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KOMMENTAR

«Haugianerne i Nairobis 
slum» stod det på forsiden av 
Dagen en novemberdag i 2008. 
Siden da har jeg ofte tenkt 
tilbake på den mest spesielle 
reportasjereisen jeg har vært på. 
Når vi i år feirer 250-årsdagen 
for Hans Nielsen Hauges fødsel, 
kan det passe å hente frem histo-
rien om hvordan kallstanken og 
forvalteransvaret faktisk hjelper 
fattige mennesker i en hverdag 
som vi knapt klarer å forestille 
oss, selv etter å ha sett slummen 
med egne øyne.

Det er langt fra Hans Nielsen 
Hauges hjemtrakter til det sør-
lige Afrika. Men ikke lenger enn 
at Hauges åndsopplevelse på et 
jorde i Østfold for godt over 200 

år siden også har blitt kjent der. 
På forsidebildet denne lørdagen 
i 2008 så vi en mann som gikk 
rundt i Kibera-slummen i 
den kenyanske hovedstaden. 
Veien var ikke dekket av asfalt. 
Renovasjonssystemet, hvis det 
kan kalles det, lå der helt åpent. 
Og husene rundt ham kom ikke 
uten videre til å tåle det neste 
uværet. Her var vi blant de fat-
tigste. De pene klærne de gikk 
med kunne nok gi en følelse av 
verdighet, men de kunne også 
forlede vestlige turister og andre 
besøkende til å tro at livet i 
slummen var lettere enn det var. 
Bare noen hundre meter unna 
kunne man skimte mer mo-
derne bydeler, hvor store deler 
av bebyggelsen kunne ligget i et 

hvilket som helst vestlig land. 
Men selv om avstanden er kort, 
er veien ut av slummen lang.

Følelsen av maktesløshet 
dukket stadig opp. Finnes det 
en vei til et bedre liv for en selv, 
for barna, for samfunnet? I 
mellomtiden herjer mafiaen, 
og mangt et forsøk på å få seg 
en jobb eller å etablere en liten 
virksomhet har strandet. Men 
selv her finnes det håp. Man-
nen på bildet hadde på seg en 
iøynefallende rød t-skjorte med 
påskriften «I am a Haugian – 
follow me». Jeg er en haugianer, 
følg meg. Jeg vet ikke hvor mye 
han egentlig visste om Hans Ni-
elsen Hauge, men jeg fikk være 
med på noen av seminarene 

hvor Hauge ble presentert.

Den som stod bak det hele var 
Øistein Garcia de Presno. Øko-
nomen var tidlig i sin yrkeskarri-
ere ansatt i Laget, senere var han 
generalsekretær i Strømmestif-
telsen. Han fortalte engasjert om 
hvordan han gjennom stiftelsen 
Noracta fikk kombinert for-
kynnelsen av evangeliet med 
diakonien, og slik bidratt til både 
evangelisering og samfunnsbyg-
ging i Nairobi. Med seg hadde 
han blant andre nå avdøde 
Sigbjørn Ravnåsen, som ledet 
Haugeinstituttet og som tidligere 
hadde sittet på Stortinget for 
Kristelig Folkeparti. Ravnåsen 
kledde seg ut som Hauge, og 
fortalte og dramatiserte foran 
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kenyanerne om mannen som i 
Norsk biografisk leksikon blir 
kalt «legpredikant, folkevekker 
og samfunnsreformator».

Så kan man spørre seg hva 
dette førte til. Det finnes nok av 
historier om velmenende vestlige 
mennesker som besøker mindre 
privilegerte deler av verden for 
å hjelpe dem opp og frem, men 
uten å innse hvor vanskelig dette 
faktisk kan være. Noe av det som 
satte opplevelsene i Nairobi i 
et særlig interessant lys, var at 
Norges Handelshøyskole gikk i 
gang med forskningsprosjekt for 
å undersøke hvordan innstilling 
påvirket fortjenesten. For noen 
dager siden tok jeg kontakt med 
NHH-professor Magne Sup-

phellen, som har stått i spissen 
for dette arbeidet, for å høre hva 
som har skjedd siden 2008. Og 
interessant nok bekrefter han det 
bildet som ble tegnet den gangen. 
Utgangspunktet for undersø-
kelsene er de av befolkningen i 
slummen som blir kunder hos en 
konkret mikrokredittinstitusjon. 
Det å starte opp små virksom-
heter kan være en vei ut av den 
verste fattigdommen. Men også 
her trengs det kapital.

Funnene er slående: De som 
hadde en kallsorientering i arbei-
det sitt jobbet mer systematisk 
og hadde høyere lønnsomhet. 
Det har flere studier bekreftet. I 
tillegg holdt de ut lenger når ut-
fordringene ble særlig store, som 

når bygninger raste sammen eller 
ble brent ned av mafiaen. 

To andre former for religiøst 
tankegods ble også undersøkt i 
forskningsprosjektet. Den ene 
typen tenkning handlet om be-
lønning, med røtter i herlighets-
teologien. Økonomisk suksess 
ble betraktet som belønning for 
en sterk tro og aktiv deltagelse i 
menigheten. Hvis butikken gikk 
dårlig, hadde det sammenheng 
med at de ikke hadde investert 
nok i menigheten eller i pastoren 
sin. En slik tilnærming hadde in-
gen positiv effekt på fortjenesten. 
Den siste formen for religiøsitet 
var fatalisme, altså at det ikke 

Tarjei Gilje
redaktør i Dagen

HAUGE: Slik gikk de kledd, en del av pastorene jeg møtte i Nairobi i 2008. Etter hvert droppet de t-skjortene med henvisningen til Hans Nielsen Hauge, fordi haugianisme ble 
oppfattet som en kult. Men inspirasjonen fra Hans Nielsen Hauge lever videre, både når det gjelder interesse for Bibelen og samfunnsutvikling. Foto: Tarjei Gilje 

 ●  Forskningen 
 viser at de 
som preges av 
 forvaltertanken 
er flinkere til å 
 planlegge og 
sjeldnere fore-
tar impulskjøp 
enn  kenyanere 
som preges av 
andre religiøse 
 holdninger.
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