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Dagfinn Høybråten:

TROEN ER ANKERFESTE
OG MIN IDENTITET

Som statsråd ble Dagfinn Høybråten en ”verdenspioner” da han stod bak innføringen av røykeforbudet på utesteder og 
serveringssteder.

Intervj�er: Sten S�rensen

KrF-leder Dagfinn Høybråten har 
besøkt Sarons Dal mange ganger. 
Som guttunge ble han fortalt om 
Sarons Dal og Aril Edvardsen 
av sin farmor. Det gjorde sterke 
inntrykk. Som voksen har han 
alltid hatt en dyp beundring 
av virksomheten i Troens Bevis 
Verdens Evangelisering og er 
glad over å være venn av Aril 
Edvardsen.
 Aril Edvardsen sier at Dagfinn 
Høybråtens navn ble kjent over 
store deler av verden, men også 
”hatet” av en del nordmenn, da 
han fikk Norges Storting til å 
vedta røykeforbudsloven på  
serveringssteder den 8. april 
2003, mot Fremskrittspartiets 
stemmer. Men snart fulgte mange 
land etter. Høybråten ble en  
verdenspioner, og alle nordmenn 
burde være stolt av ham, sier 
verdensevangelisten.
 Dagfinn Høybråten var stats-

råd for Sosial og helsedeparte-
mentet i 2 perioder fra 1997-
2000, og 2001-2004, og statsråd 
for Arbeids og sosialdeparte-
mentet 2004-2006. Fra 2007 har 
han vært president i Nordisk 
Råd.

Vi spør tidligere helse- og 
arbeidsminister i Bondevik- 
regjeringen, nåværende KrF-
leder, Dagfinn Høybråten når 
han fikk sin personlige tro på 
Jesus?  
- Jeg vokste opp med en trygg  
barnetro. I 12-årsalderen gikk det 
opp for meg at troen ikke var et 
standpunkt jeg overtok fra mine 
foreldre, men en relasjon jeg var 
invitert inn i for min egen del. Jeg 
sa ja til invitasjonen til vennskap 
med Jesus. 

Hva har denne troen betydd for 
livet ditt?
- Den er mitt ankerfeste og min 
identitet, det faste punktet som livet 

i alle dets fasetter beveger seg rundt. 
Troen handler om relasjon - ikke 
religion. Slik sett er jeg ikke religiøs. 
Jeg lar meg inspirere av Mannen fra 
Nasaret og tror han er veien til Gud.

Går det an å hente styrke fra 
denne troen som politiker? 
- Den er en del av mitt hverdagsliv 
uansett om jeg holder på med  
politikk eller annet. Jeg inspireres av 
tanken på at hvert enkelt menneske 
er unikt og uendelig verdifullt og at 
menneskets oppdrag er å forvalte 
skaperverket. Jeg inspireres av ham 
som sa ”det du har gjort mot en av 
disse mine minste, har du gjort mot 
meg”. Styrken henter jeg i Guds 
eget ord og ikke minst i bønnen. 
Ikke noe er for stort og ikke noe er 
for smått til å bringes fram i bønn. 
Bønnen kan bare være et sukk eller 
en tanke, forklarer Høybråten.
       
Hvorfor ble du politiker? 
- Det er vel som så mye annet en 
blanding av arv og miljø.  
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Min kjære far, Per Høybråten var 
aktiv politiker i hele min oppvekst. 
Jeg så hos ham et hjerte for mennes-
ker og skaperverk som fant mening 
i politisk arbeid. Interessen ble vakt 
da jeg fikk sitte ”ringside” til store 
nasjonale begivenheter som far var 
en del av. Allerede som 14-åring ble 
jeg med i KrF-ungdommen. Så har 
jeg fått arbeide halvparten av mitt 
yrkesaktive liv utenom politikken 
og halvparten i heltidspolitikk. Det 
har gitt meg mange perspektiver på 
mennesker og samfunn. Men den 
røde tråden gjennom mitt arbeid 
har vært kampen for de som sliter 
av ulike grunner, de undertrykte, de 
fattige, de syke.

Vi spør han også hvorfor KrF er 
et godt politisk alternativ?
- KrF er det beste redskapet for 
politisk arbeid inspirert ut fra  
verdier som menneskeverd, for- 
valteransvar og nestekjærlighet.  
Vi har et arbeidsfellesskap som har 
dette som utgangspunkt. Det gir 
styrke og mening til politisk hver-
dagsarbeid, svarer han.

Hva er KRF's viktigste oppgave i 
dagens samfunn? 
- Det er å holde fram de gode livs-
verdiene som ikke kan kjøpes for 
penger, det er å stå på de fattiges 
side, det er å være en stemme for  
de stemmeløse og det er å støtte 
samfunnsbyggende arbeid som  
skaper økonomisk og sosial aktivitet 
i våre lokalsamfunn. I disse dager 

Øverst: Dagfinn Høybråten i Sarons 
Dal sammen med sin venn Aril 
Edvardsen.

I midten: Mange nordmenn spør om 
Dagfinn Høybråten har fått den takk 
han fortjener for røykeforbuds loven, 
som de fleste i Norge nå er så glade 
for.

Nederst: Norges Storting hvor 
Dagfinn Høybråten har oppholdt seg 
i lange tider under sin mangeårige 
politiske arbeidsdag.
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handler det særlig om at nye  
generasjoner må få kunnskap om 
den kristne kulturarven og at Norge 
må holde fast ved forståelsen av 
ekteskapet mellom mann og kvinne 
som hovedmønster for familieliv og 
samfunn.

Du var med og innførte røyke-
loven. Nå følger mange land 
etter. Hvordan opplevde du den 
kampen, nå er den jo blitt en 
populær lov? 
- Jeg kunne ikke forsvare at ansatte 
i utelivsbransjen ikke skulle ha den 
samme rett til et røykfritt miljø 
på jobben som alle andre. Og jeg 
kunne ikke forholde meg passiv til 
kunnskapen om at passiv røyking 
 tar flere hundre liv i Norge hvert 
år. Konklusjonen jeg kom til var 
omstridt. Jeg fikk alle slags karakter-
istikker og trusler. Bare 30 prosent 
støttet tanken om en slik lov. Nå 
støttes den av 85 prosent i befolk-

ningen. Det viktigste er takken fra 
de som nå opplever en langt bedre 
livskvalitet. Politikk er å ville. 
Denne loven viser for meg at det 
nytter om man setter seg noen mål, 
jobber på grunnlag av kunnskap og 
holder ut de første stormene.

Dagfinn Høybråten har vært i 
Sarons Dal mange ganger. Vi 
spør derfor hvordan han ser 
på Troens Bevis sin virksomhet 
hjemme og ute? 
- Jeg ble introdusert til Troens 
Bevis som guttunge. Min farmor 
var en trofast giver, abonnent og 
stevnedeltaker. Troens Bevis har på 
mange måter vært Askeladden blant 
misjonsorganisasjonene og vært 
det 20.århundrets pionerer i norsk 
misjon.
-  Hvordan ser du på Aril 
Edvardsen? 
- Først og fremst som en venn. 
Dernest som en visjonær og dristig 

leder og gjennomfører. Og sist, men 
ikke minst, som evangelist i ordets 
beste forstand.

Det kommer klart fram i inter-
vjuet den beundring og respekt 
Dagfinn Høybråten har til Aril 
Edvardsen. Ikke minst Edvardsens 
engasjement i fredsarbeidet. 
Hvordan syns du Aril klarer å 
kombinere oppgaven som  
evangelist med fredsarbeid hvor 
han møter statsledere? 
- Jeg har sett ham i slike møter og 
tror jeg vil svare med to enkle ting: 
Aril er seg selv. Og så formidler 
han Jesus. Han har sett den funda-
mentale sannhet at budskapet er en 
person, ikke en religion. Han har 
skjønt at Jesus forener og forsoner. 
Der Jesus kombineres med en eller 
annen menneskeskapt spesialitet får 
budskapet slagside og splitter, svarer 
den sympatiske KrF-lederen.

Aril Edvardsen besøker Dagfinn Høybråten på Stortinget. Han er en stor beundrer av Krf – lederen, og glad for at 
Høybråten regner ham som sin venn.
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