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hjelper hva jeg gjør – alt er skjeb-
nebestemt. En slik tilnærming 
hadde en direkte negativ effekt 
på fortjenesten. Som den positive 
kontrasten til begge disse står 
altså kallsorienteringen som gir 
motivasjonskraft utover det helt 
umiddelbare - og positive resulta-
ter på bunnlinjen.

Og ikke bare det: ved siden av 
kallstanken har de også under-
søkt sammenhengen mellom 
religiøse holdninger og privat 
forbruk. I slummen er man som 
regel tvunget til å leve fra hånd 
til munn. Dermed handler mye 
om å få mat på familiens bord fra 
dag til dag. Man får seg kanskje 
en strøjobb noen dager, men så 
kan det gå en tid der man ikke 
har fast inntekt. Da er evnen til å 
legge til side og å unngå impuls-
kjøp kritisk. Og skal man komme 
seg ut av fattigdom, må man 
planlegge. Supphellen forteller 
at det er nok av de mennene som 
tyr til alkohol straks de får penger 
i hendene. Men forvaltertanken 
står som en ideologisk tvilling 
til kallstanken. De midlene man 
har, skal forvaltes til ære for Gud 
og det beste for familien. Fors-
kningen viser at de som preges 
av forvaltertanken er flinkere til 
å planlegge og sjeldnere foretar 
impulskjøp enn kenyanere som 
preges av andre religiøse hold-
ninger. 

Supphellen forteller at fors-
kningen først ble møtt med skep-
sis i ulike internasjonale nettverk. 
Koblingen mellom religiøse 
holdninger og inntekt ble ansett 
som fremmed og irrelevant. Både 
fordi man ikke var vant til å un-

dersøke slike forhold, og fordi det 
ikke uten videre er lett å endre et 
slikt ståsted. Men med tiden har 
kallsbegrepet fått fornyet aner-
kjennelse i ledelseslitteraturen. 
Da blir det også naturlig å spørre 
hvor kallet kommer fra.

Øistein Garcia de Presno fortel-
ler at de nå har hatt omkring 
8.000 kenyanere på Hauge-kurs. 
Før korona var omkring 1.600 
pastorer fra mellom 1.300 og 
1.400 menigheter samlet i 135 
Hauge-inspirerte grupper. Magne 
Supphellen peker på at forsknin-
gen de har gjort, er aktuell også 

inn mot hvordan man tenker om 
moderne bistand. Øistein Garcia 
de Presno fremholder det kjente 
Hauge-slagordet «ånd og hånd», 
og gleder seg ikke minst over den 
fornyede bibelinteressen hos folk 
han møter i Kenya. Samtidig som 
både hjelp til skolevirksomhet, 
næringsvirksomhet og andre 
former for samfunnsbygging er 
en integrert del av tenkningen. 

Selve t-skjortene måtte de 
droppe etter en stund. Sett med 
dagens øyne kan det frem-
stå nærmest som en form for 
såkalt kulturell appropriasjon, 

hvor man tar et norsk konsept 
- haugianisme - og plasserer 
det på kenyanere. Lokalt ble 
det hos noen skapt et inntrykk 
av at haugianisme var en kult. 
Derfor snakker de heller om å 
følge Jesus. Men forbindelsen til 
haugianismen finnes fortsatt. Det 
har blant annet sammenheng 
med at mange av dem Noracta 
har kontakt med kommer fra 
bondesamfunn og dermed har 
noe av den samme bakgrunnen 
som Hans Nielsen Hauge hadde. 
Slik er altså veien fra slummen i 
Kenya til Norge litt kortere enn 
den kan virke som. Og ønsket 

om å leve integrerte kristne liv, 
hvor man både tar vare på det 
åndelige livet og samtidig hjelper 
mennesker til økt levestandard, 
det er felles enten man kommer 
fra Kenya eller Norge. I Norge 
ser vi at omgangen med Hauge 
kan bli litt selektiv, hvor enkelte 
deler av virksomheten blir løftet 
frem etter som det passer. For 
eksempel kan det være fristende 
å snakke mer om næringsutvik-
ling enn om Hauges åndelige 
program. Da er det grunn til å 
snu på et kjent ordtak og si: Look 
to Kenya.

HAUGIANERE: Øistein Garcia de Presno (til venstre) fylte 75 år i fjor, men er fortsatt engasjert i Kenya gjennom stiftelsen Noracta. Her er han sammen med den lokale pastoren 
Linus Odinga, som har besøkt Norge, og nå avdøde Sigbjørn Ravnåsen i Haugeinstituttet. Foto: Tarjei Gilje 

HAUGE: NHH-professor Magne Supphellen (til venstre) har ledet et 
forskningsarbeid hvor man har undersøkt sammenhengen mellom 
fortjeneste og innstilling. Gjennom forskningen har man funnet at 
en haugiansk-lignende kallstanke gir økt inntjening. På bildet er 
Supphellen sammen med Øistein Garcia de Presno (i midten) og tid-
ligere visepresident i Stortinget Edvard Grimstad under et Hauge-
seminar i Oslo. Foto: Tarjei Gilje 

NAIROBI: Sigbjørn Ravnåsen kledde seg gjerne ut som Hans Nielsen 
Hauge når han holdt foredrag. Det vakte munterhet i salen da han 
denne dagen i Nairobi kom inn i rommet med strikketøyet i hen-
dene. Foto: Tarjei Gilje 


