
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB.     

01.12.2020 
 
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 1. DESEMBER 2020 
 
Møtet ble avviklet som Teamsmøte på grunn av smittefaren fra covid – 19. 
21 medlemmer deltok fordelt på 20 maskiner. 
Lars-Roar Holte holdt foredrag om «Hoff i går og i dag». 
 
President Torbjørn Skogsrød ledet møtet. Han innledet møtet med å kommentere guvernørens 
månedsbrev for november. 
Tre-minuttersinnlegget var ved Roar Struck, der han tok opp klubbens legat: Det bør deles ut midler i 
2020/21. For å få gjort dette, må tidspunkt for forslag og utdeling forskyves i forhold til statuttene. 
Regelen for beløpsstørrelse må også endres. Styret må ta stilling til endringene, som krever 2/3 
flertall fra klubbens medlemmer.  

Lars-Roar Holte startet med å fortelle at Hoff er et landbrukssamvirke av 519 andelshavere, hvorav 
235 er aktive potetprodusenter. Hver andelshaver har én stemme. Hoff foredler 1/3 av all potet som 
produseres i Norge, først og fremst fra Rogaland, Trøndelag og Innlandet. Mengden fra Hedmark har 
økt, mens Totens del har minket, da man der satser mer på grønnsaker.  

Samvirket er det eldste i landet, Det begynte i Trøndelag i 1844. Holmen Brænderi ble etablert i 
1854. Gjennom diverse sammenslutninger og navneendringer oppsto Hoff SA i 2010. 
Produksjonssteder i dag er Gjøvik, Brumunddal, Klepp og Inderøy. Holmen Brænderi ble anlagt ved 
elva oppe i byen, og flyttet til Mjøsstranda I 1963. 

Produkter er sprit, potetmel, stivelse, glucose, diverse ferdigmat og snacks.  
Hoff selger til dagligvarebransjen, storhusholdning, private label (dvs kjedenes egne merker), 
matforedlingsindustrien og brennevinsbransjen, vesentlig til Arcus, foruten at restproduktene går 
tilbake til landbruket. 
Alt av poteten utnyttes. Man unngår dermed uheldig avfall og matsvinn. Foruten sprit og 
menneskemat, blir det dyrefor og gjødsel.  

All legal sprit i Norge brennes på Gjøvik, og er grunnlaget for akevitten. Destillert alkohol ble kjent i 
Norge på 1500-tallet. Råstoffet var korn, men fra medio 1800-tallet ble det potet. Brennevin ble 
foruten nytelsesmiddel ansett som medisin for både mennesker og dyr til langt ut på 1900-tallet. 
Akevitt<Aqua vitae =livets vann. Så sent som under spanskesyken 1918 vedtok regjeringen å utlevere 
en halv flaske konjakk til hver husstand.*) 

Den norske akevitten i dag er et høykvalitetsprodukt. De største merkene er Gammel Opland, 
Lysholm Linie (Verdens eldste), Løiten Linie og Simers Taffel. Etter hvert har det kommet et sant 
mylder av typer som passer til forskjellig mat og forskjellige årstider. Felles for norsk akevitt er 
strenge krav til farge, duft, smak og farge. 

Ref: Ola Rongen 

*) Ministeren for Socialdepartementet var den kjente avholdspolitikeren Lars Kristian Abrahamsen fra 
Venstre. Partiet ledet forbudspolitikken og var med på å innføre brennevinsforbudet i Norge fra 1916 
til 1927. Abrahamsen var imidlertid selv blitt syk da saken ble behandlet. Derfor måtte kirke- og 
undervisningsminister (og tidligere statsminister) Jørgen Løvland steppe inn som vikar. Saken ble 
vedtatt, og konjakken delt ut mot et særskilt rasjoneringskort ved apotekene rundt om i landet. 

https://snl.no/Lars_Kristian_Abrahamsen
https://snl.no/Brennevinsforbudet
https://nbl.snl.no/J%C3%B8rgen_L%C3%B8vland
https://www.dagsavisen.no/moss/spanskesyken-tok-50-liv-i-moss-1.985411

