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MEDLEMSMØTE 18.OKTOBER 2016 

Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik 

Frammøte: 9 medlemmer 

Gjest: Stig Ottosson 

 

Hovedtema: Byens arv etter Hunn og Gjøvik gård V/Lissie Nordland fra Gjøvik historielag 

                 

3.minutter: Odd Magne Lundby (I stedet for Linda Anne Lundby) 

                         Temaet var:  «Æres den som æres bør» en hyllest til Herb i       

                         Oppland Arbeiderblad. Herbs bilder sier mer enn tusen ord. 

                         Herb har også tegnet illustrasjonene som brukes i forbindelse med      

                         vannjoggeprosjektet. 

 

Andre saker: Stig Ottosson informerte: 

                            Stig er medlem i Rotary i Gøteborg.  Hans medlemsklubb søker om å få       

                            Convention  (Rotary Internationals årlige kongress) for 2023. 

                            De konkurrerer med 13 distrikter i verden. Det forventes ca.17000 deltagere,       

                             og 15000 hotellrom er reservert.   Dette er det største arrangementet       

                             Gøteborg har vært involvert i  noen sinne. 

 

Møtetema:  Lissie Nordland: Byens arv etter Hunn og Gjøvik Gård. 

Hun tok oss med på en historisk vandring til «Den hvite by ved Mjøsa».   

Vi hører om gården Hunn fra tidlig på 1300-tallet og hvordan gården har vært gjennom ulike 

epoker med ulike eiere. Navnet Hunn kommer fra Hunnselva som hele tiden har betydd mye for 

utviklingen av Gjøvik by gjennom årene. 

Tingbygningen Hunn har vært den viktigste gården i hele distriktet. Fra 1700-tallet eide 

sorenskriver Sommerfelt gården, han var sogneprest i Vardal.  

Han anla hage, noe som var uvanlig på 1700-tallet. Han flyttet siden til Sukkestad på Toten, og til 

Stenberg. 
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Side 2 

 

Stabburet på Hunn var på midten av 1700-tallet bygdas kornkammer, bøndene måtte levere sin 

andel til dette felles kornlageret. 

1782: Ble gjestgiveri på Hunn med overnattinger. 

Gamle Hunn kirke lå på grunnen til garden Hunn fra 1821 og ble revet i 1881. 

Sissel Hunn var en konservativ bondekone på gården og satte sine spor. Hun levde fra 1800 til 

1883. Gården Hunn gikk konkurs i 1879. 

1804: Caspar Kauffeldt startet glassverket, han var den første gründeren i Gjøvik. Glassverket 

ble drevet fram til 1843. 

Hunnselva som vannkilde ble viktig for utviklingen av Gjøvik. I 1854 ble Holmen Brenneri 

etablert. 

Øvre Gjøvik gård var den eldste og største gården, men Nedre Gjøvik gård benyttet de viktige 

vannressursene fra elva og hadde sagbruk og trevarefabrikk.    

Alf Mjøen overtok Gjøvik gård i 1894 og testamenterte den til kommunen i 1952. 

Gjøvik gård som kultursenter har blitt en viktig arv for Gjøviks befolkning.   

 

Neste klubbmøte:  

25.10.2016 på Strand 

Møtetema: Vidar Moldegård: Lege i internasjonale katastrofer og  som «fastlege» i Afrika. 

3 min: Arne Mellerud 

 

Gunhild Aalstad 

Fung.sekretær            
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