I Hans Nielsen Hauges spor i Oslo lørdag 18. juni 2022
Oppmøte: Botanisk hage kl 12.00 i hagen på Tøyen hovedgård (se bildet, motsatt side kafeen).
Guide: Sissel Jenseth. Deltakelse: 200 kr. Maks: 20 deltakere. Påmelding innen 15.6. til
jenseth@online.no, mobil 975 63 875. Arr.: Oslogruppen og Vår nordiske arv/Dialogos.no
De som melder seg på vil få en beskrivelse tilsendt før turen.
Det er mulig til å starte på egenhånd fra Rådhusgata (cirka en time rolig
gange) der Hauge leverte sine første bøker til trykking i 1796-98 og hvor
han satt fengslet uten dom fra 1804-1811 (Rådhusarresten, idag på
Folkemuséet). Gå via Domkirken, der Hauge var til gudstjeneste pinsen
1798. I Storgata 33 lå Tukthuset (kun rester av muren), der broren
Mikkel satt fengslet i over to år. Følg Akerselva til Lakkergata, der
Hauge ble arrestert pinsen 1798. Fortsett til Botanisk hage.
Gamle Rådhus, Rådhusgt 7

12.00 Vi møtes i hagen til Tøyen hovedgård. Hit fikk Hauge komme
på kortere besøk, opptil 14 dager, hos borgermester Johan Lausen Bull,
fra fengselet etter de første årene med isolasjon. Hauge ble kjent med
Bull da han kjøpte gården hans på Eg i Kristiansand i 1804. Tøyen gård
solgte Bull i 1812 for å gi plass til Det Kongelige Frederiks Universitet.

Bakke mølle, Akerselva

Fra Tøyen tar vi T-bane (Ring 5) til Nydalen.

Bakkehaugen, Hauges bolig

13.10 I Nydalen går vi ned trappene til Akerselva. Her fikk Hauge anlagt
en dam og bygde Bakke Mølle i 1812. Han påtok seg vervet som fattigdomsinspektør i Sagene distrikt. Mølla solgte han i 1824.
13.40 Opp Nygårdsveien og Einar Høigårds vei til Bakkehaugen gård
som bror Mikkel og venner kjøpte til Hauge i 1811 så han kunne bo der
under sin varetekt. Hauge satte straks i gang med å dyrke poteter. Han
giftet seg med Andrea i januar 1815. Hun føder Andreas og dør i barsel.

Gamle Aker kirke, Telthusbk

Buss 54 fra Godals vei til Telthusbakken.
Bakkehaugen, Grøndahl

14.35 Vi går opp Telthusbakken. Underveis ser vi ned mot Vulkan. Der
bodde familien Grøndahl i Kruskebakken. Faren var baker og høker.
Sønnen Christopher ble med Hauge til København og satt i trykkerilære.
Ingeborg Møller skriver om Kruskebakken i boken Herrens regn.
14.50 Hauge og hans nye kone Ingeborg flyttet til Bredtvet 1817. Der
døde han 29. mars 1824 og begraves på Gamle Aker kirkegård.

Welhavens grav, bak: Det
første overordentlig Storting

15.10 Vi går til Welhavens grav – med inskripsjonen «Striden for det
Gode er evigt ny og vexlende i Art». I Katedralskolen bakenfor ble det
første overordentlige Storting holdt 7.10.1814, også med 4 haugianere.
Hauges grav ved sørveggen
til Gamle Aker kirke.
Alle foto: Sissel Jenseth

15.25 Øverst i Damstredet ligger Hammersborg barnehage. I det grønne huset bodde hjulmaker og billedhugger Andreas Meyer. Her holdt
Hauge oppbyggelse i 1798. Sønnen Peter ble med til København.
15.30. Slutt

Hammersborg barnehage.
Her bodde familien Meyer.

