
Dagstur til Gjøvik og Totenområdet, 19. august, 2020 
 
Midt i koronatiden fikk vi mulighet til en dagstur til nevnte område med Team Tour. 31 
deltakere deltok og syntes det var flott å komme ut en tur og se noe vi ikke hadde sett før. 
Været var ikke så verst, lett overskyet og god temperatur. Stenberg Gård var første stopp på 
programmet. Stenberg gård er et friluftsmuseum som viser kulturlandskap, byggeskikk og 
sosiale forhold på Toten på 1800-tallet. Vi ble tatt vel i mot med ferske hjemmelagde 
rundstykker og kaffe i et velkomsthus med nydelig utsikt over området. Deretter ble vi vist 
rundt av 2 lokale guider som kunne sin historie. Vi var delt i to grupper, og vår guide 
formidlet historien og livet på gården for 200 år siden – faktisk en av de eldste, uberørte 
gårdsbygninger i landet – på en utmerket og underholdende måte. Selv vedskjulet fikk han 
liv i, ved å fortelle om alle vedslagene, hva de bruktes til og hvor viktig ved faktisk var på en 
slik stor gård som denne amtmannsgården var. Ved ble brukt året rundt. Spesielt var det at 
hovedbygningene bare er blitt malt 4 ganger siden 1800-tallet, og de var like fine nå. Rundt 
hele eiendommen var det brede og godt anlagte steingjerder, faktisk 2 km lange, og disse 
var ofte lagt av bønder som på denne måten gjorde opp for gjeld de hadde til amtmannen. 
I et lite, enkelt kontor i en av bygningene var amtmannens kontor. Her ble viktige saker 
avgjort, og Lauritz Weidemann, som denne amtmannen het, deltok i grunnlovsarbeidet på 
Eidsvoll. Hans hustru, Ditlevine Weidemann, var fra Sørlandet og kunne mye om matlagning. 
Hun innførte alskens spennende ingredienser i matlagningen, som for øvrig til hverdags 
besto av korn og melk. Hennes kjøkken var blant de mest moderne i landet på den tiden. 
Vi fikk også besøke gårdens indre gemakker, som står slik de ble forlatt for over 200 år siden.  
 
Etter dette interessante besøket, gikk turen til Gjøvik, hvor vi besøkte Gjøvik 
Sjokoladefabrikk, som er en av få produsenter av hjemmelaget sjokolade. Selve sjokoladen 
viste seg å være produsert i Belgia, men selve sjokoladebitene var laget her på Gjøvik. 
Fantasifulle og smakfulle. I tillegg hadde de deilig iskrem og youghurtis. 
 
Siste stopp på ferden var embedsmannsgården Billerud gård på Kapp på Østre Toten. Her 
var det i sin tid bror til amtmann Laurits Weidemann, Christian, som regjerte, og han likte 
fest og stil. Her har Peder Balke malt store veggmalerier, som vi fikk se, samt at vi fikk 
historien til både gården og maleren Peder Balke. Spennende fortellinger av en flink guide. 
Etterpå var det 2 retters varm lunsj i restauranten, og så gikk turen tilbake til Tigerstaden. Vi 
takker for en hyggelig tur med en hyggelig og dyktig buss-sjåfør. 
 

      
Hyggelige og kunnskapsrike guider viste oss rundt på Stenberg gård. Vi ble delt i to grupper. 
 



   
Dette ryddige vedskjulet inneholdt 8 forskjellige treslag. Ved var veldig viktig og ble brukt 
året rundt i mange typer ovner. Steinmurene var tykke og brede og faktisk hele 2 km lange. 
 
 

   
 
Ditlevine Weidemanns kjøkken var meget moderne på den tiden. Her ble det til og med 
dyrket løk og andre eksotiske grønnsaker. 
 

    
 
I 2. etasje var det tre stuer på rad, og alt står som det sto for mer enn 200 år siden. Fargene 
på veggene er som da, møblene og gulvet likeså. 



 

 
 
Noe måtte man hygge seg med, og den gang var det kortspillet Boston som gjaldt. Det spilles 
faktisk fortsatt på Toten.  
 

    
 
På Billerud gård ble det foredrag om gården og maleren Peder Balke, samt varm lunsj. 
Gården var en embedsmannsgård som ble drevet at Christian Weideman, amtmann 
Weidemanns bror. Den lå nydelig til ved Mjøsa. 
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