
Kvifor skreiv ikkje Olav H. Hauge dagbok under krigen? 
 
Av Bodil Cappelen 
 
”Kvifor skreiv ikkje Olav H.Hauge dagbok under krigen?” 
Dette har ofte vore nemnt som ei gåte  når Hauges dagbøker har vore på tale. 
No seinast i programmet under poesidagane i Ulvik i september. 
Eg skal her gjere greie for mitt syn på saka. Eg siterer frå Dagbok 1924-1994: 
6 juli 1938 
”Gjort ferdug Seljefløyta. Diverre trur eg ikkje det er teneleg å gjera henne so stor; eg hev avstytt 
boka til det halve umlag. Ei bok på 80 sider vilde vera høveleg, tenkte eg.” 
Og neste,etter ca. eit års opphald: 
17/4 1939 
” Fekk att diktsamlinga ”Seljefløyta” frå Norli. Dikta var gode, men knapt uvanlege, segjer dei. 
Venta det ikke betre heller.” 
Eg vil tru at forfattaren, etter det første vonbrotet har lagt seg, kjem i arbeid med manuset att så 
snart som mogleg.  
Samstundes aukar presset frå familien. - No er det på tid for gartnaren å komme seg ut i arbeid. 
Tiåret før var det press på han frå mora om at han måtte få ei utdanning. Og når han då endeleg 
blei ferdig med den, vart han sjuk og innlagd på Valen. Og no når  han kjem att etter mange år på 
asyl set han seg til å dikta! 
- 
Livet vart brått endra for folk  i Ulvik i april 1940. Då kom to tyske  krigsskip fullasta med 
soldatar inn til kai i Ulvik for å hærta landet. Nokre karar frå bygda la seg i stilling bak buskane på 
land og retta gevær mot skipa og skaut. Skipa gjorde vendereis, men kom tilbake neste dag. Då 
skaut dei Ulvik sentrum i brann. Dei sparte kyrkja, og ungdomshuset, sidan dette òg  likna ei 
kyrkje, med fint tårn. Bustadhusa i sentrum vart skotne i brann. 
No var det nok ikkje nokon tvil lenger om kva Olav meinte om Hitler. Det var i 1938 han var så 
vitlaus og tosken (som  han sa i ettertid) og gjorde som matrosane på  Keisar Wilhelms skip, rekte 
ut armen til helsing. 
Juni 1941  vart bygdefolket tvungne til å evakuere. Dei dro til vener og kjende rundt om i 
bygdene langs fjorden. Hakestadfolket fekk rom inne på Bu, hos den kjende historikaren 
og folkeminnesamlaren Åmund Bu. Dette passa Olav. Han vart sett til å ordna og katalogisera 
folkeminne for Åmund Bu som heldt på å skipa privat museum.  
Dei evakuerte fekk dra tilbake til Ulvik  etter et par månader.. 
Olav vart beden om å fortsette jobben for Åmund Bu. Han lika jobben og vart verande i nokre 
månader til før han drog heim att til Ulvik . Og då var det ut  i arbeid som leigekar. 
Til meg har Olav fortald (klaga over-) kor hardt han arbeidde i krigsåra. Tidleg opp og seint i 
seng. ”Ikkje tid til anna enn sova og eta”. Han måtte sjølvsagt òg arbeida heime på småbruket, og 
dreiv med nyplanting av fruktre over  den store flaten. Dei dyrka òg korn til eige bruk på Rossvoll 
under krigen. Mylna i Ulvik mol det.  
Dei første par åra budde dei 3 vaksne borna heime. Anna og Oddmund gifte seg på slutten av 
krigen og flytta ut. 
Sjølv om alle hadde eigne soverom  budde 5 vaksne menneske i huset, med kvar sine sterke 
meiningar og agendaer.  
Forfattaren Hauge arbeidde med sitt refuserte  manuskript frå 1939 , skreiv om og  
skreiv nytt.  Han korta samlinga ned til det halve, 46 dikt. 
”Glør i oska” kom ut året etter krigen, i 1946. 
   
Siste innføring  i dagboka før krigen var  17/4 –1939 
Dateringa starter igjen i 1944 om lag eit år før krigen er slutt. 



 
10/6 -44 
”No stend bygdi i fagraste bløming. Alt blømer i år, frukttre, raun og hegg. Ask og eik hev lauvast 
dei siste dagane. Dei er so seine dei, serleg asken.Han kjem ikkje med ei blokk fyrr veret er 
litande.” 
Olav H. Hauge skreiv ikkje dagbok  mellom  1939 og 1944. Og etter mi meining er det inga gåte 
eller ubesvarte spørsmål knytt til det. 
  
 


