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Gjøvik gård og utvalgte besøksmål i Gjøvik sentrum. 
Informasjon om nettsteder og litteratur.

Innledning
Gjøvik Gårds Venneforening har som 
formål å støtte initiativ for å skape 
aktivitet og hyggelige opplevelser for 
alle som besøker Gjøvik gård. 
Foreningen ba meg våren 2013 
undersøke hvordan skolene bruker 
Gjøvik gård i dag, for deretter å 
komme med innspill om hvordan dette 
kunne videreutvikles. Jeg har hatt 
positive samtaler med Mjøsmuseet v/ 
formidler Ragni Engstrøm Nilsen, 
ansatte ved Grande skole og 
Skolekontoret.
Jeg opplevde at det jeg fant ut om 
Gjøvik gård spesielt, hadde 
overføringsverdi til besøksmål i Gjøvik 
sentrum generelt. 

Foto: Anne Dahl

Det er et mål at elever skal være kjent i Gjøvik sentrum, ha besøkt utvalgte steder, kjenne 
Gjøvik gårds og dermed Gjøvik bys historie.

Om Gjøvik gård:
Det er positiv aktivitet på Gjøvik gård. Mange barn deltar på ulike familiearrangement eller besøker 
parken sammen med foreldre og besteforeldre. 
Lekeområdet og parken brukes ofte av barnehager og skoler ved besøk i Gjøvik sentrum. Dette gir 
en fin mulighet til å fortelle om Gjøvik gård og komme med «de små dryppene» med kunnskap. 
Barn er ofte flinke til å fortelle videre det de har lært og hatt av positive opplevelser. På den måten 
spres informasjon til foreldrene og dermed mange av Gjøviks nye innbyggere.  
Dette vil igjen kunne føre til at flere besøker Gjøvik gård.

Mjøsmuseet gir skolene tilbud om besøk med omvisning årlig. Skolene planlegger faste besøk ut 
over dette. Lærerne ønsket oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om Gjøvik gård og andre 
besøksmål i Gjøvik sentrum.
Oversikten over nettsteder og litteratur er derfor i utgangspunktet laget som et hjelpemiddel for 
skolene. Jeg håper den også kan være nyttig for andre som ønsker å innhente informasjon.
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GJØVIK GÅRD 
Muligheter:

• Formidling av Gjøvik gårds historie
• Hovedbygningen og Drengestua med 

kafe
• Låven med stallen, fjøset og apoteket
• Bilen Ohio, Mjøens elektriske bil fra 1917
• Skulpturer:  

Bl. a. «Fole» og «Liten pike» av Arne 
Durban og «Hane» av Skule Waksvik

• Parken og lekeområdet
• Mange kulturarrangement og utstillinger

    Foto: Mjøsmuseet
Mjøsmuseet gir årlig tilbud om besøk til elever.  
«Toner på tunet» og «Jul på Gjøvik gård» arrangeres i samarbeid med Venneforeningen.

Nettsteder:
www.mjosmuseet.no  og www.gjovikgard.no (Venneforeningens side)

Under «SKOLE» står det om tilbud til skolene  
Kontaktperson: Mjøsmuseets formidler: Evald Fredholm

http://www.youtube.com/watch?v=xfVdhgbDjxg
Kort film om portalen på hovedbygningen

http://www.youtube.com/watch?v=OtYpH-10pA0
Film «Et svevende blikk over Gjøvik gård»

Litteratur: 
• «Gjøvik gård», spiralhefte fra 2006. Til salgs på Kauffeldtgården 

Litteraturliste til fordypning på siste side i heftet
• «Låven på Gjøvik gård», kopiert hefte
• Drengestua kafé, brosjyre Gratis  

GJØVIKGLASS - fra Gjøvig Glassverk 1807 - 1843

Utstillingen «Gjøvik Glasværk 1807-1843»  
på Holmen Brenneri felles inngang med med Vitensenteret.

Nettsteder:
www.mjosmuseet.no Se Holmen Brenneri
http://www.youtube.com/watch?v=OpzNbM4waS4   
en vakker fotostory med musikk

    Foto: Mjøsmuseet

Litteratur: 
• Bok: «Norske Empire Glass» Gjøvigs Glasværk 1807 - 1843» skrevet av  

Jan Håvar Korshavn 

http://www.mjosmuseet.no
http://www.gjovikgard.no
http://www.youtube.com/watch?v=xfVdhgbDjxg
http://www.youtube.com/watch?v=OtYpH-10pA0
http://www.mjosmuseet.no
http://www.youtube.com/watch?v=OpzNbM4waS4


KAUFFELDTGÅRDEN  
Bygning fra glassverkstiden. 
Huser nå : Mjøsmuseets kontor, Gjøvik historielag og 
Gjøvik kunstforening.  
Muligheter: 

• Det vil bli skiftende utstillinger her, lokalhistorie og 
kunstutstillinger

• Skulptur: «Glassblåseren» Skule Waksvik
• Skulpturpark «Fløy en liten Blåfugl» i hagen  

Nettsteder:                                                                    Foto: Mjøsmuseet
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kauffeldtgården
www.mjosmuseet.no under fanen «Steder» 
https://kauffeldtgarden.wordpress.com
http://gjovikkunstforening.no 

Litteratur:
• Kauffeldtgården, spiralhefte fra 2006 Til salgs på Kauffeldtgården 

Litteraturliste til fordypning på siste side i heftet

GJØVIK RÅDHUS 
Muligheter:

• Der er nyttig at barn og unge vet hvor Rådhuset er
• Samtale om kommunalt arbeid
• Skulpturer: 

«Runer» av Arnold Haukland,  
«Niels Ødegaard» ordfører fra 1923 - 1967 av 
Stinius Fredriksen

• «Mjøsdronningen» med fontene  
av Knut Steen

   Foto: Gjøvik kommune

SKIBLADNER
Fra 1856, verdens eldste hjuldamper i drift.

Nettsteder:
www.skibladner.no

Litteratur:
• Skibladner, verdens eldste hjuldamper i 

drift. Hefte Gratis på turistkontoret

Foto: Skibladner AS 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kauffeldtg%C3%A5rden
http://www.mjosmuseet.no
https://kauffeldtgarden.wordpress.com
http://gjovikkunstforening.no
http://www.skibladner.no


FJELLHALLEN
Verdens største publikumshall i fjell
Muligheter: 

• Klatrevegg
• Geologiutstilling
• Helleristninger, forstørrede 

kopier
• Skøyteis ( i perioder)

 
Nettsteder:
www.fjellhallen.no

Litteratur:
• Brosjyre, Gratis i Fjellhallen

     Foto: GOA  

GALLERI SVAE
Med Galleri i I Nedre Torvgate
Skulpturpark: «Fløy en liten Blåfugl» i haven til Kauffeldtgården
Muligheter: 

• Skiftende kunstutstillinger
• Mulighet for å avtale besøk av skoleklasser

Nettsteder: 
www.gallerisvae.no

SKULPTURER I GJØVIK  
som eventuelt kan omtales når en går forbi dem
Litteratur:

• Skulpturer og minnesmerker i Gjøvik, 1995. Hefte  
Alle skoler har tidligere fått klassesett 

• Fotografiet viser «Egget» av Ulla-Marit Brantenberg ved 
Kulturhuset, foto AD  

http://www.fjellhallen.no
http://www.gallerisvae.no


VITENSENTERET
har fast program for skolene.
Hjemmesiden forteller om mange tilbud ut over dette.

«Hva er Vitensenteret Innlandet? 
Vitensenteret Innlandet er et realfaglig opplevelses- og 
læringssenter hvor venner og familie samles gjennom lek, 
aktivitet og felles opplevelser.

Nettsteder:
http://www.vitensenteret.no

GJØVIK BIBLIOTEK OG 
LITTERATURHUS
har fast program for skolene.
I tillegg er det mange aktiviteter for barn, ungdom 
og voksne.  
Se arrangementskalenderen på nettsiden

Nettsteder:
http://gjovikkultursenter.no/bibliotek/

       Foto: Gjøvik bibliotek

http://www.vitensenteret.no
http://www.vitensenteret.no
http://gjovikkultursenter.no/bibliotek/


INFORMASJON OM STEDER I GJØVIK SENTRUM 
- LITTERATUR OG NETTSTEDER:

«Byen i bilder,»  
En fantastisk bok med steder i Gjøvik med fotografier og beskrivelser.  
Utgitt av Oppland Arbeiderblad 2012. Fås kjøpt på Oppland Arbeiderblad  
De samme artiklene finnes på Oppland Arbeiderblads nettsider.

http://www.oa.no/byjubileum/

Hver uke i jubileumsåret 2011 bragte Oppland Arbeiderblad en bildereportasje fra Gjøvik by. 

Uke 1: Gjøvik gård 

Uke 2: Gjøvik tinghus 

Uke 3: Kauffeldtgården 

Uke 4: Gjøvik stasjon 

Uke 5: Gjøvigs Glasværk 

Uke 6: Brusveen gård 

Uke 7: Gjøvik stadion 

Uke 8: Gjøvik fengsel 

Uke 9: Hovdetoppen 

Uke 10: Hunton 

Uke 11: Grand hotell 

Uke 12: Hunn gård 

Uke 13: Skibladnerhuset 

Uke 14: Fremstadhjørnet 

Uke 15: Mjøspromenaden 

Uke 16: Bedehuset 

Uke 17: Gamletorvet 

Uke 18: Gjøvik skole 

Uke 19: Gjøvik videregående skole 

Uke 20: Bassengparken 

Uke 21: Bakgårder 

Uke 22: Haugtun 

Uke 23: Steinerbarnehage 

Uke 24: Fredevikvillaen 

Uke 25: Båthavna 

Uke 26: Panparken 

Uke 27: Vingården 

Uke 28: Fastland 

Uke 29: Parken på Gjøvik gård 

Uke 30: Gjøvik rådhus 

Uke 31: Sykehuset 

Uke 32: Huntonstranda 

Uke 33: Kornsiloene 

Uke 34: Gjøvik svømmehall 

Uke 35: Høgskolen i Gjøvik 

Uke 36: Mustad 

Uke 37: Gjøvikhallen 

Uke 38: mustadhagen 

Uke 39: Støyperiet 

Uke 40: Kampen 

Uke 41: Parkene 

Uke 42: Apotekergården 

Uke 43: Strand 

Uke 44: Gågata 

Uke 45: Brufoss 

Uke 46: Ynglingen 

Uke 47: Gjøvik gravkapell 

Uke 48: Frimurerlosjen 

Uke 49: Hoff 

Uke 50: CC Gjøvik 

http://www.oa.no/byjubileum/
http://www.oa.no/byjubileum/
http://www.oa.no/byjubileum/article5436850.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5452981.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5459290.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5467996.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5477156.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5485778.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5495026.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5504783.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5513980.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5524204.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5529505.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5538716.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5548317.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5558270.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5566736.ece/
http://www.oa.no/byjubileum/article5583166.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5585673.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5595871.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5601507.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5611946.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5618466.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5629446.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5631989.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5642330.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5650298.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5658214.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5662368.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5670934.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5677294.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5683525.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5714706.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5707526.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5707531.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5714730.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5718721.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5726815.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5737487.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5745946.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5753680.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5761095.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5789832.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5789885.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5792042.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5798686.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5810703.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5810773.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5820112.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5829720.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5843366.ece
http://www.oa.no/byjubileum/article5847182.ece


Gjøvik kultursenter «Kultur langs elva» 
• Kino, Bibliotek, Kulturhus, Kauffeldtgården og Gjøvik gård
Nettsted: www.gjovikkultursenter.no 
Nettstedet gir en fin oversikt over hva som skjer

Gjøvik turistkontor - har kontor på Jernbanestasjonen.
• Her kan en få mye gratis brosjyremateriell og kart over sentrum
Nettsted: www.gjovik.com  
Nettstedet viser til Aktiviteter, attraksjoner, og en har en fin oversikt «Hva skjer»
 

Byen vår Gjøvik
• Om aktiviteter i Gjøvik sentrum
Nettsted: www.gjovik.no   

Gjøvik historielag, Årbøker
• På dette nettstedet finnes en søkbar liste over artikler i årbøkene. 

Her er det mye stoff fra Vardal, Biri og Snertingdal også
Nettsted: www.gjovikhistorielag.no

Årlige utgivelser: Gratis på Turiskontoret
• Byguide Gjøvik, brosjyre
• Gjøvik, Land, Toten, brosjyre

http://www.gjovikkultursenter.no
http://www.gjovik.com
http://www.gjovik.no
http://www.gjovikhistorielag.no


 
Sang til Gjøvik  

Tekst:  Elise Fliflet 
Melodi: Sigurd Islandsmoen
  
Når Gjøviks saga melder 
om liv i svunne år, 
stillferdig den forteller 
om folk i jevne kår. 
Men disse slitte never 
og disse trauste sinn 
har skapt en by som lever 
og nå er min og din.  

Den ligger der så vakker 
ved Hovdes mørke fot, 
i krans av grønne bakker 
med Mjøsa midt i mot. 
Og hvor ditt øye hviler 
du ser den fagre fjord. 
Den blåner blankt og smiler 
fra sør til lengst i nord.  

Igjennom byen suser 
en sang om arbeidsdag, 
med låt av elv som bruser 
og rappe hammerslag. 
Det durer fra maskiner 
som levebrødet gir, 
og kvasse sagblad hviner 
mens dagens timer glir. 

Men bakom hverdagsslitet  
har byen mer å gi; 
der toner skal du vite 
en hjertets melodi. 
Der finner du det beste;  
en godhet var og hel, 
som lider med sin neste-  
og den er Gjøviks sjel. 

Så vil vi sammen bygge 
på byen som er vår, 
og slite for å trygge 
de unge slekters kår. 
På fedres gamle veier 
vil vi gå fram på ny 
og føre deg til seier 
du hvite Gjøvik by!  

  

  

Gjøviksangen sunget av Gjøvik mannskor på You tube, med fotografier fra Gjøvik.

http://www.youtube.com/watch?v=DG7oKY3xstQ

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DG7oKY3xstQ

