Hans Nielsen Hauge 250 år
Bli med til Hauges Minde og Gamlebyen i Fredrikstad 5. juni 2021
Utflukt til Hauges Minde på Rolvsøy der Hans
Nielsen Haugen ble født 3. april 1771. Det var
også her, ute på jordet, at han fikk sin åndelige
opplevelse i 1796, 25 år gammel.
Vi fortsetter til Gamlebyen der Hans Nielsen
Hauge var slaktersvenn hos Madame Kruses
Kjøttforretning. Året etter, i 1797, samlet han
400 mennesker i huset til Niels Bersøe i et kristelig møte. Sent samme år ble han satt i arrest i
det gamle rådhuset på torvet, for brudd på
konventikkelplakaten.
Hauge regnes som datidens største næringsutvikler og gründer, og han bidro sterkt til den
industrielle utviklingen i Norge.
Han opplevde fornyelsen av sitt gudekall
under lesningen av Johannes Taulers omvendelseshistorie, bygget på den såkalte Mesterboken. Hans viktigste budskap handlet om
nestekjærlighet, likeverd og oppbyggende
vennesamfunn der den sterke skulle hjelpe den
svake. Hauge er også en av Norgeshistoriens
mest leste forfattere.

I Norge, vårt Norge (Dreyer 2018) skriver Kaj
Skagen: «Bak det moderne Norge står dermed
en pietist (Hans Nielsen Hauge) som insisterte
på den personlige gudserfaringen og hadde idémessige aner i mellom-europeisk mystikk, side
om side med en naturforsker (Henrik Steffens)
som tenkte og skrev innenfor en tradisjon som
strekker seg helt tilbake til Giordano Brunos
magiske verdensbilde hvor alt i universet var
gjennomtrengt av ånd, og til Platons Timaios,
hvor Skaperen danner verden etter matematiske
prinsipper på basis av en rent åndelig
verdenssjel. Fra Steffens og fremover mot vår
tid kan den samme strømningen spores via
dikterpresten og populærfilosofen Nikolai F.S.
Grundtvig (1783-1872) og folkeopplysningsmannen Ole Vig (1824-1857), og i avslepen
form gjennom pedagogen Hartvig Nissen
(1815-1874) inn i den norske folkeskolen frem
til slutten av Gerhardsen-epoken på 1960-tallet,
med en egen gren gjennom folkehøyskolene og
Steinerskolene.» (side 44-45)

Hauges Minde, Rolvsøy, lørdag 5. juni kl 12.00*
12.00 - 13.30 Omvisning med guide i utstillingen og 1700-tallsdelen av barndomshjemmet til Hans
Nielsen Hauge www.haugesminde.no. Vi går også til jordet der åndsopplevelsen skjedde.
13.30 - 14.30 Servering av lapskaus + kaffe i forsamlingshuset.
14.30 - 15.30 Korte innlegg: Phillip Nortvedt: Mystikeren Hans Nielsen Hauge. Turid Ulven: Forløper
for Grundtvig. Arne Øgaard: Etikk og brorskapens ånd i næringslivet.
15.30
Avreise til Gamlebyen Fredrikstad. Vi går i Hans Nielsen Hauges fotspor. Slutt ca 17.00.
*Med forbehold pga Covid-situasjonen om at myndighetene tillater arrangementer for grupper.
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