
Lillehammer Telepensjonistforening sin vårtur 23. mai 2013.  

Den gikk til Balkesenteret på Toten, gamle Raufoss fabrikker og Gjøvik gård. 

Vi var 27 medlemmer til sammen som stilte på Lurhaugen og Skysstasjonen. Bjerkestuen 

Buss sørget for transporten. 

Denne gang var det under siste fase av flommens herjinger. Det var kjølig og det kom noen 

byger i løpet av dagen. Men vi hadde det alt vesentlige av opplevelsene innendørs, så vi hadde 

det bra. På grunn av flommen, ble veier ble stengt rundt oss fra time til time dagen og kvelden 

før. Vi var derfor spent på om turen kunne gå som planlagt. Det gikk greit, for oss var det 

«bare» stengt E6 i Vingrom som vi omgikk ved å bruke gamle riksveg 50 (Turistvegen) om 

Brøttum-Moelv og så Mjøsbrua. 

Vi dro direkte til Billerud gård på Kapp hvor Balkesenteret ligger meget vakkert til med utsikt 

mot Mjøsa, Nes og Helgøya 

Vi fikk en grundig orientering om stedet og utstillingene der mens vi stod ute på tunet og før 

vi gikk inn i bygget med veggmaleriene. 

  

Utstillingen i disse dager var mye preget av tre damer som hadde jobbet fram ting under 

emnet som berører «kvinner», litt også fordi det i år er 100 år siden kvinnene fikk stemmerett 

i Norge. Men en av de tingene gården er spesielt kjent for er de 12 veggmalerier i 2.etg. i den 

bygningen vi vandret rundt i. 



Kunstmaleren Peder Balke (1804 – 1887) bodde her. Nå kalles det Peder Balke-senteret og er 

et kultursenter og galleri som formidler samtidskunst og kulturhistorie. Det er blitt en viktig 

utstillingsarena for hele Østlandet. Eiendommen eies av Østre Toten kommune, er fredet og 

drives i samarbeid med Toten økomuseum. Billerud var embetsmannsgård på 1700- og 1800-

tallet. Fra 1901 var gården fattiggård, seinere aldershjem fram til 1986. Bak huset ligger en 

rekonstruert barokkhage. 

 

 



Etter bevertning på Balke-senteret, gikk turen videre forbi friluftsmuseet Stenberg med 

Amtmannsgården og forbi idylliske Sillongen til Raufoss Industripark. 

 

Vi besøkte Raufoss Industripark som er Mjøsområdets største og mest dynamiske 

industriområde, med over 40 bedrifter og ca. 3000 ansatte. De mest kjente bedriftene er Hydro 

Aluminium, Kongsberg Automotive og Nammo AS. Det spenner over et meget stort 

flateinnhold, ca. 3.000 mål.  

Det hele begynte med en fyrstikkfabrikk som ble etablert på Raufoss i 1873. Etter en tredje 

brann i 1893, ble den nedbrente fabrikkbygningen igjen reist, men eierne hadde da mistet 

troen på videre drift. 

RA (Raufoss Ammunisjonsfabrikk) var fra starten og fram til rett etter annen verdenskrig 

(1896-1946) en militær hjørnesteinsbedrift. Den var etablert ut fra nasjonale militære behov, 

ledet og styrt av militære og preget av en militær kultur. Etter hvert presset det seg frem 

behov for sivil produksjon for å avhjelpe svingninger i produksjonen og behovet for å holde 

beredskap. 

Eiendommen Raufoss Industripark eies i dag av en gruppe investorer gjennom Raufoss 

Næringspark ANS. Forvaltningen utføres av Raufoss Eiendomsforvaltning AS, i samarbeid 

med flere tjeneste- og servicetilbydere. 

Det var strenge regler for å komme inn på området. Man måtte levere navneliste i vakta og 

guiden måtte sitte på i bussen vår og vise vei til et område som kaltes «kruttlinja» der det nå 

er noen bygninger brukt til historisk senter. Der gjør tidligere arbeidstakere, nå pensjonister, 



en imponerende jobb både med katalogisering og utstillinger. Vi både fikk en interessant 

historisk oppsummering ved hjelp at bilder på lerret samt sett i virkeligheten et utvalg av alt 

det «rare» og de kompliserte/avanserte produktene fra «Raufoss-tiden». Man kunne beskue alt 

fra Raufossmopeden, hjuloppheng for biler, støtfangere, posisjoneringsutstyr for satellitt, 

penguin raketter og patroner til håndvåpen samt kulelager og en rekke artikler som kom som 

spin-off av andre ideer og produksjoner, virkelig et mangfold.  

Så gikk turen videre til Gjøvik gård, Kauffeldtgården og middag i Drengestua. Vi hadde en 

utmerket guide som tok oss en historisk runde i hovedhuset.  

 



 



På Nedre Gjøvik satte Caspar Kauffeldt opp en ny, staselig hovedbygning i empirestil i 1810. 

Konstruksjonen er utmurt bindingsverk, den gang helt unikt på disse kanter av landet. 

Bygningen er svært lite endret siden Kauffeldts tid. 

Interiøret er fredet. Innbo og løsøre fulgte gården, og stammer fra familien Hansen Mjøens 

perioden 1861-1956. 

Gården har et åpent firkant tun omkranset av fire store hus. Tre av bygningene er blitt bevart 

fra Kauffeldts tid. Både hovedbygningen, Drengestua og den tidligere vognremissen er over 

200 år gamle, bygget i 1810. Låven er fra 1870-åra og Gjøvikhallen fra 1910. 

Gården er omgitt av en stor vakker lanskapspark som nå er Gjøviks bypark. Gjøvik gård ble 

fredet i desember 2008. 

I huset står de gamle møblene, spisebordet er dekket med gammelt bestikk og dekketøy ellers 

klar til å ta i mot gjester, det er nesten så man fornemmer at de er på vei inn i rommet i 

selskap. Det er en rekke gamle sabler og våpen på veggene samt instrumenter, lutt flygel, 

orgel etc. i musikkrommet. 

På vei ut av hovedhuset ser man rett mot inngangen på det som kalles Gjøvikhallen  

 

Så var det på tide å vende nesen hjemover. Vi kom tilbake til Lurhaugen nesten på minuttet kl 

1800 som planlagt. 

Det rettes en stor takk til vår turkomite, Knut Thorsteinsen og Ella Oline Bechmann for 

omfattende og godt planarbeid slik at turen kunne gjennomføres så elegant. 

Hilsen Helge B på vegne av styret i LT. 


