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Bondesønnen, forkynneren og gründeren Hans Nielsen Hauge (1771 - 1824) har ha� stor 

betydning for den åndelige og sosiale utviklingen i Norge. Han var gjennom si� virke bl.a. 

med på å legge et grunnlag for selvstendig tenking og demokra	 i Norge.  I en 	d preget 

av sosial ulikhet og økonomisk fa+gdom var han en innflytelsesrik leder som våget å 

u-ordre dem som utny�et sin makt på bekostning av andre.  I 	llegg inspirerte han 

mennesker 	l å utny�e sine evner og muligheter 	l beste for både seg selv og andre.   

Selv om samfunnet har endret seg mye siden Hans Nielsen Hauges 	d, har Sigbjørn 

Ravnåsen i sin bok, Ånd og Hånd, vist at Hauges e	ske tenking har aktualitet også i dag. 

Med utgangspunkt i Hauges eksempel vil Haugeins	tu�et derfor inspirere 	l e	sk tenking 

og refleksjon omkring vår 	ds u-ordringer.  

De�e studiehe2et er 	lre�elagt for samtale i grupper, og hører sammen med Ravnåsens 

bok Ånd og Hånd. Studiehe2et er lagt opp med tanke på å få i gang samtaler og refleksjon 

omkring relevante problems	llinger. Vi håper også at Hauges e	kk kan aktualiseres inn i 

den sammenhengen den enkelte står i, som for eksempel arbeidsliv, menighetsliv og 

organisasjonsliv.  

Studiehe2et er et førsteutkast, og vi tar gjerne imot 	lbakemeldinger og innspill med 

tanke på forbedringer.  

 

Ann Mari Ladefoged  

Kris	ansand 23.2.2012 

 

Haugeinstituttet 

Skippergt. 4 

4611 Kristiansand 

E-post: post@haugeinstituttet.no 

Tlf: 915 50 663 
Organisasjons nr.:988 982 563 
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PERSONEN HANS NIELSEN  HAUGE 

 

Ånd og Hånd side 35 – 60 
 

“Mit Kaldsbrev er at elske Gud og min Næste”  (Hans Nielsen Hauge) 
 
Sammendrag:  

 

Hans Nielsen Hauge ble født i Tune i Østfold i 1771. Han var en bondesønn, og den femte 
av ti søsken. Hjemme ble han oppdratt til å frykte Gud. Gjennom husandakter ble han 
presentert for de pietistiske skrifter, som påvirket hans hjem og hans oppdragelse. Hans 
Nielsen Hauge var en grubler. Han likte å fordype seg i religiøse bøker, og studerte bibelen 
flittig.  
 
Våren 1796 hadde Hauge en sterk åndelig opplevelse. Mens han arbeidet under åpen 
himmel opplevde han å bli kalt av Gud til å forkynne Guds ord til menneskene. Men 
bondesønnen følte seg ikke verdig til å motta et slikt kall. I boken Religiøse Følelser 
beskriver Hans Nielsen Hauge hvordan han ba Gud om å sende noen andre i stedet – 
kanskje en biskop eller en annen av høyere rang. I sitt indre var det som han hørte Guds 
stemme si at Han ofte hadde utvalgt de som er ringe i verden, og at Han selv ville gi styrke 
og visdom. Da svarte Hauge at han var villig, og fulgte Guds kall resten av sitt liv.  
 
Hauge ble en omreisende predikant som forkynte Guds ord. Det ble holdt oppbyggelige 
møter i hjemmene, og det utviklet seg etter hvert vennesamfunn av troende – også kalt 
haugianere. Disse vennesamfunnene kom til å påvirke samfunnet, ikke bare åndelig, men 
også økonomisk og sosialt.  
 
Hauge levde i en tid preget av fattigdom og sosial ulikhet. Hauge utfordret urettferdigheten i 
samfunnet. I tillegg til sine egenskaper som åndelig leder viste det seg at Hauge også var en 
begavet gründer og bedriftsleder. Han var en mann som så muligheter, og han evnet å 
inspirere andre til å utnytte disse. Hauge var også en menneskekjenner, som forstod å finne 
rett person til rett oppgave. Gjennom sin virksomhet la Hauge et grunnlag for selvstendig 
tenking og uavhengighet. Man kan faktisk si at han var med på å danne grunnlaget for 
demokrati og parlamentarisme i Norge. Hauge så sammenhengen mellom ånd og hånd.  I 
sine mange skrifter og brev kommer begge sidene ved Hauges undervisning frem.  
 
Vennesamfunnene rundt Hauge vokste raskt. Samtidig møtte han stor motstand, særlig blant 
øvrighetene i samfunnet. De geistlige opplevde nok Hauges som en trussel mot deres egen 
makt og innflytelse. Handelsfolk og industriledere fryktet at de skulle miste sine privilegier, og 
andre autoritetspersoner fryktet at deres autoritet skulle bli svekket fordi Haugianerne stod 
sammen og støttet hverandre både i å starte nye virksomheter og å sende ut lekpredikanter. 
Det viste seg imidlertid vanskelig å finne noe å utsette på Hauge og hans venner når det kom 
til livsførsel og arbeide – snarere tvert imot. Men deres møtevirksomhet og organisering av 
vennesamfunnene ble sterkt kritisert. Anklager fra geistligheten gikk gjerne ut på at Hauge 
spredte vranglære og førte folk på villspor. Det ble det satt inn en omfattende virksomhet for 
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å få stoppet Hauges forkynnervirksomhet ved å henvise til konventikkelplakaten. Til tross for 
trusler om arrestasjon holdt Hauge frem med sin virksomhet, helt til han i oktober 1804 ble 
arrestert og satt i Hokksund gamle lensmannsgård. Denne arresten ble en brutal stopper for 
Hauges virksomhet som lekpredikant og bedriftsleder. I november 1804 ble Hauge flyttet til 
Christiani Raadhus-Arrest. Fengselstiden varte i nesten ti år. Da han endelig ble løslatt var 
hans helse sterkt redusert.  
 
Etter fengselsoppholdet giftet Hauge seg med husholdersken Andrea Andersdatter fra 
Ringerike. Ekteskapet ble kortvarig, da Andrea døde samme år etter å ha født sønnen 
Andreas. Senere giftet Hauge seg med husmannsjenta Ingeborg Marie Olsdatter fra Gjerpen 
ved Skien. De fikk tre barn sammen, men alle døde som små.  
 
Hans Nielsen Hauge døde hjemme på Bredtvedt 29. mars 1824. Livet hadde vært fullt av 
både gleder og sorger, og menneskelig sett en tragedie. Men gjennom alle sine prøvelser 
bevarte han troen på Gud og fulgte Hans kall. Han lot ikke bitterhet styre livet.  
 
 
Forslag til samtale 

 
• Hvilke idealer levde Hans Nielsen Hauge etter?  

• Er det noen av disse idealene som appellerer til deg på en særlig måte? 

• Hvilke utfordringer stod Hans Nielsen Hauge overfor i sin tid? 

• Takket være mennesker som Hans Nielsen Hauge har samfunnet endret seg 

betydelig siden hans tid. Materielt sett har mange det romsligere, vi har ytringsfrihet 

og lever i ett rettssamfunn der likhet for loven er et ideal. Likevel har vi 

samfunnsmessige utfordringer. Hva mener dere er de viktigste utfordringene vi har i 

dagens samfunn? 

• Hva er viktig for deg? Hva er du villig til å satse/gi avkall på for å nå et mål?  
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DE HAUGIANSKE VIRKSOMHETENE 
 

Ånd og Hånd side 71 – 84 
 

“Hver burde efter sin Formue og sine Gaver hielpe til Fabricker og Værker at 

opprette og drive, saa ledige Hender faa Arbeyde”  (Hans Nielsen Hauge) 

 
 
Sammendrag: 

 
Hans Nielsen Hauge hadde praktisk sans og hentet sine etiske tankemodeller fra bibelen. 
Han realiserte dem i det praktiske liv: “Mit Kaldsbrev er at elske Gud og min Næste” (Sitat 
Hans Nielsen Hauge). Arbeidsledigheten var stor på Hauges tid. For å avhjelpe nøden satte 
han og vennene i gang flere virksomheter. Den åndelige siden var viktig, men de materielle 
og sosiale forholdene til våre medmennesker måtte også tas på alvor. Hauge var en gründer 
og så muligheter. Han inspirerte mennesker til initiativ, og hjalp dem i gang. Dersom det ikke 
var muligheter hjemme brøt flere opp fra sine bosteder og startet næringsvirksomhet andre 
steder. De dannet nettverk og støttet hverandre åndelig, materielt og økonomisk.  
 
Hauge oppfattet næringsvirksomhet som nyttig både for å bedre enkeltmenneskers situasjon, 
og for å bygge et godt samfunn. Hauge arbeidet også for at utdanning skulle være 
tilgjengelig for alle, da han mente at teoretisk og praktisk kunnskap var avgjørende for en 
positiv samfunnsutvikling, og for at arbeid kunne bli gjort på en god måte.  
 
Større økonomisk frihet skulle i følge Hauge tjene individ og samfunn, men han advarte 
samtidig mot å leve ett overdådig og egoistisk liv, og at ens næringslivsvirksomhet skulle gå 
ut over det åndelige liv.  
 
Oversikt over virksomhetene Hauge startet eller initierte finner du på s. 73 i boka Ånd og 
Hånd.  
 
Til ettertanke:  

 

Den sosiale ulikheten i samfunnet gav store forskjeller i levekår. Men Hauge satt ikke passiv 
og godtok dette. Han mente den enkelte var viktig for å prege samfunnet, familien, 
arbeidsplassen og omgangen med medmennesker generelt.  
 
 
Forslag til samtale: 
 

• Samtal om den måten Hauge var involvert i ulike virksomheter som ble startet, og de 
ulike resultatene dette fikk for enkeltpersoner og samfunn.  
 

• Hauge var en gründer. Hva er dine evner / nådegaver? Hva må til for at du kan sette 
dine visjoner ut i livet?  
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• Hauge satte fram noen idealer for arbeidsetikk (se Ånd og Hånd, s. 82). På hvilke 
områder mener dere vi har ett forbedringspotensial i dagens samfunn?  

 
• Hauge advarte mot at de verdslige sysler skulle «oppsluke» vennene, og gå ut over 

det åndelige liv. Hva er det som har lett for å «stjele» tid til andakt, Bibel og 
vennesamfunn i dag?  
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BRORSKAP, NESTEKJÆRLIGHET OG TJENESTEOPPDRAGET 

 
Ånd og Hånd side 85-101 
 
 

”Ikke fordre for meget eller legge flere Byrder paa, end ens Medbroder formaar at 

bære” (Hans Nielsen Hauge) 

 
 

Sammendrag 
 

I dette kapittelet ser vi at Hans Nielsen Hauge hentet sine tanker om mennesker og samfunn 
i bibelen. Han så enkeltpersoner. Han viste dem aktelse og omsorg, og behandlet dem utfra 
de muligheter og evner de hadde. Hauge oppfordret andre til å vise samme omsorg overfor 
sine medmennesker. Fokuset på enkeltindividet gikk ikke på bekostning av fellskapstanken. 
Han var sterkt inspirert av det åndelige og praktiske felleskapet i den første kristne 
menigheten: ”Vis alle aktelse, elsk brorskapet, frykt Gud, gi keiseren ære!” (1. Peter 2.17). 
De haugianske vennesamfunnene vokste opp rundt om i landet som en følge av Hauges 
arbeid. De støttet hverandre med ulike hjelpetiltak etter behov, noe som igjen gav dem en 
styrket posisjon.  
 
Hauge la vekt på gudsfrykt med nøysomhet (som beskrevet i 1. Tim 6.6), men knyttet gjerne 
dette opp mot gavmildhet og gjestfrihet. Han advarte mot både gjerrighet og et overdådig og 
egoistisk liv. Hauge la vekt på at de som kunne skulle arbeide og tjene, heller enn å ”være til 
besvær” (Hauge).  
 

”Saa er vaart Arbeyde og Tienestevillighed noget der skulde lyse” (Hans Nielsen Hauge) 

 
Hauge så på arbeidet og den enkeltes vandel som et tjenesteoppdrag man skulle ta alvorlig. 
Han ville ha gode arbeidsplasser der folk kunne være muntre og kjærlige. Vennesamfunnene 
ble advart mot dovenskap, og oppfordret til flittighet. Dette gjentas stadig i Hauges skrifter. 
Han satte krav til både ledere og ansatte for at virksomheten skulle lykkes. Det å være flittig 
og ta tjenesteoppdraget på alvor ville i følge Hauge virke godt på enkeltindividet og 
samfunnet.  
 
Til tross for at Hauge arbeidet etter disse prinsippene, ble han oppfattet som en trusel av 
geistlighet og borgerskap. Hauge mente det beste forsvar mot beskyldninger var eksemplets 
makt; samsvar mellom liv og lære.  
 
 
Forslag til samtale  
 

• Hva i disse kapitlene gjorde mest inntrykk på deg?  
 

• Hvilke av Hauges idealer fungerer i de miljøer du møter og er en del av? Ser du 
særlige utfordringer?  
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• Likestillingskampen har ofte ført til en kamp på ”hjemmefronten” om hvem som skal 
gjøre hva og hvor mye. Hva innebærer det å være hverandres tjenere i et samliv? Ta 
gjerne utgangspunkt i de to Hauge-sitatene over.  
 

• Det er ikke uvanlig at kristne blir beskyldt for å ha en dobbeltmoral/være hyklere. 
Diskuter ette utsagnet med utgngspunkt i Hauges tanker om samsvar mellom liv og 
lære.  
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LIKEVERDSTANKEN 

 
Ånd og Hånd s. 110 – 126 
 

”Gud anseer ikke personer, men den, som gjør Ret og Retfærdighed”        
                    (Sitat: Hans Nielsen Hauge) 

 
  
Sammendrag 
 
På Hans Nielsen Hauges tid var det et klart kjønnsrollemønster og store sosiale ulikheter. 
Menn ble gjerne vist mer respekt enn kvinner (eksempelvis med hensyn til hvor de satt i kirke 
og klasserom), og rike ble vist mer respekt enn fattige. Hauge la vekt på at alle mennesker 
var likeverdige overfor Gud, uavhengig av kjønn, stilling, alder og stand. Som en følge av 
dette tok han et oppgjør med datidens norm om at fordeler og rettigheter skulle følge enkelte 
grupper i samfunnet eller være kjønnsbetinget.  
 
Hauge levde selv etter likeverdstanken, og oppfordret andre i vennesamfunnet til å gjøre det 
samme. Nedenfor følger noen eksempler på dette:  
 

� Hauge hadde ikke en formell utdannelse. Likevel våget han å utfordre de som hadde 
det, når han mente det var nødvendig.  

� Hauge oppmuntret fattige, både menn og kvinner, til å lære å lese og skaffe seg 
kunnskap. Slik kunne de stå sterkere, og gjøre seg opp sine egne meninger. 

� Hauge oppmuntret fattige til å søke muligheter for å forbedre sine levekår.  
� Hauge var ikke redd for å bryte med datidens typiske arbeidsdeling mellom kjønnene. 

Han anså det ikke som mindreverdig å gjøre typisk ”kvinnearbeid”. Tvert imot anså 
han det for godt å kunne beherske f.eks. strikking og veving – noe mange anså som 
upassende for en mann på den tiden. Han mente også at det kunne være nyttig for 
kvinner å vite noe om typisk ”mannsarbeid”. Det viktige var hva som var praktisk og 
nyttig.  

� Hauge lot kvinner slippe til som forkynnere og åndelige ledere. Dette møtte stor 
motstand i samfunnet forøvrig. Men for Hauge var det viktigste at den som forkynte 
eller hadde en lederposisjon hadde de nødvendige egenskapene, uavhengig av 
kjønn. Det er flere eksempler på at kvinner ble vel ansett og fikk muligheter innen 
Haugebevegelsen. Hauge hadde stor menneskekunnskap og var god til å se hvilke 
evner og anlegg vedkommende hadde, og kunne finne rett person til rett oppgave.  
  

 
Forslag til samtale 
 

• Hva mener dere Hauges tanker om likeverd har bidratt til i vårt samfunn før og nå?  
 

• Helt opp til i våre dager har det vært diskusjoner i kirkesamfunn og organisasjoner om 
hvilket ansvar og medbestemmelse kvinner kan ha. Er Hauges tanker om likeverd 
fremdeles aktuelle?  

 
• På hvilke måter kan vi engasjere oss for å fremme likeverd mellom mennesker i dag?  
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• Trenger vi likeverdstenking i arbeidslivet og utdanningssystemet i dag? (Tenk for 
eksempel på hvorvidt det er lik status mellom teoretisk og praktisk utdanning? Hva er 
problemet når mange unge faller ut av utdanningssystemet?) 
 

• I den Haugianske kvinnekulturen var kvinnenes dyktighet, flid og arbeidsinnsats like 
viktig og likeverdig som mannens – både som bondekone, møllerfrue, verksfrue og 
husmor. Er denne kvinnekulturen av noe verdi i det moderne samfunnsliv?  
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LEDERSKAP 

 

Ånd og Hånd s. 127 - 140 
 

”Vi bør handle langmodig med vor Næste og paa alle maader søge hans 

Forbedring” (Hans Nielsen Hauge) 
 
 

Sammendrag 
 
Hans Nielsen Hage var en av de mest betydningsfulle lederne Norge har hatt. Han stod fram 
som leder både åndelig og praktisk. Han så muligheter i naturen og i menneskene rundt seg. 
Han evnet å tenke langsiktig, og finne riktig person til riktig oppgave.  
 
Hauges venner var spredt utover et stort geografisk område. Gjennom sine reiser, brev og 
skrifter klarte han likevel å skape en følelse av nærhet. Han veiledet vennene, og viste 
interesse for det de stod i. Måten han fikk trykket opp og distribuert sine skrifter rundt i landet 
på gir oss et bilde av hans evne til å tenke strategisk.   
 
Hauge var en tydelig og ubestridt leder blant Haugianerne. Dette kunne lett ført til hovmod, 
men Hauge var bevisst på at både han selv og andre måtte unngå denne “lasten”. I stedet 
burde man legge vinn på kristne dyder som f.eks. flittighet, sparsommelighet og kjærlighet. 
En leder som legger vinn på disse dydene vil bli aktet og æret av sine medarbeidere.  
En leder måtte ikke utnytte sin posisjon på andres bekostning. Bedriftene skulle utvikles og 
drives i et samspill mellom ledere og ansatte for at resultatet skulle bli godt.  
 
Til Ettertanke  
 
Konseptet Tjenende Lederskap knyttes gjerne til Greenleafs (1904-1990) ledelsesfilosofi1. 
Greenleaf opponerte mot en tendens blant næringslivsledere til å betrakte sine ansatte som 
verktøy eller brikker i det store maskineriet – et middel lederen kunne anvende for å nå sine 
mål. I stedet mente han at gode ledere har et ønske om å tjene andre og villighet til å sette til 
side egne egoistiske interesser til fordel for fellesskapet.  

 
I dag lar flere seg inspirere av ideen om tjenende lederskap. Prinsipper som vektlegges er for 
eksempel at lederen skal fremme ansattes muligheter til å nå sine profesjonelle mål, 
mobilisere egen styrke og kreativitet samt være delaktige i virksomhetens 
beslutningsprosesser. En tjenende leder er en god forvalter som lytter og skaper tillit. I følge 
ideen om Tjenende Lederskap vil dette få fram det beste i de ansatte (og ledere), og dermed 
legge til rette for at de yter sitt beste i jobben. I Hauges tenking og virke kan man finne viktige 
elementer fra ideen om Tjenende Lederskap.  
 
 

                                                                 
1 R.K. Greenleaf  (2002) Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness (25th 
anniversary ed.), New York: Paulist Press 
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Utgangspunkt for samtale 
 

• Diskuter ulike sider ved Hauges lederskap. I hvor stor grad er det realistisk å forvente 
de samme egenskapene fra ledere i dagens menigheter eller arbeidsliv? 
 

• Diskuter forholdet mellom godt lederskap og arbeidsinnsats.  
 

• I en travel hverdag der det ofte forventes raske resultater kan det være en utfordring 
for ledere å se og lytte til sine ansatte. Diskuter forholdet mellom effektivitet og det å 
være en tjenende Leder. 

 
• Hauge var opptatt av at lederen skulle fremstå som et forbilde. På Hauge-

konferansen 2011 snakket Leif F. Onarheim om «lederen som et etisk fyrtårn». På 
hvilke områder mener dere det er særlig viktig at dagens ledere fremstår som gode 
forbilder? Kan dere komme på eksempler på ledere som fungerer som «etiske 
fyrtårn» i dag?  
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FORVALTERANSVARET 

 

Ånd og Hånd Kapittel 7, s. 102 – 109 
 
 

””””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”    (Hans Nielsen Hauge) 

 
 

Sammendrag 
 
Hans Nielsen Hauge mente at hvert menneske hadde et ansvar for å forvalte de ressursene 
som var tilgjengelige for dem. Dette gjaldt både økonomiske ressurser, naturressurser og 
personlige evner og egenskaper. Det gjaldt å forvalte de ressursene man rådde over slik at 
de kunne forøkes og komme flest mulig til gode i samfunnet. Hauge poengterte at vi 
mennesker ikke eier skaperverket, men forvalter Guds eiendom. 
 
Forvalteransvaret innebar for Hauge at man skulle utnytte tilgjengelige ressurser på en 
forsvarlig måte. Han la vekt på langsiktighet fremfor kortsiktig vinning. Følgende sitater av 
Hauge er eksempler på dette: ”Ikke fordre for meget eller legge flere Byrder paa, end ens 
Medbroder formaar at bære” og ”vi skal bruge Verden, ikke misbruge den”.  
 
 
Forslag til samtale 
 

• Hauge la et stort ansvar på enkeltmennesket når det gjaldt å investere sine ressurser 
til beste for seg selv og andre. I dagens Norge har vi et skatte og avgiftssystem som 
sikrer at de fleste som har en inntekt bidrar til fellesskapet. Har vi et ansvar til å 
investere i felleskapet utover dette?  

 
• I sin tid kom det ut en bok med tittelen ”Vi gjemmer oss på bedehuset”. Dette var 

langt fra Hauges tanke. Han mente at vi skulle bruke våre evner og ressurser i 
næringsliv og samfunnsliv forøvrig. Hauge brukte selv sine evner til å endre 
samfunnsstrukturer. Hvordan kan vi  engasjere oss for å påvirke hvordan vårt lands 
ressurser skal investeres og fordeles (eks. politikk, frivillig arbeid etc...)? 

 
• Hauge mente at menneskene ikke eide skaperverket, men skulle være gode 

husoldere som tenkte langsiktig. Hvordan står den vestlige levemåte i forhold til dette 
idealet?  
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MENNESKET OG ARBEIDSLIVET 

 

Ånd og Hånd Kapittel 9, side 145 – 156 
 

”Så er vaart Arbeyde og Tienestevillighed noget der skulde lyse””””        

                                                                                                                                                                                                                                                        (Hans Nielsen Hauge) 

    

Kort om utfordringen 
 
Ravnåsen peker på flere utfordringer i det moderne arbeidslivet, som for eksempel:  

- Akselererende teknologisk «fremskritt» som kan være vanskelig, særlig for eldre 
arbeidstakere, å følge med på.  

- Stress 
- Arbeidsledighet 
- Høy grad av uføretrygdede; psykiske årsaker har økt mest. Særlig dramatisk er det 

med en forholdsvis høy grad av unge uføre.  
- Upersonliggjøring i arbeidslivet 
- Forventningspress 
- Mangel på tilbakemelding og/eller opplæring 
- Uoversiktlig arbeidssituasjon kan ta pusten fra noen og enhver 
- Det å føle seg personlig verdsatt.  

 
Både arbeidsgiver og det offentlige har ett viktig ansvar for å legge til rette for at 
arbeidstakere kan delta i arbeidslivet under gode forhold. Samtidig er det viktig å nevne at 
arbeidstakere selv har ansvar for å gjøre det han eller hun kan for å bidra til et godt 
arbeidsmiljø.  
 
På samme måte som Hauge klarte å balansere forholdet mellom Ånd og Hånd, klarte han å 
balansere mellom krav til effektivitet/flittighet og hensynet til den enkeltes tåleevne og 
arbeidskapasitet. Dette kommer for eksempel til uttrykk i følgende Hauge-sitater: ”Ikke fordre 
for meget eller legge flere Byrder paa, end ens Medbroder formaar at bære” og ”Vær tro og 
flittige af Eders Kræfter” (Hans Nielsen Hauge). 
Hauge var selv med på å legge til rette for at mennesker med nedsatt arbeidsevne kunne 
delta i arbeidsliv for på denne måten å bli inkludert i et felleskap og å skaffe seg et levebrød.  
 
Forslag til samtale 
 

• Nedenfor er utvalgte utdrag fra «ønskede personlige egenskaper» i ulike 
stillingsannonser anno 2012 (ikke lederstillinger). Hvem tør søke?  

 
- Stor arbeidskapasitet 
- Arbeide effektivt i åpent landskap også i hektiske perioder 
- Erfaring fra og kompetanse til å drive utadrettet salg i høyt tempo 
- Høy grad av stå-på-evne og vilje til å lykkes sammen med andre 
- Høy egenaktivitet og ferdighet til å styre egen arbeidsdag 
- Liker å jobbe i et hektisk miljø 
- Høy arbeidskapasitet og evne til prioritering  
- Høy serviceinnstilling og ansvarsfølelse  
- Tar ansvar og utviser en proaktiv adferd 
- Takle stress og mestre mange baller i luften samtidig 
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• I følge en artikkel i Aftenposten (07.02.12) sier to av tre at de kjenner noen som har 
misbrukt ulike trygdeytelser. På nav.no refereres det til en undersøkelse som viser at 
97 prosent av befolkningen mener trygdemisbruk bør bekjempes, men at de under 30 
år er gjennomgående mindre negative til misbruk enn de over.  
Diskuter hvordan dette kan innvirke på fremtidige trygdeytelser, og de som har reelle 
behov for disse. 
 
Ha for eksempel i mente Hauges tanker om langsiktighet og forvalteransvar (Ånd og 
Hånd, kap. 7), samt hensynet til vår neste. 
 

• Kan vi se på dagens velferdsordning som et resultat av verdier som Hauge fremmet 
allerede for 200 år siden? Hvor mener dere veien bør gå videre når det gjelder 
arbeidsliv og velferd for alle? 
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MENNESKET OG NATURRESSURSENE 

 

Ånd og Hånd Kapittel 10, side 157 – 170 
 

”Vi skal bruge og kan have Verdens Gods som gode Husholdere at regiere over”                                              
                                                                                                   (sitat: Hans Nielsen Hauge) 
 

Kort om utfordringen 
 
Vi står i dag overfor store utfordringer når det gjelder miljøforvaltning. Forringelse av vårt 
naturmiljø er i stor grad et globalt problem. Mange av utfordringene er ikke begrenset til 
avgrensende geografiske områder, men påvirker oss alle. På kort sikt er det likevel slik at det 
er mennesker i de økonomisk fattige områdene i verden som rammes hardest.  
 
Stockholm-konferansen i 1972 ble et viktig vendepunkt når det det gjaldt hvordan man så på 
miljøvern. Miljøspørsmål ble satt på den politiske dagsorden globalt sett, og man anerkjente 
viktigheten av å samarbeide på tvers av landegrensene. Etter dette kom flere internasjonale 
konferanser. Brundtland Kommisjonen i 1987 er en av de mer kjente, der man satte fokus på 
“bæredyktig utvikling”; utvikling som møter dagens behov uten å ødelegge muligheten for at 
fremtidige generasjoner skal kunne dekke sine. Som det kommer fram i Ånd og Hånd (s. 
167) var Hauge tidlig ute med samme tankegang, i det han kritiserte dem som i jakten på 
materielle goder “udhuget Skaavene og udmatet Jorden paa nogle Aar, eller tænkt, det er 
nok i sin Tid agtet ikke paa Efterkomere”.  
 
Siden Brundtland Kommisjonen har det vært bred enighet om at vi mennesker er helt 
avhengige av et sundt naturmiljø for å ha gode og verdige levevilkår. Til tross for dette 
gjenstår to særlige utfordringer når det gjelder å oppnå bæredyktighet:  
1) forholdet mellom fattigdom og overdrevent forbruk er ikke løst. Både fattigdom og 
overdrevent forbruk fører til miljøforringelse, og det er avgjørende for menneskeheten å løse 
disse utfordringene.  
2) Miljøspørsmål har fremdeles en svært perifer rolle i mye av den sosio-økonomiske 
planleggingen rundt om i verden.  
I tillegg hersker det uenighet om hvem som har ansvaret for å gjøre noe med 
miljøproblemene. I hvilken grad kan de økonomisk fattige landene forventes å ta miljøhensyn 
i sin streben etter økonomisk vekst? Hvilket ansvar har de økonomisk rike landene? Hvor 
mye personlig ansvar har vi, og hva er opp til politikerne?  
 
Forslag til samtale 
 

• Finn fram til noen av Hauges verdier som kan ha en positiv innvirkning på vårt 
naturmiljø dersom vi følger dem (se f.eks. Ånd og Hånd s 165 – 170). 
 

• Tenk deg at du har ansvar for kirkekaffen i en menighet. Du er klar over at 
råvareprisene har sunket i den siste tiden, og at mange afrikanske kaffebønder lider 
under dette. Du er også klar over at gavene til menigheten har sunket, og at kirkens 
økonomi derfor er dårligere enn på lenge. Flere ensomme pensjonister har 
kirkekaffen som sitt viktigste sosiale samlingspunkt. På din innkjøpsrunde kommer du 
over et parti ubegripelig billig kaffe. Ved siden av står kaffe som selges dyrere, men 
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som i følge importøren garanterer at produsentene får en anstendig lønn for sitt 
arbeide2. Bruk Hauges verdier til å diskutere hvilken kaffe du vil velge.  

 
Til ettertanke 
 
I følge WHO er miljøødeleggelser en viktig faktor når det gjelder dårlig helse og levevilkår 
verden over, og har skyld i ca 25 % av de sykdommene som er mulig å forebygge. Her er 
det diare og akutte luftveisinfeksjoner som topper listen. Barn er særlig utsatt. Skader på 
naturmiljøet har i tillegg store økonomiske konsekvenser, - og det er de fattige som 
rammes hardest. Hauges kallsbrev var, i følge ham selv, å “tjene Gud og sin neste”. Å 
forvalte Guds skaperverk på en slik måte at vi og våre medmennesker ikke lider skade 
kan sies å være en naturlig del av å praktisere Hauges kallsbrev.  
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                                 
2 Det kan diskuteres i hvor stor grad disse importørene holder det de lover, men vi kan i dette tilfellet gå ut fra at 
importørens garantier holder mål  


