
Celledøra fra Gjøvik fengsel 

Peder Christensen var født i Bergen i 1830. Han utdannet seg til låsesmed og 

utvandret til Drammen. Der giftet han seg med Ditlevine Sophie Ditmannsdatter 

Sørensen. De fikk sønnene Albert Julius i 1855 og Anton i 1858. Albert var Sverre 

Thunes bestefar. Sannsynligvis i forbindelse med arbeidsoppdrag for Peder flyttet 

familien til Hamar. I 1860 kom de til Gjøvik hvor Peder hadde fått i oppdrag å 

utføre smedarbeidene ved det nye fengselet som 

skulle bygges. 

 

Fengselet ble bygget i perioden 1861 til 1863. 

Peder Christensen var hele tiden engasjert som 

smed, og sønnen Albert har fortalt at han hadde 

seks svenner. Det er ikke kjent hva Peder foretok 

seg etter at fengselsoppdraget var ferdig, men i 

1865 forsvant han fra familien. Familien hadde 

da fem barn og Ditlevine kom i  

 

 

Gjøvik fengsel slik det framsto ved ferdigstillelsen i 1863. Fløyen til høyre er cellavdelingen. Til 

venstre ligger fløyen som inneholdt leilighet for fengselsbestyreren, «vaktmesteren». Der lå også 

møterom hvor kommunestyret i Gjøvik hadde sine møter den første tiden. 

 

Smia i kjelleren i fengselet eksisterer 

fortsatt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en svært vanskelig situasjon. De måtte underholdes av fattigkommisjonen og ble 

i 1870 plassert på Kauffeldtske arbeidsstiftelse på Øverby. 

 

Fengselsbygningen i Gjøvik har i stor grad blitt beholdt som den ble bygget og er 

i dag fredet. Naturlig nok er celledørene skiftet ut. Flere av disse havnet på 

Fengselsmuseet på Kongsvinger. En enkelt demontert dør ble værende igjen i 

Gjøvik. Denne er nå utlånt til Prestegardslåven hvor den kan besiktiges. Et 

vindusgitter kommer også fra Gjøvik fengsel. Det er rimelig å tro at Peder 

Christensen har stått for smedarbeidene, enten selv eller ved svennene han hadde. 

 

 

 

          Celledør fra Gjøvik oppsatt på  

        Fengselsmuseet på Kongsvinger 

 

   

Lås til celledør fra fengselet i Gjøvik 

 

       Celledør oppsatt i Preste- 

       gardslåven 



 

Denne siden fra «Contobog» for bygging av Gjøvik fengsel viser at smed Christensen har fått oppgjør 

22. og 29. august i 1861. Andre som fikk penger denne måneden var personer med firmaer som fikk 

langvarig liv i Gjøvik, nemlig O. Mustad, H. Skattum og O. B. Falk. 


