ikke ligge som død kapital, men komme i omløp slik at folk får arbeid.
Med begrepet gaver, vil han ha fram at mennesket er utrustet med
evner og anlegg, ikke bare fra naturens side, det er en gudgitt gave som
skal brukes til å tjene vår neste. Selv ble Hauge etter hvert klar over at
han hadde spesielle gründeregenskaper og evner til å se muligheter for
næringsvirksomhet. Disse egenskapene utnyttet han godt og til beste
for andre mennesker, og viste på den måten at han praktiserte det han
lærte.
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Drivkraften bak Hauges bedriftsetableringer
Hans Nielsen Hauge var ingen filosof. Han var praktikeren som hentet sine etiske tankemodeller fra Bibelen og realiserte dem i det praktiske liv. «Mit Kaldsbrev er at elske Gud og min Næste» er Hauges
visjon for sitt virke i Norge. Her ligger drivkraften bak Hauges forkynnergjerning og hans mange bedriftsetableringer. Han er ikke bare
lekpredikanten, og heller ikke bare næringslivslederen. Den åndelige
siden ved mennesket må ivaretas, men ansvaret for å tilrettelegge de
materielle og sosiale forholdene for våre medmennesker må også tas på
alvor. Konkretiseringen av disse to sidene viser en person med et dobbeltsidig engasjementet der ånd og hånd gikk sammen.
Arbeidsledigheten på den tiden var stor, og Hauge så at mye av fattigdommen hadde sin årsak i at mange ikke hadde inntektsbringende
arbeid. Å avhjelpe nøden i befolkningen var begrunnelsen for at vennene og han selv satte i gang virksomheter. Ved å bruke uttrykket «saa
ledige Hender faa Arbeyde» avslører Hauge at det lå en sosialetisk
tenkning og basis for den haugianske næringsvirksomheten. De tilgjengelige kildene gir ingen opplysninger om hvor mange arbeidsplasser Hauge og hans haugianske venner skapte den første tiden, men det
er blitt hevdet at det kunne dreie seg om flere tusen. Antall virksomheter som Hauge satte i gang, kan derimot slås fast med større sikkerhet.

De forskjellige virksomheter
Hauges personlige foretaksomhet og lederstil inspirerte mange mennesker til å ta initiativ og sette i gang med ting, og mange brøt opp fra
sine tradisjonelle bosteder for å starte næringsvirksomhet andre steder i
landet. Dette fikk også betydning for koblingen mellom vennesamfunnene og bedriftene, og det dannet seg etter hvert et haugianernettverk
som var preget av at de støttet hverandre både åndelig, materielt og
økonomisk. Troen var viktig for dette nettverket, og oppmuntringen
de fikk av Hauge, var viktig både for samholdet og for handelen. På reisene sine kombinerte han oppfølging av bedrifter med forkynnelse.
Størstedelen av landet ble besøkt, og Hauge kom på sine reiser så
langt nord som til Troms. I de fleste tilfellene kjøpte ikke Hauge selv
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Oversikt over større virksomheter som Hauge
eide eller tok initiativ til
(1–5 eier av) (6–19 initiativtaker)
1. Gården Bakkehaugen, Aker, Oslo (eier)
a. med kornmølle ved Akereselva
Storgården Bredtvedt, Aker, Oslo (eier)
2. Bokbinderi i Bergen, (eier)
a. kjøpmannskap m/Valsengården og flere
eiendommer i Bergen, (eier)
b. skipsreder m/4 skuter (eier)
3. Godset Strusshamn, Bergen m/kornmølle
(eier)
4. Strømpevevingsvirksomhet i Trondheim (eier)
5. Forfatter med omfattende bokproduksjon
a. distribusjonsnett over hele landet (eier)
6. Pottask-anlegg i Bardu
7. Bureising i Bardu og Målselv i Troms
(fra Gudbrandsdalen og Møre)
8. Handelsstedet Løvøy i Steigen, Nordland
9. Oppkjøp av fiskeværet Gjeslingene, Vikna,
Nord-Trøndelag
a. med gjestgiveri
10. Sørvigen Gjestgiveri, Namdalen
a. med mølle og
b. sagbruk
11. Arnt Solheims handelshus, Trondheim
12. Gruvedrift i Vingelen, Nord Østerdal
13. Svanøy storgods, Sunnfjord
14. Solberg Spinderi, Nedre Eiker, Buskerud
15. Eiker papirmølle, Øvre Eiker
a. med kornmølle
b. benmølle og
c. garveri
16. Tollef O. Bakkes handelshus, Drammen
17. 2 saltkokerier, Lillesand
18. Trykkeri og avis i Kristiansand
Eek Tegleverk, Kristiansand
Ole P. Moes handelshus
19. Fennefoss papirfabrikk, Setesdal

bedriftene, men han så mulighetene og motiverte andre, gjerne unge
menn med de riktige egenskapene, med evner og kapasitet, til å ta
utfordringene. Ett eksempel på hvordan Hauge fikk i stand kjøp av
fabrikker og virksomheter er hentet fra boka Hans Nielsen Hauge.
Kjøbmand i Bergen. Følgende historie viser også hvordan Eeg Teglverk ved Kristiansand ble en haugiansk bedrift:
I Kristiansand ble det omkring 1760 anlagt et teglverk på gården Eeg. Det ble
imidlertid aldri noen lukrativ forretning ut av det, og eiendomsretten til Eeg
gikk fra hånd til hånd blant flere som ikke klarte å få lønnsomhet i driften. Til
slutt endte det opp hos bypresident Johan Lausen Bull. Også for Bull ble teglverket en økonomisk byrde. Da han ble magistratspresident i Kristiania i 1804,
måtte han forlate Kristiansand, men borgerrepresentantene nektet å frita ham for
teglverksdriften. Så kom Hans Nielsen Hauge på gjennomreise i byen. Han kastet sine øyne på Eeg og syntes det var meningsløst at teglverket skulle ligge unyttet. Derfor kontaktet han Ole Eyelsen fra Åmli og oppfordret ham til å kjøpe
det. Eyelsen solgte farsgården, flyttet til sitt nye bruk og kalte seg Ole Eyelsen
Eeg. Han hadde en sterk vilje basert på religiøs tro og overbevisning og tok ivrig
opp arbeidet med teglbrenningen. Til tross for motstand klarte han å snu tilstanden. Pågåenhet og tiltaksvilje kombinert med fordelaktige konjunkturer gav
resultater. Ved et utrettelig slit og intens flid klarte han å skape anlegget om til en
lukrativ forretning. I tillegg til teglverket drev Ole Eyelsen Eeg også gårdsbruket
på eiendommen på en ypperlig måte. I 1810 bygde han en ny veg fra Eeg til byen
som kostet 6000 riksdaler. I 1812 anla han et pottemakeri på Tangen, som i tillegg produserte noen svenske kakkelovner. I 1814 sysselsatte teglverket på Eeg
17 mann, og årsproduksjonen lå på 340 000 mur- og takstein.49

Hauges interesse for papirindustri ble vakt i 1800 under et besøk i
Danmark. På en fabrikk ved Roskilde hadde man etablert en papirmølle der de brukte tøyfiller som råstoff. Hauge mente at det var viktig for Norge å bli selvhjulpet med papir. Personlig hadde han behov
for billig og godt papir til trykking av bøkene sine. Men det som
gjorde Hauge spesielt oppglødd, var hans opplevelse av at papirmølla i
Roskilde også hadde en sosial funksjon. Mølla engasjerte arbeidskraft
som ellers var til overs i samfunnet. Han kunne registrere at barn, unge
og til dels vanføre mennesker hadde sin arbeidsplass der. Full av entusiasme skrev Hauge hjem til boren Mikkel og vennen Torkel Gabestad
for å spørre om de ville gå i gang med et papirmølleanlegg «hvorved
Børn kunde holdes til nyttig Arbeide og faa mer lyst til Sædelighed og
Arbeidsomhed».50 Begge satt imidlertid på det tidspunktet i tukthus
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som følge av sin forkynnervirksomhet, så da Hauge kom hjem fra
Danmark, måtte han ta opp denne saken med noen andre av vennene.
Det hele endte med at Nils Iversen Schanes sendte inn en søknad om å
sette opp et møllebruk på egen eiendom. Sammen med søknaden lå det
ved en anmodning fra Hauge med en begrunnelse for et slikt anlegg i
Norge, der han blant annet skriver:
«Jeg blev ærfaren om, at der er mangel paa papir, og at mange penge sendes af
Landet til andre Steder for at opkiøbe samme, især tryk Papir som og dertil er
slet og lidet at faa. Jeg var paa en Mølle ved Kiøbenhavn, og saa der ledige der
kunde faa arbeid, – da ieg og flere af samme Sind, er vor Hensigt at dyrke Jorden, og drive paa sande nyttige Giærninger, hvorved Fattige som vil leve Christelig kunde faa sit fuldkomne Ophold og de uChristelige gives for at drages til
det gode. Jeg haver i den Hensigt, talt ved mange Formuende, som ere villige til
at giøre Bidrag hertil og vi agter at oprette omskrevne Mølle saa snart som os
dertil gives tilladelse.»51

Eiker papirmølle i Vestfossen.
© Sameia fotoarkiv.
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Søknaden til myndighetene om å få opprette møllebruk på Ådalen ved
Sperillen ble avslått av sorenskriver Boll i 1801 der han formulerte en
lengre erklæring som inneholdt krasse og til dels spydige angrep på
Hauge. Han påstod at det lå andre motiver bak enn det å gjøre nytte
for seg. Hauge ble karakterisert som svermer og omstreifer som har til
hensikt å tilrive seg privilegier på urettmessig vis. Boll avslutter med å
anklage Hauge for å ville «indstifte en Ny Sekt i Kirken, Hans Nielsen
som er stifter af alt dette, er da ligesaa stor en Fantast i det Politiske
som i det Theologiske Fag».52
Selv om Hauge tapte denne saken, gav han ikke opp kampen for å få
etablert papirmøller i Norge. Kort tid etter at saken ble lagt død i Ådalen, dro Hauge til Eiker. Der lå forholdene svært godt til rette for møllebruk. Søknaden om rettigheter til å drive papirmølle ble sendt myndighetene, og et halvt år senere forelå det et kongelig privilegium til å
anlegge og drive en papirfabrikk på gården Arneberg ved Vestfossen.
Den tredje papirfabrikken som Hauge tok initiativ til å bygge, lå ved
Fennefossen i Hornnes. Dette skjedde i 1804. Det viste seg at papirfabrikken på Fennefoss var fullt konkurransedyktig, papiret hadde
god kvalitet og det meste av avsetningen gikk til embetsmenn, privatpersoner og avistrykkeriet i Kristiansand, som Hauge hadde tatt over i
1803. Med trykkeriet fikk han også full kontroll over byens eneste
avis, Christiansands Adressecontoirs Efterretninger.53
Det var mangel på papir på Hauges tid, og kvaliteten var også så som
så. Papirframstillingen den gang bar mer preg av håndverk enn av industriproduksjon. Derfor ble uttrykket «håndgjort papir» mye brukt. Her
følger et lite glimt av framstillingsmåten, hentet fra boka til Breistein:
«For det meste var det filler og kluter som utgjorde råstoffet. Massene ble sortert, renset, vasket, maset i trevler og laget til velling. Man nyttet seg under
denne prosessen av fallende, hammerlignende stamper – herav navne stampemølle. Vellingen eller massen ble så i tynne lag bredt utover en form av metalltråd. Oppå formen ble det lagt en løs ramme som begrenset ’arket’. Etter at
massen var øst opp i formen, ble denne ristet til stoffet filtret seg sammen. Av
’guskeren’ ble arket tatt opp og lagt på et stykke filt. Et annet filtstykke ble lagt
over, og slik fortsatte man med å stable arkene opp og å sette dem under press.
Dernest ble de tørket og limet. Arkene ble under limingen dyppet i en tynn limoppløsning, ble presset på nytt og tørket.»54
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Ved utgangen av 1700-tallet var det få fabrikker i Norge som viste seg
å være levedyktige. Derfor var den haugianske industrisatsingen ikke
først og fremst økonomisk motivert. Virksomhetene skulle produsere
varer som samfunnet hadde behov for, men samtidig skulle de ha en
sosial funksjon. Bedriftene skulle være åpne for å ta inn mennesker
som ellers ikke hadde så lett for å få arbeid. Denne ubenyttede arbeidskraften kunne være barn, unge, kvinner og funksjonshemmede. De
representerte ikke de mest arbeidsdyktige i samfunnet, men nettopp
derfor skulle disse få en mulighet til å utføre noe meningsfylt på de
haugianske arbeidsplassene. Lønnen var ikke den samme for en funksjonshemmet som for en arbeidsdyktig mann. Heller ikke kvinnene
hadde samme lønn som mennene. Likevel var det et stort framskritt
for mange å få lønnet arbeid i det hele tatt, og å få arbeidsoppgaver
som var tilpasset funksjonshemmede. En annen oppgave som de haugianske virksomhetene vektla sterkt, var å fungere som åndelige hjem
for dem som arbeidet der. Her skulle de få fornyet sin kristelige innsikt og få veiledning i åndelige spørsmål. Det er kjent at flere av disse
bedriftene ble åndelige sentre for haugianervenner fra områdene
omkring. Eiker papirmølle er et eksempel på dette. Her ble brorskapsetikken prøvd ut i praksis i tråd med Hauges eget utsagn om å «ikke
fordre for meget eller legge flere Byrder paa, end ens Medbroder formaar at bære».55
For Hauge ble det en personlig tragedie da han i 1804 kjøpte fregatten «Christiane Margaretha» for å drive oversjøisk handel i Østersjøen. Han fikk mange advarsler mot planene om å kjøpe fregatten.
Dette skjedde på et tidspunkt da forretningsdriften gikk heller tungt.
Kreditten som var gitt, synes å ha oversteget de økonomiske ressursene. Til tross for dette gikk Hauge hen og kjøpte fregatten. Dette kjøpet skulle vise seg å bli et realt tapsprosjekt, et av de mest triste i Hauges korte kjøpmannshistorie. Båten som ifølge skipskyndige ikke var
mer verd enn 3600 riksdaler, måtte Hauge betale 6200 riksdaler for.
Dette bedrøvelige skipskjøpet ble som en tung klamp om foten. For å
komme ut av dette uføret måtte Hauge få til en sanering av økonomien, enten ved å selge de andre fartøyene han hadde eller selge ut fast
eiendom. Her fantes det betydelige reserver, men det ville bli et
avgjort tilbakeskritt i handelen og stagnasjon i omsetningen. Løsningen ble at Hauge tok opp et større lån på 13 000 riksdaler fra for77

skjellige personer. Dette ble ingen god løsning, for Hauge fikk aldri
gjort opp for sine forpliktelser før arrestasjonen senhøstes samme år.
Formålet med kjøpmannskapet i Bergen hadde vært å reise penger
til anlegg av industriell art og til å få trykt og solgt bøkene sine. Men
økonomisk sett hadde det ikke gitt noe særlig igjen. Likevel hadde
Hauges hjelp og støtte til fattige og nødlidende personer nordpå hatt
stor betydning. Kjøpet av «Christiane Margaretha» resulterte i et heller trist farvel med handelsvirksomheten i Bergen, og det ble utvilsomt
en hard lærepenge for Hauge at han unnlot å følge de råd han fikk om
ikke å kjøpe båten. Det er ikke urimelig å tenke seg at han nettopp
hadde denne hendelsen i tankene da han fire år senere skriver:
«Vi faar adskillige Forslag, eller mer end ét Raad til vaart Foretagende. Da maa
vi samle alle mulige Vidnesbyrd, prøve og overlegge det mod og med, saa det
settes som paa Vegtskaal, og det største Onde kan ungdgaas og det høieste Gode
befordres.»56

Langsiktig planlegging forutsetter evne til justering underveis når det
er behov for dette. Utfordringene man da møter, er spørsmålet om hva
som bør ligge fast og hva som må justeres for å oppnå målet som er
satt. Jo lengre perspektiv, jo større er sannsynligheten for at justeringer må aksepteres. Men det avhenger også av hvor viktige de ulike
prosessene som skal til for å nå målsettingen, er.
På Hauges tid var det borgerne i byene som var enerådende innen
all næringsvirksomhet i Norge. De hadde sine privilegier innen handel, skipsfart og håndverk. Av den grunn var det vanskelig for andre å
etablere seg innen disse virksomhetene. Hauge mente at samfunnet
ville være tjent med en mer smidig og åpen holdning til at også andre
kunne komme inn på markedet i tillegg til de etablerte borgerne. I
dristige ordelag oppfordrer han derfor sine venner til å starte opp med
handel og gå i gang med andre nyttige tiltak på denne måten (fritt
oversatt):
De verdslige, vise og falske og onde har lagt seg etter verdens gods med nyttige
og mest fordelaktige ting, så som kjøpmannskap, fabrikker og andre store bruk.
Men de enfoldige og de som Vårherre har fått overbevist om verdens ære og
kjærlighetens elendige følger, har foraktet og forlatt de nyttige ting, enten av
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ulyst og dovenskap eller frykt for å inntas av disse og tape det himmelske. Dermed har de verdsligsinnede blitt rike og fått makt i verden, som ved sin ondskaps visdom har gjort de gode til sine treller og selv levd i overdåd, prakt og
vellyst.

Her møter man samfunnsanalytikeren som peker på urettferdigheter i
samfunnet og misforstått åndelighet blant sine venner. Han refser
både de verdslige vise og de enfoldige Herrens tjenere som har forlatt
de nyttige gjøremål. Mange mente at kristne ikke skulle engasjere seg
for mye i praktisk arbeid. Hauge var selv klar over at det å bruke mye
tid på handels- og næringsvirksomhet kunne skade det åndelige liv.
Det kommer klart fram i et utsagn der han understreker at «det er
skadligt at speculere, NB for meget, på Handel, som baade Skrifter og
Erfarenhed lærer fordrever Hiertet».57
Denne type påminning til sine venner gjentok Hauge ofte i tale og
skrift, men han la aldri skjul på at de også hadde et jordisk kall å ivareta ved å engasjere seg i handel og industrireising. I ettertid ser man at
Hauges oppfordringer til sine venner ble fulgt opp. Mange haugianere
lyktes med sine forretninger. Alexander Kielland skildrer i boka Skipper Worse livet rundt de mange haugianerne i Stavanger. Han skriver
der om en ny gruppe mennesker som kjøpte og solgte og fikk «Lommene fulde av Penge». Dette nye småborgerskapet preget byen med
sin salmesang og aktive handelsvirksomhet. Disse menneskene kombinerte åndens og håndens gjerning på en naturlig måte. Den samme
utviklingen fant også sted i andre by- og bygdesamfunn i Norge.
Bak Hauges samfunnsengasjement lå det en sosialetisk tenkning
som på mange vis best synliggjøres ved å studere det indre liv på de
haugianske bedriftene. En av de fabrikkene som det er naturlig å
undersøke noe nærmere, er Eiker papirmølle på Vestfossen i Øvre
Eiker. Denne bedriften ble ledet av hans bror Mikkel Hauge. Den
framstod som en av de mest stabile haugianske bedriftene og var i drift
fram til 1850. Foruten papirfabrikk ble det drevet ei kornmølle, beinmølle og garveverk, og dessuten støpeverk til kirkeklokker og små
kanoner. Det var Hans Nielsen Hauge som tok initiativet til bygging
av denne papirmølla på en gjennomreise i 1800. Haugevennene satte
raskt i gang med grunnarbeidet, og godkjenning fra myndighetene om
driftsprivilegium kom året etter.
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Hvordan fungerte det indre liv på denne velkjente papirmølla,
hvem arbeidet der, og hvordan var arbeidsforholdene for arbeiderne?
Noe av svaret er å finne i en folketelling fra 1806, foretatt av lensmannen i Eiker. Under telling på papirfabrikken samme år viste det seg at
det oppholdt seg 50 personer der. Av disse var det 21 kvinner,
17 menn og 12 ungdommer, noen av disse var under 17 år. Om en av
arbeiderne het det at han var forbunden med «Alderdoms Svaghed,
og noen av de andre var vanføre og fåvettige».58 Sitatet viser at folk
med ulik bakgrunn ble engasjert. At arbeidsstokken bestod av kvinner og funksjonshemmede var enestående i norsk samfunnsliv på den
tiden. Tanken bak dette var at alle skulle få muligheten til et meningsfylt arbeid og oppleve at de var med i et fellesskap. Dagfinn Breistein
peker på noe lignende i sin bok, der han viser til at Hauge engasjerte
unge, fattige gutter og jenter for å binde inn bøker. Ved siden av å gi
disse unge et arbeid, ville Hauge at de skulle komme inn under religiøs påvirkning og ta del i et trygt miljø. En undersøkelse av lønnsforholdene på Eiker papirmølle viser at de fleste arbeidet for en årslønn som tok utgangspunkt i ei daglønn på 48 shilling for menn,
24 shilling for kvinner og 20 shilling til ungdom. Bare en av arbeiderne var lønnet som dagarbeider. Grunnen var at han hadde eget
hjem med familie. De andre arbeiderne bodde på mølla og hadde full
kost og forpleining der. For kosten ble det gjort fradrag i lønnsoppgjøret. Mikkel Hauges kone, som ble kalt Mor Inger, hadde ansvaret
for husholdningen. Hun ble en samlende sosial person på mølla og la
forholdene til rette slik at de ansatte merket at de var en del av fellesskapet. Bang skriver om Mor Inger at hun organiserte måltidene slik
at «de ble inntatt ved et langt bord som strakk seg fra vegg til vegg. Én
leste bordbønn før maten, en annen takket for maten – uten formular,
og av hjertets trang».59
I flere skrifter kommer det klart til uttrykk at Hauge og broren
Mikkel ønsket å trygge alderdommen hos arbeiderne ved Eiker
papirmølle. Derfor ble det utarbeidet et forslag til pensjonsordning,
men den ble aldri satt ut i livet. Den kjente haugianerkjøpmannen i
Drammen, Tollef Bache, mente at husbonden hadde plikt til å ta seg av
sine tjenestefolk når de ble syke og gamle. Hauges tanker om å gi eldre
arbeidstakere en trygghet som eldre slapp ikke taket i det haugianske
miljøet selv etter Hauges død.
80

Også behovet for en ekstrainntekt kunne være påtrengende i mange
familier. Fattigdommen var stor. I et brev Hauge skrev i Bergen gir
han en begrunnelse for hvorfor han vil stimulere til igangsetting av
blant annet veving. Han skriver:
«Vi vil lægge adskilligt Nyttig med Vevning med m.; og for at de Fattige kan faa
noget at leve af ved sit Arbeide istedenfor at tigge, talede om hva vi giør m.m.»60

Brevsitatet viser at Hauge vurderte veving som en viktig virksomhet
som kunne gi inntekter og arbeid, særlig for kvinner. En slik veveaktivitet satte Hauge i gang i Sogn, nærmere bestemt i Luster, og i Trondheim. Fra Sogn ble det sendt jordbruksprodukter og til dels kontanter
til Bergen. Fra det haugianske handelsforetakende i Bergen ble det
sendt tilbake linstry61 og hamp, som ble brukt til veving av tepper. Det
foregikk en betydelig handel begge veger. Flere steder i Sogn utviklet
det seg en viktig hjemmeindustri, noe som gav arbeid til en god del
kvinner.
Hele livet var Hauge opptatt av fattigdomsproblemet. Etter
fengselsoppholdet fikk han vervet som fattiginspektør i Sagene i Kristiania, et arbeid som han gikk inn for med stort engasjement. Gjennom
sitt samfunnsgagnlige virke som fattiginspektør, vant Hauge allmenn
anerkjennelse, og han fikk mange nye venner.

Samfunnsbyggende virksomhet
Hauge virket i en tid da det på den ene siden eksisterte en liten gruppe
velstående mennesker som levde et overdådig liv, hadde mange privilegier og var den egentlige makteliten i samfunnet og på den andre
siden det store flertallet i befolkningen, bestående av småbønder,
arbeidere og tjenestefolk, som knapt nok hadde det de trengte til livets
opphold.
Den rådende makteliten var lite villig til å gjøre noe med den sosiale
skjevheten i landet. For Hauge var et slikt fravær av sosialt engasjement i strid med Guds bud, der tjenersinn og nestekjærlighet er overordnede prinsipper i alle mellommenneskelige relasjoner.
Den som tjener enkeltmennesket, tjener landet og lever dermed i
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samsvar med Guds vilje. Slik bygges samfunnet og fellesskapet, ikke i
egoistisk ånd, men i nestekjærlighetens og tjenersinnets ånd.
Hauge reflekterte mye over den åndelige, sosiale og materielle situasjonen Norge var i på 1800-tallet. Under fengselsoppholdet fikk han
god tid til å tenke over dette, men det var først i 1809 at han festet ned
på papiret noen av sine tanker om hva som skulle til for å bygge et
godt samfunn. Hauge hadde skaffet seg god kjennskap til fedrelandet
etter sine mange reiser. Han hadde registrert fattigdom, nød, drukkenskap og merket seg de store sosiale skiller som eksisterte. I et brev fra
1809, det året han ble satt fri fra fengselet for å koke salt til en befolkning i nød, dveler han ved spørsmålet om hva som gagner landet, hva
som er byggende. Han gleder seg over friheten og muligheten til å
tjene sine medmennesker. Brevet er uvanlig i sin form. Det er formanende, har en nærmest filosofisk tilnærming til disse store og kompliserte spørsmålene og understreker sterkt enkeltmenneskets betydning
for samfunnet: «Jeg tænker nu paa adskilligt, hva som meest skulde
gavne vort Land.»62 I brevet bruker han uttrykkene «I Tjenere» og
«Eder». Det tyder på at han henvender seg til sine nærmeste, til den
enkelte av sine venner, til dem som utfører gagns arbeid rundt
omkring i landet. Det er i dagliglivet man er med på å prege samfunnet,
i familien, på arbeidsplassen, og i omgang med medmennesker. Hauge
kommer i brevet også inn på hva som er samfunnsbyggende virksomhet og bruker vendinger som:
– «vær tro og flittige af Eders Kræfter»
– «vær ydmyge og kierlige»
– «jag efter det Høyeste mulig, saa skal I erfare at Ulyksaligheden aftager og
Lyksaligheden tiltager»
– «Indskrænk Forfengeligheden, skye Overdaadighed, afkast Dovenskab og
Magelighed»

Brevet gir uttrykk for et ærlig engasjement og stor takknemlighet for
at han igjen får oppleve friheten. Livsgnisten er tilbake etter helsemessig nedbrytende år i fengsel. Mannen som har en brennende trang til å
bygge Norge, har på nytt fått muligheten. Hauge ser for seg enkeltmennesket som byggeklosser for å utvikle gode fellesskap. Utvikles
mange slike positive celler, vil det påvirke storsamfunnet. Hauge viser
til eksemplets betydning, og håper at han selv har klart å være et godt
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eksempel og en tro formidler av Guds visdom. Han skriver i samme
brev at «Jeg eftertænker nu min Omgang med Eder, og inderlig
ønsker, at jeg havde givet Eder de Exempler og Kundskaber, som Gud
behaget».
Kunnskapens betydning opptar Hauge. I boka Betænkning til Religions Forening berører han kunnskap og opplysning som avgjørende for
en positiv samfunnsutvikling og for at arbeidet blir utført på en god
måte: «Naar Oplysning paa den rette Maade kan fattes og læres, da
kan det gaa let med Gierningene, og man kan udrette 2 Gange saa
meget, ja mer».63
Hauge utdyper sitt syn om kunnskapens betydning også i helt andre
sammenhenger. Han presiserer at «Aldri har jeg lastet eller anseet Lærdom og Vitenskab som skadelig […] tvertimod har jeg anseet Kundskabs Oplysning som nyttig og nødvendig».64
Utdanning og kunnskapstilegnelse var for 200 år siden bare forbeholdt rikmannssønner. Nordmenn måtte reise til København for å
få universitetsutdannelse. Hauge mislikte denne urettferdigheten i
samfunnet. Han reagerte på at bare de med god økonomi kunne få seg
en utdannelse. Samfunnet ville være tjent med at også andre grupper
fikk nødvendig yrkesopplæring, for det ville resultere i at arbeidet ble
utført på en bedre måte. Blant annet pekte han på at det burde etableres et tilbud der bondesønner kunne få jordbruksutdannelse. Han lanserte ideen om at hvert amt burde ha en landbruksskole. Men dette ble
det ikke noe av i hans tid.
Hauge uttaler seg lite om de store samfunnspolitiske linjene som
legger grunnlaget for samfunnsstyring og utvikling. Det mener han er
en oppgave for konge og regjering. Selv om han registrerte, og også
ergret seg over, fraværet av sosialt engasjement hos mennesker som
hadde posisjoner, ble han ingen politisk opprører. Hans oppgave var å
bringe Bibelens budskap ut til menneskene om omvendelse og tro, slik
at de kunne bli fylt med kjærlighet til Gud og nesten. Gjennom dette
ønsket Hauge at han selv og vennene hans kunne fungere som en surdeig i samfunnet, både ved ånd og hånd. I 1810 formulerte amtmannen
i Buskerud, grev Herman Wedel Jarlsberg, et notat om hvordan han
opplevde den samfunnsmessige betydning av Hauge og hans venner i
Buskerud amt. Han skriver:
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«Jeg skulle ikke undlade at bevitne at Hans Nielsen Hauges Person i den Tid af
flere Aar, jeg har været Embedsmand her i Landet, stedse af Rygtet har været
mig bekjændt fra en udmerket god moralsk Side, og at de i Buskeruds Amt sig
opholdende saakaldte Tilhengere af hans Sægt have gjort sig særdeles fortjente
ved mange nyttige Anlæg, ved eksemplarisk Sædelighed, ved Virksomhed,
Husflid og Beredvillighed til at anstille ethvert gavnligt af Regjeringen anprist
Forsøg, samt at de, allerede før min Tiltredelse til Amtet i Aaret 1806, havde
aflagt det Sværmeri, som i Begyndelsen saa ufordelaktigen skulde have udmerket dem.»65

En slik attest fra en av Norges mest betydningsfulle menn på den tiden
var en stadfestelse av at de haugianske vennesamfunnene ble akseptert
og hadde en viktig funksjon i det norske samfunn. Hauge oppfattet
også dette som en personlig anerkjennelse og som et viktig bidrag til å
slippe ut av fengselet og gjenvinne friheten.

KAPITTEL 4

Brorskap og nestekjærlighet

« kke fordre for meget eller legge flere Byrder paa, end ens

I

Medbroder formaar at bære»66

Utsagnet om å ta hensyn til ens «Medbroder» er hentet fra boka
Grund-Regler som Hauge skrev under fengselsoppholdet, og som han
trolig ble ferdig med i 1808. Sitatet er å finne i et avsnitt der Hauge også
peker på at «vi bør med Flid udrette det vore Medbrødre begiærer os til,
saa Løfter opfyldes».67 Her presenterer Hauge noe av det han legger i
brorskapsetikken. Den har en klar sammenheng med Jesu ord om at vi
skal betrakte våre medmennesker som brødre. Hauge uttaler også at
«Vi bør vogte os for alt Skiien af Ærgierrighed og Egennyttighed». Her
kommer han med en tydelig advarsel mot å la egoisme og selviskhet få
innpass i de haugianske virksomheter og vennesamfunn. Vennene skal
tilstrebe nøysomhet og fellesskapstenkning. Slike holdninger kan ikke
utvikles i det egosentriske rom, men i et fellesskap der man viser
ydmykhet og lar hensynet til medmennesket være det sentrale.

Omsorg og fellesskap
Hauge legger stor vekt på omsorgsaspektet i sine brev til vennene. Det
at man blir vist omsorg, er i mange tilfeller grunnleggende for enkeltindividets innsats, trivsel og utvikling. Menneskene er ulikt utrustet.
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Av den grunn kan ikke alle behandles likt, og kan derfor heller ikke bli
tillagt det samme ansvar. Byrder eller oppgaver må tilpasses den enkeltes forutsetninger. Pålegges det for store og tyngende oppgaver på
enkeltmennesket, kan opplevelsen av mislykkethet bli påtrengende.
Dette var Hauge klar over, og i tale og skrift manet han derfor sine
venner til å vise omsorg, tjene andre med gode gjerninger, bære hverandres byrder, og vise aktelse for hverandre og være vise i sin ferd.
Brorskapsetikken hos Hauge var svært framtredende. Særlig innenfor hans eget vennesamfunn var det viktig at broderkjærligheten fungerte. Det skulle vises for omverdenen at vennene elsket hverandre.
Hauge brukte ofte uttrykkene «Broder» og «Medbroder» når han henvendte seg til vennene sine i brev og skrifter. Uttrykkene må forstås
slik at Hauge regnet en «Broder» for å være en broder i ånden, en broder i Herren eller ganske enkelt en medkristen. Går man til Det gamle
og Det nye testamente, brukes begrepene «bror» og «brødre» for å
beskrive personer man har et åndelig fellesskap med. «Vis alle aktelse,
elsk brorskapet, frykt Gud, gi keiseren ære!» er et eksempel på dette,
hentet fra 1 Pet 2,17.
Det sterke åndelige fellesskapet vokste fram i de haugianske vennesamfunnene ved at de møttes i hjemmene for å lese Bibelen og annen
oppbyggelseslitteratur og for å be og synge salmer sammen. Haugianernes fellesskap ble etter hvert kjent som vennesamfunnet. Dette
åndelige fellesskapet førte til at de fikk et sterkt samhold, og det utviklet seg en innstilling hos dem om at de skulle støtte og hjelpe hverandre ikke bare åndelig, men også i praktiske ting.
Hauge mente at nestekjærlighet, brorskap og hjelpsomhet var
avgjørende forutsetninger for at et fellesskap skulle fungere godt. Han
var selv sterkt inspirert av det han leste om det fellesskap de første
kristne utøvet, et åndelig og praktisk fellesskap der de delte alt. Han
advarer sine venner mot egoisme og individualistisk holdning. Når
han bruker begrepet «Skiin av Ærgjerrighed», er det for å understreke
at den menneskelige egoisme er umulig å skjule for omverdenen. Egosentrisitet og «Egennyttighed» eller egeninteresse er karaktertrekk
som fort legges merke til hos et menneske og gir det dårlig ry. Slike
egenskaper rammer alltid ens medmennesker og er derfor også til stor
skade for fellesskapet.
Hauge inspirerte sine venner til fellesskap. Han visste at en sterk fel86

lesskapsfølelse ville gjøre det lettere for dem å få gjennomslag i samfunnet både i åndelig sammenheng og med de mer praktiske gjøremål
som de engasjerte seg i. Likevel var det ikke motiveringen til fellesskap
og vennesamfunn som skulle vinne allmennhetens gunst og anerkjennelse. Det var enkeltmenneskets liv og handling som først og fremst
ville bli lagt merke til. Derfor var det avgjørende for Hauge å mane til
nøysomhet og hardt arbeid, og søke det som var godt for medmennesket. Ved å innta en slik holdning ville fokus tas bort fra en selv, og rettes mot medmennesket.

Egoismens snarer
Som motvekt til dyrking av jeget, talte Hauge om at den som vil være
en Jesu etterfølger, må vise en ydmyk og tjenende holdning overfor
sine medmennesker. Hauge bruker ikke selv ordet egoisme. Han
benytter begrepene «Ærgjerrighed» og «Egennyttighed». Begrepsvalget er trolig benyttet for å understreke faren ved å bli for selvopptatt
og for ensidig opptatt av å trygge sin egen økonomiske stilling eller
status i samfunnet. Med disse uttrykksformene vil han problematisere
trangen til å eie noe for egen vinnings skyld. «Jo mer de faar, jo mer
attraar de,»68 er et utsagn som finnes i et tillegg til boka Grund-Regler
og som belyser dette. Dette lille skriftet er særlig interessant fordi
Hauge bruker en del spalteplass til å ta for seg ulike problem knyttet
til det å eie. Han bebreider ikke dem som «samler sig Rikdom til
Legems Ophold», men dilemmaet oppstår når den menneskelige lidenskap og begjær tar overhånd i strevet med å sikre seg til livets opphold,
og mer enn det. Ofte vil dette skje på bekostning av hensynet til andre.
Å utvikle slike egoistiske holdninger bryter ned fellesskapets muligheter til positiv utfoldelse. Denne egosentriske tilbøyeligheten hos
enkelte i venneflokkene gav Hauge noe oppgitt uttrykk for i et brev til
venner i Rogaland i 1816. Han så at samholdet innen vennesamfunnet
holdt på å slå sprekker. I brevet skriver han:
«En vil saa, en annen saa, og sjelden nogen fatter det Hele i eet med os, at gavne
og virke for at give andre, ikke see til sig selv, nøye at passe og spare alle Ting,
som rettferdig er».69
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Hauge ser at faren for stagnasjon i vennesamfunnet, både åndelig og
materielt, ligger nær hvis det kollektive samholdet og synet for fellesskapet går tapt til fordel for mer individualistiske holdninger. Dette
kunne føre til at haugianerne som bevegelse ikke lenger ville ha samme
mulighet til å prege samfunnet. Hauge satte søkelyset på det han mente
var den rette innstilling og ledesnor for hvordan kristne mennesker
burde leve. Da fokuserte han på motsetningene i uttrykkene «Egen
Ære» og «Nytte» på den ene side og «Guds Ære» og «Næstens Nytte»
på den andre. Hauge mente at Gud hadde satt mennesket til å tjene sin
neste. Gikk dette perspektivet tapt, ville hele fundamentet for Hauges
visjon smuldre bort. Derfor terpet han stadig, nesten til det kjedsommelige, på dette at hans venner måtte vise omsorg for sin neste.
Men praktiserte de haugianske vennesamfunnene Hauges brorskapstanke, eller ble de også fanget av egoismens snarer? Flere forfattere har vært opptatt av denne problemstillingen. Den som levde nærmest i tid, var biskop A.Chr. Bang. En del av Bangs intervjuobjekter i
boka om Hans Nielsen Hauge fra 1874 hadde selv møtt Hauge og
hans venner. På grunnlag av disse kildene er det mulig å danne seg et
bilde av det haugianske vennesamfunnet og hvordan de fungerte seg
imellom. Interessant er det da å sammenligne disse kildene med Hauges egen kallsoppgave som han selv omtaler som at «Mit Kaldsbrev er
at tiene Gud og min Næste». Bangs registreringer sammen med notater
som forskjellige embetsmenn har nedtegnet, gir et godt bilde av hva
som preget det haugianske vennesamfunnet.
Kildene tyder på at Hauges tanker om fellesskap og tjenersinn virkelig hadde slått rot i venneflokkene, og at disse holdningene preget
dem i flere tiår etter hans død.

«Det gode Formaal»
Kampen for det gode i tilværelsen gjorde seg ikke selv. Hauge mente at
man måtte stå sammen for å nå «det gode Formaal». Jo flere som gikk
sammen for å fremme en god sak, jo større var muligheten for å lykkes. I sine brev til vennene rundt om i Norge brukte Hauge vi-formen
bevisst for å understreke fellesskapsfølelsen når han omtalte den oppgaven han og vennene hans var satt til å ivareta. Et utsagn som illustre88

rer dette, finnes i Grund-Regler der han sier at «naar vi gaar frem i det
Gode, da taber det Onde Magten».70 Hauge tar fatt i problemet med et
positivt utgangspunkt. Han mener at det gode må på offensiven hvis
man skal bryte ned det onde i tilværelsen. Flere steder i samme bok
gjentar han hvor viktig det er å innta en offensiv holdning i kampen for
det gode, blant annet sier han at «Vi bør arbeyde os frem til det gode
Formaal og ikke lade os hindre».71
Det var avgjørende at hans venner med handling viste at de var tjenere for det gode. Samtidig understreket han at hvis de var gode og
oppriktige, ville ingen bli beskyldt for å tjene ondskapen, og heller
ikke bli mistenkt for falskhet. Å være god innbefattet også å ha noe å gi
bort. Hauge formante derfor sine venner til nøysomhet. Nøysomhet
handler om å bruke det man rår over med forsiktighet. Ved å utvise
nøysomhet kunne man spare opp noe, enten det gjaldt penger eller
annet for å ha til overs når det trengtes både for en selv og for andre.
Nøysomhet ble ofte knyttet sammen med gavmildhet og gjestfrihet.
Selve saken må Hauge ha funnet i Det nye testamente. I brevet til sin
unge venn Timoteus kommer Paulus inn på nøysomhet og sier at
«Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning» (1 Tim 6,6). Det går
ikke fram av kildene om Hauge bruker selve ordet nøysomhet. Likevel
viser flere sammenhenger hva han forbinder med begrepet, hva nøysomhet er i praksis. For Hauge er nøysomhet en positiv holdning som
man bør tilstrebe, i motsetning til gjerrighet, som er en stor last man
bør unngå. Den nøysomme har alltid noe å gi, mens den gjerrige tenker bare på å spare til egen nytte. Hauge irriterte seg mange ganger
over velstående mennesker som levde et overdådig og egoistisk liv,
mens mange rundt dem i samfunnet led nød. Men han stilte samme
krav til nøysomhet overfor alle mennesker uansett stand og stilling, rik
eller fattig. Særlig overfor sine venner appellerte Hauge om å leve nøkternt og unngå gjerrighet. I boka Hans Nielsen Hauges utvalgte Skrifter sidestiller Hauge gjerrighet med hovmod. Her skriver han om at
gjerrighet og hovmod ofte fører til flere laster som svik, et ondt øye,
gudsbespottelse og uforstand.
I Hauges formidling av brorskapstanken lå det også en sterk oppfordringen til vennene om at de skulle støtte hverandre økonomisk i
vanskelige tider og låne hverandre penger når en annen hadde behov
for det og hjelpe hverandre i alle sammenhenger. På den måten bygde
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haugianerne hverandre opp slik at de etter hvert utviklet seg til å bli en
økonomisk kraft i samfunnet. Haugianerne hadde dermed et økonomisk fellesskap basert på frivillighet med et nettverk som utviklet seg
på kryss og tvers i Norge. Flere personer i disse vennesamfunnene
begynte å engasjere seg innen handel og industrireising, oppmuntret
av den holdningen som tilsa at andre skulle tre støttende til når noen
hadde behov for lån eller andre vennetjenester. Fordi fellesskapsfølelsen gjorde at de trådte til med ulike hjelpetiltak når behovet meldte
seg, fikk de et konkurransefortrinn i forhold til andre aktører på markedet, som ikke hadde et slikt nettverk. Det var også en styrke at de
hadde spredt investeringer over hele landet og i mange virksomheter.
På den måten kom de til å stå sterkere i motgangstider. Dette kom
også andre enn dem selv til gode ved at vennene etablerte virksomheter som skaffet arbeidsplasser til mennesker som ikke var med i haugianerbevegelsen, men som trengte hjelp til å forbedre sine levekår.
Brorskapsetikken var både av åndelig og praktisk karakter, og Hauge
mente at denne brorskapstanken skulle omfatte alle mennesker. Den
skulle ikke bare begrense seg til vennesamfunnene. Alle er min neste,
mente Hauge, og han gikk et skritt videre og hevdet at det var en kristenplikt å hjelpe alle mennesker som lider, til et bedre liv. Vi møter
altså en allmenn brorskapsetikk i Haugebevegelsen. Å skaffe ledige
hender arbeid, var for Hauge en naturlig konsekvens av brorskapstanken. I et brev i 1804 formulerer han dette til sine venner i en oppfordring om å «giøre Sammenskud eller laane og hielpe til Et og Andet,
Fabrickers Opreisning med nyttige Brug, som da den Fattige kan have
ved sin Sved at æde Brød af».72
Den som hadde ledig kapital, skulle investere den i noe nyttig som
kunne gi folk arbeid og fortjeneste. Alle haugianske virksomheter ble
fulgt opp av Hauge personlig. Han var limet i dette haugianske fellesskapet, og han besøkte de små og store vennesamfunnene i tur og
orden når han var på reise rundt om i landet. På den måten knyttet han
dem sammen i et åndelig og økonomisk nettverk som var uten sidestykke i Norge på den tiden. Men også kjærligheten til andre mennesker skulle utvikles og praktiseres. Jesu egne ord om at «du skal elske
din neste som deg selv» (Matt 22,39), ble et viktig utgangspunkt for
Hauge når han formante vennene sine til å utøve nestekjærlighet i
praksis. Det handlet om å gjøre noe for andre der man til enhver tid
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befant seg. Dette preget i stor grad de haugianske vennesamfunnene.
Denne nestekjærlighetens praksis hadde med tjeneste og omsorg å
gjøre. Jesusskikkelsen framtrer i Bibelen som den tjenende Kristus, og
det var her Hauge hadde funnet forbildet for hvordan tjenersinnet
skulle leves ut hos enhver kristen. Hauge gjør seg visse refleksjoner
omkring tjenersinnet i boka Den Christelige Lære. Han oppfordrer
sine venner til å «arbeide med vores Lemmer, saa vi heller kunde tiene
og give, end lade os tiene og være til besvær».73
I denne boka la Hauge vekt på hvordan vennene skulle bruke tid og
krefter på å hjelpe enkeltmennesker med det som tynget i hverdagen.
Igjen understreker han egoismen som en trussel for fellesskapet. Når
Hauge snakker om at «vi bør vogte os for alt Skiien af Ærgierrighed og
Egennytte», retter han pekefingeren like mye mot sine egne åndsfrender som mot borgere, embetsmenn og storbønder. Han var lidenskapelig opptatt av at de haugianske vennesamfunnene skulle preges av
fellesskapsfølelse og omsorg og ikke egoisme og individualistiske
holdninger. De skulle ikke bare tenke på seg selv, men vise omtanke
og lette byrdene for hverandre. Nestekjærlighet og brorskapsholdninger må, ifølge Hauge, vises i praksis. Gjerningene har ikke nødvendigvis den store egenverdien i seg selv, men de er praktiske uttrykk for
dyder basert på en oppriktig følt nestekjærlighet. Det bibelske prinsippet om nestekjærlighet og brorskap er bærebjelken i Hauges etiske
tenkning.

KAPITTEL 5

Tjenesteoppdraget

S

« aa er vaart Arbeyde og Tienestevillighed noget der skulde
lyse»74

I dette utsagnet, som er hentet fra et av Hauges brev til sine venner,
understreker han eksemplets makt, det å være et godt forbilde. Hauge
bruker begrepet å «lyse», tydelig inspirert av Jesu ord fra Bergprekenen: «Slik skal også deres lys skinne for menneskene. Så de kan se de
gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen» (Matt 5,16).
Det er ifølge Hauge avgjørende for ens troverdighet som kristen i verden at det er samsvar mellom den tro man forfekter og de handlinger
man utfører. Det var hans ønske at folk skulle se at det blant haugianerne var samsvar mellom ånd og hånd. Derfor formaner han vennene
sine til å «lyse» i alt de foretar seg. Det måtte være samsvar mellom ord
og handling, mente Hauge, og viste til Bibelens ord: «Lade os ikke
elske med Ord ei heller med Tungen, men i Gierning og Sandhed.»75
Selv levde han som han lærte og lærte som han levde. Arbeidsomhet og
tjenestevillighet preget Hauges liv. Han så på sin gjerning som et kall,
som et tjenesteoppdrag gitt av Gud, noe som skulle lyse for menneskene og vitne om Guds gjerning.
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Flittighet i arbeid
Ofte møtte Hauges venner store vanskeligheter i sitt arbeid for å
fremme Guds rike. I boka Den Christelige Lære behandler han nettopp denne problematikken og sier at vi skal «være flittige og aarvaagne i vor Tieneste».76 Ufullkomne som de var, kunne de lett bli
motløse og gi etter for lysten til det onde. Faren for dovenskap lå også
nær. Hauge kom derfor med gjentatte oppfordringer til den enkelte
om å ta på alvor den tjenesten man var satt til å ivareta i verden. Hauge
anvender ofte ordene «flittig» og «Flittighed» i sine brev og skrifter.
«Vær flittig i gode Gierninger!»77 skriver han, og videre: «Lad os nu
blive ved at være flittige, hvor Flittighed udkræves.»78
Flittighet var viktig av flere grunner. Flittighet i arbeid ville gi hans
venner et godt skussmål utad, og de ville på den måten representere et
positivt element i miljøet. Flittighet var også, ifølge Hauge, god terapi
mot sinnslidelser, i motsetning til dovenskap som kunne fremme
sinnslidelser og virke dempende på initiativ og virkelyst. Hauge knyttet ofte flittighet til gode gjerninger, ikke flittighet for egen vinnings
skyld, men for å ha noe å gjøre godt med mot sine medmennesker.
Dermed kobles flittighet opp mot Bibelens nestekjærlighetsprinsipp.
I ett av brevene fra 1803 anvender Hauge et noe spesielt ordvalg. Han
formaner sine venner om å «være munter og kierlig, drive flittig, fornekte og ikke forakte Verden».79 Vennene tilskyndes til å være muntre
og vennlige i arbeidsfellesskapet. Det alvorstunge måtte ikke få prege
arbeidsplassene. Vennene måtte ikke skape et inntrykk av at de var
gravalvorlige mørkemenn. I den litteraturen som finnes av og om
Hauge, ser en at han selv tilstrebet munterhet og livsglede og hadde et
positivt syn på livet. Han kunne glede seg over det vakre i naturen, han
hadde syn for fint håndverk, og selv laget han vakre tepper og møbler
som har blitt bevart helt opp til våre dager.
Latskap var i Hauges øyne en stor og ødeleggende last, noe hans
venner måtte holde seg langt unna. Han kommer stadig tilbake til
arbeidets verdi. Vennene blir innprentet at arbeidet er en dyd. Med
stort engasjement og dypt alvor skriver Hauge til sine venner og
advarer dem mot dovenskap og dårlig selskap:
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«Du skal ikke holde Selskab med dem som ei vil forhverve sig nogen Næring
ved Arbeide og Sved […] som vandrer i Enfoldighed og sidder i Dovenskab».80

Hauge var til tider engstelig for at dovenskap skulle spre seg i egne
rekker, og ved flere anledninger registrerte han at dette var i ferd med
å skje. Det går tydelig fram av følgende sitat fra et brev som Hauge
sendte sine venner i Trøndelag i 1804:
«Det saarer mig mest at see Dovenhed og ei ret Flid, Ødselhed og ei ret Visdom
i Gierningen».81

Han gir her uttrykk for at det ikke bare er irriterende, men rett og slett
sårende å se sine venner gli inn i dovenskapens last. I tillegg er det ødeleggende for fellesskapet. Særlig skarpt reagerte han når mennesker
forsøkte å trekke seg unna en arbeidsoppgave slik at andre i fellesskapet fikk belastningen, eller når enkelte forlangte samme lønn som
andre for en noe frynsete arbeidsinnsats. I slike tilfeller, mente Hauge
at vedkommende skulle irettesettes av sin leder. Men lederen gikk heller ikke fri. Hauge satte samme krav til ledere som til ansatte ut fra tanken om at skal virksomheten lykkes, må alle gjøre sitt beste. En leder
kunne fristes til å utnytte sin lederposisjonen til egen fordel, eksempelvis tilegne seg fordeler uberettiget og på andres bekostning.
Det er interessant å lese Hauges betraktninger om de vanskeligheter
en virksomhet kan komme opp i dersom ledelsen er dårlig og de
ansatte late. I boka Overbevisning om Vantroe og Overtroe tar Hauge
opp problematikken omkring vanstyre, dovenskap og de ansattes rett
til å avsette lederen. Dette kan virke revolusjonerende i en tid der det
ikke fantes noen styrende organer eller fagforeninger. Derfor er det
bemerkelsesverdig at Hauge på den måten setter fokus på viktigheten
av godt lederskap, samtidig som han snakker om at tjenerne skal være
flittige i sitt arbeid. Hauge aktualiserer spørsmålet ved å vise til
«Huusbonden» som skal lede virksomheten, og «Tjenerne» som skal
arbeide der. Om dette uttrykker han slik:
«Styres Huustand slet eller Tjenerne ikke ere flittige og troe, saa kan de samtlige
komme i Mangel. Er Huusbonden ond, egenraadig, herskende, ødsel eller karrig, saa maa Tjenerne uskyldig lide. Vilde han ikke bedre sig, saa burde Tje-
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nerne, naar de fleste af dem var enstemmige, tvinge ham til at overlade sin Magt
til andre.»82

I Christendommens Lærdoms Grunde setter han i formanende form
søkelyset både på seg selv og sine medarbeidere (fritt oversatt): Jeg og
alle som deltar, bør forplikte oss på å være trofaste, arbeide flittig, leve
spartansk, heller gi andre enn å være late og nyte selv.83 Han unnlater
ikke å nevne seg selv først. Han var klar over at vennene hans betraktet ham både som deres selvskrevne åndelige leder så vel som den
koordinerende leder for hele det landsomfattende haugianske nettverket. For Hauge var det maktpåliggende å poengtere at hensikten med å
være flittig og utføre et godt arbeid, var å ha noe å gi til andre som
hadde behov for støtte og hjelp i en eller annen form. Her poengteres
tjenesteoppdraget igjen.
Som nevnt så Hauge blant annet en sammenheng mellom dovenskap og grublerier. Han mente at mennesker kunne ha unngått å pådra
seg psykiske problemer hvis de heller hadde brukt tida til å arbeide. Et
eksempel som kan belyse dette, er historien om Hauges møte med
gårdbrukeren Jon Tengesdal fra Hjelmeland, gjenfortalt i ei bygdesoge. Nå sier historien ingen ting om at Jon led av dovenskap, men det
var tydelig for alle at tungsinnet preget ham. Historien kan derfor stå
som en illustrasjon på at Hauge så på arbeid som god terapi mot tungsinn:
Jon Ormsund Tengesdal var ugift og bodde på den mest avsidesliggende gården
i Hjelmeland prestegjeld. Jon var plaget med tungsinn, mye på grunn av at han
så sjelden kom i kontakt med folk. Som 20-åring møtte han haugianere fra distriktet som rådde han til å dra til Bredtvedt for å snakke med Hauge, som han
hadde forstått kunne litt av hvert. Han la i veg over fjellet fra Årdal til Oslo, og
kom dit etter en strabasiøs reise ganske uflidd med langt hår og skjegg. Det fortelles at Hauge tok vel imot unggutten, og skjønte snart at problemet hans var
ensomheten og at arbeid kunne virke positivt på ham. Det sies ingen ting om at
Hauge belærte Jon om åndelige ting, men han gav ham det rådet at han skulle
reise hjem og bygge veg til gården. Jon tok dette rådet som et hellig tegn, tok
fatt på arbeidet og kom over tungsinnet. Men vegprosjektet ble han ikke ferdig
med på grunn av svært så ulendt terreng og fordi han døde bare 26 år gammel.
Vegen ble heller ikke fullført senere, men solide steinmurer og brukar av store
og tunge stein vitner om at Jon la etter seg mye svette i vegarbeidet.84
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Tjenersinn
Hauges så på sin kallsoppgave som et tjenesteoppdrag. Hele hans liv
var inspirert av og knyttet opp til åndsopplevelsen han hadde hatt ute
på åkeren. Det stod tydelig for ham at den tjenesten han fikk der, var
gitt ham av Gud. Oppdraget var å forkynne Bibelens budskap til det
norske folk. For Hauge var dette oppdraget overveldende. Han følte
at han ikke var verdig nok til å være en slik budbringer og prøvde å
finne unnskyldninger for å la være. Etter en lang tids åndelig kamp
med bønn og bibellesning, ble Hauge overbevist om at han ikke kunne
unndra seg Guds kall til tjeneste. Forkynnertjenesten la også grunnlaget for et sosialt engasjement som skulle få vidtrekkende betydning
for mange mennesker i Norge.
Tjenesteoppdraget hos Hauge var motivert ut fra synet på hele mennesket. Den åndelige siden kan ikke kobles fri fra den materielle, heller
ikke motsatt. Den åndelige siden er avgjørende viktig, men mennesket
er også skapt til å arbeide, skape noe, være kreativ i sitt praktiske virke.
Denne helhetstenkningen preget Hauge i hans møte med hverdagsmennesket, og denne helhetstenkningen ble et grunnleggende
utgangspunkt for Hauges engasjement. Han tok den åndelige og den
praktiske siden ved menneskets virkelighet på alvor ved alltid å kombinere ånd og hånd. Selv betraktet han seg som en tjener for de menneskene han fikk med å gjøre og for det samfunnet han var en del av.
Hauge var klar over at det å tjene sine medmennesker krevde noe av
en selv. Det å gjøre andre en tjeneste er i mange tilfeller en viljesakt.
Dette peker han på i boka Grund-Regler der han uttaler at:
«Vi kan, og især bør, legge Vind paa at beholde eller leve i Villien til at giøre
Godt eller gavne og tiene vaare Medmennesker.»85

Grunnen til at Hauge retter søkelyset mot den aktive viljen som forutsetning for det å utføre en tjeneste, ligger i hans syn på menneskenaturen. Mennesket vil ikke alltid det gode. Derfor må det være seg bevisst
sine handlinger og det å ville gjøre noe godt for sine medmennesker. I
boka Den Christelige Lære legger Hauge tungt både på seg selv og sine
venner viktigheten av å vise tjenersinn gjennom handlinger. Han
understreker at man heller «skal tjene og gi, enn å la seg tjene og være
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til besvær».86 Det handlende tjenersinn ville bli lagt merke til og registrert som noe positivt for nærmiljøet og på arbeidsplassen, mente
Hauge. Han var seg bevisst at dette også var en viktig forutsetning for
at han selv skulle kunne få utføre sitt primære tjenesteoppdrag i
Norge, det å forkynne Guds ord. Hauge og vennene hans skulle ikke
være til bry for andre. De skulle tvert imot tilby sine tjenester og
utføre dem på en eksemplarisk måte. Inspirasjonskilden for Hauges
klare understreking av tjenesteperspektivet er Jesus selv slik han framstår som den tjenende Messias. I Bibelen fant han sterke ord om hvordan Jesus betraktet seg som alles tjener, som disse: «Den som vil være
stor blant dere, skal være de andres tjener» og «Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt
liv som løsepenge for mange» (Matt 20,26.28).
Det er Guds vilje at vi med «Kierlighet skal tiene alle»,87 understreker Hauge i boka Grund-Regler og legger til at «Den største er alles
tjener»,88 med tydelig henvisning til Jesu egne ord. Hauge berører i
denne sammenheng også mellommenneskelige problemer som splittelse, misunnelse, gjerrighet og forakt for andre. Motstykket til disse
negative holdningene er tjenersinnet. Tjenersinn utløser tjenersinn,
fordi positive krefter blir utløst i et slikt samspill. Mens egoistiske og
selvopptatte holdninger virker negative og nedbrytende for et fellesskap, mener Hauge at tjenersinn utvikler toleranse, gjensidig respekt
og fellesskapsfølelse. Den sterke understrekingen av tjenesteoppdraget
og tjenestens verdi for enkeltmennesket og for et fellesskap holdt
Hauge fast ved hele livet. For ham selv og hans venner var «Arbeyde
og Tienestevillighed noget der skulle lyse».

Eksemplets makt
Vi har sett hvordan Hauge var opptatt av eksemplets makt. Han og
hans venner skulle være fyrtårn i verden. Lyset skulle settes i staken så
det lyste for menneskene og viste veien til Guds rike. Hauge aktualiserte eksemplets betydning i arbeidslivet ved å vise til at den enkelte
skulle vektlegge egen arbeidsinnsats og gjøre sitt beste ut fra evner og
anlegg. Vennene skulle også være et forbilde for andre gjennom den
måten de disponerte tiden sin på. Han mente det var viktig å vise dyk97

tighet i arbeidet og ha hederlige motiver for sine handlinger for å bli
akseptert av øvrigheten. I forbindelse med nyetableringer var det for
eksempel viktig at det ble gjort en konsekvensanalyse før forretningsvirksomhet ble satt i gang. For ved hastige og lite gjennomtenkte
handlinger kunne den økonomiske gevinst og personens omdømme
bli skadet, for ikke å snakke om vedkommendes moralske integritet.
Om dette formaner Hauge sine venner i et brev han skrev i 1801:
«Naar vi handler noget, saa maa vi prøve alle Gierninger, saa det kan lyse, at
Verden ikke skal overskygge dem.»89

Det blir likevel for ensidig bare å knytte dette opp mot arbeidslivet.
For Hauge var hele mennesket viktig. Det var derfor det helhetsbilde
et menneske representerte, som ville avgjøre hvordan omgivelsene så
på det. Alle sidene ved livet måtte tåle lyset. Bare slik kunne det
enkelte menneske være det «lys» som andre kunne se.
Allerede i den første boka si, Betragtninger over Verdens Daarlighed,90 avslører Hauge noen av sine egne tanker om den enkelte kristnes
vandel. Han framhever viktigheten av å være et eksempel, av den gode
grunn at våre medmennesker ser av våre gjerninger hva vi egentlig står
for. Derfor gir Hauge den resepten han mener behøves i samtiden:
«Giører efter det I læser!» Begrepet «læser» kan tyde på at han først og
fremst tenkte på geistligheten når han formulerte seg. I boka tar Hauge
et oppgjør med den åndelige tilstand i folket, særlig blant overklassen.
Etter at han i første kapittel roser kongen og regjeringen for deres
omsorg for folks åndelige og timelige vel, kritiserer han i det andre
kapittelet prestene fordi de er gjerrige, hovmodige og æresyke og for
mye bundet til jordiske sysler og gleder. Andre går han sterkt i rette
med fordi de er så opptatt med å tilegne seg materielle goder og bruke
det til egen forlystelse, samtidig som de er uvillige til å hjelpe de fattige
og arbeidsløse. Hauge hevder at en slik holdning gir ingen god signaleffekt ut i samfunnet. Den er også i strid med både kongens og Guds
bud. Den kristne skulle være lys og salt i verden som en motvekt til de
nedbrytende krefter i miljøet.
På Hauges tid var bygdemiljøene rundt omkring i landet svært
ulike, men de hadde to likhetstrekk, nemlig drukkenskapen og store
sosiale forskjeller. Dette var noe Hauge registrerte. Han visste hvor
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stor betydning miljøet hadde for menneskene, og særlig for ungdommen. På samme måte som mennesket ble preget av sine omgivelser,
kunne også miljø og omgivelser påvirkes av mennesket, mente Hauge.
I boka Den Christelige Lære formulerer han seg slik: «Man avler igien
af den Slags Sæd som man haver saaet.»91 Her framstår Hauge som
konsekvensetiker. Men handlingene skulle i første rekke tjene Gud og
medmennesker. I konfliktfeltet mellom individets tro festet i Guds
vilje, og miljøets kultur og mangel på kristne verdier, ja endog fiendskap mot dem, kunne det være vanskelig å være et lysende eksempel
der det gode skulle overvinne det onde. Hauge tar dette problemet på
alvor. Han vet at det ikke alltid er like lett å skjønne hvordan man skal
forholde seg og hvordan man best skal finne den riktige måten å gå
fram på for å være et godt eksempel for andre. Han skriver:
«Men det maa dog skee, og bør flittig grundes paa, hvorledes vi skal lade vore
gode Gierninger sees for Menneskene, saa Lyset skinner, at enhver kan se Guds
Kierligheds Magt i os, at vi haver Lyst til det Gode at bedrive, og faar Magt af
vor Herre at fuldkomme det, og saaledes giøre vor Flid, at Verden kan see og
forstaa, vores oprigtige gode Gierninger, mod Venner og Fiender.»92

Hensikten er altså hele tiden at eksemplets makt skal få betydning i en
sosial sammenheng, både i forhold til venner og fiender. Hauge erfarte
selv konflikten med å være et «lysende eksempel» i sitt eget liv, der han
levde i en stadig kamp mot de kreftene som ville kneble ham og hans
virksomhet. Datidens kritikere av Hauge fulgte hans forkynnergjerning og hans industrielle etableringer med argusøyne. De opplevde
ham som en trussel overfor geistlighet og borgerskap. Hauge og hans
tilhengere ble blant annet stemplet som løsgjengere på grunn av sin
forkynnende reisevirksomhet.93 Det ble satt fram påstander om at forkynnelsen var mangelfull og forvirrende, og at den kunne resultere i
psykiske problemer og vonde handlinger.
Som motvekt mot beskyldningene og de ondsinnede ryktene snakket Hauge om at vennene skulle være forbilder. Ondskapen kunne
ikke overvinnes med argumentasjon og verbale konfrontasjoner, men
ved at andre så at Hauge og hans venner stod for noe positivt og viste
dette ved måten de levde på. «Jeg arbeider næsten hver Dag,»94 skriver
Hauge i et brev fra Romsdalen i 1801 på veg til Trondheim og Nord99

land, og legger til at han på gårdene «enten hugger Ved eller træsker,
som Lyst og Krefter tiltager». Det er i dette brevet og denne sammenheng han uttaler «Men saa er og vaart Arbeyde og Tienestevillighed
noget der skulde lyse».
I de mest hektiske periodene av sitt liv sov ikke Hauge mer enn tre
timer i døgnet. Etter lange og strabasiøse reiser til fots deltok han ofte
i gårdsarbeidet før han holdt oppbyggelse om kvelden. Og før han
gikk til ro for natten, benyttet han tiden i halvmørket til å skrive brev
eller bøker. Slik ble hans litterære produksjon til, i all hast, med alle de
mangler og svakheter som preger mye av hans litterære skrifter. Det at
Hauge tok del i det praktiske arbeidet der han kom, gav ham tillit
blant folk flest. Særlig når Hauge kom til nye steder og møtte ukjente
mennesker, ble det lagt merke til at han så raskt og aktivt tok del i
hverdagens sysler. Ryktet om Hauges aktive medvirkning i gårdsarbeidet spredte seg snart over hele bygda. I sin kirkehistorie forteller
Heggtveit en typisk historie om hvordan den engasjerte lekpredikanten tok del i det praktiske arbeidet når han besøkte en gård på sine
reiser:
«Samtlige beretter, at Hauge deltog i den nasjonale Korntræskingen med liv og
lyst; en Mand, der kom for at søge hans Raad i sin Saligheds Sag, blev rent forfærdet over at finde den bekjendte Guds Ords forkunder paa Laaven og stod en
Stund ved Døren og tænkte over, hva han skulde sige. Endelig kom det langsomt og forsigtig: «Det er ret! Jeg ser, at du atter har begyndt at drive Verden!»
– «Ja,» svarede Hauge raskt, «jeg maa drive Verden, for at Verden ikke skal
drive mig!» Dermed forsatte han sit Arbeide til Kvelden, da han holdt Opbyggelse for en stor Forsamling. Den fremmede nød da godt af hans gribende Vidnesbyrd og fik bagefter al den aandelige Veiledning han behøvde. Manden forstod nu, at det var Guds Vilje, at drive med Troskab den timelige Gjerning,
aagre med den kostbare Tid og samtidig være ivrig i at arbeide for Guds Riges
fremme.»95

Slik opparbeidet Hauge seg respekt og nøt stor tillit blant folk flest.
Når han inviterte til oppbyggelse om kvelden, ofte på storgårdene i
bygda, kom mange mennesker for å høre denne spesielle predikanten
som med kraft kunne proklamere til den lydhøre forsamlingen:
«Lader os ikke elske med Ord ei heller med Tungen, men i Gierning og
Sandhed.»96
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Hauge unnlater ikke å understreke faren for å bli påvirket av det
onde i verden, og at dette har en forførende kraft til å prege og danne
menneskets natur. I følge Hauge gjelder dette også de mennesker som
går for å være moralske og aktverdige. Om dette kan han blant annet
si:
«Erfarenhed lærer, at det man omgaas med og øver, danner Legemets Natur til
og kan forandre den. Dette kan og siges om Siælens Natur. Moralsk sædelige og
trofaste Mennesker har ved umoralske og usædelige Selskaber mistet sine
Dyder.»97

KAPITTEL 6

Forvalteransvaret

V

«

i skal bruge og kan have Verdens Gods som gode Husholdere at
regiere over»98

Hva ligger det i menneskets forvalteransvar? Hva innebærer det å være
en god forvalter av naturressurser, kapitalressurser og menneskelige
ressurser? Tanken om den enkeltes forvalteransvar har Hauge fra
Bibelen. Gud har gitt mennesket et ansvar for å ta hånd om alt det
skapte og alle de goder enkeltmennesket har fått. Mennesket er Guds
husholder på jord. Hauge bruker ofte begrepet husholder når han tar
opp problemstillinger omkring menneskets forvalteransvar. Han sier
at en god husholder skal «aagre med sit Pund». Det han ønsker å si
med dette uttrykket er at man skal forvalte sine evner, sin eiendom og
sin kapital på en måte som gir avkastning og som fører til en positiv
utvikling både for den enkelte og for fellesskapet. Hauges forvaltertanke gir grunnlag både for vern av naturressurser og en positiv holdning til arbeid. Man forvalter skaperverket, men eier det ikke. Ressurser skal ikke sløses bort og ressursgrunnlaget ikke ødelegges.
Ressurser, evner og anlegg skal brukes til beste for en selv, for våre
medmennesker og for framtidige generasjoner. Denne langsiktigheten
i forvaltertjenesten var Hauge opptatt av for 200 år siden!
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Forvaltertanken og husholderen
Når Hauge bruker uttrykket «aagre med sit Pund», har han tekster fra
Bibelen i tankene. I Det nye testamente forteller Jesus lignelsen om en
mann av høy ætt som dro utenlands. Han gav ett pund til hver av de ti
tjenerne sine og bad dem drive handel med det ene pundet de hadde
fått. «Driv handel med disse pengene til jeg kommer igjen» (Luk
19,13), sa husbonden til tjenerne og gav dem så full frihet til å få mest
mulig ut av det ene pundet. Meningen var at pengene skulle gi avkastning. Ni av tjenerne hadde da også med seg mer tilbake enn det de
hadde fått tildelt, mens én av dem hadde latt pengene ligge i tørkleet
sitt fordi han var redd for å miste dem. Dommen fra husbonden var
knusende. Han forlangte at tjeneren skulle gi dette ene pundet til den
som hadde klart å forvalte sitt pund best. I dag er uttrykket «aagre
med sit Pund» gått helt ut av bruk. Hauge selv benytter det blant annet
i boka Betragtning over Verdens Daarlighed. Han understreker at
enhver kristen bør legge vinn på å hjelpe hverandre ut fra sine materielle og personlige forutsetninger:
«Bliver de betroet noget Pund af Gud i det Aandelige eller Timelige, Saa vær
gode Huusholdere derover, og ophøy eder ikke deraf, men Betænk at det er
laant af Gud»[…] thi naar enhver aagrer med Sit Pund, saa faaer han Løn,
enten han er da betroet meget eller lidt.»99

Begrunnelsen for disse klare og entydige oppfordringene til sine venner om å «aagre med sit Pund» er tosidig. Den viktigste grunnen er at
mennesket har fått et gudgitt ansvar for å være virksom og bruke sine
evner og anlegg på best mulig måte. For det andre kom hensynet til
fellesskapet. Hauge oppfordret sine venner til å utnytte sine forutsetninger og sine pund til beste for fellesskapet og for de menneskene
som de hadde å gjøre med. På den måten var de med på å prege det
sosiale livet i bygda eller byen på en positiv måte. For det tredje
mener Hauge også at når en person «aagrer med sit Pund», har det en
frigjørende effekt på vedkommende. På Hauges tid var det mange
mennesker som følte seg bundet av tradisjoner av både åndelig og
sosial art. Inn i denne sammenhengen forkynte Hauge friheten fra
synden. Hans forkynnelse om denne åndelige frihet var annerledes
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enn den som ble forkynt i kirkene. Den åndelige frigjøring og troen
på eget menneskeverd skulle frigjøre egne evner, utløse kreativitet og
gi mot til å ta disse ressurser i bruk. Dette budskapet grep tak i folket.
Mange fikk oppleve en åndelig frigjøring i sitt liv, en frigjøring som
utløste indre krefter hos den enkelte til å ta ansvar for eget og andres
liv. Konsekvensen av den åndelige frigjøringsprosessen som utviklet
seg i de haugianske vennesamfunnene, førte også til at flere av Hauges
venner brøt opp fra sitt sosiale nettverk for å etablere seg andre steder. Også blant kvinnene resulterte den åndelige frigjøringen i at
noen av dem fikk kraft og mot til å ta i bruk sine evner og ferdigheter
også utenom arbeidet i hjemmet. Dette blir nærmere omtalt i kapittelet om likeverdstanken.
I flere av sine brev beskriver Hauge utførlig hva han legger i forvaltertanken og ansvaret for skaperverket. Hans mål er å motivere den
enkelte til å bruke de evner og goder Gud har gitt vedkommende. Et
godt eksempel på Hauges måte å formulere seg på når han tar opp
spørsmålet om å være forvalter eller husholder, finner vi i siste del av
brevet Hauge skrev på gården Bakkehaugen ved Oslo:
«De noget Oplyste af os har inseet, vi skal bruge og kan have Verdens Gods som
gode Huusholdere at regiere over. Gid vi nu ikke ved den Frihed, den Ret, ja
det Gode vi kunde giøre dermed, skulde snære og forvende vort Sind, vort Forsæt og høyeste Lyst, at arbeide og samle Verdens Gods kun af Egennytte og
Gierrighed, Stolthed, Forfængelighed, Herskelyst og magelig Levnet, Kræsenhed, Dovenskab og Overdaadighed! Gid stedse Tro og Forsæt blev fast: at
bevise christelige Dyd, være flittige, simple, sparsommelige, nødtørftige, tarvelige, ydmyge, kierlige, tienestvillige og godgiørende. Vi søger nu at samle os
Gods, bekiende at vort Forsæt er til at giøre Godt. Lad vor Længsel stedse oplives hertil! Lad vort Forsæt ikke uddø, men finde Styrke af Bevidsthed og Udlevelse i Gierningen! Og der ikke Gierningen kan skee, enten af Formuens Indskrænkelse eller af Leiligheden, saa lad vore Løfter og vor Lyst holde Forsættet i
live! Lad os erindre at vi ikke glemmer at giøre Godt af det Lidet vi haver.»100

Selv om Hauges helse på denne tiden var svekket, vitner brevet om en
personlighet med stor indre styrke. Han framstår fortsatt som veilederen og rådgiveren, og han inspirerer sine venner til å ta i bruk tilgjengelige ressurser og forvalte dem på en best mulig måte. Han minner
også leserne om at ikke alle har like mye av kapital og eiendom. Likevel forventes det at den som har lite, også skal vise gavmildhet og
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hjelpsomhet. Slik han selv uttrykker det i nevnte brev: «Lad os og
erindre at vi ikke glemmer at giøre Godt af det Lidet vi haver.»
Hauge var klar over at egoistiske holdninger ofte preget slike som
hadde mye å forvalte. Men det samme kunne også gjelde dem som
rådde over lite. Men konsekvensene ble vanligvis større og mer omfattende når de med stort forvalteransvar ikke viste klokskap i sin forvaltning. Særlig var det maktpåliggende for Hauge å formane sine venner om ikke å fristes til misbruk og overforbruk. Med «Verdens
Gods» mener han ressurser som kan brukes til å utvikle noe. Disse kan
være av økonomisk art, eiendommer eller naturressurser. De skal ikke
utnyttes uhemmet, men forvaltes på en god måte slik at resultatet kan
bli til nytte for medmenneskene. En god husholder er en god forvalter
som ivaretar dette hensynet. Å være husholder er å ha ansvaret for å
forvalte verdier på vegne av en eier. I bibelsk tankegang betyr det at alt
mennesket disponerer over, er gitt av Gud. Mennesket har disposisjonsretten, men med det følger også forvalteransvaret. Dette innebærer at man skal gjøre godt overfor dem som trenger det, ut fra de ressursene man har fått til rådighet. Mennesket er satt til å ta vare på de
materielle godene på jorda, verne om dem, forvalte dem og frigjøre de
ufattelige rike mulighetene. Hauge dveler i sitatet ved menneskets husholderrolle. En god husholder passer sitt arbeid og viser flid og strevsomhet i sitt virke. Hauge understreker nødvendigheten av å være
ydmyke for det Gud har gitt oss av gaver av ulik art. Vi får ikke mer
enn Gud ser vi trenger, eller som vi evner å ta hånd om til beste for
andre. Om dette siste sier han:
«Thi Gaver er noget som vi ikke maae knurre og være misfornøiet med, og foragte det lidet Gud betroer, men meget mere være troe at aagre dermed, saa
giver han mere, og dertil seer han hva os gavner, hvor meget vi kan være troe
over, eller haver Forstand, Kræfter og Gaver at uddele til andre.»101

Hauge fokuserer ofte og sterkt på at vennene hans bør være mer aktivt
handlende. For Hauge er det ingen kristelig dyd å leve stille og tilbaketrukket. Tvert imot må kristne mennesker leve ut sin kristendom,
og vise ved handling at de bruker sine evner og anlegg, sin kapital og
andre ressurser til å skape noe av verdi for andre mennesker. Drivkraften bak handlingene til husholderen skal være kjærlighet til Gud og
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medmennesker. I et brev han skrev i 1809, sier han at «Kierligheden
virker kraftig til gode Gierningers Udøvelse».102 Slike som tar dette på
alvor, karakteriserer Hauge som «Gode og Vise». I et av fengselsbrevene til sine venner utdyper han dette når han skriver:
«Den Gode og Vise lever eller bruger sine Gaver, Kræfter og Formue for sig selv,
saa han kan formere den til andres Vel; han er Husholder og seer sig for hva er
mulig.»103

Utsagnet i fengselsbrevet bærer preg av en engasjert personlighet som
ikke har mistet gløden og visjonen, men som fremdeles med kraft står
fram som plogspiss og inspirasjonskilde for sine venner. For Hauge
var det maktpåliggende å formane vennene til ikke bare å tenke på seg
selv, men se på sitt forvalteransvar og husholderrolle som en tjeneste
for Gud og våre medmennesker både i et kortsiktig og et langsiktig
perspektiv.

Langsiktighet
Gud har gitt mennesket et ansvar for å ta hånd om alt det skapte og alle
de goder hver enkelt har fått. Den rette husholder forvalter naturens
rikdommer med skjønnsomhet og visdom. Derfor skal en forstandig
forvalter også legge inn langsiktighet i planlegging og økonomiske disposisjoner. Hauge berører fristelsen til økt forbruk i motsetning til
langsiktig planlegging i et brev som han stiler til «fortroelige Christendommens Elskere»:
«Thi Naturens Forandring og Skaberens Styrelser derved, at den giver Overflod
og atter prøver Mangel, Saa skal vi spare og samle i den gode Tid for at have
baade selv og hielpe andre i den dyre Tid.»104

Hauge tok ofte selv raske beslutninger, noen vil kanskje endog si
uoverveide. Vi har tidligere vist eksempler på at feilinvesteringer
kunne forekomme. Det mest kjente eksemplet på dette var den gangen
Hauge som handelsmann i Bergen kjøpte ei ny skute til tross for at
mange frarådde kjøpet på grunn av båtens dårlige beskaffenhet. Feilin106

vesteringen ble et sviende nederlag og resulterte i store tap. Det er
tydelig at han har tatt lærdom av dette når han senere skriver til sine
venner om viktigheten av langsiktighet i planleggingen, og at beslutninger må være veloverveide, helst etter råd fra andre:
«Vore Forsetter og Planer maa være faste i gode Hensigter. Men som dette især
er mer underkastet Forandringer, saa maa vi og tildeels ganske forandre dem.
Og deels maa der gives efter for det Mindre, naar vi fatter Tanker og Oplysning
om det Bedre.»105

Mennesket har altså ansvar for å forvalte skaperverket ut fra et langsiktig perspektiv. Det å forvalte skaperverket setter visse begrensninger. Hauge er blant annet oppmerksom på at uhemmet utbytting av
naturressursene kan skape miljømessig ubalanse i naturen. Han sier i
ett av sine skrifter at mennesket skal «bruke Verden, ikke misbruge
den».106 Hauge ser på skaperverket som Guds gave til menneskene, og
det skal forvaltes på en forsvarlig måte; heri ligger også et langsiktig
forvaltningsperspektiv. Allerede tidlig på 1800-tallet legger Hauge inn
det som kan forstås som et økologiske perspektiv i skriftet Udøvelse af
patriotiske Betænkninger. Her finner man igjen begrepet «Misbruge»,
som må forstås slik at mennesket ikke skal ødelegge «Skaberens
Orden nedlagt i Naturen».107 I samme skrift konkretiserer han sitt syn
ytterligere når han klandrer personer med eiendommer som
«ikke har seet paa andet, en hvorledes de kunde opsvinget sig i Pragt og overdaadigt Levnet, udhuget Skaavene og udmatet Jorden paa nogle Aar, eller
tænkt, det er nok i sin Tid, agtet ikke paa Efterkomere».108

Hauge er her forut for sin tid når det gjelder økologisk tenkning og det
å forvalte naturressursene med tanke på kommende generasjoner.
Også senere generasjoner skal nyte godt av Guds gaver i naturen.
Hauge mente ikke at det var noe galt i å tilegne seg velstand og gode
livsvilkår. Han sier tvert imot et sted at «Rigdom er god for dem, som
bruger den vel».109 Men det helt avgjørende er at rikdommen ikke skal
brukes til fråtseri og egen nytelse.
Hauge la merke til problemene som kunne følge med det å eie
mye. Fristelsen til å tilegne seg mer til eget forbruk enn det man
hadde behov for, lå ofte nær. Hauge var selv opptatt av å skaffe seg
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materielle goder og oppfordret vennene sine med stor tydelighet til å
gjøre det samme. På Hauges tid var ikke problemene i næringslivet
knyttet til aksjekurser og rentesvingninger, men til handelsblokader
og matmangel som førte til generell nød i landet. For å møte slike tilstander var det, etter Hauges syn, helt nødvendig for en god husholder å holde fast ved tjenesteoppdraget og forvaltertanken i alt han
foretok seg. I flere av Hauges skrifter understreker han at enkeltindividet har en plikt til å gjøre gagns arbeid for å skaffe seg det som er
nødvendig til livets opphold. En god husholder tar denne oppgaven
alvorlig. Å skaffe til veie det som trengs til eget livsopphold og bruke
dette på best mulig måte, er både naturlig og etter Guds vilje, ifølge
Hauge:
«Den naturlige Trang og Fornuftens Indseende er det og, som driver Menneskene til at søge Forraad med faste Udsigter i Verden. Og da vi bør pleie vort Liv
og det, som er os betroet i Verden, saa vel som mueligt, saa er den Naturlov ret
og ikke at forkaste, men NB kun vi setter Gud fremfor alt».110

Hauge avslutter sitatet med et NB. På den måten vil han understreke
at Gud må komme først, også når det gjelder å skaffe seg det mest nødvendige. Det ligger Hauge på hjertet å minne sine venner og seg selv
om at vårt strev for livsopphold ikke måtte gå utover gudslivet.
I boka Betænkning til Religions Forening peker Hauge på en annen
side ved forvaltningen av egne midler og goder. Der sier han at «Hver
burde da efter sin Formue og sine Gaver hielpe til Fabricker og Værker
at oprette og drive, saa ledige kunde faa Arbeyde».111 Sitatet må forstås
som en sterk appell til vennene om å forvalte de ressursene de rår over
som gode husholdere ved å bygge og drive fabrikker og bedrifter.
Begrunnelsen er i første omgang å skaffe arbeid til folk. Hauge mente
at fornuftige investeringer kunne gi god avkastning. Dermed la man til
rette for nye tiltak og virksomheter. Som en konsekvens av Hauges
sterke understrekning av å bruke sine evner og kapital på en god måte,
kom blant annet anmodningen til unge dyktige bondesønner om å
selge gården sin, flytte ut av bygda og etablere seg i byen. Han så at
flere av disse ungdommen hadde spesielle evner og muligheter for å få
i gang tiltak som kunne utvikle seg til å bli bærekraftige virksomheter
som i tillegg kunne bli viktige åndelige haugianske sentre. Å følge en
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slik anmodning var ikke uproblematisk på den tiden, for mobiliteten i
samfunnet var liten.
I forbindelse med sine reiser og besøk på mange av de største gårdene rundt om i landet, fikk Hauge kjennskap til at flere av bøndene
hadde mye penger i forvaring, ofte på kistebunnen. Tanken var å sikre
seg mot uår og vanskeligere tider. Hauge mislikte at enkelte lot oppsparte midler ble liggende som død kapital i stedet for å investere dem
i nyttige tiltak. Pengene skulle settes i omløp, og hans venner skulle
vise ved handling at de kunne forvalte økonomiske midler, og sette i
gang virksomheter som kunne gi nye arbeidsplasser. Hauges forretningsidé var klar: Invester den kapitalen du har til beste for medmennesket og samfunnet! Dette er også en måte å «aagre med sit Pund» på
til gagn for fellesskapet.

KAPITTEL 7

Likeverdstanken

«

G

ud anseer ikke Personer, men den, som giør Ret og Retfærdighed»112

Hans Nielsen Hauge var framfor alt praktikeren som hentet sine etiske
tankemodeller fra Bibelen og realiserte dem i det praktiske liv. I Norge
på 1800-tallet eksisterte det et klart definert kjønnsrollemønster, og i tillegg var det store sosiale ulikheter. Prinsippet om menneskets likeverd
ble for Hauge et viktig utgangspunkt for hvordan man skulle behandle
enkeltmennesket. Dette synet har Hauge hentet fra Bibelen. Det er i
boka De Eenfoldiges Lære og Afmægtiges Styrke han skriver om at
«Gud anseer ikke Personer, men den, som giør Ret og Retfærdighed».
Her sier Hauge noe avgjørende viktig om likeverdet mellom personer. I
dette ligger det at mennesket har samme verd overfor Gud uansett stand
og stilling, alder eller kjønn. Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret på
1800-tallet stod i sterk kontrast til Hauges forståelse av likeverd mellom
kjønnene. Derfor møtte han mye motstand i samtiden, særlig når det
gjaldt det å bruke kvinner som forkynnere i de haugianske vennesamfunnene. Som storbonde på gården Bredtvedt utenfor Oslo giftet Hauge
seg med ei husmannsjente. Dette ble det også lagt merke til, for det å
gifte seg under sin stand var på den tida uvanlig og upassende. Han tar et
oppgjør med det etablerte synet at fordeler og rettigheter skal følge
enkelte grupper i samfunnet eller være kjønnsbetinget. Alle har samme
verd. Derfor skal alle bli respektert slik de er, og alle skal ha samme
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muligheter til å utvikle sine evner og ferdigheter. Som leder la Hauge
vekt på å plassere rett person på rett plass, samtidig som han understreket at de haugianske virksomhetene også burde ha plass til mennesker
som ikke klarte å fungere på lik linje med andre.

Opplæring og kunnskapstilegnelse
På Hauges tid var lese-, skrive- og regneferdighetene mangelfulle blant
folk flest. Omgangsskolen gav elevene en heller sparsom undervisning.
Unntaket var der foreldrene hadde økonomi til å betale læreren for å
øve barnet noe ekstra i skriving og regning. Alle barn fikk derfor ikke
like mye oppfølging av læreren. Denne forskjellsbehandlingen skulle
så smått opphøre etter skoleloven av 1827, men det tok likevel generasjoner før den allmenne lese- og regneferdigheten kunne karakteriseres som god i landet som helhet.
Hauge var klar over viktigheten av å ha god allmennkunnskap og
skrev derfor ved flere anledninger om kunnskapens betydning. Men han
fikk lite tid til selv å arbeide med utdanningsspørsmål. Likevel må han
tydeligvis indirekte ha påvirket utviklingen av lese- og skriveferdigheten
i befolkningen i landet. Olav Golf skriver «at Hauges store pedagogiske
innsats bestod i at han stimulerte leselyst gjennom sine mange skrifter».113
Bøker var dyre på Hauges tid, men hans egne skrifter var billige, fra
to shilling til en riksdaler for de dyreste. Derfor hadde de fleste råd til
å kjøpe dem, og de ville lese bøkene selv. Dette tvang dem til å skaffe
seg en bedre leseferdighet enn den de fikk på skolen. Mange oppsøkte
derfor lesekyndige i familien eller andre de kjente i bygda, for å lære
både å lese og skrive. Hauges brev ble ofte brukt som forskrift, og
Bang hevder i sin bok at man kunne se stor likhet mellom hans og vennenes håndskrift. Kilder viser at i noen tilfeller var det kvinnene som
mestret lese- og skrivekunsten bedre enn mannen, og da var det ofte
mor i huset som leste høyt ved middagsbordet fra huspostillen eller fra
Hauges egne skrifter. En konsekvens av økt lese- og skriveferdighet
var økt selvstendighet blant allmuen. De var ikke lenger avhengige av
prestens eller lensmannens hjelp til å forstå det skrevne ord. Dette ble
et viktig bidrag til å øke likestillingen mellom ulike sosiale grupper i
det norske samfunn.
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På 1800-tallet bodde 90 % av befolkningen i Norge på landsbygda og
ute ved kysten. Mange hadde sitt yrke som bønder og fiskere. Innen
disse yrkene fikk sønnene opplæring og kunnskap av sine fedre. Tradisjonene ble ført videre, men forbedringer av arbeidsmåter og redskaper
ble det lite av. Hauge mente at en mer allsidig og bedre jordbruksutdannelse ville øke matvareproduksjonen i Norge. Av den grunn lanserte
han tanken om at det burde være en jordbruksskole i hvert amt. Denne
ideen ble senere fulgt opp av flere haugianere på Stortinget uten at den
fikk tilsutning. Utdanningspolitikk ble likevel et satsingsområde for
de haugianske stortingsmennene, blant annet arbeidet de med en forbedring av allmueskolen og opprettelse av allmueboksamlinger.
På Hauges tid måtte, som tidligere nevnt, nordmenn reise til
København for å få universitetsutdannelse. Slikt var forbeholdt ungdom fra familier med god økonomi. Det tok flere tiår før personer fra
blant annet haugianske familier fikk høyere utdanning. Hauge uttalte
seg skriftlig flere ganger om viktigheten av utdannelse og kunnskapstilegnelse. Dette slo rot i de haugianske miljøene, og flere gjorde etter
hvert alvor av å sende sine barn ut på videre skolegang. Olav Golf
påstår i sin bok at «relativt mange haugianske foreldre kostet høyere
utdannelse på sine barn». Hauges eneste sønn, Andreas Hauge, ble
student i Kristiania i 1834, og tok senere teologisk embetseksamen.
Hauge selv fikk ingen formell utdannelse, men han hadde store tanker
om betydningen av å skaffe seg en god utdannelse. Han sier blant annet at
«det er godt at Mennesket bringes til Oplysning, tenkende frihed, saa de selv
kan øve sig og prøve, hva deres Siæle-Evner med Legems Gaver tiener i og til
den Gierning, hvor de bruges».114

I den sammenhengen dette sitatet står, påpeker Hauge samtidig klart
at kunnskapen skal og må brukes i det godes tjeneste, for misbruk av
kunnskap og makt fører til «andres Skade». Det plaget Hauge, særlig i
hans yngre år, at han selv ikke hadde fått seg utdannelse. Likevel
skjulte han det ikke, for på tittelbladet i flere av hans første skrifter
presenterer han seg som «den ringe Bondesøn Hans Nielsen Hauge»,
mens han i 1804 titulerer seg som «det svage Leerkar, for Kraften er
Guds, Hans Nielsen Hauge, Kjøbmand i Bergen». I den siste presentasjonen vil han ha fram at «det svage Leerkaret» har fått kraft og vis112

dom av Gud til å tale med autoritet. Hauge var en selvlært mann, en
ydmyk personlighet som tilegnet seg store og allsidige kunnskaper
gjennom egen lesning og erfaringer. Særlig var hans bibelkunnskaper
omfattende. I sine senere leveår deltok Hauge gjerne i diskusjoner og
samtaler med professorer, biskoper og prester om teologiske spørsmål, og de kom ofte for å tale med han etter at han kom ut av fengselet
og var bosatt på Bakkehaugen og senere Bredtvedt. Den tidligere forfulgte og forkjetrede lekpredikanten setter tydeligvis pris på denne
forandringen i folks innstilling overfor ham når han i 1816 skriver at
«mine Venner have mig kjær, og jeg smigrer mig at nyde Agtelse og
Venskab hos Fødelandets meest oplyste og agtværdigste Mænd».115
Disse opplyste og aktverdige menn var blant annet prester, biskoper,
professorer, stortingsmenn og handelsmenn. Slottsprest Pavels forteller følgende om et slikt besøk i sin dagbok 10. september 1813:
«Hans Houge havdet bedet os besøge ham engang i Sommer, og denne Dag
bestemtes Touren. Kl. 11 mødte han frem med Heste, for selv at kjøre Phaetonen. Vi fik et meget veltilhavet Middagsmaaltid med god Rødviin og desuden
Ribsviin til Damerne. Verten, hans Broder og hele Huusgesinde havde i Sprog

Bakkehaugen i Oslo.
Gården Hauge flyttet inn i etter fengselsoppholdet.
Foto: Per Arne Gjerdi
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og manerer noget vist, som charakteriserer dem, men aktværdig Forstands og
Sæders Dannelse synes de Alle at besidde.»116

Til gården Bredtvedt kom også mange av Hauges venner langveisfra
for å snakke med sin åndelige leder om personlige spørsmål. Han tok
seg god tid sammen med dem, og mange overnattet flere døgn på gården, før de gav seg på hjemvei.

Det haugianske kjønnsrollemønsteret
Kjønnsrollemønsteret var klart definert i bondesamfunnet på Hauges
tid. Kvinnen hadde stort sett hovedansvaret for husholdningen, mens
mannen arbeidet ute og tjente til livets opphold. I kirken viste kjønnsrollemønsteret seg ved at kvinnene ofte satt i de venstre benkeradene
mot nord, mens mennene satt på høyre side. Plassene mot nord var
ansett som annenrangs. Noe av det samme fant man i skolen. Der stod
jentepultene på venstre side i klasserommet. Hele oppdragelsen var
preget av et kjønnsrollemønster med klart definerte arbeidsoppgaver
for gutter og jenter.
Hauge selv viste i praksis at han ikke kjente seg bundet av dette tradisjonelle kjønnsrollemønsteret. For eksempel strikket Hauge mens
han gikk. Det var viktig å utnytte tiden til noe fornuftig, og da var
strikking av strømper og sokker en måte å være produktiv på. Samtidig hadde han noe nyttig å gi bort til dem som trengte det. Det at
Hauge strikket, stilte mange seg skeptiske til, for det passet seg ikke at
en mann drev med kvinnelige sysler. Dette brydde ikke Hauge seg om.
Det er tidligere nevnt at Hauge under sitt fengselsopphold strikket
fine silkevanter til fornemme fruer i Kristiania. Dette gjorde han for å
tjene penger til å kjøpe bøker, aviser og lignende.
Gro Kollandsrud skriver i heftet Øvre Numedal Fædreheimen at det
fortsatt lever en muntlig tradisjon i Numedal som viser hvordan Hauge
ved sitt eksempel brøt med gjeldende kjønnsrollemønster. Hun forteller at Hauge måtte overnatte på gården Bjønno på grunn av dårlig vær.
Hauge spurte da kona på gården om det var noe han kunne hjelpe
henne med. Kona ville gjerne ha hjelp til å sette opp veven. Dette ble
gjort, og historien forteller videre at han satte seg ved veven og vevde et
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vakkert åkle, som ble oppbevart som et kjært minne på gården i mange
år. Senere ble åkleet gitt til Drammen museum.117 Historien er et godt
eksempel på at Hauge hadde erfaring med typisk kvinnearbeid, et
arbeidet han utførte med den største glede og naturlighet.
I 2000 foretok forfatteren en undersøkelse omkring haugetradisjoner
lokalisert til Nord-Østerdalen. Denne undersøkelsen resulterte i nye
og spennende opplysninger om Hauge. Et brodert teppe med vakre
farger og nennsom utførelse fra Hauges hånd ble funnet på Tynset. Selv
om teppet er 200 år gammelt, er fargene utrolig godt bevart. Kunstverket viser at Hauge også behersket broderikunsten. Samme sted finnes
en stol med nydelige utskjæringer. Tradisjonen sier at Hauge skal ha
laget begge disse to gjenstandene mens han satt i fengsel. Både det broderte teppet og stolen bærer preg av å være laget av en person med
utpreget estetisk sans og med stor håndverkmessig dyktighet.118
På grunnlag av samtaler jeg hadde og undersøkelser i ulike lokalhistoriske kilder, er det rimelig å anta at disse klenodiene har kommet til
Tynset på følgende måte:
Etter Hauges død i 1824 ble gjenstandene tatt hånd om av Ingeborg
Hauge, den andre kona til Hauge, som et kjært minne etter mannen
sin. Senere giftet Ingeborg seg igjen med Christen Borgersen Dahler
fra Hokksund. De drev gården Bredtvedt på en mønstergyldig måte til
de solgte den. Hauges eneste sønn, Andreas, ville ikke ha gården, men
tok i stedet teologisk embetseksamen og ble prest. Etter salget av
Bredtvedt flyttet Christen og Ingeborg opp til Tynset der datteren
Helene bodde. Ingeborg tok da med seg stolen og det broderte teppet
opp dit. De bosatte seg på et mindre bruk i nærheten av handelsstedet
Neby, som ble drevet av Helene og mannen Melchior Tangen. Ingeborg og Christen Dahler er begge gravlagt på Tynset, men etterkommerne deres er flyttet fra bygda. Under 200-årsjubileet for Hauges
fødselsdag i 1971 holdt skolestyrer Ivar Streitlien et foredrag i Tynset
om Hauge, og viste i den forbindelse fram det broderte teppet.
Historien om det vevde åkleet fra Numedal og det broderte teppet
på Tynset er eksempler på at Hauge ikke var bundet av tradisjonell
rolletenkning og arbeidsfordeling mellom kjønnene. I et samfunn med
et stringent skille mellom kvinnearbeid og mannfolkarbeid gikk han
foran og viste veg. Det er lite stoff å finne om kjønnsrollespørsmålet i
Hauges egne skrifter. Men i et lite skrift han kaller Indledning til virk115

Brodert veggteppe (1 m x 0,6 m) som Hauge laget i fengselet.
Foto: Forfatteren 2000.

somme Udøvelser af patriotiske Betænkninger berører han spørsmålet
på denne måten:
«Den Uskiek findes paa en del Stæder, at det haaldes for Vanære om Qindefolk
arbæyder paa adskiligt, især jordyrkning og Frokternes Tilberedning, som de
efter Vanen siger er kun Manspærsoners Gierning» […] «Ligesa er det med den
staalte vedtagne Skiek og Forakt hos nogle af Mankiøn, der enten ike vil eller
skiems ved at arbæyde til Klæder m.m. i det huuslige Liv, som de siger kun tilhører Qvindekiøn og er til Vanære for Mandspærsoner».119

Dette skrev Hauge i 1804. På sine reiser hadde han sett at det gamle
kjønnsrollemønsteret ikke alltid fungerte godt nok. Han mente at det
kunne oppstå situasjoner der det ville være vel så greit at kvinner
gjorde utearbeid og menn husarbeid. For Hauge var dette et spørsmål
av praktisk art. Man kan neppe si at Hauge bevisst arbeidet for økt
likestilling mellom kjønnene i samfunnet. Men av praktiske grunner
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Stolen er laget av Hauge mens han satt fengslet.
Foto: Forfatteren 2000.
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motiverte han menn og kvinner til å bli mer allsidige og selvhjulpne i
det daglige liv. Han viser til at sykdom og død kan forandre familiesituasjonen, eller at mannen må ut i det militære. Derfor burde begge
parter i familien beherske ferdigheter på tvers av det tradisjonelle
kjønnsrollemønsteret.
Det arbeidet kvinner ved flere av de haugianske virksomhetene.
Generelt var mobiliteten liten på Hauges tid, og det at kvinner flyttet
ut og etablerte seg på nye steder for å få seg arbeid, var uvanlig. Nå
dreide dette seg bare om et fåtall, men likevel ble det lagt merke til og
snakket om. Det er tidligere nevnt at Hauge i 1801 gikk i gang med
bokbinding i Bergen. Han hadde fem ansatte, av disse var det fire unge
kvinner fra forskjellige steder i landet. Breistein nevner navnene på
disse kvinnene i boka Hans Nielsen Hauge. Kjøpmand i Bergen.120
At kvinner deltok i arbeidslivet utenfor hjemmet, var på ingen måte
problemfritt. Tradisjonen tilsa at kvinner skulle arbeide med huslige
sysler. De fikk opplæring av sin mor eller andre i hjemmet om kvinnens plass og ansvar. Kvinnene ble ved sin lest i barndomshjemmet til
de eventuelt giftet seg. Derfor ble det reagert på at unge kvinner flyttet
fra hjemstedet til en arbeidsplass på en annen kant av landet. Man kan
faktisk si at Hauge og Haugebevegelsen utløste en større mobilitet i
samfunnet, også blant kvinnene. Og ved sitt eget forbilde og praktiske
grep på tingene står Hauge fram som den personen i vår historie som
var først ute med på å utfordre tradisjonelle kjønnsroller og stake ut en
kurs for større likeverd mellom kvinner og menn i samfunnet.

Den haugianske kvinnebevegelse
Den økende mobiliteten blant en del kvinner i Norge forsterket seg
ved at Hauge også stimulerte flere av dem til å reise rundt i landet som
predikanter. De reiste fra sted til sted og talte og sang på samlinger. På
den måten fikk rikt utrustede kvinner større mulighet til å bruke sine
evner til skapende arbeid som forkynnelse, sang og skriving i tillegg til
det mer tradisjonelle husarbeidet i hjemmene. Ett godt eksempel på
hva dette kunne utløse av ressurser og skaperevne, er Berthe Canutte
Aarflot, en ruvende og svært allsidig haugianerkvinne fra Ørsta. Hun
fikk stor åndelig betydning for mange over hele Sunnfjord og Nord118

fjord. Hennes mange salmer fikk utbredelse over hele landet, også i
våre naboland. Olav Golf siterer i sin bok Den haugianske kvinnebevegelse et minneord i Aftenbladet av Bjørnson om den kjente
haugianerkvinnen etter hennes død i 1859:
«Hendes dybe, religiøse Sange er en Skat i hver Bondes Hus hele
Trondhjems og Bergens Stift igjennem, er ogsaa vandret længere udover Landet og synges tillige i Nabolandene.»121
Hva er årsaken til at Hauge allerede fra første stund så overbevisende benyttet unge kvinner til å forkynne, ikke bare på deres hjemsted, men over store geografiske områder i Norge? Hauge har selv
begrunnet sitt syn på at menn og kvinner har rett til å forkynne Guds
Ord. Han sier at
«nu er en overvættes stor Naadegave overøst mange, baade Mand- og Qvindekiøn, til at tale og forklare Guds Ord».122

Hauge begrunner altså sitt syn ut fra erfaringen. Nådegaven til å forkynne har vist seg å være gitt i rikt mål til kvinner så vel som til menn.
Hauge gikk enda lenger i sitt syn på hvordan kvinner kan fylle viktige
åndelige oppgaver i Guds rikes arbeid. De mange vennesamfunnene
måtte ha ledere, personer som fikk et spesielt åndelig lederansvar.
Hauge kaller disse lederne for «Opsynsmænd». I et brev som Hauge
skrev i 1802, gir han uttrykk for kriteriene for en god leder. Om det
sier han blant annet at
«den iager mest efter Ydmyghed og Kiælighed, sig selv at forringe og hade, de
skal være hvert Sted, enten de er unge eller gamle, rige eller fattige i Verden,
Qvindekiøn eller Mandkiøn».123

Sitatet viser at verken alder, stilling eller kjønn skulle være til hinder
for å inneha åndelige lederfunksjoner. I dette brevet oppnevner Hauge
over 30 åndelig ledere for vennesamfunnene rundt omkring i landet,
blant disse flere kvinner. De av kvinnene som nevnes, er «Karen Nielsdatter Hauge, Bergen, Randi Løvaas, Tronhiem, Kiersti Ust, Tronhiem, Ingebor Soelberg og Kari Soelberg paa Hedemarken og Gundro
Røgeberg paa Eger».124 Vi vet at også flere kvinner fikk åndelig lederansvar andre steder i Norge.
Disse kvinnene møtte kallet gjennom Hauges forkynnelse. Mange
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av dem ble inspirert til selv å reise rundt i landet for å forkynne gjennom tale og sang. Noen av dem skrev også sanger selv. De begynte
gjerne sin forkynnervirksomhet allerede i tjueårene, og reiserutene
kunne være lange og strevsomme. Når reisevirksomheten etter hvert
avtok, slo de seg ofte ned i hjembygda si. Noen av dem ble åndelige
ledere eller deltok på annen måte i det kristelige og diakonale arbeidet
på hjemstedet. I god haugiansk tradisjon var de arbeidsomme, hadde
stor praktisk innsikt og fungerte som veiledere for andre.
Sara Oust (1778–1822) kan stå som et eksempel på de mange haugianerkvinnene som ble inspirert av Hauges forkynnelse, og som fikk
kall til å reise rundt og forkynne budskapet gjennom sang og tale. Hun
var fra fjellbygda Vingelen i Nord-Østerdalen. Helt fra barndommen
hadde hun lagt for dagen en stor interesse for kristen tro. Hun hadde
pugget Erik Pontoppidans bok Sandhet til Gudfrygtighet, og brukte
ellers mye tid til å lese annen kristelig litteratur. Hvordan og når Sara
hørte Hauge tale, vet man ikke sikkert. Det finnes ingen skriftlige kilder som kan bekrefte at Hauge har vært i Nord-Østerdalen. Verken
brevene hans eller bygdebøkene fra disse områdene gir oss spor etter
ham. Men muntlige tradisjoner sier likevel at han tok en avstikker til
Vingelen. Heggtveit hevder på sin side at Sara Oust og Ester Olsen
Røe gikk over fjellet fra Vingelen til Oppdal i Sør-Trøndelag for å
treffe Hauge.125
Den inspirasjonen Sara fikk ved å høre Hauge tale, motiverte henne
til å begynne en aktiv forkynnervirksomhet i hjembygda og ellers
rundt omkring i bygdene i Nord-Østerdalen. Hun skulle snart vise
seg som ei talefør ung kvinne med god sangstemme. Det fortelles at
hun vant mange for Guds rike med sin sang og forkynnelse. Sara skrev
også flere salmer, men bare en av dem er bevart for ettertida. Den gir
til gjengjeld et godt inntrykk av hennes kristne syn og standpunkt.
Nils Sivertsen har tatt den med i ei bok han skrev om Hauge og vennesamfunnet.126 Forkynnervirksomheten til Sara ble etter hvert kritisert av andre haugianere, som mente at det var uverdig at ei ung kvinne
reiste rundt i bygdene og holdt møter på denne måten. Det fortelles at
seks av vennene i Vingelen oppsøkte Hauge en gang han reiste fra
Trondheim gjennom Gudbrandsdalen. De ønsket å drøfte spørsmålet
med ham og høre hans mening. Hauge skal da ha stilt utsendingene
følgende to spørsmål:
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Sara Oust. Relieff på en bauta reist av Tynset kommune i 1971.
Foto: S. Ravnåsen 2000.

«Tror dere at hun er en alvorlig og ydmyk kristen, med så stor kunnskap og
erfaring at hun er skikket til å veilede andre?» De svarte et utbetinget: «Ja.»
«Er hun dyktig i sitt jordiske kall?» Svaret lød: «Ja, hun står over alle de andre.»
«Da kan dere uhindret la henne tale,» var Hauges svar.

Utsendingene hadde fått klar beskjed om hvordan de skulle se på Sara
Oust som forkynner. Ikke nok med det, Sara ble etter dette også betraktet som den legitime åndelige leder for de haugianske vennene i Vingelen.
En virkelig spennende historie, som på en god måte belyser personen og forkynneren Sara Oust, skriver seg fra et besøk hun hadde på
Tynset hos Guri og Bersvend Holen:
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Sara satt og sang en salme fra Hauges De sande Kristnes utvalgte Salmebog da
prosten, Andreas Fuglsang Dircks, kom stormende inn i stua. Han hadde fått
greie på at Sara var på besøk. I fullt sinne reiv han boka fra henne og kastet den
inn i varmen, samtidig som han gav henne en ørefik. Guri fikk ved hjelp av en
stokk karet boka ut av flammene, og til deres store forundring var den uskadd.
Presten skjelte dem ut for den virksomheten de drev. Plutselig stanset han foran
Sara og sa: «Du synes vel jeg har gjort deg urett og handlet ille mot deg?» «Å,
nei,» svarte hun, «det kan ikke skade meg, for jeg tror at alt som skjer meg, skal
tjene meg til gode. Men det forekommer meg at presten har handlet mest ille
mot seg selv». Da brast presten i gråt og gikk ut.127

Fortsatt snakkes det om denne særegne haugianerkvinnen. I fjellbygdene Tynset og Vingelen sammenlignes Sara Oust med An-Magritt i
Johan Falkbergets bok Nattens brød. Begge kvinneskikkelsene var vel
kjent med det barske fjellivet og hadde en god kombinasjon av tøffhet
og nærhet, av pågangsmot og ansvarsfølelse for de nære ting. Begge
viste kraft og mot som på mange områder overgikk de mannfolkene
som de ferdes iblant. Mens skildringen av An-Magritt knytter seg til
gruvesamfunnet på Røros, vokste Sara opp på en fjellgård i nabobygda
Vingelen. Sara giftet seg med Ole Thoresen Utistuhaugen i 1805, og
sammen bygde de opp gården Oustutrøa, ikke langt fra Saras hjemgård. Naturlig nok brukte Sara mye av tida til gårdsarbeid, og hun
viste stor dyktighet i praktisk arbeid. Hun laget anerkjente meieriprodukter som smør og ost, som hun reiste til Røros og Trondheim for å
selge. Hun ble mye brukt som rådgiver for folk når de skulle føre sin
sak for øvrigheten. Med stor dyktighet og et uvanlig godt skjønn veiledet hun dem til å velge de riktige ordene som skulle til for å føre fram
sin sak. På den måten opparbeidet hun stor tillit blant bygdefolket.
Folk møtte stor åpenhet i hjemmet, og stedet ble også et samlingssted
for haugianerne i Vingelen. Sara døde, visstnok i barselseng, bare 45 år
gammel. Hun ble gravlagt på Vingelen kirkegård, og over graven hennes ble det satt en stein med innskriften:
«Herunder hvilder de jordiske Levninger af den salige Kone Sara Engebretsdatter Ousten, som døde den 25. oktober 1822, 45 år».128

Gården som Sara og Ole bygde opp og drev sammen, er fortsatt i drift
og i slektens eie. Minnene etter haugianerkvinna Sara Oust lever fort122

satt på gården. Ute i hagen er det plassert en vakker stein med inskripsjon av navnet hennes, og inne finnes den vakre brudekransen som
Sara bar en sommerdag i 1805.
Når det gjelder kvinnenes rett til å forkynne, fikk Hauge kritikk fra
ulikt hold. Også blant vennene var det skepsis, og diskusjonene med blant
annet professor Stener J. Stenersen kunne være harde og dyptpløyende. I
følge Olav Golf hadde Hauge stor tillit til Stenersen «fordi han delte hans
tro». Men i synet på lekmannsforkynnelse, og da særlig kvinnenes rett til
å være forkynnere, var det store meningsforskjeller dem imellom. Noen
påstår at Hauge også ble påvirket av Stenersen på dette punktet. Nå skulle
det vise seg at det utviklet seg et mer tilspisset forhold mellom Hauge og
Stenersen etter at sistnevne hadde gitt ut sin kirkehistorie i 1823. Der
karakteriserer han Hauge og vennene hans som svermere, noe som skuffet Hauge sterkt. I et brev Hauge skrev til Stenersen i 1824, tre måneder
før han døde, tar han til motmæle på flere punkt. Når det gjelder kvinnenes rett til å forkynne, blir også dette berørt i brevet. Hauge slår først fast
at han har vært i tvil i dette spørsmålet, men etter å ha «hørt andre og
tænkt selv», har han kommet til at «Bibel skal forklare Bibel». Hauge viser
så til profeten Joel og apostelen Peter og til at «Paulus dro inn til 4 døtre
som profeterte».129 Deretter forklarer Hauge hvordan han forstår det
bibelske begrepet «å profetere». Dette brevet til Stenersen tyder på at
Hauge holdt fast ved sitt syn på at kvinner kan tale i forsamlinger.
Et annet dokument som har ført til diskusjoner om hva egentlig
Hauge mente om kvinnelige forkynnere, er hans testament til sine
venner, som han skrev tre år før han døde. Det har kommet ut flere
utgaver av Hauges testament, det første med Hauges egen håndskrift.
Den har strykninger og rettelser, men noen trekker i tvil om det er
Hauges egne rettelser eller rettelser som er kommet til senere. Mest
sannsynlig er det Hauges egne rettinger og overstrykinger som finnes
i den første utgaven. Med den respekt vennene hadde for Hauge som
leder og lærefar, er det utenkelig at noen ville foreta endringer i Hauges eget testament til sine venner. En av strykningene gjelder avsnittet
om kvinnelige forkynnere der det står at
«Kvinder holde ikke tale, hvor der er Vantroe sammen, men kun i Stilhed med
Enkelte, eller hvor en del Troende er sammen, dog dette staar ogsaa under de
Ældstes Prøvelse, se Timothem».
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Er det Hauge som har strøket ut denne setningen, er det rimelig å tro
at han holdt fast på sitt tidligere syn om kvinnens rett til å holde oppbyggelse.130
Et resultat av den haugianske kvinnebevegelse tidlig på 1800-tallet
var oppblomstringen av misjonskvinneforeninger rundt omkring i landet. Den mest kjente av misjonskvinnene er Gustava Kielland, som regnes som «kvinneforeningens mor». Hun startet den første misjonskvinneforening i Norge i 1840, to år før Konventikkelplakaten ble
opphevet av Stortinget. Gustava Kiellands initiativ gav støtet til et
landsomfattende misjonsengasjement. Kvinner ble inspirert til
misjonsarbeid og mange tok lederansvar. Misjonskvinneforeninger ble
stiftet i store deler av landet. På Tynset fikk tre gudfryktige og ressurssterke kvinner i gang «Tønset Quindeforening» i 1850. En av disse
kvinnene var Helene Tangen, datter til Ingeborg og Christen Dahler.
Andreas Hauge, Hans Nielsen Hauges eneste sønn, besøkte i 1851
Tynset der han talte i en fullsatt kirke. Andreas Hauge var den første
sekretæren i Det Norske Misjonsselskap og hadde som oppdrag å organisere en landsomfattende misjonsorganisasjon i by og bygd. På Tynset
møtte han igjen sin halvsøster Helene som en aktiv misjonskvinne.
I Hauges samtid var det vanlig at man giftet seg innen den stand man
tilhørte. Bare unntaksvis ble ei husmannsjente gift med en rikmannssønn. Hauge selv brøt også med den tradisjonen da han giftet seg opp
igjen med en husmannsdatter etter sin første kones død. Han var da en
kjent og aktet person og storbonde på gården Bredtvedt. Den utvalgte
var husmannsdatteren Ingeborg Marie Olsdatter fra Gjerpen i Telemark. Det finnes ellers mange eksempler på at Hauge ordnet ekteskap
mellom sine haugianske venner. Han var ikke opptatt av de skulle
passe sammen ut fra stand og stilling. Det avgjørende var at de utfylte
hverandre på en god måte, og at de samme livssyn. Nå viste det seg
også at det kom mye godt ut av disse ekteskapskoblingene. En historie
som skriver seg fra Numedal, kan stå som en illustrasjon på Hauges
aktive rolle som ekteskapsformidler. I det tidligere nevnte skriftet
Øvre Numedal Fædreheimen fortelles følgende historie:
«Efter datteren Astrid Nøsteb’s utsagn hvilte Hauge på gården Bjønno i ca. 14
dager. Endre og Birgit Bjønno, den nåværende eiers oldeforeldre, var strengt
religiøse, især Birgit. Datteren Astrid kunde fortelle om et giftemål Hauge fikk
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i stand, uten at partene hadde sett hverandre før bryllupet. Bruden var fra Livrud og brudgommen fra Bjella i Hallingdal, tror jeg. Da en ung mann møtte
bruden og brudefølget – blant disse var Endre og Birgit Bjønno – utbrøt bruden: «Men er det denne vesle ’nusken’ der jeg skal ha til mann da?» Det var dog
ikke brudgommen, men en bror av ham. Brudgommen var en helt annen type
og personlighet; stor og vakker, så hun blev visst vel fornøid med ham, sa
Astrid.»135

Historikeren Sverre Steen trekker fram en annen historie som viser
hvordan Hauge spleiset haugianervenner til ektefolk. Mange vil trekke
i tvil sannhetsgehalten i den, og forfatteren Dag Kullerud karakteriserer historien som en anekdote.132 Likevel har den elementer i seg der
man gjenkjenner Hauges praktiske grep på tingene. Når det gjelder
ekteskapet, mener han tydeligvis at det kan være vel så bra å legge vekt
på nyttehensynet som på kjærligheten. Kullerud beskriver historien
slik:
«Boktrykker og handelsmann Hans Thoresen Bakkerud oppsøkte i 1809
Hauge i Christiania. Kona hans døde i 1807, og han holdt på å miste motet.
Bakkerud hadde mange folk i sitt brød, og fikk store problemer med å greie alle
de praktiske gjøremålene i hjemmet og forretningen. Derfor vurderte han å
selge både trykkeri og forretning. Dette siste satte Hauge seg sterkt imot, fordi
han var svært avhengig av trykkeriet for å få trykket sine bøker. ‘Du faar bede
Gud alvorlig om at skaffe dig en Hustru og se dig efter en saadan,’ sa Hauge.
Men Bakkerud mente at det ville bli vanskelig, for det vil kreve en usedvanlig
dyktighet. Hauge svarte: ‘Jeg kjenner en kristelig Kvinde som i alle Dele vil
passe. Hun hedder Lucine Nesterud og er fra Thoten, men bor for tiden i
Christiania.’ Lucine Nesterud ble budsendt og Hauge talte lenge og alene med
henne. Men hun sa at hun allerede var forlovet med Ole Pedersen Moe. Da
svarte Hauge: ‘Jeg kjenner ham. Han er troende og brav, men har endnu lidet
lært og kan vanskelig forsørge et Hus’.
Moe ble sendt bud etter, og bekreftet at de to var forlovet. Men Hauge mente
at de to kunne vente, for Bakkerud behøvde en dyktig hustru straks til å forestå
hans store hus, og han la til: ‘I kan tiene Vennesamfunnet og Guds Riges Sag
ved at gaa ind paa mit Forslag.’ Og Hauge tilføydde at han ville skrive til sin
venn kjøpmann Arnt Solem i Trondheim og be han skaffe ham arbeid i hans
store forretning der, og la så til: ‘Naar du er udlært og i Stand til at begynde
selvstendig Virksomhed, vil Gud visselig baade velsigne dit Forehavende og
skaffe dig en Hustru du kan være tient med.’
Det sies at det ‘svidde dyktig’ i de to unges hjerter, men de fulgte Hauges råd.
Lucine og Hans Bakkerud ble gift i 1809.
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Men allerede fem år senere dør kjøpmann og boktrykker Hans Bakkerud.
Da skal Hauge ha skrevet til Moe, som er i Trondheim, om han kunne tenke seg
sørover til sin tidligere kjæreste og drive virksomheten i Kristiansand sammen
med henne der. Moe forlot ganske umiddelbart Trondheim. Sammen med
Lucine drev han trykkeri, avis, forlag og kjøpmannsforretningen med stor suksess. Senere ble virksomheten utviklet til også å omfatte en tobakksfabrikk, alt
drevet i Hauges ånd. Moe-firmaet finnes fortsatt i Kristiansand, som en uavbrutt linje fra far til sønn.»

Denne selsomme historien tyder på at Hauge hadde et heller lite
romantisk syn på ekteskapet. Det viktigste var at de passet sammen,
utfylte hverandre, og at de sammen kunne skape et hjem som ville bli
et åndelig senter for vennene. Historien er illustrerende for hvordan
Hauge styrte venner fra en kant av landet til en annen for å etablere seg
på forskjellige steder. Også her framstår han som strategen som benytter alle midler for å fremme den haugianske nettverkstanken. På denne
måten oppstod det haugianske sentre rundt omkring i landet, som
utviklet seg til å bli åndelige og økonomiske tyngdepunkt med en
lokal forankring, knyttet sammen i et nasjonalt nettverk. Og i dette
arbeidet var alle mennesker like betydningsfulle, rik som fattig, lek
som lærd, kvinne som mann, ung som gammel.
Etter at Hauge fikk friheten tilbake, tok reisevirksomheten seg opp
blant vennene hans, noe han sterkt oppfordret dem til. Også kvinnene
fortsatte med sin forkynnergjerning. Han reiste ikke lenger selv rundt
som predikant. Det hadde sammenheng med helsetilstanden hans.
Den impulsive og radikale Hauge hadde nok moderert seg noe under
fengselsoppholdet. Likevel synes det som om han holdt fast ved sitt
syn på likeverdet mellom mann og kvinne. De var ment å skulle utfylle
hverandre. Men de skulle også lære av hverandre når det gjaldt praktisk arbeid. Det kunne komme tider da det var nødvendig for mannen
å mestre huslige sysler og kvinnen utearbeid. Og sammen skulle mann
og kvinne vise ansvar for det miljøet og det samfunnet som de var en
del av. Helt til sin død holdt Hauge fast ved sitt syn på kvinnenes rett
til å forkynne og til å bruke sine evner og anlegg til beste for det samfunnet de var en del av.

KAPITTEL 8

Lederskap

«

V

i bør handle langmodig med vor Næste og paa alle Maader søge
hans Forbedring»133

Hans Nielsen Hauge står fram i norsk historie som en av de mest
betydningsfulle ledere landet har hatt. Han ble leder for et landsomfattende haugiansk vennesamfunn der de delte åndelig fellesskap. De
skjøttet sitt arbeid med flid, mange drev en utstrakt handel, og andre
etablerte bedrifter. I dette haugianske nettverket var Hauge den helt
udiskutable og naturlige lederskikkelsen. Han framstod som initiativtakeren og personen som knyttet trådene i nettverket sammen. Selv
formulerte Hauge lite eller ingenting om sitt teoretiske syn på lederskap. Men ved en gjennomgang av de mange skriftene hans, og framfor alt ved å se på hvordan han selv utøvet lederskap i praksis, utkrystalliseres viktige sider ved en integrert etikk og ledelsesfilosofi.
Det innledende sitatet synliggjør et viktig prinsipp som var grunnlaget for hans lederskap. Det avgjørende var, ifølge Hauge, at enkeltmennesket skulle få bedret sitt livsgrunnlag, gis muligheter til å utvikle
sine evner og anlegg og at de skulle forvalte sin eiendom til beste for
seg og fellesskapet. Hauges lederskap var preget av initiativ og virkelyst, kombinert med nestekjærlighet. Som modig og tydelig lederskikkelse ble Hauge et forbilde for mange i samtiden. Han holdt fast på
visjonen for sitt virke: Å elske Gud og sin neste. Like til sin død ble
han i de haugianske vennesamfunnene ansett for å være den ubestridte
lederen.
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Om å være strateg
Som leder hadde Hauge en ualminnelig strategisk teft. Han hadde
evner til å se hvor det var muligheter for å starte opp næringsvirksomhet og la langsiktige planer. Et eksempel på dette er da Hauge var på
gjennomreise i Mo i Rana i 1803, lenge før det kom i gang gruvedrift i
Mo i Rana. Under besøket uttalte han at «her synes det med tiden
kunne være gjørligt at anlegge et jernverk». Hele 90 år senere ble det
etablert industriell drift i disse rike malmleiene. Så Hauge et fossefall,
kunne han gjerne anbefale sine venner å starte opp med mølledrift. Et
bomullsspinneri i Drammen foreslo han flyttet til Solbergfossen utenfor Drammen da han så at det var et egnet fossfall der. Vennene fulgte
hans råd, og det velkjente Solberg Spinneri utviklet seg til å bli en kvalitetsbedrift med virksomhet helt fram til 1990.
Møtte Hauge unge mennesker med pågangsmot og gode evner,
kunne han råde disse til å flytte fra hjemstedet sitt for å starte opp virksomheter andre steder i landet. Dette gjaldt for eksempel unge familier
fra Gudbrandsdalen, Østerdalen og Nord-Møre som flyttet til Målselvdalen og Bardudalen for å etablere seg som gårdbrukere. Her var
det klimatisk gode forhold og ledige landbruksområder. Denne måten
å lede sine venner på førte til at det oppstod haugianske vennesamfunn
rundt omkring i hele landet. Han så verdien av at disse små cellene
som oppstod rundt omkring, ble selvstendige enheter, men samtidig
knyttet han dem sammen i et haugiansk nettverk.
Da Hauge begynte å tjene penger som handelsmann i Bergen, satte
han i gang en storstilt trykking av sine egne bøker og småskrifter og
organiserte et eget distribusjonsnett over hele landet for å få ut skriftene sine. Disse ble spredt rundt omkring i landet ved at personer gikk
fra sted til sted og solgte dem for en billig penge. Det fortelles blant
annet at en av bokbærerne, Ole Rørsveen, ble lutrygget etter å ha båret
bøker for Hauge i mange år rundt omkring i hele Sør-Norge. Gjennom sine bøker og brev, opplevdes det som om Hauge var nær, selv
om han var langt unna. Han var også organisatoren som vanligvis
overlot den daglige driften til andre idet han formante dem til å tenke
langsiktig og ikke bli hovmodige:
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«Vi skulde i Medgang berede os til Modgang, og i Modgang berede os til Medgang. Thi naa det gaaer imod, da ydmyger det os, saa at Medgang ei siden
skulde giøre os stolte.»134

Hauge var opptatt av at medarbeiderne hans ikke skulle sløse eller leve
i overflod. I samtidige rapporter fra blant annet prester blir det framhevet at de haugianske vennesamfunnene preges av nøkternhet og
arbeidsomhet. Selv uttrykker Hauge i flere skrifter at det overskuddet
man får i bedrifter og virksomheter, skal settes inn i ny virksomhet for
å skaffe arbeidsplasser til flere. Strategen med blikk for de langsiktige
linjene la grunnlaget for en ny giv i det norske samfunnet der optimisme og troen på framtida hadde heller skrale kår.

Om å være menneskekjenner
Hauge hadde stor menneskekunnskap. Han hadde en bemerkelsesverdig evne til å finne rett person på rett plass, enten det gjaldt forkynnere, bedriftsledere, handelsmenn eller mennesker til andre funksjoner
i de haugianske virksomhetene. Denne menneskekunnskapen tilegnet
han seg gjennom de mange samtalene han hadde med mennesker han
møtte. Han tok seg alltid god tid i møtet med mennesker, og han snakket mest om dagligdagse ting, gjerne ved at han stilte spørsmål og de
svarte og fortalte. Den åndelige samtalen mellom Hauge og den
enkelte kom først til slutt, hvis dette falt seg naturlig. På den måten
lærte han mye om hvilken personlighet han hadde med å gjøre, og
hvilke forutsetninger den enkelte hadde til å ta på seg ulike oppgaver.
Når Hauge gav enkeltmennesker råd, lyttet de fleste til rådene og
fulgte dem. Her er ett eksempel:
I 1804 kjøpte Hauge Svanøy gods i Sunnfjord for 12 000 riksdaler. Dette var
mye penger. Kjøpsforhandlingene ble gjennomført med sikte på at en venn av
Hauge fra Numedal, Simon Knudsen Storemoen, skulle overta den. Storemoen
ble imidlertid nektet å forlate Numedalsdistriktet fordi han var soldat. Hauge
henvendte seg da til en ung bonde fra Hallingdal, Ole Torjussen Helling, og
spurte ham om å overta godset. Ole hadde blitt omvendt til Gud etter å ha hørt
Hauge forkynne, og begynte selv å reise rundt som predikant i øvre Hallingdal.
Ole fulgte Hauges råd, solgte gården sin i Ål til broren og flyttet til Sunnmøre.
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Der tok han navnet Ole Torjussen Svanøe. Han viste seg snart å være den rette
mannen på den rette plassen, og gården ble snart et mønsterbruk med mølle,
skipsbyggeri og saltkokeri. Svanøy ble et samlingssted og hjem for vennene.
Arbeidsløse kunne reise til Svanøy for å brødfø seg. Med stor dyktighet og
pågangsmot vant Ole seg allmenn respekt og tillit. Han deltok som representant
på Eidsvoll i 1814, og satt som storingsrepresentant sammenhengende fram til
1842.

Hauges nærhet til menneskene og bedriftene førte til at han opparbeidet seg tillit og en naturlig autoritet. Han kjente til arbeidsprosessene
på bedriftene, og kunne derfor lettere se hvilke arbeidsoppgaver som
passet. For Hauge var det særlig viktig å stimulere unge mennesker til
å ta seg arbeid på de bedriftene som haugianerne ledet rundt omkring i
landet. Det at folk fikk noe nyttig å gjøre, og samtidig kom inn i et fellesskap der de ble tatt hånd om både åndelig og praktisk, lå Hauge
sterkt på hjertet.
Hauge poengterte sterkt betydningen av at den enkelte skulle fungere godt i et arbeidsfellesskap med sine svake og sterke sider. Utviklingen av de haugianske tiltakene baserte seg ikke først og fremst på at
de skulle lønne seg og gi god avkastning, men han la vekt på at de
ansatte skulle oppleve noe meningsfylt ved å arbeide og være inkludert
i et omsorgsfellesskap. Derfor oppfordret han vennene sine til å hjelpe
hverandre i ett og alt. I boka Grund-Regler sier han at «det ene Menneske skal være den andres Medhielp og den Gode forbedre den
Onde».135 Hjelpsomhet og nærhet til vennene preget mennesket og
lederen Hauge. Han mente at dette var avgjørende for å styrke fellesskapet. I innledningssitatet til kapittelet understreker Hauge at «vi bør
handle langmodig med vor Næste». Dette gir uttrykk for et positivt
syn på mennesket med vekt på enkeltmenneskets kvaliteter. En annen
sak er at den enkelte mange ganger trenger tid til å utvikle sine iboende
egenskaper. Også dette var Hauge klar over. Det var derfor utilrådelig
å legge større byrder på et medmenneske enn vedkommende tålte å
bære. En leder må være bevisst på dette for å lykkes med å få samtlige
til å fungere godt i et samvirke. Skulle man lykkes med å utvikle en slik
menneskekunnskap med syn og respekt for den enkeltes særpreg,
måtte det etableres en nærhet mellom leder og ansatt. Dette haugianske nærhetsprinsippet ble en viktig forutsetning for at bevegelsen
fikk en betydelig kraft i det norske samfunnet. Hauge fikk også god
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Eldre bilde av hovedhuset på Svanøy gods.

bruk for sin menneskekunnskap og sine lederegenskaper i arbeidet
med å knytte så mange ulike virksomheter sammen til et landsomfattende nettverk.

Om å oppnå aktelse
I flere av Hauges skrifter kommer han inn på faren for å bli hovmodig,
og han gir også uttrykk for at han selv kunne bli fristet til hovmod og
hang til egen ære. Så når han til sine venner uttrykker seg skriftlig om
å legge av seg hovmodighet som den verste av alle laster, tenker han
like mye på seg selv. Hauge ser på hovmodet som en dårlig egenskap
ved mennesket som det er vanskelig å legge av seg. Han sier rett ut at
«hovmodighed er den værste Last som vi haver, og værst at overvinde».136 I den sammenheng dette utsagnet står, behandler Hauge
spørsmålet om det å tilegne seg selv ære. Hauge setter aktelse opp som
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motstykke til hovmod og appellerer til vennene både om å vise aktelse
og leve slik at de selv oppnår aktelse, fordi dette fremmet det gode og
positive i samfunnet. Selv omtaler han det å vise aktelse på denne
måten:
«Aktelse er det mest riktige ord vi kan bruke når vi tillegger troende berømmelse. Aktelse er viktig å vise overfor den som er trofast og dydig, fordi vi skal
vise respekt for deres ord, orden og gjerninger, og fordi vi skal lære av dette og
gjøre deretter.»137

Når det gjelder hovmod, mener han at det finnes to slag. Det ene er
den tydelige, åpenbare og gjennomskuelige. Slike mennesker, sier
Hauge, «sætter sig øverst og ophøier sig selv».138 Hauge karakteriserer
disse som stolte og dumme. Men det er en annen form for hovmod
som er vanskeligere å gjennomskue. Den er falsk, fordi vedkommende
vil bruke sin ydmykhet til å vinne gunst og ære. Om denne form for
hovmod sier Hauge at et slikt menneske vil
«under Ydmykheds Skin ophøie sig, ved at sætte sig i Giestebuder eller ved
anden Leilighed nederst, holders sig nederst for han er Æresyg, at han skal blive
budet meget, og blive giort Ære af».139

Hauge formante sine venner til å avholde seg fra slike laster. Han oppfordret dem derimot til å være ærlige, sannferdige og vise aktelse i sin
omgang med mennesker. Som motgift mot det å være hovmodig,
peker Hauge på en rekke dyder som i stedet framelsker det gode i forholdet mellom mennesker. I et av de første brevene han skrev fra gården Bakkehaugen i 1811 formulerte han nærmest en dyds- og lastekatalog. Blant lastene man skulle vokte seg for var
«egennytte, gjerrighet, stolthet, forfengelighet, herskelyst, makelig levnet, kresenhet, dovenskap og overdådighet».140

I stedet burde man legge vinn på kristne dyder som
«flittige, simple (enkle), sparsommelige, nødtørftige, ydmyke, kjærlige, tjenestevillige og godgjørende».141
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Han la selv stor akt på disse dyder for ikke å bli hovmodig og egenkjærlig med hang til makt og ære. En leder som legger vinn på disse
dydene, vil bli aktet og æret av sine medarbeidere.

Om å samarbeide
Hauge mente at en som har en lederposisjon, må være seg bevisst sitt
ansvar. Men samtidig talte han om de ansattes ansvar. Bedriften skal
utvikles og drives i et samspill. Om dette samspillet sier Hauge at
«styres Huusstand [virksomheten] slet eller Tjenerne ikke er flittige og troe, saa
kan de samtlig komme til Mangel».142

Denne vekselvirkningen mellom leder og ansatte i en virksomhet er en
forutsetning for at resultatet skal bli godt. Hauge mener at hvis ikke
dette tosidige avhengighetsforfoldet fungerer, kan alle komme til å
tape på det. For å anskueliggjøre hvor sterkt dette avhengighetsforholdet er, sammenligner han det med lemmene på kroppen. Til tross for
sine ulikheter er de helt avgjørende for at kroppen skal fungere som en
helhet. Om dette sier han at
«thi da det ene Menneske trenger det andet og er som Lemmer, saa bør ingen
være den andens Forderver, men Hielpere».143

Likevel la han et avgjørende ansvar på lederen. Hvis ikke lederen
hadde evne og vilje til samarbeid og samspill, kunne han heller ikke
regne med tillit fra medarbeiderne. Opplevde de en leder som utnyttet
sin maktposisjon til egen fordel, eller som opptrådte egenrådig og herskende, kunne forholdene bli så konfliktfylte at den eneste utveien var
at lederen måtte gå. Hauge berører også en slik situasjon i samme kontekst som sitatet ovenfor står i. Han uttrykker det slik:
«Er Huusbonden [lederen] ond, egenraadig, herskende, ødsel og karrig, saa maa
Tjererne uskyldige lide. Vilde han ikke bedre sig, eller han efter egne Luners
skadelige Indfald og Lyster regjerte, saa burde Tjenerne, naar de fleste af dem
var enstemmige, tvinge ham til at overlade sin Magt til andre.»144
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Hauge så at kontakten over landegrenser var nødvendig for å få langsiktig framgang og utvikling. Han hevdet at de ulike land må lære av
hverandre på tvers av kulturforskjeller og andre ulikheter. Hauges
egne utenlandsreiser begrenset seg til Danmark og Sverige. Til Danmark dro Hauge på flere besøk. Mest oppholdt han seg i København.
Byen hadde mange trykkerier som flere av dem trykte store opplag av
Hauges skrifter og bøker. På en reise til Danmark observerte han
hvordan en mølle skal fungere på den mest effektive måten. Han tok
med seg praktiske tips hjem til Norge, og da han en tid etter kom til
Eiker, gav han mange nyttige råd og praktisk veiledning om hvordan
man kunne forbedre mølla slik at kvaliteten på papiret ble bedre.
Rådene ble fulgt, og resultatet ble at papirkvaliteten fra mølla på Eiker
lenge var en av de beste i landet.
På danmarksreisene vandret Hauge mye gjennom landsbygdene,
holdt møter og snakket med bøndene. Overalt hadde han øynene med
seg og registrerte raskt at både nordmenn og dansker tydeligvis hadde
noe å lære av hverandre. På flere områder lå forholdene til rette for
samarbeid. Mens Hauge var på Jylland i 1804, få måneder før han ble
arrestert, skrev han et innlegg i avisen Christiansands Adressecontoirs
Efterretninger. Her griper han fatt i den provinsielle tenkningen som i
stor grad preget datiden, der samarbeid over landegrensene nesten var
fraværende. Han uttaler videre at
«Thi naar Gud havde skabt Mennesket, saa sagde han: Det er ikke godt, Mennesket er allene, jeg vil gjøre ham en Medhielp, saaledes haver Herren og Skabt
Verden, at det ene Land skulde være det andet til Hielp».145

Hauge påpeker at kontakten over landegrenser er nødvendig og riktig,
ikke bare for å få importert de vareslag som mangler, men like mye for
å videreutvikle produksjonsformer og utstyr som kan gi resultatforbedring i de ulike næringene. Temmelig frustrert gir han i samme avisinnlegg uttrykk for at store mengder av god havre går til dyrefôr og
brennevin i stedet for til «Menneskenes Brød». Han har tydeligvis i
tankene situasjonen i Norge der det ofte var stor mangel på havre.
Samtidig understreker han at danskene kan ha stort utbytte av å få
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«duelige Heste fra Norge, der er stærkere, endskjønt de bliver foret med en
Syvendedeel saa meget Korn som her».

På den andre siden burde man i Norge lære av danskene
«å bruge Torv istedenfor Brændeved som de her, hvorved de ei allene sparer
Arbeide, men og Skovene, som kan anvendes til andre Fornødenheder, Huus og
Kul m.m.».146

Med en litt sår undertone, og med en usikkerhet om han får beholde
friheten, avslutter Hauge dette engasjerte avisinnlegget med å si at han
på et senere tidspunkt gjerne ønsker å tale mer til sine venner om hvordan man kan være virksomme på jorda. Men Hauge fikk ikke beholde
friheten lenge. To måneder senere ble han arrestert på Eiker papirmølle i Vestfossen. Øvrigheten hadde satt en stopper for den samfunnsengasjerte predikanten, som også evnet å kaste blikket utover
landets grenser for å utvikle samarbeid og samspill. Men mannen ble
sett på som en trussel mot det etablerte samfunnet. Det sikreste maktmidlet de hadde, var å frarøve ham friheten. 10 år bak lås og slå ble
straffen for mannen som i løpet av noen få år realiserte visjonen om å
tjene Gud og sin neste gjennom en omfattende og betydningsfull
etablering av nye næringslivsvirksomheter.

Om å være veileder
For å besøke vennesamfunnene og deres mange virksomheter dro
Hauge ofte av sted til fots. Dette gjorde han for å komme i nærkontakt med folk, for selv å møte den alminnelige kvinne og mann ansikt
til ansikt. Men for å effektivisere kommunikasjonen med vennene
rundt omkring i landet, skrev Hauge mange brev der han veiledet
dem både i åndelige og praktiske spørsmål. Noen av brevene bærer
preg av en ekte omsorg for det åndelige liv til vennene, mens han i
andre brev mer står fram som den praktiske veilederen som tar initiativ til handel og virksomheter av ulik slag. Han peker på viktigheten av industrielle forbedringstiltak på flere av de haugianske virksomhetene.
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Et brev til venner på Eiker viser noe av Hauges genialitet når det
gjelder teknisk innsikt (fritt oversatt):
«Jeg mener dere kunne sette opp et lite kvernhus med kvern ovenfor møllene
[…] og det å utnytte fossene til sagbruk, ser ut til å gå bedre nå. Jeg har snakket
med Erik Larsen, som mener at det går an å trekke vannet over fjellet med
trekklurer av tre, som et trekkrør på en tønne. For å få vannet til å renne kan
det først trekkes opp med en svamp slik at det blir naturlig fall videre. Et annet
alternativ vil være at en fra en elv med sterk strøm pumper vannet opp med to
pumper som driver samme hjul til en sag. Men det er mer vanskelig, dog mulig
med nødvendige midler og visdom fra Gud gitt oss for å fremme det gode.»147

Som vi ser av sitatet, peker Hauge på de naturgitte forholdene ved
Eiker papirmølle som gjør det mulig med forbedringer. I to alternativer presenterer han tankene sine, men overlater til driverne å velge den
beste løsningen. Hvorfor trekker ikke Hauge konklusjonen selv? En
grunn kan være at han er noe usikker på hvilken løsning som er den
beste, eller kanskje han mener at det riktigste er å overlate avgjørelsen
til driverne av mølla. Det siste er det mest sannsynlige, for han la stor
vekt på at enkeltindividet skulle ta selvstendige valg, at medarbeiderne
skulle vises den nødvendige tillit. På den måten fikk de et større eierog ansvarsforhold til arbeidet sitt.
Haugianernes virksomheter var mange og ulike. På sine reiser over
hele landet besøkte han virksomhetene og gledet seg over at det fungerte. Hvis han så noe som kunne bli bedre, veiledet han gjerne i hvordan man kunne oppnå praktiske forbedringer. Her følger et eksempel
på hvordan han konkret går inn et handelsforetak for å få dette til å
fungere bedre (fritt oversatt):
«Vi har nå anlagt å bygge en saltbu med kornloft, som er det mest nødvendige
da vi ellers har hus å bo i og fiskebrygge. Dere må nå sende hit noe mer fra Bergen til en billig pris, slik som korn og mel, ja mye havre til en rimelig pris. I tillegg tau, line og snøre, jern, stål, lin, hamp og vadmel. Fra Trondheim sendes 4
tønner tjære og 3 tønner kalk. Og endelig ber jeg dere sende en justert halvtønne
hit, og tjue Vogerpund,148 og kanskje jeg kunne få 12 mark ekstra på kjøpet.
Blaastenfarge149 har det vært tale om mange ganger at vi skulle få tilsendt fra
Kristiania.»150
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Modellen av bakkevendeplog utarbeidet for undervisning ved starten av Norges Landbrukshøgskole rundt 1850. Etter tradisjonen skulle Hans Nielsen Hauge ha tatt initiativ til
å få denne plogtypen i produksjon. Det dobbelte plogskjæret kan dreies under draget slik at
man pløyer jorda oppover ved å pløye fram og tilbake i bakken.
Modellen står på Norsk Landbruksmuseum, Ås.
Foto: Reidar Skår 2000.

Med unntak av første avsnitt i dette brevet til venner i Trondheim, der
han skriver litt om at «Guds veier er høyere enn våre», så inneholder
brevet bare praktiske informasjoner og klare råd om hva vennene må
foreta seg for å få en positiv utvikling ved fiskeværet Gjeslingene. I
slutten av brevet fordeler han oppgaver og gir ansvar til flere av sine
venner. Brevet gir inntrykk av at man har å gjøre med en person med
store administrative egenskaper og utstrakt evne til strategisk tenkning. I samme brev kommer hans koordinerende lederstil og besluttsomhet tydelig fram:
«Denne Ingebrigt Hansen Indre Sulevigen vil arbeide hos Eder, og de kan
aftale paa hva Maade, dog alt for Betaling eller mod at lade ham faa lidet Gods,
da de og skulde drive inden Namdal. Og maaske du Paal kunde rejse der ind i
Ærende for A. Solem og skrive Skiøde eller Kontragt for en Eiendom og sende
med det Første til A. Solem. Saa faar han vise de Lovkyndige om den er riktig og
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om den er sikker at sende til Kiøbenhavn at stemple, for mulig ej før Høsten at
betale. Og saa faar vi spørge der om Frihed til at handle, søge efter de Forordningene som gielder.»151

Hauges form for veiledning avslører hans store innsikt i og kunnskap
om de ulike virksomhetene som var i gang i det haugianske nettverket.
Han var likevel klar over sin egen begrensning, og at også han kunne
gjøre feilvurderinger. Det kan vi blant annet se av tidligere nevnte
impulskjøp av handelsskip i Bergen.
I sine mange samtaler med mennesker på sine vandringer rundt
omkring i landet la Hauge merke til at det var stort behov for forbedringer av redskaper og arbeidsmåter. Det er vanskelig å dokumentere direkte at han også skulle ha funnet opp nye redskaper og arbeidsmetoder selv. Men noe av kildematerialet, både det skriftlige og
muntlige, tyder på at han ble sett på som oppfinner. Det finnes for
eksempel en muntlig tradisjonsoverlevering fra Telemark der det blir
fortalt at Hauge skal ha funnet opp en ny plogtype, den såkalte bakkevendeplogen, som skulle få stor betydning for pløying i brattlendt
terreng.152
En annen antydning om det samme finner vi i et brev fra Norges Vel
skrevet til Hauge i 1813. Der står det at det var allment kjent at Hauge
var opptatt av at folk skulle lære seg vevekunsten, både det å veve til
eget forbruk og å utvikle dette til en inntektsbringende næring. Det
Kongelige Selskab for Norges Vel vil gjerne vite om Hauge kan hjelpe
dem med å skaffe til veie en «Strømpe-Vævemaskine som koster lidet
og er af stor Nytte».153 Ser man nærmere på møteprotokollen fra Det
Kongelige Selskab for Norges Vel, er det gjort vedtak om at de skulle
skrive til Hans Nielsen Hauge for å spørre ham om det var riktig det
som ble sagt, at han eller noen av vennene hans hadde funnet opp en
«Strømpe-Vævemaskin». Neste måned gir Hauge et svarbrev der han
ikke kommenterer spørsmålet om han har funnet opp en slik vevemaskin eller ikke, men går rett på sak og skriver at han kjenner til
«en Mand ved Navn Halvor Ophuus, der for nærværende Tid boer paa
Weblingsnæsset i Grytns Præstegjeld og Romsdals Fogderie, har Een, hvorved
han væver sadanne Huer, som den herved følgende, ligesom Strømper og saadant mer».154
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Hauge avslutter brevet med å påpeke at han tror Halvor Ophuus «har
faaet sin Maskine fra Trondhjem, hvor jeg ved Strømpe-Vævning fordum Tid var i Gang.» Som vi ser, presiserer Hauge at han selv har drevet med strømpeveving, og at han derfor har kompetanse på området.
Men han kommenterer altså ikke spørsmålet om han selv er oppfinneren av maskinen. Hauge hadde tilsvarende nær erfaringskunnskap til
mange andre typer virksomhet. Han så fort hvilke muligheter som
fantes til å forbedre arbeidsmetodene og utvikle raskere måter å gjøre
tingene på. Et brev fra fengselsoppholdet viser noe av dette. Her forteller Hauge at han aktiviserte seg selv med lesing, skriving og en del
håndverksarbeid, og skriver blant annet:
«Jeg, som ikke var vant til Lediggang, tok nu paa mit Barndomsarbeide, at
strikke Vanter; dette drev jeg saa vidt, at jeg endog forferdigede de fineste Silkeog Bomuldsvanter, endog til de fornemste i Byen, der kjøpte disse av mig; jeg
havde seet denne Kunst engang, da jeg var 12 Aar gammel; men jeg fandt siden
op en egen Maade, som gikk endnu bedre og hurtigere.»155

Silkevanter som Hans Nielsen Hauge trolig har strikket i fengselet.
Eier: Hans Nielsen Hauge, Moss.
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Her forteller Hauge at han faktisk fant en ny måte å strikke på, en teknikk som tydeligvis var raskere og som gav et bedre resultat. Det sies
om disse vantene at de var pene og svært behagelige å ha på seg. Derfor
foretrakk fornemme fruer i Oslo Hauges silkevanter. Hva den nye
strikkemåten gikk ut på, vet man ikke. Men selv mener han at den var
bedre og hurtigere enn den gamle.
Disse tre eksemplene om plogen, vevemaskinen og strikkemetoden
gir oss klare antydninger om at Hauge, i tillegg til alt annet, også kan
karakteriseres som oppfinner og nyskaper.
I mye av det han foretar seg, viser Hauge at han har et uvanlig stort
register å spille på både som menneske og leder. Hans arbeidskapasitet
førte til at han fikk gjort mye på kort tid. Hans menneskekunnskap
resulterte i at han knyttet til seg unge og dyktige medarbeidere. Han
delegerte ansvar til dem, samtidig som han utøvet et sterkt og nært
overordnet lederskap. I sitt lederskap satte han enkeltmennesket i
fokus og understreker at «vi bør handle langmodig med vor Næste og
paa alle Maader søge hans Forbedring». Enkeltmennesket skulle få
bedret sitt livsgrunnlag, få muligheter til å utvikle sine evner og anlegg,
og få oppleve at de var en del av et fellesskap. Det var det viktigste. På
den annen side satte han krav til medarbeiderne om god arbeidsinnsats
og nøkternhet i forvaltningen av verdier til beste for seg selv og samfunnet. Han vektla tanken om at menneskets likeverd skulle gjennomsyre de haugianske vennesamfunnene. Vis hensyn og omsorg, poengterte Hauge, og legg ikke større oppgaver på noen enn de klarer å
bære. Skal man driste seg til å snakke om Hauges ledelsesfilosofi, så
ligger den innbakt i disse formuleringene.

DEL 3

Aktuelle problemstillinger i lys av
Hans Nielsen Hauges etikk

Innledning
Norge for 200 år siden kan ikke sammenlignes med Norge i dag. De
sosiale forhold var radikalt annerledes. For mange var hverdagen en
kamp for tilværelsen med lange og tunge arbeidsdager på opptil 15
timer. I tillegg opplevde mange at de ble utnyttet av noen få privilegerte som levde i fråtseri og luksus. Det var i dette samfunnet Hans
Nielsen Hauge talte og virket. Han var lekpredikanten som reiste
rundt i landet og fikk folk i tale med sin klare og enkle forkynnelse.
Han snakket om tjenersinn, omsorg, nestekjærlighet og fellesskap.
Han mente at den som var størst og hadde mest, skulle være alles tjener. Han etablerte arbeidsplasser og motiverte sine venner til å gjøre
det samme. På disse haugianske bedriftene arbeidet ikke bare de sterkeste og best begavede menneskene, men der kunne det også være
plass for barn, ungdom og yrkeshemmede. Hauge forfektet at alle
hadde plikt til å ta hånd om de svake i samfunnet og gi dem et menneskeverdig liv både i arbeidsfellesskap og i andre sosiale sammenhenger.
Selv om Hauge levde i en helt annen tid, taler hans etiske prinsipper
med autoritet og gyldighet også inn i dagens samfunns- og arbeidsliv
som er preget av store krav og utfordringer til omstilling, effektivitet
og inntjening. I Hauges tenkning ville fortsatt hensynet til enkeltmennesket spille en avgjørende rolle for bedriftenes indre liv. Fungerer
ikke enkeltindividet i et fellesskap, vil heller ikke virksomheten kunne
utvikle seg på en positiv måte. En viktig lederoppgave vil alltid være å
gi den enkelte arbeidstaker glede og trygghet i sitt arbeid, og en forstå143

else av at det de gjør, er avgjørende for at bedriften skal ha et utviklingspotensial. Her ligger noe av grunnlaget for kreativitet og nyskaping.
I det følgende vil vi trekke fram enkelte problemstillinger fra dagens
arbeidsliv. På grunn av problemstillingenes kompleksitet er det umulig for oss å gå i dybden. Vi ønsker å se problemstillingene i lys av
Hauges etiske tenkning fordi vi tror at han har noe å bidra med også i
dag.

KAPITTEL 9

Mennesket og arbeidslivet

Det nye arbeidslivet

M

ange unge opplever overgangen fra en skjermet skolehverdag til
arbeidslivet som ganske krevende. Årsakene kan være flere.
Forventningspress fra ledelsen overfor en nyansatt, mangelfull oppfølging og ensomhet i arbeidsprosessen kan virke drepende på engasjement og arbeidslyst, og kravet om økt effektivitet og knappe frister er
en klar slitasjefaktor for mange. Riktignok er det mange arbeidsplasser
som tar de nyansatte på alvor med oppfølging og veiledning, men mye
tyder på at dette er et felt som arbeidsgiver må være mer bevisst på å
følge opp. Trygghet er en forutsetning for trivsel.
En av de alvorligste grunnene til mistrivsel er stress og psykisk mishandling (mobbing). Mobbing kan dreie seg om at en eller flere personer systematisk over tid føler seg utsatt for negative handlinger som
erting, isolasjon, utelukkelse fra informasjon, fratakelse av arbeidsoppgaver, trusler, utfrysing eller trakassering fra en eller flere personer. Den sårende fleipingen, som ikke alltid er bevisst, kan også oppleves som krenkende og vond. Resultatet av mobbing over lengre tid
er ofte store menneskelige problemer for dem som rammes. Dette kan
være vanskelig og tidkrevende å komme ut av. For enkelte kan dette
føre til fravær fra arbeid over lengre tid og i verste fall resultere i uføretrygding. I tillegg til at dette er en menneskelig tragedie for dem som
rammes, medfører det også store økonomiske utgifter for arbeidsgiveren og for samfunnet.
En annen medvirkende årsak til økt sykefravær er stressfaktoren i
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arbeidslivet. Den synes nå å ramme yngre arbeidstakere i større grad
enn eldre. Årsakene til stress er flere, men de vanligste er følelsen av å
ha for liten tid til arbeidsoppgaven, følelsen av for stort ansvar eller
følelsen av at arbeidsoppgaven er for krevende, at man ikke strekker
til.
Det psykososiale miljøet på arbeidsplassen kan utvikle seg negativt
på mange arbeidsplasser. Årsakene kan være mangel på åpen informasjon, interne konflikter, mangel på klart definerte arbeidsoppgaver,
manglende tilbakemelding fra overordnede, og en leder som unnviker
konflikter.
Det er en økende tendens når det gjelder overgang fra langtidssykemelding til å bli uføretrygdet. Også i denne sammenheng er det yngre
arbeidstakere som er mest i faresonen. Innen de fleste yrker opplever
enkelte ansatte at arbeidsdagen er fylt med rutinearbeid. Mange opplever at de fleste arbeidsoppgavene er lite meningsfylte og utviklende.
Resultatet blir at de kjeder seg på jobben. Ungdom er i denne sammenheng mer utsatt enn eldre arbeidstakere. Forventningene de har til
arbeidet, innfris ikke. Arbeidsdagen blir så helt annerledes enn det de
hadde forestilt seg. Den eneste motivasjon for å gå på arbeid er lønn og
kommende ferie- og fridager. Følelsen av å være med i et arbeidsfellesskap er ofte fraværende. Mange savner også tydelige meldinger om at
noen setter pris på det arbeidet de gjør. Her kan problemet ligge på
begge sider. Den unge arbeidstakeren kan ha for store krav, vise liten
vilje til å stå på, eller ha en manglende bevisst holdning til og ønske om
å gjøre sitt beste. Men det kan også være et ledelsesproblem eller også
en manglende forståelse blant medarbeiderne for viktigheten av å
inkludere den unge nyansatte i fellesskapet.
Faren på mange arbeidsplasser er at de individualistiske og egoistiske holdningene blir dominerende i arbeidsmiljøet, slik at hver
enkelt blir overlatt til seg selv og må klare seg som best på egen hånd. I
en slik sammenheng kan følelsen av ensomhet og det å komme til kort
lett få overtaket. Konkurransementalitet og gjensidig mistenksomhet
får gode muligheter til å utvikle seg. Samarbeid og hjelpsomhet blir
sjelden vare. Møtet med et slikt miljø fører ofte til usikkerhet.
Arbeidstakeren mister entusiasme og engasjement.
Det nye arbeidslivet kjennetegnes av blant annet hurtige omstillinger på grunn av stadig ny teknologi og dermed nye arbeidsformer.
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Alt dette setter krav til arbeidstakeren. For noen arbeidstakere fører
disse omstillingene til maktesløshet og utrygghet med det resultat at
de faller ut av arbeidsmarkedet. Andre synes å mestre de nye arbeidsformene bedre. For dem kan den nye teknologien virke mer utfordrende og interessant. Signaler fra arbeidstakerorganisasjonene tyder
imidlertid på at mange eldre arbeidstakere opplever de store teknologiske og administrative endringene i arbeidslivet særlig tyngende.
Resultatet kan bli førtidspensjonering og uføretrygding uten at andre
løsninger er prøvd ut. Det er grunn til å tro at også enkelte unge
arbeidstakere opplever det nye arbeidslivet på samme måte. Derfor
spørres det etter andre løsninger som for eksempel:
– å legge til rette for arbeidsoppgaver som er bedre tilpasset den
enkeltes forutsetninger
– å legge til rette for mer fleksible løsninger for å tilfredsstille den
enkeltes praktiske behov, for eksempel for småbarnsforeldre
I situasjoner der arbeidsmarkedet har mangel på arbeidskraft, kanskje
særlig personer med spesiell fagkompetanse, vil opplegget med fleksible og tilpassede arbeidsoppgaver kunne virke fristende for mange
dyktige arbeidstakere. En slik tilrettelagt tilpasning mellom næringslivets behov og arbeidstakernes kompetanse vil kunne redusere
avgangen fra yrkesaktivt arbeid før pensjonsalder. Opplevelsen av at
du er verdsatt, at bedriften trenger din kompetanse, har en stimulerende effekt som fører til økt arbeidsinnsats, bedre helsetilstand og
redusert sykefravær.

Uføretrygding
I de siste årene har det vært en klar økning av antall registrerte uføretrygdede. Særlig er økningen blant ungdom dramatisk. Rikstrygdeverkets undersøkelse om uførepensjonering av unge mennesker viser at
antall uføretrygdede i alderen 16–34 år nesten ble tredoblet fra 1992 til
1997.156 I snitt dreier dette seg om en økning på rundt 3000 per år.
Økningen var høyere blant unge kvinner enn unge menn. I undersøkelsen pekes det også på at grunnlaget for innvilget trygd i første
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rekke hadde sin årsak i psykiske helseproblemer. Også fra annet hold
vet vi at det nettopp er de psykiske problemene som har økt mest i
denne perioden. I år 2000 mottok regjeringen NOU-rapporten Sykefravær og uførepensjonering, som gav et kraftig varsku om økningen
av uføretrygdet ungdom, og som understreket nødvendigheten av å
sette inn tiltak for å redusere antallet uførepensjonister.157
I den andre enden av yrkeskarrieren lekker det ut eldre arbeidstakere som forsvinner fra arbeidslivet før pensjonsalder. Når det gjelder eldre arbeidstakere som går over på uføretrygd før oppnådd pensjonsalder, har denne aldersgruppen likevel mindre prosentvis økning
sammenlignet med dem mellom 16–34 år. I nevnte NOU-rapport
understrekes det at fram til år 2005 vil antall uførepensjonister stige fra
270 000 i år 2000 til 342 000 i 2005. Det vil si at uførepensjonistene vil
utgjøre 11,2 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder i 2005. I år
2000 kostet uførepensjonistene Norge rundt 30 milliarder kroner,
inkludert folketrygdens andel på over 20 milliarder. Dette tilsvarte det
dobbelte av kostnadene ved å drive alle sykehusene i landet. Når det
gjelder unge uføretrygdede, vil hvert årskull på nåværende nivå koste
folketrygden 180 millioner kroner. I løpet av en trygdeperiode på
10 år vil dette gi samfunnet en utgift på mer enn 10 milliarder.
Selv om de samfunnsmessige kostnadene er store, er det likevel de
menneskelige sidene som uroer mest. Det er en sosial tragedie når flere
og flere mennesker ikke finner sin plass i arbeidslivet og må falle tilbake på uførepensjonen som inntektskilde. Mennesker som faller ut av
arbeidsmarkedet, står også mer i fare for å bli tapere på andre samfunnsarenaer. Det er lett å gli inn i en passiv livsform. Muligheten til å
få bruke sine ressurser til egen utvikling blir begrenset. Faller man
utenfor et sosialt nettverk, mister man en avgjørende forutsetning for
trygghet og trivsel.
Arbeidsplassen er som regel den sentrale arenaen for integrasjon og
deltakelse i samfunnslivet. Derfor er det viktig å gi flest mulig anledning til å ta del i et arbeidsliv med arbeidsoppgaver som er tilpasset den
enkeltes forutsetninger. Samtidig må samfunnet holde fast ved en
uføretrygdordning som fungerer som en sosial sikkerhet for dem som
virkelig trenger denne ytelsen. Hvor mange som reelt sett trenger
denne ordningen på sikt, er vanskelig å fastslå. Men den sterkt økende
andel uføretrygdet ungdom, tilsier at man på bred front må få til en
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samfunnsmobilisering for å få stoppet veksten og redusert tallet på
ungdom som får innvilget uførepensjon. Årsakssammenhengene som
fører til at man blir uføretrygdet, kan være komplekse. I nevnte undersøkelse poengteres det at for aldersgruppa 18–34 år er økningen innenfor gruppen nevroser/psykoser særlig stor. Dette gir grunn til ettertanke. Vi har behov for en grundig og langsiktig undersøkelse og
analyse av hva som forårsaker denne urovekkende utviklingen blant
unge mennesker. Rikstrygdeverkets rapport avslører at tendensene til
psykiske helseproblemer melder seg for ungdom allerede under
utdanning. Det betyr at problemene ikke bare henger sammen med de
unges møte med arbeidslivet.
Hele samfunnsutviklingen med strukturendringer og normoppløsing er trolig bakenforliggende årsaker. Ett eksempel som viser strukturendringer i samfunnet, er oppvekstvilkårene for barn. Her har det
bare på få tiår skjedd en merkbar endring. Familiene er mer mobile og
bytter oftere bosted enn tidligere, helst i forbindelse med bytte av jobb.
Dette fører til at familienettverket ikke lenger får samme betydning
som før. Barn tilbringer mindre tid sammen med foreldrene fordi de
fleste er utearbeidende og har lange arbeidsdager. Noen fedre er også
ukependlere. Samværstiden mellom fedre og barn har blitt betydelig
redusert. Statistikker viser også at barn opplever oftere samlivsbrudd
mellom ektefeller/samboere enn tidligere. Slike familiekriser griper
dypt inn i det enkelte barns følelsesliv og kan prege dem over lang tid.

Hvor ligger ansvaret?
Det lovverket som styrer syketrygdordningene og uførepensjonering,
bør med jevne mellomrom gjennomgås for å se om formuleringer er
klare nok for å unngå utnytting, eller om tiltaksordningene virker som
tiltenkt. I begynnelsen av 1990-årene ble det foretatt en del innskjerpinger i de medisinske vilkårene for uførepensjon, sykepenger og
rehabiliteringspenger. I NOU 2000:27 sies det at «tilgangen på uførepensjon ble redusert i årene etter innskjerpingen, men nedgangen
hadde startet allerede før regelendringen». Imidlertid ble denne nedgangen kortvarig, for fra midten av 1990-årene skjøt økningen av tallet
på uføretrygdede igjen fart.
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Nye endringer i regelverket for uførepensjon ble gjort i 1997 for å
motivere uførepensjonister til å forsøke seg igjen i arbeid enten på heltid eller på deltid i kombinasjon med trygd. Det foreligger ennå ikke
noen evaluering av hvilke resultater disse regelendringene har ført til,
men foreløpig er det lite som tyder på at regelendringene har medvirket til økt yrkesdeltakelse av betydning blant uførepensjonister. Uansett kan ikke regelverk alene løse problemet rundt den akselererende
uførepensjoneringen som man er vitne til i Norge. Selv om det kan
være ulike ytre årsaker som fører til uførepensjonering, må det også
settes krav til den enkelte. Det dreier seg for eksempel om viljen til å
tilpasse seg sosiale strukturer og rutiner på arbeidsplassen. Ofte blir
skylden for mistrivsel lagt på andre, eller på systemet i organisasjonen
eller bedriften. Dermed fraskriver man seg ansvaret fordi det legges på
andre, selv om noe av problemet også er å finne hos den som klager.
Slik kan mange komme inn i en ond sirkel som fører til en forsterking
av problemet omkring seg selv og sin rolle som arbeidstaker. Hvis man
ikke kommer ut av en slik sirkel, kan resultatet lett bli sykepermisjon.
«Fraværskultur» er et begrep som blir benyttet for å karakterisere
personer som utnytter de sosiale ordningene for å skaffe seg nødvendig økonomisk sikkerhet uten egen arbeidsinnsats. Det er vanskelig å
si noe sikkert om hvor omfattende denne ukulturen er. Her må vi også
gå forsiktig fram. For det er rimelig å anta at den som ikke er inne i
faste og ordnede stillinger i arbeidslivet, i mange tilfeller har større
sykefravær enn gjennomsnittet. Mye står og faller med den enkeltes
personlige holdning og syn på arbeidets verdi for sin egen del og for
samfunnet. En positiv innstilling til å yte en arbeidsinnsats, har god
smitteeffekt på andre, mens unnasluntring og dovenskap også har
smitteeffekt, men da med negativt fortegn.
Her følger et eksemplet på hvordan en ungdom kan komme til å
møte arbeidslivet:
Tønnes har nettopp fått sin første jobb, i et forsikringsselskap. Han synes jobben virker spennende og utfordrende og har lyst til å sette i gang. Han blir satt
til å utvikle en ny ferie- og fritidsforsikring. Forsikringsselskapet har satt seg
som målsetting å få en betydelig markedsandel innen ferie og fritid i løpet av ett
år.
Tønnes får informasjoner om ledelsens tanker i forbindelse med arbeidet, og
fra avdelingslederen får Tønnes relevant stoff som han må sette seg inn i før han
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begynner å utvikle selskapets nye forsikringskonsept. Tønnes opplever et betydelig forventningspress fra ledelsens side. Selv håper han å kunne arbeide med
forsikringskonseptet i et team sammen med andre med mer erfaring. Dette går
ikke fordi ingen andre på avdelingen har tid til å gå inn i et teamarbeid sammen
med Tønnes nå.
Tønnes føler etter hvert at det blir vanskelig å makte denne oppgaven helt
alene. Heller ikke får han noen tilbakemeldinger om at det han gjør er tilfredsstillende. Situasjonen oppleves trykkende. Han begynner å grue seg til å gå på
jobb. Det går ut over nattesøvnen. Fortvilelsen siger innover ham. En morgen
han våkner, bestemmer han seg for å bli hjemme. Han orker rett og slett ikke å
gå på jobb. Han opplever at det han gjør, ikke blir satt pris på. Tønnes virvles
inn i en ond sirkel som er vanskelig å komme ut av. Lite blir gjort på jobben.
Etter hvert blir det flere fraværsdager. Avdelingsleder og kollegaer gir indirekte
signaler på at de misliker at han «sniker seg unna». Tønnes ser ingen annen råd
enn å søke legehjelp, og han blir sykemeldt i første omgang i 14 dager.

Hvem har det egentlige ansvaret for det som skjedde med Tønnes?
Kunne Tønnes selv ha gjort noe med sin egen situasjon på arbeidsplassen? Hva kunne bedriften ha gjort for å forbedre sitt eget arbeidsmiljø?
Arbeidsmiljøloven fastslår at det er et lederansvar å se til at den
enkelte arbeidstaker får oppgaver som er tilpasset vedkommendes
erfaring og kvalifikasjoner. Mange bedrifter og institusjoner ivaretar
sine ansatte på en god måte. Men hele tiden bør en ha spørsmålstillingen i tankene: Blir det gjort nok? Blir de riktige tiltak satt inn?
Enkeltmenneskets arbeidssituasjon må i sterkere grad på dagsorden,
særlig når man vet at andelen av sykemeldte og uføretrygdede i samfunnet viser en så dramatisk stigende tendens.
Tiltak fra det offentliges side for å styrke helse, miljø og sikkerhet
(HMS) i bedriftene har foreløpig ikke hatt noen dokumentert effekt på
sykefraværet. Å gjennomføre et utstrakt HMS-arbeid på arbeidsplassene løser ikke alene problemet med høyt sykefravær. Derfor blir det
viktigere å fokusere på lederens holdning til sine medarbeidere. Da blir
det ikke bare spørsmål om ytre ordninger, som kan være viktige nok,
men kanskje mer et spørsmål om å vise nærhet, om å la den ansatte få
følelse av å bli sett og verdsatt i et arbeidsfellesskap, samtidig som det
legges til rette for varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver. Lykkes
lederen med dette, vil trolig et viktig grunnlag for redusert sykefravær
være lagt.
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Problemet med det høye sykefraværet i bedriftene har både en menneskelig og en samfunnsøkonomisk side. Tanken om det inkluderende
arbeidsliv, som de store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene
står bak, kan bli et skritt på rett vei mot å redusere sykefraværet. Også
i denne sammenhengen settes fokus på enkeltmennesket, at det skal
fungere bedre og dermed også bli lenger i arbeidslivet. Et avgjørende
spørsmål er likevel hvordan dette skal skje, hva som må til for å få
dette til. Kanskje kan Hans Nielsen Hauge være en viktig premissleverandør for videre refleksjon. I sitt skriftlige materiale skriver han med
stor autoritet og troverdighet om viktigheten av å vise nestekjærlighet
mot våre medmennesker og la dem få oppleve at de tilhører et fellesskap. Dagens problemer i arbeidslivet er mangfoldige og komplekse
og naturlig nok helt annerledes enn det Hauge opplevde for 200 år
siden. Men mennesket er nå likevel det samme til alle tider. Tilhørighet
og gode mellommenneskelige relasjoner er like viktig i dag som den
gang. Derfor vil det være av interesse å se nærmere på dagens problemer ut fra Hauges tenkning.

Hans Nielsen Hauges tilnærming
til problemet
«Bær Omsorg for alle Mennesker, saavidt det staar til Eder!»158

For å utløse kreativitet og skapende krefter er det avgjørende at det
enkelte mennesket opplever at ledelsen bryr seg, at man blir satt pris
på, at man får støtte når problemer melder seg. Særlig viktig er dette
for nyansatte, som ofte møter den praktiske hverdagen med en blanding av usikkerhet og forventning. Opplevelsen av å bli tatt på alvor
og følelsen av å få omsorg bygger opp selvfølelsen og troen på at også
de har en verdi og betydning i det fellesskapet de er kommet inn i. Den
ensomme skal merke fellesskap og varme, de uerfarne tillit og oppbakking, de svake støtte og trøst. Hauge henvender seg til sine venner når
han snakker om å vise omsorg både i deres åndelige fellesskap og i
arbeidsfellesskapene i de mange virksomhetene. Om det å være i et
arbeidsfellesskap sier han i et brev til sine venner:
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«Vi kan, og især bør, legge Vind paa at beholde eller leve i Villien til at giøre
godt eller gavne og tiene vore Medmennesker.»159

Dette skriver vi om i kapittelet om tjenesteoppdraget. Forutsetningene
for et godt fungerende fellesskap er nestekjærlighet, brorskap og
hjelpsomhet. Det var maktpåliggende for Hauge at de haugianske vennesamfunnene skulle preges av fellesskapsfølelse og omsorg, ikke
egoisme og individualistiske holdninger. På denne måten utviklet det
seg et sterkt samhold, de påvirket sitt nærmiljø på en positiv måte, og
de ble etter hvert en del av et landsomfattende nettverk. Skulle de lykkes med dette, måtte enkeltmennesket føle at det var verdsatt som et
betydningsfullt ledd i den store sammenhengen. Denne inkluderende
holdningen motiverte til innsats og knyttet dem sammen i et slitesterkt
fellesskap. I dette fellesskapet var nettopp hjelpsomhet en utløsende
faktor for å skape trygghet og et godt og utviklende arbeidsmiljø. Derfor skriver Hauge at
«Det ene Menneske, skal være den andres Medhielp».160

I kapittelet om lederskap understreket vi at en slik tjenende holdning
til hverandre preget det indre livet i de haugianske samfunnene. Det
var denne grunnholdningen som gjorde at de fikk så stor innflytelse
innenfor kirken og i næringslivet. Utsagnet fokuserer på omsorg for
og nærhet til sine medarbeidere. Dette kan være tidkrevende, og det vil
være snakk om prioritering av tid. En leder vil hele tiden måtte spørre
seg selv om hvordan han eller hun bruker tiden rett, om hva som er
viktigst for at min bedrift skal bli en god arbeidsplass for de ansatte. Jo
større bedriften er, desto vanskeligere kan dette være å få gjennomført
som en prioritert ledelsesoppgave.
Hauge brukte det meste av sin tid nettopp på det å være nær sine
medarbeidere, både som åndelig leder og leder for ulike virksomheter
over hele landet. Han besøkte dem så ofte han kunne. Han gav råd og
veiledning i åndelige og praktiske spørsmål. Slik ble han kontaktpunktet, «limet» som knyttet vennesamfunnene sammen. Vennene opplevde at de stod i et fellesskap og arbeidet mot et felles mål. Han møtte
dem personlig og på det personlige plan. Han satte seg inn i deres
arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver. Derfor kunne han veilede og
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motivere dem til ny innsats. Til tross for store avstander og dårlig
kommunikasjon mellom de mange haugianske virksomhetene, kom
Hauge på besøk når han var i distriktet.
Samtalen med den enkelte var et kjennetegn ved Hauges lederstil.
Han brukte tid sammen med den enkelte, og samtalen dreide seg mye
om vedkommendes livssituasjon, hvordan han hadde det på jobben og
hjemme, men ikke minst hvordan det stod til med hans åndelige liv.
Den hypereffektive lederskikkelsen gav mye av sin tid til enkeltmennesket og skapte derfor en forståelse rundt seg om at den enkelte
betydde noe for helheten. De som fikk oppleve ham slik, møtte en
leder med kunnskap og forståelse for deres egen arbeidsoppgave, som
gav oppmuntring og oppmerksomhet til sine medarbeidere og på den
måten skapte arbeidsglede og arbeidslyst. Denne nærheten som slik
ble skapt mellom leder og ansatte resulterte ofte i økt tillitsforhold, en
større selvtillit og en styrket bevissthet om felles ansvar for resultatet.
Her ligger et viktig element i det vi kan kalle Hauges ledelsesfilosofi.
Mange mennesker slet under vanskelig kår i Hauges samtid, og de
hadde små forutsetninger for å greie seg i livet. Hauge poengterer derfor sterkt at hans venner skulle prioritere de svake i samfunnet. Denne
tanken bygger på et bibelsk menneskesyn og er knyttet til Hauges
overbevisning om at mennesket er skapt til å ta ansvar for hverandre.
Tjenersinnet og tjenesteoppdraget skal gjennomsyre holdningen til
vår neste. Dette gjelder også i den enkeltes arbeidssituasjon. Følelsen
av maktesløshet resulterer i tap av arbeidslyst og arbeidsinitiativ.
Opplevelsen av at noen er villig til å gi en hjelpende hånd, gir ofte
trygghet og motivasjon. En arbeidsplass som preges av åpenhet og
hjelpsomhet, vil ha større muligheter til å lykkes med sine oppgaver
enn virksomheter der individualistiske og egoistiske holdninger preger arbeidsmiljøet. Faren er ofte at den enkelte kan bli mer opptatt av
å trygge sin egen økonomiske stilling og status i arbeidsfellesskapet
enn av fellesskapets beste.
I sin lederrolle betraktet Hauge seg som tjener, og i flere sammenhenger snakket han om at hans kallsoppgave var å tjene Gud og sin
neste. Medarbeiderne merket at han var til for dem. Dette motiverte
dem til å gjøre en ekstra innsats i arbeidet for Guds rike og også med
de praktiske virksomhetene som Hauge mente de skulle sette i gang.
Derfor ble hans form for lederskap krevende for vennene hans, fordi
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de måtte yte noe igjen. Hans tjenende lederskap utløste en naturlig lyst
og trang hos dem til å gjøre sitt beste. Med tydelig relevans til lederen,
viser han til skriftens ord om at «Den største er alles Tiener».161
En leder som vil være til for sine ansatte, og som inntar en tjenende
holdning overfor dem, vil vinne tillit og respekt. Det tjenende lederskap forutsetter at man setter enkeltmennesket foran økonomisk vinning. At en slik holdning virkelig preget flere av de haugianske bedriftene, kan vi blant annet se av at de ansatte både ulærd ungdom og
funksjonshemmede.
For Hauge var arbeid en velsignelse og en dyd, mens dovenskap var
en last man måtte unngå. Hauge hadde et optimistisk syn på arbeidet.
Man skulle ikke se på arbeidet som en plikt, men være takknemlig
fordi man hadde noe å gjøre. En slik grunnholdning ville skape lyst til
å gjøre noe nyttig, ikke bare for ens egen skyld, men også for andre.
Arbeidslivet på Hauges tid bar preg av lange arbeidsdager og hardt
arbeid. Mange opplevde at de ble utnyttet. Hauge reiser her en værvarsom-plakat der han påpeker faren med å tøye menneskets tåleevne
til yttergrensene, og sier at man skal
«Ikke fordre for meget eller legge større Byrder paa, end ens
Medbroder formaar bærer».162

Denne tankegangen preget de haugianske virksomhetene, og Hauge
var svært tydelig når han understreket faren med å forbruke den menneskelige ressurs i den ene hensikt å forbedre bedriftens resultater. Det
synes som om Hauges ord har like stor aktualitet i dag. Enhver leder
med ansvar for andre mennesker bør legge seg Hauges advarsel på
minne. Mennesket er ikke et råvare som det skal tynes mest mulig ut
av. Mennesket må pleies og hegnes om for at det skal kunne vokse og
frambringe noen av sine beste kvaliteter. Tas det ikke hensyn til dette,
blir resultatet utbrenthet og tap av arbeidskraft.
Det er ikke godt for menneskene bare å bli vurdert som arbeidskraft. Det er nærliggende å spørre om mange opplever arbeidslivet på
den måten i dag. Kravet fra arbeidsgiver om å vise ståpåvilje for å yte
topp resultater og få god inntjening, blir for mange en tung byrde å
bære, selv om mulighetene for opprykk og høyere lønn kan virke fristende. En slik holdning gir vanligvis kortsiktig gevinst for begge par155

ter. Skal man ta Hauges betraktninger på alvor, må den ensidige
bedriftsøkonomiske tenkningen vike til fordel for et menneskesyn
som vektlegger enkeltmenneskets verd og behov for tilpasset arbeid.
Hauge formaner sine venner til å vise skjønnsomhet overfor sine medarbeidere og ikke gi dem tøffere oppgaver enn de klarer å mestre.
Den enkelte arbeidstaker har på sin side et ansvar for å utføre nyttig
og godt arbeid. Selv var Hauge et forbilde i så måte. Noen vil kalle
Hauge for arbeidsnarkoman, og sant nok var det få som ville makte å
følge hans arbeidstempo og lange arbeidsøkter. Men han viste veg, og
han var klar over eksemplets betydning, både i positiv og negativ lei.
Hauge mente at gode forbilder hadde mye sterkere virkning enn
mange ord og formaninger. Han minner titt og ofte sine venner om at
arbeidet ikke er en belastning, noe man bør prøve å unngå, men at det
er til «velsignelse»163 og til gagn for dem selv og for samfunnet.

KAPITTEL 10

Mennesket og naturressursene

Utnytting av naturressursene

D

agens utfordringer når det gjelder miljø- og naturvern gjelder
store prinsipielle spørsmål, ikke så ulike de spørsmål som
Hauge stod overfor. Utnyttes naturressursene så kraftig at det går utover naturens tålegrense? Skjer det på bekostning av generasjonene
som kommer? Forsøples natur og luft i så stor grad at det kanskje ikke
vil la seg gjøre å reparere skadene? Er det de økonomiske prioriteringene som alene legges til grunn for matvareproduksjon? Hvordan går
det når forskningen manipulerer med naturens egne gener for å få dyr
og planter til å gi mer og «bedre» matprodukter?
Store inngrep i naturens økosystem kan gi fatale følger. På flere
områder stilles det spørsmål om ikke de etiske grensene er passert for
lengst når det gjelder hvordan man forvalter skaperverket. Det er
maktpåliggende å fokusere på at miljøet med sine begrensede ressurser
er et globalt ansvar og derfor menneskehetens felles anliggende. Aldri
før i historien har vi vært så avhengige av hverandre på vår klode.
Vitenskapsmenn fra ulike deler av verden har lenge ropt et varsku.
Jorda vil ikke være i stand til å tåle den rovdrift og forurensning som
særlig den vestlige verden med sitt overforbruk forårsaker. På forskjellig vis blir vi minnet om at vi ikke helt ut har forstått sannheten i
at mennesket er avhengig av naturen, og at naturen er avhengig av
hvordan mennesket forvalter den. Vår livsform innebærer en rovdrift
på jordas ressurser som tøyer dens tålegrense til det ytterste. Samtidig
påviser forskerne at de rike blir enda rikere, mens de fattige blir enda
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fattigere. Predikanten og virksomhetslederen Hans Nielsen Hauge
ville ha kritisert denne utviklingen, men framfor alt ville han ha satt
fingeren på den egoistiske holdningen som ligger bak utviklingen.
Jordas ressurser er begrenset. Matvareknapphet i verden tilsier en
sterkere bevissthet om ressursforvaltning og fordeling av godene. I
valget mellom hensynet til miljøet og ønsket om rask økonomisk
gevinst, er det ofte det siste som vinner fram. Med vitenskap og teknologi har vi oppnådd mange fordeler, men samtidig kan det ikke underslås at de dominerende produksjons- og forbruksmønstrene i industrisamfunnene er i ferd med å forandre klimaet, bryte ned viktige ledd i
økosystemet og ødsle med naturressursene. Det er i dag mer enn noen
gang nødvendig med en global innsats for å få bukt med forurensing
av luft og vann og for å ta vare på mangfoldet i naturen slik at den vil
være bærekraftig og gi livsgrunnlag også for kommende generasjoner.
Å forvalte naturressursene vil alltid være en utfordring. Alt liv har
en tålegrense. Mennesket har sin tålegrense og kan få problemer med å
fungere hvis det over tid tøyer sine egne grenser til bristepunktet.
Også livet i naturen har en tålegrense. Overskrides den, kan det ta lang
tid å reparere det ødelagte. Tar man ikke forvalteransvaret på alvor,
kan det føre til ubotelig skade på naturen, mennesket og samfunnet.
Forbruksmønsteret i de rike landene truer livsbetingelsene på jorda.
Det antydes at hvis alle land skulle slippe ut like mye CO2 per innbygger som Norge, ville man ha bruk for fem planeter. Vi må derfor våge
å se kritisk på våre egne forbruks- og produksjonsmønstre, både i eget
land og sammen med andre vestlige land, og ha politisk mot til å foreta
de nødvendige endringene. Globaliseringen er en del av vår hverdag.
Den teknologiske utviklingen har lagt forholdene til rette for dette.
Globaliseringen kommer til syne innen teknologi, økonomi og kultur,
og er selv et resultat av åpnere samfunn og utvidet kontakt mellom
landene. Dette gjelder særlig innen handel, produksjon og finanstransaksjoner, gjerne kalt den globale økonomi.
Tore Linné Eriksen hevder i artikkelen «Globaliseringen: Vinnere
og tapere» at «globaliseringen er som en naturkraft, den er irreversibel
og representerer en frigjørende markedsliberalisme som har seiret en
gang for alle».164 Eriksen hevder at globaliseringen er noe mer enn et
målbart fenomen. Det er en ideologi der faren for vektlegging av egne
profitthensyn ligger snublende nær og utfordrer tanken om en solida158

risk holdning. Resultatet viser seg i dag ved at kløfta mellom de rike og
fattige land bare utvides – ja, utvidelsestakten har faktisk skutt fart de
siste årene. I denne økonomiske sfæren bygges det murer mellom dem
som har kapital, og dem som faller utenom, en utvikling som i økende
grad produserer skiller og ulikheter i verdenssamfunnet.
To eksempler:
– Ifølge en forskningsrapport fra miljøorganisasjonen Framtiden i
våre hender, tjener Norge tre til fire milliarder på en betydelig redusert råvarepris fra u-land.
– Tanzania må ut med åtte ganger så mye til å tilbakebetale gjeld som
de bruker på grunnutdanning for befolkningen.
Den stadig økende forskjellen i velstandsutviklingen mellom den rike
og den fattige del av verden er blitt et etisk dilemma. Enkelte hevder at
man ikke kan gjøre noe med denne skjeve økonomiske utviklingen,
fordi den har en egen innebygd akselererende kraft i seg selv. Er det
slik at globaliseringen er ideologisk forankret, slik Eriksen hevder, har
dette med holdninger å gjøre, men holdninger kan endres ved å sette
fokus på de moralske og etiske sidene ved problemet. Om man skal
lykkes i en snuoperasjon nasjonalt og globalt, vil det holdningsskapende arbeidet rettet mot enkeltmennesket og politisk ledelse være
avgjørende.
I dag taler politikere, forskere og miljøorganisasjoner høyere og
tydeligere om naturens egen tåleevne og nødvendigheten av å tilstrebe
en mer rettferdig fordeling av ressursene. Her har særlig De forente
nasjoner vært en pådriver. På basis av Brundtland-kommisjonens miljørapport, som ble lagt fram i 1987, har FN har i dag et globalt miljøengasjement. I august 2000 ble Verdensdeklarasjonen (the Earth Charter) lansert.165 Denne bygger på FNs menneskerettighetserklæring, og
målet er at deklarasjonens visjon og mål skal spres til private og offentlige organisasjoner, inkludert regjeringer, over hele verden.
Av charterets generelle prinsipper kan nevnes at vi må:
– respektere jorda og biologisk mangfold
– ta vare på menneskeheten gjennom forståelse, innlevelse og kjærlighet
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– bygge opp demokratiske samfunn som er basert på medvirkning og
som er rettferdige, bærekraftige og fredelige
– ta vare på jordas rikdommer og skjønnhet for nåværende og framtidige generasjoner
Deklarasjonen understreker noen av de samme prinsipielle holdningene om forvaltning som man finner i Bibelen. Begge steder tar man
avstand fra kortsiktig utbytting av skaperverket. Mennesket skal
bruke det skapte og benytte det til beste for seg selv, for medmennesket og for kommende generasjon. Dette felles ansvaret må være grunnleggende i all forvaltning. Derfor er det globale miljøet, med sine
begrensede ressurser, menneskehetens felles anliggende.
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har over flere år vært
opptatt av dilemmaet omkring miljø og etikk. Det stilles spørsmål om
det er mulig å kombinere næringslivets behov for fornyelse og utvikling med krav om konsekvensvurderinger i forhold til miljøutfordringene. En miljøkonsekvensvurdering må bli like naturlig å legge inn
i bedriftsplanleggingen som den økonomiske konsekvensutredingen.
Følgen av dette vil da bli at bedriftens miljøetiske hensyn i sterkere
grad må ta hensyn til enkeltmenneskets arbeidssituasjon, til hvordan
nærmiljøet opplever bedriften, og om bedriften oppfyller de lovpålagte miljøkrav. Ved å utvikle interne bærekraftige planer for det
interne og eksterne miljøet, vil en bedrift vise at den tar framtidas
miljøetiske krav på alvor. En slik vilje til å heve den miljøetiske standard vil på sikt kunne gi bedriften fortrinn i markedet.

Matvareproduksjon
Vinteren 2001 ble flere europeiske land rystet av den særdeles smittsomme dyresykdommen munn- og klovsyke. Storstilt nedslaktning av
storfe på alle infiserte gårdsbruk ble iverksatt. Som en følge av denne
dyretragedien kom det krav om en grundig undersøkelse av årsakssammenhengen til sykdommen. Forbrukerne ville ha en bedre og
tydeligere merking av matvarene, særlig kjøttprodukter, og med informasjon om opprinnelsesland og hvilken gård kjøttet kom fra. Debatten i etterkant har dreiet seg om årsaken til at slike dyresykdommer
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oppstår i høyt utviklede land, og om hvilke tiltak man bør sette i verk
for å unngå at lignende skal skje igjen.
En av de tingene som det settes fokus på i denne sammenheng, er
den effektiviseringen som har funnet sted i landbruket. Storskalalandbruket eksisterer i de fleste europeiske land. Et stort antall dyr oppholder seg på forholdsvis små områder med heller små bevegelsesmuligheter. Det blir benyttet preparater som tilføres dyrene for at de
skal vokse fortere og produsere mer. Husdyrholdet tar mer form av en
type fabrikkproduksjon. Ut fra økonomiske hensyn framprovoseres
produksjonsformer i landbruket som er i strid med de naturgitte
forutsetningene dyrene har.
Dette aktualiserer spørsmålet om dyrehelse og dyrevern. Derfor
fremmes tanken om endrede produksjonsformer, mindre enheter og et
landbruk som er mer tilpasset naturens egne forutsetninger. Stadig
flere av dagens forbrukere er opptatt av at mat er produsert tilpasset
naturens egne forutsetninger, og at de kan velge matvarer basert på
økologiske dyrkingsmetoder. Matvaretrygghet er et forbrukerkrav
som må tas på alvor. Det er myndighetenes ansvar å legge forholdene
til rette for at denne blir ivaretatt på en betryggende måte. Slike
endringer vil nødvendigvis bety høyere matvarepriser. Men det kommer stadig flere signaler om at en økende andel av forbrukerne foretrekker at maten er trygg, og at den er merket slik at man kan se hvilket land og hvilken produksjonsenhet den kommer fra. På den måten
kan forbrukerne gjennom sine innkjøps- og matvaner være med å
påvirke produksjonsprosessen.
Det blir hevdet at verdensmarkedet i årene framover vil ha et stort
behov for fisk og fiskeprodukter. Oppdrettsnæringa selv ønsker grønt
lys fra myndighetene for en framtidig satsing. Faren er at forskningen
bare rettes inn mot mulighetene, og at man glemmer å fokusere på
farene og usikkerheten som kan ligge i en storstilt fabrikkproduksjon
av havfisk. Fiskeoppdrett vil bli en vekstnæring i årene som kommer.
Det er viktig å møte utfordringene mest mulig i forkant. Derfor er det
nødvendig at det så tidlig som mulig blir satt inn betydelige midler til
forskning som kan gi svar på hvilke forholdsregler man bør ta for å
unngå mulige miljøproblemer.
Mennesket er satt til å høste av naturens rikdommer, også havets.
Men utnyttingen må skje innenfor en forsvarlig ressursforvaltning og
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ikke slik at den økonomiske gevinsten blir et overordnet prinsipp.
Gjør man det, står man i fare for å skade det økologiske systemet i
havet.

Fordeling av naturressursene
«Bedrifter som ønsker å overleve og vokse i den globale økonomien, må
respondere på store sosiale og miljømessige trender som får betydning for markedet».166

Uttalelsen er hentet fra en rapport om framtidig handel utgitt av The
United Nations Environment Programme (UNEP), World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD) og the World
Resources Institute (WRI). Her presenteres på en grundig måte framtidsmarkedet. Rapporten er den første i sitt slag som ser økonomi,
miljø og sosiale forhold i sammenheng som et viktig hele for markedstilpasning. Det vises til hele 19 trender som vil få betydning for handelen i framtida. Rapporten slår fast at framtidsmarkedet vil komme til å
favorisere handelsforetak som går inn i et bredt samarbeid med regjeringer og andre sivile organisasjoner for å bedre de livsvilkårene menneskene lever under. Skal den framtidige handel ha gode framtidsutsikter, må det miljømessige og sosiale perspektivet være en del av
arbeidet med å skaffe seg markedsandeler. Denne etiske dimensjonen
vil kunne føre til at de ensidige bedriftsøkonomiske hensyn etter hvert
må vike plass for en mer solidarisk forvaltningstanke med sterkere
vektlegging av en mer rettferdig fordeling av ressursene.
Man har lenge vært klar over at arbeiderne og vareprodusentene i de
fattige opprinnelseslandene har vært taperne i forhold til mellomleddene og de store handelskjedene. Eksempelvis tjener bananarbeiderne
i Ecuador litt over en halv øre per kilo bananer de plukker. Arbeidere
på sjømat- og hermetikkfabrikker i Thailand tjener om lag 35 kroner
dagen.
Skjevheten i forholdet mellom den pris eller lønn som arbeiderne i
opprinnelseslandene får, og det som kundene må betale i forretningene i de rike landene, var bakgrunnen for at Initiativ for Etisk Handel
ble lansert i Storbritannia i 1998.167 På kort tid fikk ideen gjennomslag
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i mange land, og fikk også innpass i Norge i november 2000 gjennom
et samarbeid mellom Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon (HSH), COOP Norge, Landsorganisasjonen (LO) og Kirkens
Nødhjelp. Målet er at norsk handel skal legge til rette for at norsk
import bidrar til en sunn sosial og økonomisk utvikling i de landene
der varene blir produsert, og at flere av de store matvarekjedene blir
med. Initiativ for Etisk Handel (IEH) setter også krav til valg av vareleverandører i produsentland. De skal bidra til en sunn økonomisk og
sosial utvikling.
Et kritisk blikk rettes mot forholdene på arbeidsplassen. Blant annet
settes det krav til at barnearbeid unngås, at det gis rett til fagorganisering, at det ikke er noen form for tvangsarbeid, ingen diskriminering
basert på rase, kjønn, religion, og at arbeideren får en rimelig lønn til å
leve av. Utover kravene til selve arbeidsplassen kreves det at produksjonen ikke bidrar til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlaget for
befolkningsgruppene i området og at lokalbefolkningens eiendomsrett
skal respekteres, og at produksjonen ikke medfører betydelige miljøskader. Handelskjeden COOP Norge, som er medlem av IEH, lanserte i mai 2002 salg av «etiske bananer» i 21 varehus rundt omkring i
landet. Bananprodusentene i Oro Verde i Costa Rica får mer for
varene sine, det går mindre til mellomleddene, mens kundene må
betale vanlig pris.
En annen tilsvarende internasjonal bevegelse er Max Havelaar.168
Elefantlogoen er å finne på alle Max Havelaar-produktene, av disse er
kaffe det mest kjente. Av andre vareslag kan nevnes te, bananer og
appelsinjuice. Organisasjonen arbeider for likhet og rettferdighet for
fattige vareprodusenter i u-land. I ordningen inngår det en langsiktig
avtale mellom importører og produsentenes organisasjoner som minsker sårbarheten overfor varierende priser på verdensmarkedet. På den
måten kan de bedre planlegge framtida. De kostnadskrevende mellomleddene mellom produsent og forbruker blir redusert, og bøndene
får direkte adgang til vestlige markeder gjennom sin egen organisasjon. Det settes krav til at deler av den økte lønnsomheten skal gå til å
utvikle mer miljøvennlige produksjonsformer og til bedring av de
sosiale forholdene arbeiderne lever under. Initiativ for Etisk Handel
(IEH) har langt på veg de samme intensjoner for sin virksomhet.
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Varemerket til Max Havelaar.

The Body Shop representerer også en motkultur innen internasjonal
handel. De har spesialisert seg på kosmetikkvarer og står for mye av
den samme tenkningen som Initiativ for Etisk Handel og Max Havelaar. I sin forretningspraksis vektlegger de å skape bedre leveforhold
ved å kjøpe varer direkte fra sosialt og økonomisk marginaliserte samfunn. Anita Roddick, som er The Body Shops initiativtaker og grunnlegger, mener at vestlige handelskjeder bør intensivere og øke innkjøpene av varer fra fattige og underutviklede land for på den måten å
løfte disse folkene fram til et bedre liv. Bedre utdanning for kvinner og
menn er også et viktig satsingsfelt i de landene som The Body Shop er
involvert i med sin handel. For kvinnene har dette fått stor betydning.
Mange opplever gjennom økt utdanning en frigjøring fra gamle innarbeidede tradisjoner. En indiansk kvinne fra Mexico med erfaring fra
dette arbeidet uttaler at «i mitt lokalsamfunn øker tilliten mellom
menn og kvinner daglig. Tidligere var det bare menn som snakket
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under møtene. Nå ser det ut til at ting endres. Nå er det vi kvinner som
snakker mest. Det er fint å se hvordan kvinnene våkner opp etter så
mange år».169
The Body Shop har også gått foran i protesten mot å teste ut kosmetiske produkter på dyr fordi de mener at slik testing er moralsk og
vitenskaplig forkastelig. The Body Shop har her vist veg ved å sette en
etisk standard for utprøving av kosmetiske produkter.
Eksemplene Max Havelaar, Initiativ for Etisk handel og The Body
Shop viser at en etisk bevisstgjøring er under utvikling og har framgang. Det tas initiativ til å legge til rette for en mer langsiktig forvaltning av naturressursene. Det settes fokus på en mer rettferdig handel
der de økonomiske ressursene i større grad tilfaller de fattige arbeiderne og bøndene i opprinnelseslandene. Disse initiativene kan i
utgangspunktet fortone seg som formidable og urealistiske, fordi de
store handelsblokkene og Vestens storindustri dominerer og styrer
storparten av handelen i verden.
Nytt i tiden er at trendforskere innen bedriftsliv, økonomi og i FNsystemet faktisk understreker at framtidsmarkedet vil favorisere
bedrifter og virksomheter som tar miljømessige og sosiale hensyn.
Dette lover godt for at flere slike internasjonale initiativ med tilsvarende visjoner som Max Havelaar, The Body Shop og Initiativ for
Etisk Handel etter hvert kan vinne fram.

Hans Nielsen Hauges tilnærming til problemet
«Den bøiede Skikkelse med det bleggule Ansigt kunde man ofte se vandre sagte
over Bredtvedts Jorder. Han pleiede ved saadanne Leiligheder gjerne at tage sin
lille Søn ved Haanden, vise ham Markens Blomster og tale til ham om Herrens
Kjærlighed.»170

Bangs skildring tegner et vakkert bilde av den aldrende og syke Hauge
som tar sin sønn i hånden og deler med ham gleden over å oppleve
naturens skjønnhet. For Hauge var naturens skjønnhet en Guds gave
til menneskene. Mennesket har skaperverket til låns fra Gud, og har
derfor ansvar for å gi det videre til kommende generasjoner. Derfor er
det avgjørende at disse godene blir forvaltet ut fra et langsiktig per165

spektiv. Den omvandrende predikanten, som hadde sett det meste av
Norge med sine svært varierende natur- og ressursmessige forhold,
hadde øye for mulighetene for framgang og utvikling som naturressursene gav. Derfor veiledet han sine venner, mange av dem var bønder, til å utnytte jorda bedre, forbedre redskapene sine og sette oppsparte penger inn i virksomheter som gav arbeid til ledige hender. Men
et viktig korrektiv i dette utviklingsarbeidet var hensynet til naturens
egen tåleevne. Hauge stod for det vi kan kalle en bærekraftige utvikling, og han var slett ikke nådig i sin omtale av personer som i grådighet utnyttet naturressursene kun til egen fordel.
Inspirert av Bibelens forvaltningstanke, peker Hauge i sine skrifter
på at det er en hellig oppgave å hegne om den orden som finnes i skaperverket, og ikke ut fra egoistiske hensyn iverksette tiltak som skader
«Skaberens Orden».171
Dagens problemstillinger er nødvendigvis forskjellige fra dem
Hauge stod overfor, men dypest sett handler de om noe av det samme.
Mange av skriftene hans viser at han allerede for 200 år siden la vekt på
tilsvarende tanker som dem vi her har gitt eksempler på. Han motiverte vennene sine til å skape arbeidsplasser for at folk skulle få seg
arbeid og tjene penger til livets opphold. Men han var hele tiden opptatt av at ressursene, både de menneskelige og naturens egne, skulle
brukes med respekt for den innebygde tålegrense. I tillegg så han
behovet for langsiktighet i forvaltningen av natur og kapital.
Som vi flere ganger har påvist, var han opptatt av at den enkeltes
evner og anlegg skulle brukes, at man skulle investere kapital i virksomheter som kunne gi nye arbeidsplasser. Derfor snakket han om å
«aagre med sitt Pund». Man skulle drive sitt gårdsbruk, sin handel og
annen virksomhet for at det skulle gi avkastning. Overskuddet skulle
man bruke til å bedre sine egne livsvilkår, men også til glede og nytte
for nesten og for fellesskapet.
Men Hauge visste at det ikke uten videre var naturlig for mennesker
å tenke og handle på denne måten. Derfor var han hele tiden opptatt av
at motivasjonen hos den enkelte, selve det overordnede prinsipp for all
slik ressursforvaltning måtte ligge i kjærligheten til Gud og nesten. Alt
skulle skje til «Guds Ære» og til «Næstens Nytte». Han advarte sine
venner mot egoismen som han betraktet som en trussel mot fellesskapet. Når han snakket om at «vi bør vogte os for alt Skiien af Ærgierrig166

hed og Egennytte»,172 rettet han pekefingeren like mye mot sine egne
åndsfrender, som mot borgere, embetsmenn og storbønder. Et menneske som styres av jaget etter penger og ting, blir aldri fornøyd. «Jo
mer de faar, jo mer attraar de,» skriver han.173
Hauge understreker ofte at menneskene har et guddommelig oppdrag til å fordele jordas goder rett slik at nesten får det han trenger og
ikke går til grunne. Han mener faktisk at det ligger en lov nedlagt i
skaperverket selv mot utnytting og utbytting. Derfor kan han skrive
rett ut at «Skaberens Orden er nedlagt i Naturen».174
Et av de virkelig store globale miljøproblemene i dag er uthuggingen av regnskogene, klodens kanskje mest verdifulle naturtype.
Hvert år i 1990-årene forsvant så mye av denne skogen at det tilsvarte
halve Norges areal! Den verdifulle skogen ryddes for å gi plass for
gigantiske plantasjer og store kvegrancher. Forbrukermønsteret i
Vesten er den bakenforliggende årsaken. I denne situasjonen ville
Hauge ha talt et alvorlig ord om at vi har fått naturen til låns. Mennesket eier ikke jorda og naturressursene. «Jorda og det som fyller den,
verden og de som bor i den, alt hører Herren til» (Sal 24,1). En slik
holdning setter grenser for naturforvaltningen og utfordrer oss til å
sette hensynet til mennesket først fordi vi er avhengige av naturen og
dens rikdommer for å leve. Og det gjelder ikke bare de som lever nå,
men også kommende generasjoner. Hauge er utrolig aktuell og forut
for sin tid når han med nesten profetisk alvor anklager dem som på
hans egen tid uhemmet utmattet jorda og plyndret skogen. Han klandrer dem for at de
«ikke har seet paa andet, en hvorledes de kunde opsvinget sig i Pragt og overdaadigt Levnet, udhuget Skaavene og udmatet Jorden paa nogle Aar, eller
tænkt, det er nok i sin Tid, agtet ikke paa Efterkomere».175

Som forvaltere så Hauge på menneskene som Guds husholdere med
ansvar for å bruke Guds gaver til nestens beste også i de kommende
generasjoner. Ut fra Hauges syn var det derfor nødvendig for en god
husholder å være ydmyk, ikke ta seg selv til rette og gå til oppdraget
med en tjeners sinnelag. Bare slik kan forvaltningen av «Verdens
Gods» bli en tjeneste for Gud og medmennesker som sikrer menneskenes framtid i et langsiktig perspektiv.
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Men jordas ressurser skal ifølge Hauge ikke bare forvaltes, men også
fordeles. De vestlige demokratiers vektlegging av den individuelle frihet svekker fellesskapstanken og den solidariske fordelingen av
godene. Hauge sluttet aldri med å understreke at den som hadde,
skulle dele med den som ikke hadde. Det var en uttalt målsetting i de
haugianske virksomhetene at de skulle tjene medmennesker og hjelpe
andre til bedre levekår.
Nestekjærligheten og brorskapstanken lå til grunn for alle typer
fellesskap innen Haugebevegelsen: for nettverket mellom de ulike
haugianske virksomhetene, for livet i vennesamfunnene og de solidariske holdningene og det sosialetiske ansvaret som «vennene» praktiserte i naboskap og nærmiljø. Hauge bebreider ikke dem som arbeider
for å trygge sitt eget livsgrunnlag. Det er ikke rikdommen i seg selv
han vil til livs. Det er nødvendig å sikre vekst i bedriftene. Men det
alvorlige dilemmaet oppstår når den menneskelige lidenskap og begjær
tar overhånd. Det skjer når mennesket aldri blir fornøyd, men stadig
vil ha mer. Ofte vil dette skje på bekostning av andre. Hauge var overbevist om, og han formulerte det med styrke i sine brev og bøker, at de
velstående haugianerne skulle gi av sin rikdom til de fattige, og først og
fremst skaffe dem et ærlig arbeid. Hjelp til selvhjelp var det overordnede prinsippet.
FNs landbruksorganisasjon FAFO fastslår at retten til mat er en
menneskerett. Dette ville ha fått Hauges fulle tilslutning. Men han
ville også trolig ha vært enig med dem som i dag hevder at vår tids frihandel og markedsliberalisme er årsaken til at mange utviklingsland
ikke klarer å brødfø seg selv. Sultproblemene i verden kan ikke løses
ved at de fattige får kjøpe sterkt subsidierte matvarer fra USA og
Europa. Hauge ville i stedet ha hjulpet dem med midler og råd til å
satse på egen matproduksjon ut fra egne naturgitte forutsetninger.
Men han ville helt sikkert også ha satt krav til mottakerne om flittighet
i arbeid og egeninnsats. Det var en kristenplikt å hjelpe mennesker
som led, men helst skulle hjelpen gis som hjelp til selvhjelp. I et brev til
vennene oppfordrer han dem til å
«giøre Sammenskud eller laane og hielpe til Et og Andet, Fabrickers Opreisning
med nyttige Brug, som da den Fattige kan have ved sin Sved at Æde Brød af».176
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I de fleste samfunn er de sosiale forskjellene store fordi godene er
skjevt fordelt. Det globale perspektivet var ikke på samme måte aktuelt på Hans Nielsen Hauges tid, men han observerte Forskjells-Norge
på 1800-tallet og hadde et klart syn på hvordan han selv og vennene
hans skulle forholde seg til den urettferdighet som lå i at noen hadde
mye og andre hadde lite eller ingenting. Når Hauge snakker om at det
enkelte mennesket skal være til hjelp for sine medmennesker, har han
fellesskapets interesser i tankene. Men her må mennesket selv være
handlingsbevisst i det å ville gjøre noe godt for sine medmennesker.
Hauge setter søkelyset på viljen når han skriver:
«Vi kan, og især bør, legge Vind paa at beholde eller leve i Villien til at giøre
Godt eller gavne og tiene vaare Medmennesker.»179

En slik vilje til handling har også en videre dimensjon som går ut over
de nære sosiale relasjoner i bygd eller by. Det dreier seg også om vårt
ansvar for mennesker i andre land. Dette utdyper Hauge i et avisinnlegg som han skrev på Jylland i 1804, der han sier at
«Det ene Land skulde være det andet til Hielp».178

Skulle Hauges prinsipielle tenkning overføres til en global sammenheng, ville det føre til dramatiske endringsprosesser i de økonomiske
systemene som i dag domineres av sterke handelsorganisasjoner og
multinasjonale selskaper. Å legge inn denne etiske refleksjonen i de
multinasjonale handelsavtalene ville flytte fokuset fra egoistiske handelspolitiske hensyn til et mer solidarisk perspektiv på handel og markedsadgang for de fattigste nasjonene i verden. Mye tyder på at det er
nettopp det som skjer i dag innen bevegelser som for eksempel Initiativ for Etisk Handel og Max Havelaar-ordningen.
Hauges prinsipielle tenkning den gang harmonerer nokså forbløffende med tankene til The Body Shops grunnlegger når hun sier: «Som
kjøper ser man hva man kan gjøre for livsopphold, men man ser også
ringvirkningene, bidraget til samfunnet og det dreier seg om selvrespekt. Dette er kjernen i disse økonomiske utviklingsinitiativene.»
Den samme tilnærming til problemet har Hauge når han poengterer
at økonomisk uavhengighet styrker menneskets selvfølelse og gjør det
169

i stand til å videreutvikle virksomheter som igjen gir nye arbeidsplasser, til glede for seg selv og andre.
I dag ville Hauge manet til ydmykhet i forhold til jorda og de
utfordringene den gir oss om god forvaltning og rett fordeling. Han
ville advart oss mot å tro at vi kan redde verden bare ved hjelp av ny
kunnskap og tekniske landevinninger. Jordas framtid står faktisk i fare
dersom vi ikke tar på alvor de grunnleggende menneskelige forutsetningene. Vi har kommet langt innen bioteknologi og manipulering av
genetiske egenskaper både hos dyr og planter. Tiden er for lengst inne
til å ta ad notam Hauges formaning om at vi skal «bruge Verden, ikke
misbruge den».179 Under et slikt utsagn ligger en forpliktelse på noe
som er større enn mennesket selv og som sprenger vår egen fornuft og
muligheter. Framtiden ligger ikke i våre hender, men i Guds. Vi forvalter Guds skaperverk så lenge han vil. Og så lenge vi forvalter det,
må vi gjøre det etter den orden som Skaperen har lagt ned i naturen.
Motsetningen til ydmykheten er hovmodet. Dypest sett er det den
største synd mot Gud og også den største fare i forhold til framtidens
forvaltning av naturen. Hauge kjente selv til hovmodets fristelser. Han
var klar over sine helt spesielle evner som åndelig leder og foregangsmann og måtte kjempe med Gud for å bevare ydmykhetens gave, til
beste for dem han var satt til å tjene.
Kanskje ligger Hans Nielsen Hauges utfordring til oss først og
fremst på dette planet. Stilt overfor vår tids kolossale utfordringer når
det gjelder å ta vare på jordas ressurser, og med all den kunnskap og
alle de tekniske hjelpemidler som står til vår disposisjon, ville han
paradoksalt nok ha advart oss mot en for sterk tro på egen fornuft og
teknikk. Han vil ha stilt menneskelige verdier i sentrum. Vår forvaltning skal tjene mennesket og fremme dets livsvilkår. Til dette hører
respekten og ydmykheten overfor naturens mangfold og skjønnhet,
dens lovmessighet og finstemte økologiske balanse og sårbarhet. Bare
dersom denne holdningen blir lagt til grunn og får styre menneskets
forvaltning og utnytting av jordas ressurser, kan vi ha håp for jorda og
de kommende generasjoner.

KAPITTEL 11

Mennesket og samfunnet

Savnet av fellesskap

I

Vestens velferdssamfunn er målestokken på et vellykket liv for
mange blitt de materielle goder de kan oppnå. Som den gang
Hauge levde, er de fleste mennesker opptatt av å tilegne seg materielle
fordeler i livet. I dagens samfunn resulterer dette i et stadig jag etter
mer til seg og sine, mens ansvaret for fellesskapet svekkes.
De siste tiårene har man sett utvikling i retning av at enkeltmennesket i større grad vil ha rett til å realisere seg selv og mulighet til å leve
et fritt og selvstendig liv. Dette har vist seg å være et tveegget sverd.
Det har styrket individualiteten og fremmet verdier som god selvfølelse og trygg selvtillit. Men samtidig har det forsterket individualistiske holdninger og svekket betydningen av å bygge fellesskap. I Vestens velutviklede og moderne samfunn får de fleste mennesker oppfylt
sine materielle behov og individuelle frihet, men likevel preges mange
av en knugende tomhetsfølelse og ensomhet.
Både privatliv og arbeidsliv bærer preg av et høyt og akselererende
tempo. De sosiale rammene rundt arbeid og arbeidsplass kan gå i stykker over natten. Vi flytter mer på oss enn tidligere, og kontinuiteten i
livet brytes opp. Moderne økonomisk målstyring fører til at arbeidsplasser rasjonaliseres bort og effektiviseringstiltak settes i verk med
påfølgende krav om høyere arbeidstempo. Det igjen fører som oftest
til fravær av tid for fellesskap og omsorg.
Vår tid mangler de riktige prioriteringer for enkeltindividet i nød.
Selvopptatthet og travelhet er noen av symptomene på det moderne
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samfunnet. Overalt opplever enkeltmennesket ensomhet, det å ikke bli
sett eller verdsatt. I arbeidsliv, i hjem og skole, i samfunnslivet utvikler
denne ensomheten seg til skade både for den det gjelder og for fellesskapet man er en del av. Den største og viktigste motiveringsfaktoren i
arbeidslivet i dag er at medarbeideren opplever at han/hun blir verdsatt og sett, gis tillit og får en følelse av å tilhøre et arbeidsfellesskap.
Lykkes ikke lederen overfor sine ansatte på disse punktene, står en i
fare for å miste verdifull arbeidsinnsats og pågangsmot i bedriften.
Fleksibilitet er viktig i arbeidslivet og det ropes på det «frigjorte
menneske», uavhengig av bånd som binder til sted og sosiale relasjoner. Som en følge av denne samfunnsutviklingen blir fellesskapets
betydning oversett og til dels glemt. Og menneskene blir syke.
Den store sykdomsbølgen vi ser omrisset av ved starten på et nytt
årtusen, kalles «samsykdommer» og har sammenheng med menneskers psykososiale problem. I vårt rike postindustrielle samfunn står vi
mer og mer ovenfor sykdommer som bunner i mangel på tillit, trygghet og fellesskap. Folk har rett og slett problemer med å makte livet,
samlivet og samarbeidet med andre. Samtidig lengter mennesker etter
fellesskap som varer.

Savn av fellesverdier
Tar man et tilbakeblikk på norsk samfunnsutvikling, viser det seg at
lover, forordninger og holdninger blant folk flest var forankret i et
klart definert verdisyn som hadde sitt utgangspunkt i kristendommen.
Gjennom århundrer har statskirken stått sentralt i samfunnet og formidlet verdier som har blitt en del av befolkningens felles arv. I hjem,
skole og kirke har kristendommen tilført folket et sett med fellesverdier som har dannet et fundament for samfunnsbygging og samfunnsstyring. Slik er det ikke uten videre lenger. I dag spør mange seg om
dette samfunnet har noen fellesverdier i det hele tatt lenger. Den regjeringsoppnevnte Verdikommisjonen fastslo i sin innstilling i 2001 at de
grunnleggende fellesverdiene i vårt samfunn var basert på religiøse,
moralske og estetiske verdier. Men deres forsøk på å klargjøre syn og
holdninger innen hvert av disse områdene, kan ikke sies å være særlig
vellykket. Kommisjonen fokuserte på konkrete problemområder som
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fattigdoms-, volds- og miljøproblematikken, men klarte ikke å bli
enige om et felles sett verdier som skulle danne en basis for utviklingen
av det norske samfunn inn i et nytt årtusen, et samfunn der mangfoldet
av ulike livssyn og religioner er en realitet.
Kristendommens sterke posisjon i et samfunn av frie borgere er
under diskusjon i vår tid som i Hauges tid. Den gang var tanker fra
den franske revolusjon levende og påtrengende, og rasjonalismens
moderne ideer gjorde allerede da stormløp mot kirkens lære. Likevel
var de som utformet vår grunnlov i 1814, enige om å ha de kristne fellesverdier som basis i utviklingen av Norge som selvstendig stat.
I dag drøftes statskirkens framtid i Norge på høyeste politiske plan:
Skal man fortsatt ha en statskirke i et pluralistisk samfunn med verdinøytralitet som det ledende prinsipp i kulturdebatten? Skal man fremdeles ha en § 2 i Grunnloven som sier hva som skal være statens offentlige religion? Skal kongen fremdeles være nødt til ifølge § 4 å håndheve
og beskytte den evangelisk-lutherske lære? Eller skal man løsrive kirken fra staten og samtidig gi den større rom for selv å bestemme? Hva
så med det kristne livssyns posisjon i forhold til andre livssyn og religioner? Skal det fortsatt ha en privilegert status ut fra faktisk tilslutning og felles historie? Meningene er mange og delte, både i kirken
selv og i de politiske partiene. Nå som på Hauges tid strides de lærde.

Svekket samfunnsansvar
Demokratisk styre og tenkesett har preget norsk samfunnsutvikling
helt fra den norske Grunnloven av 1814 ble vedtatt. De demokratiske
prinsippene har hatt gode ringvirkninger i ulike sektorer, som politikk, organisasjonsliv, kirke og bedriftsliv. Det demokratiske styresett
som preger de nordiske landene, står på mange måter også som forbilde for andre land som ønsker en demokratisk samfunnsutvikling.
Mange nye demokratier ser mot Norden.
Er vårt demokrati i fare? Ja, vil noen si, fordi viktige avgjørelser i
økende grad overlates til byråkratiet og et fåtall politisk valgte. Folk
flest bryr seg mindre og mindre om å ta ansvar for samfunnsstyring og
samfunnsutvikling. De mangler tid og interesse og tro på egne påvirkningsmuligheter. Hektiske arbeidsdager begrenser i praksis et engasje173

ment innenfor politikk og organisasjonsliv. Valgdeltakelsen går også
nedover. Flere og flere sitter hjemme på valgdagen. Denne utviklingen
kan være en trussel mot demokratiet. Ønsker man fortsatt et levende
demokrati i Norge, forutsetter det et bredt folkelig engasjement og
vilje til å ta ansvar for politisk styring og samfunnsutvikling. Svekket
solidaritet og fellesskapsfølelse gjenspeiles i den svake oppslutning og
organisasjonsaktivitet vi finner i dagens politiske partier. Faren med
dette er at makten flyttes fra folk flest til partikontorene og det byråkratiske systemet. I dette systemet blir enkeltmennesket ofte den
tapende part. Unntaket er de ressurssterke, som kan sette inn egen
kompetanse for å vinne fram med sin sak.
I dag snakkes det om at det eksisterer nyfattigdom i Norge, i et land
som preges av overflod og høyt forbruk. Hvordan kan dette være
mulig? Eksisterer vårt velferdssamfunn i et fullstendig verdimessig
tomrom der begreper som solidaritet og nestekjærlighet er fraværende? Spriket mellom de rike og fattige skyter fart. På Hauges tid var
rikdommen konsentrert rundt en mindre gruppe styrtrike enkeltpersoner, som handelsmenn, skipsredere, fabrikkeiere. Også i dag skjer en
tilsvarende kapitalopphopning på noen få hender. Men velstand og
høyt pengeforbruk eksisterer ikke lenger bare hos noen få innen et
smalt sosialt skikt. På mange måter kan vi si at den livsstil som Hauge
så og kritiserte hos sin tids overklasse, i dag er blitt et ganske allment
fenomen og setter sitt preg på samfunnet som sådant.
Mer enn tidligere aktualiseres i dag bedriftenes samfunnsansvar. Et
krevende og hektisk arbeidsliv tar mer og mer av menneskenes tid og
krefter. Derfor er det behov for at bedriftene ser et ansvar for å ivareta
viktige samfunnsfunksjoner gjennom sin virksomhet. Det handler
ikke bare om å skaffe arbeidsplasser, men i like stor grad om hvordan
sameksistensen mellom menneskene i bedriften fungerer, og om hvordan bedriften forholder seg til nærmiljøet den er en del av. En bedrift
kan ikke operere uavhengig av samfunnet omkring. Den har et ansvar
for hvordan samfunnet utvikler seg. Men da er tilstedeværelse og
kunnskap og kjennskap til bedrift, arbeidsstokk og nærmiljø en
betingelse for at ledelsen skal kunne ta de riktige avgjørelsene. Hvorfor gjør ikke rike bedrifter og bedriftseiere noe med problemer som
skriver seg fra «offentlig fattigdom»? Har de ikke muligheter, eller er
det uvilje til å ta samfunnsansvar? Er utflagging av bedrifter eneste rik174

tige løsning for å bedre bedriftens lønnsomhet? Hva med de høye
lederlønningene? Er det etisk forsvarlig å ofre arbeidsplasser for å
styrke bedriftens økonomiske fundament?
Det er mange spørsmål som må opp på dagsordenen til bedrifter
som ønsker å ta sitt samfunnsansvar på alvor. En av de mer praktiske
utfordringene er problemet med den såkalte bruk-og-kast-mentaliteten som brer seg i samfunnet, både innenfor næringslivet, den offentlige sektor og i den private husholdningen. Sett i sammenheng med
fattigdomsproblematikken i u-land og det stadig økende forbruket av
naturressurser i vestlige land, reiser denne holdningen et viktig etisk
spørsmål som må tas på alvor både nasjonalt og internasjonalt.
Et godt eksempel i så måte er bedriften Fretex. Bedriften har funnet
en løsning for gjenbruk og gjør samtidig god butikk på det. I 1905 ble
Elevator papirindustri satt i drift. Virksomheten er siden den gang
voldsomt utvidet og dekker nå hele landet under navnet Fretex. I tillegg til 70 000 tonn papir, håndterer Fretex også andre varer: klær,
møbler, utstyrsvarer og bøker. I videreformidling av brukt tøy er Fretex størst i landet med årlig innsamlet 9000 tonn. Mye av det innsamlede materialet blir solgt i egne butikker eller solgt videre til virksomheter som gjenvinner råvaren til nye produkter. Bedriften produserer
selv nødhjelpsdyner av opprevne ullfiller – såkalte shoddytepper – og
arbeider dessuten med et prosjekt hvor tøy skal brukes som isolasjonsmateriale i hus. Fretex er en selvstendig virksomhet som eies av
Frelsesarméen. Bedriften fikk Norsk Forms Hederspris 2001. I
begrunnelsen for tildelingen av prisen heter det: «Det er en heder gitt
for den kloke tanke, det menneskelige engasjement, til mangfoldet,
skattekisten, utholdenheten, humoren, samvittigheten og alternativet.»180
En slik tildeling fra Norsk Form vil nok overraske mange, fordi
Fretex-produktene forbindes med 2. sortering. Hovedbegrunnelse for
tildelingen viser til at i bedriftens forretningsidé er gjenvinning satt inn
i et helhetsperspektiv. Denne tanken er grunnlaget for design og markedsføring av produktene, samtidig som den etiske siden ved gjenvinningsproduktet har en positiv markedsføringsverdi. Rehabilitering,
ressursgjenvinning, medmenneskelighet, varme og omsorg er holdninger som ligger til grunn for Fretex sin virksomhet.
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Reklameplakat for Fretex
«Velsignet billig»
Design: Anne Gravingen og Bendik Romstad. Foto: Massimo Leardini.
Norsk Forms Bulletin Nr. 35 – 1/2002.

Hauges tilnærming til problemet
«Med mennesker haver det gaaet saaledes til, de Verdslige, Viise, Falske og
Onde haver lagt sig efter Verdens Gods med de nyttigste eller meest fordelagtige
Ting, saasom Kiøbmandsskab, Fabriqver og andre store Brug, men de Enfoldige
og de som vor Herre haver faaet overbevist om Verdens Ære og Kierligheds
elendige Følger, har foragtet de nyttige Ting, enten av Ulyst og Dovenhed eller
Frygt for at indtages og tabe det himmelske Liggendefæe, derved haver de
Verdsligsindede blevet rige og faaet Magt i Verden, som ved sin Ondskabs Viisdom haver giort de Gode til sine Trælle og selv levet i Overdaad, Pragt og Vellyst!»181

Hauges tidsanalyse av sin egen samtid er på mange måter dyster lesning. Noen få rike drev fabrikker og andre virksomheter og tjente
gode penger. De levde i overflod og utnyttet andre mennesker for selv
å bli rikere. Hauge reagerer på de rikes manglende solidaritet og felles176

skapsfølelse. Kritikken mot datidens næringslivsledere var sterk og
nådeløs. Han reagerte på deres mangel på solidaritet og fellesskapsfølelse med de menneskene som var knyttet til deres virksomheter.
Han ønsket å fornye næringslivet ved å skape nye holdninger basert på
det kristne nestekjærlighetsprinsippet. Denne holdningsendringen
skulle han og hans haugianske venner legge grunnlaget for i det norske
samfunnet. Hauge kritiserte sine venner for at de holdt seg borte fra
praktiske sysler som kjøpmannskap og annen næringsvirksomhet av
ulyst, dovenskap og frykt for at den slags virksomhet kunne gå ut over
kristenlivet. De skulle ta samfunnsansvar og ikke overlate markedet til
andre.
Men den økonomiske virksomheten skulle være en del av deres
gudsdyrkelse, der hensynet til medmennesket ble satt foran hensynet
til egen vinning. Hauge selv gikk foran som et godt eksempel ved å
etablere seg som kjøpmann i Bergen. Innen de haugianske vennesamfunnene utviklet det seg raskt en kombinasjon av en nøktern livsførsel
og aktiv økonomisk virksomhet, som spredte seg til de fleste steder i
Norge. Det er nærliggende å trekke paralleller til den kjente samfunnsforskeren Max Weber (1864–1920), som peker på sammenhengen mellom den protestantiske etikk og kapitalismens ånd. Der fokuserer han
på kallsetikken: at arbeidet er et kall, at overskuddet skal reinvesteres
og ikke misbrukes, og at mennesket er Guds husholder på jorda. Her
er det godt samsvar mellom Weber og Hauge. Hauge peker for sin del
på sammenhengen mellom arbeid, kapital og ånd. Alle elementene må
fungere i en integrert enhet for at resultatet skal bli vellykket. Følgende sitat er typisk for Hauges syn på denne nødvendige sammenhengen:
«Endeel er fornøiet naar de har lidet at udrette og faa giort noget Godt og ikke
jager efter mer, aagrer med et Pund og graver fire eller andre ned i Jorden, i det
jordiske Sind, hvorimod dersom vi følger Aanden, da aagrer vi med alle Pund,
jager fra et til et andet og vil gierne have mer og mer at drive, for dermed at
giøre Gode og afhindre Ondt.»182

Hauge utfoldet ikke noe helhetlig samfunnssyn i noen av sine skrifter.
Men i mange av sine brev gir han likevel interessante glimt av hvordan
han betraktet samfunnet omkring seg. Han var sterkt berørt av den
fattigdom, utnytting og umoral som han registrerte på sine mange rei177

ser rundt i landet. Han oppfordret sine kristne venner til å ta på seg et
utvidet samfunnsansvar og motiverte dem til å hjelpe andre og hverandre ved å sette i gang virksomheter, gi hverandre gaver, lån og testamenter når det trengtes, slik at de som manglet kapital, kunne komme
i gang med jordbruk, håndverk, handel og andre foretak. Han minnet
dem om at de ikke måtte tenke ensidig til egen fordel. Eiendom, kapital, evner og arbeidskraft skulle forvaltes slik at det fikk positive virkninger for arbeidsfellesskapet i det haugianske nettverket og i storsamfunnet de var en del av. I alt sitt virke skulle de ha medmennesket i
sentrum. Han advarte sine venner mot egoisme og individualistiske
holdninger.
«Ærgjerrighet» og «Egennyttighet» var de begrepene han brukte, og
de sier kanskje mer om hva som egentlig skjuler seg i den menneskelige egoisme. Som motvekt til dyrking av jeget, satte han søkelyset på
det han så som den rette innstilling og livsførsel: å leve til Guds ære og
nestens nytte. Det egosentriske mennesket oppfattet Hauge som samfunnsfiendtlig og ødeleggende for fellesskapet. Han tok et oppgjør
med den materialistiske higen etter å eie og nyte. Han oppfordret vennene sine til samhandling og fellesskap både i åndelige og mer praktiske spørsmål. Han formante dem til å vise rettskaffenhet, nøysomhet, hjelpsomhet, ærlighet og villighet til å dele på materielle goder.
Samhandling og solidaritet er dekkende stikkord for samfunnssyn.
«Vi bør arbeyde os frem til det gode Formaal og ikke lade oss hindre,»
skriver han til sine venner. Kampen for det gode i tilværelsen gjorde
seg ikke selv. Jo flere som gikk sammen om den gode sak, jo større var
muligheten for å lykkes. Derfor formante han vennene til en felles
offensiv gjennom handling.
Framfor alt ønsket Hauge å arbeide for en holdningsendring i samfunnet og arbeidslivet, basert på den kristne nestekjærlighetstanken.
Med ånd og hånd i skjønn forening ønsket han å skape en motkultur,
en nyordning i samfunnet der hensynet til medmennesket var overordnet hensynet til egen makt og vinning. Tanken bak denne samfunnsendringen gir han selv uttrykk for på denne måten:
«Det er en Christens Handel og Arbeide først at giøre Retfærdighed uden Svig i
Tale, Arbeide og Handel, og saa at være god, endog med Fienden, mer mod en
Ven, og over alt at hindre det Onde med Snilhed som en Slange, eller med Vis-
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dom og Betænksomhed, at stoppe deres Intægter efter Kræfter, saa de ei faar leve
i Fraadserie og Drukkenskap, Pragt og Stormodighed.»183

Hauge kunne slå kraftig til når han så tendenser blant vennene til en
type misforstått åndelighet som holdt dem borte fra verdslige sysler og
samfunnsansvar. Et sant kristenliv forutsetter en integrert enhet mellom ånd og hånd. Slik skulle vennesamfunnet også være et godt forbilde for hele samfunnet. Også i det store fellesskapet må ånd og hånd
virke sammen dersom det skal lykkes å skape et menneskevennlig
samfunn.
Hans Nielsen Hauges tydelige tale ville også i dag ha satt fokus på
urettferdighetene i samfunnet, på det enorme forbruket, på spørsmålet
om vi viser nestekjærlighet og forvalteransvar, og om vi er villige til å
dele av vår overflod. I dag som den gang er arbeidet for det gode samfunn avhengig av at grunnverdier som menneskeverd og solidaritet er
vår ledesnor, og av at noen er villige til å forplikte seg på dem i praksis.
Norsk Kulturhistorie kommer inn på denne nøkkelen til å forstå
Hauges samfunnsengasjement:
«For Hauge selv var der ingen motsetning mellom åndelig og legemlig, kristelig
og verdslig. Riktignok var det kristelige for ham det viktigste. Gud var for ham
en virkelighet, som hadde grepet inn i hans liv og helt forandret hans sinn. Dette
hadde konsekvenser også for hans stilling til livets praktiske oppgaver. Han
glemte dem ikke og foraktet dem ikke, men de kom i en helt annen stilling og
sammenheng. De ble ledd i hans gudsdyrkelse og dermed enda mer forpliktende enn før.»184

Hauge fokuserte sterkt på at vennene hans måtte være mer aktivt
handlende til glede og nytte for fellesskapet. Denne bevisstgjøringen
blant hans venner til å ta ansvar for samfunnsutviklingen resulterte i at
haugianere ble stortingsrepresentanter, prester, lærere og ledere av
større og mindre foretak rundt omkring i Norge. I en bok som kom ut
i 1923, kommer Andreas Seierstad inn på det samfunnsansvaret som
ble utvist av haugianerne, inspirert av ånden fra Hauge selv:
«Med sitt særmerkte livssyn kjende dei seg snart drivne til aa samle seg um tingmannsemne av sin eigen flokk. Motstandarane rekna dette mest som brotsverk.
Men etter kvart som bøndene kom med i statsstyre og bygdestyre, freista og
haugianisma som religiøs rørsle aa øve gjennomsyrande innverknad paa samfundet.»185
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Sitatet viser ei viktig side ved tenkningen til haugianerne: dynamikken
og kraften som ligger i det å stå sammen for å nå et mål. Synet på fellesskapets styrke og mulighet til å vinne fram med sine saker, var deres
styrke. I dag har felleskapstanken trangere kår. Individualismen har på
mange måter tatt over. Dette fører til at enkeltmennesket kjemper mer
alene for sin sak. En slik utvikling kan på sikt få alvorlige konsekvenser for demokratiet, som forutsetter et bredt folkelig engasjement.
Hans Nielsen Hauges tanker om fellesskapets betydning for enkeltmenneskets skyld har kvaliteter i seg som gjør at vi som lever i dag gjør
klokt i å lytte til dem på nytt og se hvordan de kan føres videre i vårt
samfunn.
Statskirken hadde en sterk posisjon på Hans Nielsen Hauges tid.
Selv om Hauge møtte størst motstand nettopp fra kirkelig hold, så han
verdien i at landet hadde en felles åndelig og praktisk overbygning, en
ordning som alle kunne forholde seg til i livets ulike faser. Hauge var
derfor meget opptatt av at det var en kirke der hele folket kunne få sine
åndelige og praktiske behov dekket. Han så betydningen av statskirkeordningen, som han mente var god for menneskene. Derfor holdt
han gjennom hele sitt liv fast ved sitt grunnleggende syn på statskirken
som en viktig samfunnsinstitusjon. I testamentet til sine venner som
ble skrevet tre år før hans død, kommer det tydelig fram at han ønsker
at vennene skal ha et aktivt og positivt forhold til kirken:
«Thi er min sidste Villie, at I herefter som forhen gangse ene holder Eder til vor
Stats Religion, saa I modtager af de offentlige Lærere Alt, hva deres offentlige
Embede medfører; I gaar i Kirken, annammer Sakramenterne, ved Ægteskab
gjør dem Vielsen, samt Dødsfald Jordpaakaldelse og alt andet, der hører til god
Orden.»186
(Hauge, 7. mars 1821)

Hva ville Hauge ha sagt i debatten om statskirken i dag? Hvis vi skal
driste oss til å si noe om det, må det begrenses til generelle synspunkter som kan leses ut av hans egne skrifter, uten at vi på noen måte kan
si noe om hvilken konklusjon han ville ha landet på i det konkrete
spørsmålet om å skille stat og kirke.
Hauge ville ganske sikkert ha lagt vekt på å bevare kontinuiteten
mellom kirke og folk rett og slett for menneskenes skyld. Gjennom
flere hundre år har kirken formidlet verdier og holdninger som sam180

svarer med det dobbelte kjærlighetsbud om å elske Gud og nesten.
Også i hjem og skole har formidlingen av kristendommen tilført generasjonene et sett med fellesverdier som danner et fundament for samfunnsbygging og samfunnsstyring. Gjennom det hele har det, på
mange måter uavhengig av en personlig tro, nedfelt seg et kristent
menneskesyn som har vært en del av det norske folks felles arv. Hauge
ville ha derfor ha advart folket mot å forlate sine åndelige røtter.
Samtidig ville han med sin analytiske evne og praktiske sans ha sett
at det ikke er mulig å opprettholde sann kristen tro og livsførsel bare
gjennom å tviholde på statskirkesystemet. For Hauge var kirken først
og fremst samfunnet av de hellige med ansvar for forkynnelse, sakramentforvaltning og oppdragelse av barna. Det er først og fremst kirken som folkekirke Hauge ville ha kjempet for. Men en slik kirke krever et aktivt engasjement for å kunne bevare sin brede kontaktflate
med folket og gjennom det sin innflytelse i samfunnet. Det var dette
Hauge minnet vennene om i sitt testament.
Uansett kirkeordning ville Hauge ha sørget for livsrom for en vekkende og bibeltro forkynnelse som kunne fungere som en profetisk
røst i samtiden og kalle den enkelte til å leve ut sitt kall i tjeneste for
Gud og mennesker. Han ville ganske sikkert også i dag vært et åndelig
uroelement i en kirke som fristes til å legge større vekt på verdslig
makt og formelle kriterier enn levende fellesskap og frigjørende nådegaver.

Epilog
Vi avslutter denne gjennomgangen av Hauges etiske tenkning med
hans eget gode eksempel, som forteller hvordan hans samfunnsengasjement og sosiale innsats for mennesker i nød varte livet ut. Hauge
var nettopp kommet ut fra det lange fengselsoppholdet. Til tross for
dårlig helse gav han seg på nytt i kast med fattigdomsproblemet i Oslo.
Gården Bakke på Sagene, som Hauges bror Mikkel kjøpte til ham, gav
ham en ny start og nye muligheter til å gjøre en innsats for nærmiljø og
samfunn. Det følgende er et sammendrag fra ulike kilder:
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Broren Mikkel Hauge som ledet arbeidet ved Eiker papirmølle, kjøpte Bakke
gård til sin bror for at han der skulle få komme til krefter igjen. Han var takknemlig for dette og skrev senere at han levde «Rolig og ukrænket paa den lille
Land-Eiendom, i Nærheden af Christiania, som Venners Hjelp forskaffede
mig, og som jeg især ved Jordforbedring og et Møllebrugs Anlæg har gjort til
Levebrød».187 Det ble ikke bare et levebrød for Hauge selv. Han hadde opptil 23
mennesker i arbeid på gården og mølla ved Akerselva.
Det var godt for fattigfolk å ha Hauge på Bakkehaugen i nødsåret 1812. En
tjenestepike var engasjert hele dagen med å dele ut sild fra Bergen, selvdyrkede
poteter fra gården, korn og gryn fra mølla til fattige.188 Mange av de fattige som
søkte hjelp på gården, hadde lang veg hjem, derfor kunne det hende at flere av
dem ble værende på Bakkehaugen i fra 8 til 14 dager. Hauge satte dem straks i
arbeid, men talte til dem også om de ting som hører Guds rike til.189
Mens Hauge bodde på Bakkehaugen, fikk han også vervet som fattiginspektør i Sagenes nordre distrikt.190
Fra den tiden foreligger det også et gavebrev fra Hans Nielsen Hauge til fordel for det nyopprettede norske universitetet der han forplikter seg å yte universitetet et bestemt kvantum naturalia årlig.
Gjennom sitt samfunnsgagnlige virke vant Hauge stor anerkjennelse i alle
samfunnslag i byen.

Mannen som endret Norge og som gav mange mennesker en ny start
åndelig og sosialt, har lagt etter seg en arv som vår hektiske og oppjagede tid trenger. Et møte med denne personen viser blant annet at
hans etiske tenkning er tidløs og allmennmenneskelig, samtidig som
den er nærgående og utfordrende. Selv om hans tenkning ble til for
200 år siden, har den aktualitet også i dag og vil kunne bli en inspirasjonskilde for etisk bevisstgjøring i privatliv, bedriftsliv og samfunnsliv.
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44 Brev fra H.N.H.: Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge. 1972,
bind 2, s. 51.
45 H.N.H.: Om Religiøse Følelser og deres Værd. Se Ording (red.): Hans Nielsen
Hauges skrifter. 1952, bind 6, s. 143.
46 H.N.H: Eenfoldiges Lære og Afmægtiges Styrke. 1798. Se Ording (red.): Hans
Nielsen Hauges skrifter. 1948, bind 2, s. 74
47 H.N. Hauge: Betænkning til Religions Forening 1807. Se Ording (red.): Hans
Nielsen Hauges skrifter. 1953, bind 5, s. 39.
48 Brev fra H.N. Hauge 1809. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1972, bind 2, s. 36
49 Breisten 1955, s. 134–137.
50 Breisten 1955, s. 122.
51 Breistein 1955, s. 124
52 Breistein 1955, s. 125
53 Breistein 1955, s. 138
54 Breistein 1955, s. 128–129
55 H.N. Hauge: Grund-Regler 1807. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 160.
56 H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter.
1953, bind 5, s. 198.
57 H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter.
1953, bind 5, s. 163.
58 Sitert etter Breistein 1955, s. 130
59 Breistein 1955, s. 130
60 Brev fra H.N. Hauge 1801. Se Kvammen: Brev frå Hans Nielsen Hauge. 1971,
bind 1, s. 111
61 Linstry: Korte, grove trevler av lin
62 Brev fra H.N. Hauge 1809. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1972, bind 2, s. 30–31.
63 H.N. Hauge: Betænkning til Religions Forening. 1807. Se Ording: Hans Nielsen Hauges skrifter. 1953, bind 5, s. 16.
64 H.N. Hauge: Hans Nielsen Hauges Udvalgte skrifter, 1910, s. 113.
65 H.N. Hauge: Hans Nielsen Hauges Udvalgte skrifter, 1910, s. 78–79. Se også
Norges Historie. 1996, bind 7, s. 73
66 H.N. Hauge: Grund-Regler 1807. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 160
67 H.N. Hauge: Grund-Regler 1807. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 159
68 H.N. Hauge: Tillegg til Grund-Regler. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans
Nielsen Hauge. 1974, bind 3, s. 220
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69 Brev fra H.N. Hauge 1816. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1972, s. 154
70 H.N. Hauge: Grund-Regler 1807. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 154
71 H.N. Hauge: Grund-Regler 1807. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 145
72 Brev fra H.N. Hauge: 1804. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1971, bind 1, s. 273
73 H.N. Hauge: Den Christelige Lære. 1799. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter. 1949, bind 3, 1. halvdel, s. 50
74 Brev fra H.N. Hauge. 1801. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1974, bind 3, s. 126
75 1 Joh 3,18
76 H.N. Hauge: Den Christelige Lære. 1799. Se Ording: Hans Nielsen Hauges
skrifter, bind 3, annet halvbind s. 593
77 Brev fra H.N. Hauge. 1800. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1971, bind 1, s. 40
78 Brev fra H.N. Hauge. 1809. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1972, bind 2, s. 37
79 Brev fra H.N. Hauge. 1803. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1971, bind 1, s. 189
80 Brev fra H.N. Hauge. 1801. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1974, bind 3, s. 125
81 Brev fra H.N. Hauge. 1804. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1971, bind 1, s. 240
82 H.N. Hauge: Grund-Regler 1807. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 119
83 H.N. Hauge: Christendommens Lærdoms Grunde. 1800. Se Ording (red.):
Hans Nielsen Hauges skrifter. 1948, bind 2, s. 215
84 Brandal 1994: Bygdesoge 2 1800–1990
85 H.N. Hauge: Grund-Regler 1807. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 240
86 H.N. Hauge: Den Christelige Lære. 1800. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter, bind 3, første halvbind, s. 50.
87 H.N. Hauge: Grund-Regler. 1800. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 199
88 H.N. Hauge: Grund-Regler. 1800. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 186
89 Brev fra H.N. Hauge. 1801. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1971, bind 1, s. 74
90 Betragtning over Verdens Daarlighed trykt i Jens Ørbek Bergs trykkeri i Oslo
høsten 1796 på Hauges bekostning
91 H.N. Hauge: Den Christelige Lære. 1800. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter, bind 3, andre halvbind, s. 510
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92 H.N. Hauge: Den Christelige Lære. 1800. Se Ording (red.): Hans Nielsen
Hauges skrifter. 1949, bind 3, andre halvbind, s. 592
93 Løsgjengerloven av 1754 ble brukt mot omreisende predikanter
94 Brev fra H.N. Hauge. 1801. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen
Hauge. 1974, bind, 3 s. 126
95 Heggtveit: 2. bind, s. 813–814
96 H.N. Hauge: Den Christelige Lære. 1800. Se Ording (red.): Hans Nielsen
Hauges skrifter. 1949, bind 3, andre halvbind, s. 413
97 H.N. Hauge: Grund-Regler. 1807. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 243
98 Brev fra H.N. Hauge 1811: Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen
Hauge. 1972, bind 2, s. 51.
99 H.N. Hauge: Betragtning over Verdens Daarlighed. 1796. Se Ording (red.):
Hans Nielsen Hauges skrifter. 1949, bind 1, s. 106.
100 Brev fra H.N. Hauge 1811: Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen
Hauge. 1972, bind 2, s. 51.
101 H.N. Hauge: Den Christelige Lære. 1800. Se Ording (red.): Hans Nielsen
Hauges skrifter. 1949, bind 3 andre halvdel, s. 549.
102 Brev fra H.N. Hauge 1809. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen
Hauge. 1972, bind 2, s. 36.
103 Brev fra H.N. Hauge 1809. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen
Hauge. 1972, bind 2, s. 36.
104 H.N. Hauge: Et Sendebrev til fortrolige Christendommens Elskere. Se
Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter. 1953, bind 5, s. 97–98.
105 H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter.
1953, bind 5, s. 195.
106 H.N. Hauge: Om Religiøse Følelser og deres Værd. 1817. Se Ording (red.):
Hans Nielsen Hauges skrifter. 1952, bind 6, s. 143.
107 H.N. Hauge: Udøvelse af patriotiske Betænkninger. Se Ording (red.): Hans
Nielsen Hauges skrifter. 1953, bind 5, s. 292.
108 Ibid
109 H.N. Hauge: Udøvelse af patriotiske Betænkninger. Se Ording (red.): Hans
Nielsen Hauges skrifter. 1953, bind 5, s. 167
110 H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter.
1953, bind 5, s. 164.
111 H.N. Hauge: Betænkning til Religionens Forening. Se Ording (red.): Hans
Nielsen Hauges skrifter. 1953, bind 5, s. 39
112 H.N. Hauge: De Eenfoldiges Lære og Afmægtiges Styrke. 1798. Se Ording
(red.): Hans Nielsen Hauges skrifter. 1948, bind 2, s. 74.
113 Golf 1996, s. 31.
114 H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter.
1953, bind 5, s. 205.
115 H.N. Hauge: Reiser, vigtigste Hendelser og Tildragelser. Se Ording (red.):
Hans Nielsen Hauges skrifter. 1952, bind 6, s. 51
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
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Pavels, C: Dagbøger for Aarene 1812–1813.1889.
Kollandsrud: Øvre Numedal Fædreheimen. 1939, s. 29–30
Muntlig lokalhistorisk kilde. 2000: Solveig Salbu, Tynset.
H.N. Hauge: Innledning til virksomme Udøvelser af patriotiske Betænkninger. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter. 1953, bind 5, s. 290
Breistein 1955, s. 64–65
Golf 1998, s. 67
H.N. Hauge: Den Christelige Lære.1799. Se Ording (red.): Hans Nielsen
Hauges skrifter. 1949, bind 3, s. 539
H.N. Hauge: Hitrabrevet.1802. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter. 1953, bind 5, s. 283–288.
H.N. Hauge: Hitrabrevet.1802. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter. 1953, bind 5, s. 286.
Heggtveit, bind 1, s. 230
Sivertsen: Hans Nielsen Hauge og vennesamfunnet. 1946, s. 75–76.
Eystein Eggen: Årbok for Glåmdalen, 1961, s. 34–35
På grunn av forandringer på kirkegården for en del år siden er gravsteinen
blitt borte
Brev fra H.N.H. 1824: Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1974, bind 3, s. 38
Hauges testament til sine venner. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1954, bind 8, s. 241–249. Finnes også som tillegg bak i boka.
Gro Kollandsrud 1939. Øvre Numedal Fædreheimen, s. 30
Kullerud 1996, s. 250
H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter.
1953, bind 5, s. 110.
H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter.
1953, bind 5, s. 109.
H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter,
bind 5, s. 138.
H.N. Hauge: Den Christelig Lære. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter, 1949, bind 3, 2. halvdel, s. 528
H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter,
1948, bind 2, s. 354
H.N. Hauge: Den Christelig Lære. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter, 1949, bind 3, 2. halvdel, s. 528
H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter.
1949, bind 3, 2. halvdel, s. 528
Brev fra H.N.H 1811. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge,
1972, bind 2, s. 51
Brev fra H.N. Hauge 1811. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen
Hauge. 1972, bind 2, s. 51
H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter.
1953, bind 5, s. 119

143 H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter.
1953, bind 5, s. 229
144 H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter.
1953, bind 5, s. 119
145 Brev fra H.N. Hauge. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1971, bind 1. s. 283
146 Brev fra H.N. Hauge. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1971, bind 1. s. 283
147 Brev fra H.N. Hauge: Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1974, bind 3, s. 137.
148 Vogerpund: Vektenhet
149 Blaastenfarge: Stein med blåfarge (kvarts), som i knust tilstand ble brukt til å
sprøyte på frukttrær
150 Brev fra H.N. Hauge 1803: Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen
Hauge. 1971, bind 1, s. 182–184
151 Brev fra H.N. Hauge. 1971, bind 1, s. 184
152 Muntlig tradisjonsoverlevering fra Torkel Flatland, Sauland. 1997
153 Brev fra H.N. Hauge 1813: Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen
Hauge, 1972, bind 2, s. 64–65.
154 Brev fra H.N. Hauge. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge,
1972, bind 2, s. 64–65.
155 Hauge: Hans Nielsen Hauges skrifter; 1910, s. 56
156 Rapport 07/00: Uførepensjonering av unge mennesker i Norge, s. 6
157 NOU 2000:27: Sykefravær og uførepensjonering, kap 2.1
158 Brev fra H.N.H. 1803: Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge.
1971, bind. 1, s. 223
159 H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter.
1953, bind 5, s. 240
160 H.N. Hauge: Grund-Regler. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges skrifter.
1953, bind 5, s. 138
161 H.N. Hauge: Grund-Regler. 1807. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 186
162 H.N. Hauge: Grund-Regler. 1807. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 160
163 Velsignelse: Ordet betyr glede og lykke, gammeltestamentlig formular som
uttrykker ønske om Guds omsorg
164 http://www.u-fondet.no/nmm/globaliseringrevidert.htm. 2001.
165 http://www.earthcharter.org. 29. juni 2002.
166 http://www.wbcsd.ch/newscenter/releases/3march02.htm. Fritt oversatt av
forfatteren 30. juni 2002
167 http://www.etiskhandel.no. 1. juli 2002
168 Max Havelaar er navnet på en romanfigur i en bok som ble skrevet i 1859.
Forfatter Eduard Dekker, som var en hollandsk embetsmann, ble under sitt
opphold i Indonesia kraftig opprørt over den behandlingen lokalbefolk-
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

ningen fikk av de hvite, og han kom med forslag om hva som burde gjøres for
å hjelpe lokalbefolkningen.
http://www.the-body-shop.no/formaal/faktaark. 1. juli 2002
Bang: Hans Nielsen Hauge og hans samtid. 1910, s. 432
H.N. Hauge: Udøvelse af patriotiske Betænkninger. Se Ording (red.): Hans
Nielsen Hauges skrifter. 1953, bind 5, s. 292
H.N. Hauge: Grund-Regler 1807. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 191
H.N.H: Tillegg til «Grund-Regler». Se Kvammen (red.): 1974, bind 3, s. 220
H.N. Hauge: Udøvelse af patriotiske Betænkninger. Se Ording (red.): Hans
Nielsen Hauges skrifter. 1953, bind 5, s. 292.
H.N. Hauge: Udøvelse af patriotiske Betænkninger. Se Ording (red.): Hans
Nielsen Hauges skrifter. 1953, bind 5, s. 292.
Brev fra H.N.H: Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge. 1971,
bind 1, s. 273
H.N. Hauge: Grund-Regler 1807. Se Ording (red.): Hans Nielsen Hauges
skrifter. 1953, bind 5, s. 240
Brev fra H.N.H: Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen Hauge. 1971,
bind 1, s. 283
H.N. Hauge: Om Religiøse Følelser og deres Værd. 1817. Se Ording (red.):
Hans Nielsen Hauges skrifter. 1952, bind 6, s. 143.
Norsk Form. Bulletin nr. 35-1/2002 s. 6
H.N. Hauge: Cristendommens Lærdoms Grunde. Se Ording (red.): Hans
Nielsen Hauges skrifter. 1948, bind 2, s. 340.
H.N. Hauge: Cristendommens Lærdoms Grunde. Se Ording (red.): Hans
Nielsen Hauges skrifter. 1948, bind 2, s. 343.
Brev fra H.N. Hauge. 1801. Se Kvammen (red.): Brev frå Hans Nielsen
Hauge. 1971, bind 1, s. 110.
Norsk Kulturhistorie. 1940. Bind 4, s. 240
Kyrkjelegt reformarbeid i Norig i det nittande hundreaaret. 1923. Første bandet, s. 188–189
Hans Nielsen Hauges Testamente til sine Venner. 1821. Se Ording; Hans
Nielsen Hauges skrifter. 1954, bind 8, s. 241–249.
Ording: 1952, bind 5, s. 51
Fougner: Hovedoppgave om boktrykker Christoffer Grøndahl. 1981, s. 38
Bang: 1910, s. 411–412
Breistein: 1955, s. 317–318

