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Avisa deles ut til alle hustander i Biri.

Junioravdelingen i fotballgruppa 
er for tiden uten leder.

Vi forlanger ikke at noen tar på seg et 
slikt verv uten videre, men vi fem i styret
ønsker oss et par personer til vi kan 
støtte oss på når det er behov for det. 

Er det noen der ute som kan være 
interessert?

Kontakt:  
Torfinn (996 41 089) 
toaustad@live.no 
eller 
Ragnhild (413 35 439) 
ragnhild.svartbekk@hotmail.com 

BIRI IL - FOTBALL JUNIOR
TEKST

Wanted!
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KAREN HANNESVIK
FOTO

Fottur langs Vismunda 
og Mjøsstranda

TRE:  
Enslig tre på stranda - omgitt av mye rakved.

HELT NATURLIG:  
Draugen i Mjøsa.

FORMASJONER:  
To merkverdige skapninger.



TØRRSKODD OVER:  
Trebru ved badeplassen ved travbanen.

FORLATT:  
Ulike spor etter aktivitet langs stranda.

ØYA PÅ BIRI:  
Fluren Panorama.
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MALERE:  2. trinn sang «Malervise».

FORELSKA LÆRERE:  Lærerne med «Hun er forelska i læreren».

DANSERE:  Jentene i 5. trinn bidro med dans.

FIOLIN:  Arezov i 6. trinn spilte fiolin.

Talentiade på Skrinnhagen
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Biri Jentecup 2012
Jentecupen på Biri arrangeres for 
4. året på rad, med 53 påmeldte lag. 

Jenter fra 6–10 år spiller 
lørdag 2. juni fra kl 1000, 
og jenter 11–14 år spiller 
søndag 3. juni fra kl 1000.

Hvert lag får minst 3 kamper, de 
aller fleste får 4 kamper hver seg på 
kunstgressbana denne helga.

Biri IL Fotball junior står også i år som 
arrangør og får med seg foreldre på 
dugnad i kiosk, opprigging og ryd-

ding. Dommere stiller klubben med 
selv, denne helga er det mange i sving i 
idrettsparken. Kampoppsett og resul-
tater legges ut på Biri IL sine nettsider: 
www.biriil.no 

Møt opp og se mye flott jentefotball!

BIRI IL FOTBALL JUNIOR
TEKST
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4,75%
Rente på boligsparing for 

ungdom skal være 

HØY

Ring oss på 61 14 12 00 
eller se: totenbanken.no

3,40%
Rente på boliglån for 
ungdom skal være 

LAV
Effektiv rente 3,50 % for lån kr 2 mill med nedbetaling over 25 år 

og etableringsomkostninger kr 2.000,-, totalt kr 2.986.107,-

Ring oss på 61 14 12 00 
eller se: totenbanken.no
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Vitusapotek Biri, 
Tlf 61 02 10 60, 
Åpningstider: man–fre 9–17, lør 10–14

Samarbeid på tvers
De siste årene har barnehagene 
i Biri utviklet ett godt samarbeid. 
Samarbeidet har hatt fokus rundt 
formålsparagrafen og derunder 
fordypning i ulike begreper som 
tillit og respekt.

 
Den nye formålsparagrafen: 
Samarbeidet i praksis betyr at styrerne 
i de tre barnehagene Diseth, Biri og 
Nordby møtes jevnlig. Her diskuteres 

dagsaktuelle tema opp imot fokus-
området og føringene for videre sam-
arbeid legges. Videre har det i år vært 
felles ledermøte (pedagogisk ledere 
og styrere) hvor refleksjonsspørsmål 
ble benyttet i grupper på tvers av de 
tre barnehagene.

Vi har hatt to felles personalmøter og 
barnehagene har onsdag 30. mai felles 
foreldremøte med fokus på «godt opp-
vekstmiljø – ett felles ansvar». 

Her er også foreldre på Skrinnhagen 
invitert siden barnehagene har et godt 
samarbeid med skolen og dette tema er 
viktig for foreldre til barn i alle aldre.
 
På bildene ser vi en glad og flott gjeng 
med seksåringer som snart er klare 
for første skoledag. Denne våren 
har det vært tre samlinger i tillegg til 
faddersamarbeidet. Guttene har vært 
på besøk i Biri barnehage. Jentene har 
vært på besøk i Diseth barnehage og nå 

i mai møttes alle seksåringene i Nordby 
gårdsbarnehage.

Vi gleder oss til videre samarbeid for et 
godt oppvekstmiljø her på Biri!

1. august 2012 trådte ny formålsparagraf i barnehagenloven i kraft.
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Det blir også i år åpen kirke på ons-
dagene med en halvtimes minikonsert. 
Dette har vist seg å være et tilbud 
mange setter pris på. Dette har spesielt 
blitt en arena for unge talenter.

I tillegg til disse formiddagskonsertene 
kan Biri menighetsråd tilby to flotte 
helaftens sommerkonserter.

Søndag 8. juli
Konsert med cello og piano. 
Ragnhild Wesenberg og Aleksandra 
Bobrowska er to unge og særdeles 
lovende musikere. 

Ragnhild Wesenberg bodde noen av 
sine barneår i Snertingdal. Der begynte 
hun 9 år gammel å spille cello med Olve 
Wendelbo som lærer. Hun har studert 
på Barrat Dues musikkinstitutt i Oslo 
og studerer nå i Manchester ved Royal 
Nothern College of Music. Der fullfører 
hun i vår sin bachelorgrad og skal 
fra høsten fortsette cellostudiene 
i Amsterdam.

Med seg på piano har hun den polske 
pianisten Aleksandra Bobrowska som 

også studerer i Manchester. Hun 
kommer fra byen Gdansk. Aleksandra 
har allerede turnert som pianist over 
store deler av verden og har vunnet 
flere priser. 

I november 2011 vant Aleksandra og 
Ragnhild sammen første pris i Barbirolli 
konkurransen ved Royal Nothern 
College of  Music.

De har satt sammen et flott program 
med klassiske verker for cello og 
piano og i tillegg vil Aleksandra ha en 
avdeling der hun spiller klaverstykker  
av  Chopin. 

Søndag 19. august
Konsert med Sissel Morken Gullord.
Endelig en egen solokonsert med Sissel 
her i Biri kirke. Denne konserten blir 
en reise i hornets historie fra skogen til 
konsertsalen og kirka med Sissel som 
guide. Med seg som akkompagnatør 
har hun Inger Schiager.

Sissel har hovedfag som utøvende 
musiker fra Norges Musikkhøgskole.
Hun har studert med professor 

Frøydis Ree Wekre og professor Hector 
McDonald. Hun arbeider som frilans-
musiker og spiller i Oslo Kammer-
akademi og ensemblet TRAKTOR.

Som en av få hornister i Norden har 
Sissel spesialisert seg på å spille 
naturhorn, og hun har siden 1988 
jobbet med de ledende barokk-
orkesterne i Norden.

På konserten i Biri vil naturhornet ha sin 
naturlige plass. «Majestetisk, kraftfull, 
drømmende, melankolsk, sprakende, rå, 
varm, rund, overjordisk..» Slik beskriver 
Sissel hornklangen. Velkommen til en 
magisk sensommerkonsert 19. august!
 
Søndag 9. september
Konsert med Solveig Slettahjell 
og pianisten Morten Qvenlid.
Dette er en skikkelig godbit å ta med 
seg ved inngangen til høsten.

Solveig Slettahjell er en av våre 
fremste og mest anerkjente sangere 
og har gjennom ti år som plateartist 
satt tydelige spor hos både publikum 
og presse over hele verden.

Hun har alltid sunget og har gjennom 
årene befattet seg med et bredt utvalg 
sjangere, først og fremst jazz og jazz-
relatert musikk. I tillegg er det nære for-
holdet til norske salmer og amerikanske 
spirituals fra oppveksten klart tilstede 
i uttrykket hennes.

Mange kjenner henne fra tolkningen av 
Erik Bye og Hennings Sommerros «Blå 
salme» som hun også deltar med på 
Kronprinsesse Mette-Marits «Utvalgte 
Salmer» (2008). 

Sist høst gav hun ut albumet «Anta-
logie» sammen med pianist Morten 
Qvenlid. De har plukket ut egne favorit-
ter fra musikkhistorien til et album som 
har blitt intimt, nært og veldig vakkert! 

En del av programmet denne kvelden 
er hentet fra dette albumet.

BIRI MENIGHETSRÅD 
TEKST OG FOTO

Det har vært stille på konsertfronten i Biri kirke i vår, 
men nå står sommeren for tur med mange fine konserter.

Sommerens og høstens 
konserter i Biri kirke

SISSEL MORKEN GULLORD

ALEKSANDRA BOBROWSKA & RAGNHILD WESENBERG

SOLVEIG SLETTAHJELL
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DUKKEVOGN,- & TRAKTOR 

                  PARADE!!!

BIRIDAGEN 2.JUNI

ALLE BARN I ALLE ALDRE ER 
HJERTLIG VELKOMMEN!!

 DATO: LØRDAG 2.JUNI

 STED: START V/ BIRITUNET. VI GÅR BORT TIL «KREMMER’N» OG TILBAKE TIL «PRIX» I MÅL. 
 TID: 11:00
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Naturlig glede over stokk og stein er 
mottoet til Nordby Gårdsbarnehage. 
Dette er noe barna i Nordby tar på strak 
arm. Hele året er vi ute i “skauen” og 
blandt dyra på gården. Vi får kjenne 
på det “virkelige liv”. Som en naturlig 
del av dette drar 6 åringene i Nordby 
Gårdsbarnehage til Båbergsetra på 
Orrhaneleik. Dette er blitt den årlige 
avslutningsturen for de eldste barna 
hvert år. Hytta til Mette og Kate Iversen 
ligger perfekt til.

I forkant har vi forberedt oss godt. 
Vi har lyttet på nettet, tegnet, skre-

vet pakke lister, handlelister, hvorfor 
“spilles” det, øvd på å være stille osv. 
Vel framme på hytta bruker vi dagen på 
å forberede nattens store opplevelse. Vi 
må lage oss en fin sitteplass og den må 
kamufleres med granbar. Vi leter etter 
spor og bæsj. Vi spiser god mat, leker 
og koser oss sammen. Å tro det eller 
ei, men kl. 20.10 sover alle sin søteste 
søvn uten at mamma og pappa er et-
terlyst. 

03.00 er det på tide stå opp, og vi 
kommer oss ut i den klare fine natta. 
På isopor underlag, gode klær og godt 

ned i soveposen, er det bare å knipe 
munnen sammen og bare bruke øyne 
og øre. Ikke lenge etterpå starter det vi 
har håpet og ventet på. Orrhanen duk-
ker opp, og spillet begynner. Fantastisk 
spennende og like morro hvert år. Etter 
hvert er det flere som får besøk av Jon 
Blund, og drømmer søtt under åpen 
himmel. 

Dette er en minnerik og fin erfaring for 
alle. Det flyttes noen grenser, og det er 
stolte barn som hentes lørdag morgen.
Vi som ansatte og voksne i barnehagen 
nyter turen like mye som barna, og vi er 

både stolte og glade over å få være en 
del av dette. Vi vil gi foreldrene en stor 
takk som lar oss få gjennomføre denne 
turen og at dere støtter opp.

NORDBY GÅRDSBARNEHAGE 
TEKST OG FOTO

Orrhaneleik ved Båbergsetra: Dette er blitt den årlige avslutningsturen for de eldste 
barna i barnehagen vår hvert år. I år foregikk turen fra 4. til 5. mai.

6-åringene i Nordby Gårdsbarnehage 
på orrhaneleik
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MINIGRAVER OG MINIDUMPER FOR LEIE. 
Store planer for hagen, men liten arbeidslyst ?  Lei deg gode hjelpere. 

 

 

 

 

FIBRA PROSJEKT AS 

Volvo EC 15 XTV  2005. 
Vekt ca. 1,9 TONN 
Maskinhenger- Totalvekt ca 2,6 tonn. 
Graveskuff normal, 
Pris pr dag kr 1200,- 
Helg kr 2400,- 
Tilleggsutstyr som kan leies: graveskuff kabel og hydraulisk pusseskuff. 
 

MUCK TRUCK MINIDUMPER 2011 

Motor: 5,5 HK Honda GCV 160 4 takt 
Drivstoff: Blyfri bensin 
4 gear forover- og 1 revers. 
Lastekapasitet: 250 kg/170 liter 
Bredde: 70 cm, lengde: 155 cm, høyde 85 cm 
Vekt: 92 kg 
Pris pr dag  kr 400,- 
Helg kr 700,- 

 

Kontakt: 
Finn Bratteng 
Mobil 97 16 06 09 
Mail: finn.bratteng@fibra.no 

Nivellerkikkert kr 200,- pr døgn.                                  ALLE PRISER INKL FORSIKRING OG EKS 25% MVA                        (illustrasjonsbilder) 
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4,75%
Rente på boligsparing for 

ungdom skal være 

HØY

Ring oss på 61 14 12 00 
eller se: totenbanken.no

CAMILLA HEGGE
TEKST OG FOTO

Mange av dere la kanskje merke til 
drillpikene i årets 17. mai-tog. Dette 
var Sigrid Strand, Ine Herberg Bolsveen, 
Mia Maudal, Hedda Aas Hegge, Silje 
Marie Borgan Lund og Caroline 
Mcdonald Tokstad som alle går på 
4.-7.-klasse partiet i Biri IL gym og 
turn. De har øvd hele våren for å få til 
drillingen, og i førsten av Mai var de 

med korpset for å øve på marsjering, 
noe som ikke var helt lett i førsten, 
men det gikk seg til. Jentene brukte de 
gamle uniformene fra skolekorpset som 
var her i bygda. Jentene håper å utvide 
drillkunnskapen og å bli et fast innslag 
i 17.mai-toget. Vi vil gjerne takke Biri-
strand musikkforening for samarbeidet.

Drillpikene i 17. mai-toget

3,40%
Rente på boliglån for 
ungdom skal være 

LAV
Effektiv rente 3,50 % for lån kr 2 mill med nedbetaling over 25 år 

og etableringsomkostninger kr 2.000,-, totalt kr 2.986.107,-

Ring oss på 61 14 12 00 
eller se: totenbanken.no



17

FAU Skrinnhagen hadde helgen 27. - 
28. april en stor dugnad på skolen og 
fikk i stand en flott hinder/balanseløype.
Av ulike årsaker har prosjektet tatt 
sin tid; men nå er løypa ferdig og 

resultatet ble kjempeflott. Vi er stolte 
av å ha kommet i mål ! 

Dette er uten tvil et positivt tiltak for 
skolen og utemiljøet; og mange vil få 

gleden av å leke seg i skogsområdet 
ved skolegården.

Vi fikk god hjelp av ivrige og dyktige 
foreldre; både fredag og lørdag var 

TONE SUNDE, LEDER FAU
TEKST OG FOTO

Ny hinderløype på Skrinnhagen skole
12-15 personer i sving. Det må 
også nevnes at vi fikk god hjelp 
av Kjenseth Maskin; uten hjelp av 
Andreas og Håvard hadde vi ikke 
kunnet gjennomføre prosjektet.
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Til alle medlemmer og de som ønsker 
medlemskap i Biri IL

Styret i Biri I.L. har vedtatt å skifte 
medlemsregister og ny hjemmeside.  
For å få en bedre informasjonsflyt 
ønsker vi å gi alle lagledere og grup-
per mulighet til å sende ut informasjon 
via epost og SMS.  For å spare porto 
og ha en mest mulig effektiv utsending 
av medlemskontingent, så ønsker vi å 
sende på epost til flest mulig.  Håper du 
kan være behjelpelig med å gi oss de 
opplysninger som er nødvendig.

Vi ønsker også å oppdatere vårt 
medlemsregister, hvis du kan fylle ut 
vedlagt skjema med oppdaterte op-
plysninger og navn på alle i husstanden 
der det er familiemedlemskap så hadde 
det vært fint.   NB! For vær krone vi får 
inn i medlemskontingent genere minst 
like mye i offentlig støtte. 

Medlemskapssatser (se boks til høyre)
Merk: familiemedlemskap gjelder to 
foresatte + alle i husstanden som er 19 
år eller yngre. Barn: gjelder til og med 
det året som medlemmet fyller 19 år.

Fint hvis du sender opplysningene til vår 
medlemsansvarlige Tormod Fjærestad. 
E-post: tormodfj@frisurf.no mobil 908 
92953

Vi vil også være tilstede på Biridagen 
for å ta i mot oppdatert informasjon 
om ditt medlemskap.

Med vennlig hilsen
Biri I.L.
Magnar Linnerud
Leder

Medlemskap i Biri Idrettslag

Biri IL Fotball junior har åpnet kiosk på Myrvang! Kiosken er åpen på kampdager for lagene 6 til 10 år.
Tusen takk til Bente og Lise som satte dette igang og til CCmat ved Thomas som var så raus at han gav bort kioskvarer til oss.

Kiosk på Myrvang



19

LAVE PRISER ALLTID
Vi har felles telefonnummer:

611 85 362
Begge tannlegene utfører også den offentlige 

tannhelsetjenesten i Biri distrikt.

TANNLEGENE I BIRI

Vi tar nå også inn nye pasienter.

TANNLEGE
ANNE 
SOLÅS

TANNLEGE
HEIDI

SÆTERBAKKEN
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BILLETTER KR. 300,- KJØPES HOS KREMMERN BIRI , COOP BIRISTRAND
ELLER HONNE KURS OG KONFERANSEHOTELL, TLF 61 14 81 00

BIRI
MUSIKK
FÆST
Honne
kurs og konferanse

hotell
2.juni 2012
Dørene åpnes kl. 18.00 

USETT
Fredag 1. juni kl 1900
Scene for unge og uetablerte band
Gratis inngang - Fri aldersgrense
Alkoholfritt arrangement

MUNGO
JERRY
MED RAY DORSET
Rockequiz med
FINN BJELKE
BIRI ALLSTAR BAND
HENNESY BLUES BAND

Hagbart&Bredo Entertainment proudly present

VÅRE KJÆRE SPONSORER: HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER - LILLEHAMMER BYAVIS - 
KREMMERN BIRI - GJØVIK TRAFIKKSKOLE - BIRISTRAND CAMPING - PK TRANBERG - CROWE HORWATH - FIBRA -
FOTOGRAF KATRINE - BIRI TRANSPORT - B-GJENGEN - STAN FARAWAYFARM LTD - MILJØBYGG AS - VEIDEKKE AS
COOP BIRISTRAND



21

Låmi Låmi-damene arrangerte pen-
sjonistfest på Biri Herredshus den 4. 
mai 2012. Vi har arrangert skirenn i fire 
år, og nå ba vi inn til eldrefest i Biri. Det 
kom ca. 70 personer mellom 65–99 år. 

Vi serverte biffgryte med tilbehør, som 
vi bestilte av Aina Moen. Gjestene var 
veldig fornøyd med maten. 

Vi hadde også to glimrende musikere 
fra Follebu, så det ble dans og noen 
gode historier. 

Det ble også servert kaffe og kaker, 
kaker bakt av våre aktive skiløpere. 

Vi fikk hjelp av fire damer den kvelden, 
Keith, Anne, Siw og Turid – de også 
aktive skiløpere. 

Og vi fikk virkelig kjenne på takknem-
ligheten for at festen ble arrangert, 
og det ble av Randi Kirkerud og de 
andre bestilt en ny fest om et år. Alt 
kunne være som på denne festen også 
neste år.

Vi fem som arrangerte festen vil også 
med dette takke våre hjelpere, og 
bakere. Og ikke minst våre sponsorer 
i næringslivet i Biri som har gjort dette 
mulig, med gevinster og premier til 
skirennene. 

Arrangørkomiteen: Unni Linnerud, 
Bente Tokstad, Elin Joløkken, Unni B. 
Dalseng og Irene Kalrasten

IRENE KALRASTEN
TEKST OG FOTO

Pensjonistfest i regi av Låmi Låmi-damene 

DANS, MAT OG HYGGELIG SELSKAP:  
Gjestene spiste godt, svingte seg og storkoste seg på Herredshuset den 4. mai.
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Å være opptatt av fotball utelukker ikke 
at man liker litteratur, håndball utelukker 
ikke teater og ishockey utelukker ikke 
klassisk musikk. I Eidsiva tror vi nettopp 
på samspillet mellom idrett og kultur, 
og vi er til stede på mange scener og 
arenaer i Innlandet.

Eidsivas sponsorvirksomhet skal bidra 
til et bredt og mangfoldig idretts- og 
kulturliv i Innlandet. Det er igjen med 
på å gjøre Innlandet til et mer attraktivt 
sted å bo. 

- At barn og ungdom får et godt tilbud 
i lokalmiljøet er viktig for oss. Det 
legges ned enorme mengder frivillig 
arbeid rundt om i klubber og lag, 
og at vi kan være med og støtte dette 
arbeidet er noe vi er stolte av, sier 
PR-sjef Håvard Røste i Eidsiva.

- I Biri I.L. er det mange ildsjeler, og det 
er derfor ekstra gledelig at vi kan bidra, 
fortsetter Røste.

Idrett og kultur på menyen
Da Eidsiva avholdt sin bedrifts-
forsamling på Strand i Gjøvik, var 
det også lokale idrettstalenter og 
kultur på menyen. Arve Tellefsen og 
Gjøvik Sinfonietta sto for det kulturelle 
innslaget, mens rundt 100 barn fra 
lokale idrettslag i Gjøvikregionen ledet 
delegatene inn til middag.

- Vi ønsker at Innlandet skal være et 
attraktivt sted å bo, hvor livskvalitet, 
vekst og utvikling er viktige deler av 

å få til dette, forteller Håvard Røste. 
- Eidsiva støtter alt fra opera, via motor-
cross til breddefotballen, og med alt det 
føler vi at bidrar til å gjøre Innlandet til et 
bedre sted. 

Sponsing er en viktig del av Eidsivas 
samfunnsansvar, og vi er stolte av at 
blant de 13 000 barn og ungdom som 
spiller med Eidsivas logo på trøya, 
finnes også Biri I.L.

EIDSIVA 
TEKST OG FOTO

I Eidsiva sier vi at idrett og kultur gir energi. Derfor støtter vi 160 lag og foreninger 
innen topp- og breddeidrett og kultur i Innlandet.

På lag med Innlandet
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Dette tok vel slutt i løpet av 1960-årene.  
Da var det 250 år siden glassverket ble 
etablert på Biri, på garden vi i dag kaller 
Verket. Etter som ny teknologi med 
tømmerbiler kom inn, så forsvant all 
fløting i løpet av kort tid.

En vårtur nede på Svennesstranda 
ved påsketider når isen ennå ligger 
noen desimeter tykk gir inntrykk av de 
anleggene som var der i lang tid. Slike 
stokker som står på grunt vann her kan 
man finne mange andre steder også, for 
eksempel ved E6 brua på Lillehammer 
og ved tidligere Biri Bruk ved Skulhus.  
De som har mest nytte av slike anlegg 
nå er måker og gjedde. Måkene har 
dem som utkikkspost. Enkelte ganger 
ved Lillehammer kan det stå måker på 
nesten alle stolpene. Og gjeddene ligger 
og lurer i vannet nedimellom stolpene.   

De er spesialister på raske bakholds-
angrep og stolpene gir ly. (Så hvis du 
er på fisketur i båt på Biri, så kan du 
forsøke å manøvrere deg i nærheten 
av lensepålene og kaste ut ditt uimot-
ståelige smarte agn like inntil pålene. 
Kanskje blir det ingenting, kanskje set-
ter du fast sluken, kanskje blir det fisk!)

Hvis du vil lære litt mer om dette, så kan 
jeg foreslå å ta en tur innom Fetsund, 
litt nord for Lillestrøm ved innløpet til 
innsjøen Øyeren. Her er det et lense-
museum som har sommeråpent. Sjekk 
ut på internett: www.fetsundlenser.no 
Den gang det var fløting til Biri glass-
verk var det mest bruk for virke i en 
favns lengde som ble brukt til å fyre 
opp ovnene der silisiumsand skulle 
varmes opp til flytende. Det gikk med 
mye ved til å lage denne varmen. 

Standardlengden en favn er vel 180 cm 
og slik ved ble fløtet tidlig om våren ned 
sidebekkene til Vismunda og så videre 
elven nedover. Så ble denne lakter-
veden tatt opp ved glassverket, tørket 
og brukt..

Senere ble også sagtømmer og masse-
virketømmer fløtet. Da ble trærne barket 
før de ble sendt i elva. Barken på trærne 
trekker nemlig vann og øker risikoen for 
at trærne synker. Håndbarking i skogen 
gikk ganske raskt ut på 1960-tallet. Det 
var slitsomt arbeid – eller sagt med vår 
tids idrettsterminologi – det var effektiv 
styrketrening.

Mellom lensepålene var det festet lange 
stokker som lå og fløt i vannet som et 
gjerde og hindret tømmeret i «å seile 
sin egen sjø». Som oftest var disse 

stokkene festet med kjetting. 
Betegnelsen bom ble ofte brukt om 
en slik sammenhengende kjede 
av flytende stokker som ledet eller 
samlet flytende tømmer.  

Her i Biri ble tømmeret samlet i store 
bunter ved hjelp av lange fløterhaker.  
En fløterhake hadde et langt og sterkt 
håndtak av et tre opp mot fire meter 
lang og med en spesiell krok (hake) som 
man både kunne dra til seg tømmer 
med, eller skyve tømmer bort med. 

Etter dette arbeidet dampbåt eller en 
motorbåt og dro med seg disse store 
buntene hele Mjøsa ned.  

Snakker du med seksti- og syttiåringer og de som er enda eldre fra sentrale Biri, så kan du høre om lensene nede ved utløpet 
av Vismunda. Da ble tømmer som var sendt ut i elva ovenfra samlet opp og mellomlagret før det ble buntet (eller soppet som 
var uttrykket blant fløtere) og dratt over Mjøsa ned mot Minnesund med båt. På lensene var det arbeid utover vår og for-
sommer. Fløterkarene drakk kaffe i huset ute på holmen. Nå er det måkene som rår der ute. Og unggutter «tjuvlånte» båt og 
fisket – og kanskje badet litt – ute på tømmeret som lå der. Mang en abbor er fanget fra tømmerlenser.

SYVER AASBERG
TEKST OG FOTO 
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Lensepåler – mest for måker og gjedde nå

SAMMENBINDING MED KJETTING:
Bruk av kjetting for å binde sammen pålene.
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SMÅPINNER PÅ STOLPENE:
Disse lensepålene er tæret av vind og vann og sol. Her ser man hvordan småkvistene fra de ulike årene står igjen som 
småpinner på stolpene.

SIKRINGSPÅLER MED HULL:
Her er en påle med to hull. I det øverste har det nok gått en kjetting i gjennom og i det nederste har det vært en stor bolt.  
Ved å sette nedi flere påler på et sted og lene dem mot hverandre og snøre dem godt fast, så minsker risikoen for at hele 
lensesystemet skal rives opp av kreftene når sterk vind forsøker å blåse store tømmermengder ut over Mjøsa.

SAMMENBINDING:
Et eksempel på sammenbinding av påler. Denne smidde jernringen ble slått ned over flere 
stolper som var satt på skrå ved siden av hverandre når sterk vind forsøker å blåse store 
tømmermengder ut over Mjøsa.

GJEMMESTED:
Slik kan det se ut nede ved bunnen ved pålene. Dette er ypperlige gjemmesteder for en rask 
snikjeger som gjedda. Ørret, sik, abbor, vederbuk og smågjedde aner ingenting før det er for 
sent. Gjedda har en akselerasjon (taktomslag) på linje med de kjappeste høyrebacker.

SYNKETØMMER:
Om våren ved påsketider ser man synketømmer spredt rundt, slik som her i denne forsenkningen på Svennesstranda.  
Sand, silt og stein ligger i ujevne lag rundt om i hele Vismunda-deltaet. Innimellom ligger det stokker som har sunket.
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Masse gode tilbud hos 
Malermestrene i Biri!
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Hjelp til selvhjelp var tingen, 
også i 1910!

Biri herredstyre nedsatte 17. januar i 
1910 en egen husflidskomité som skulle 
komme med forslag til hvordan folk 
skulle bli mer sjølhjulpne. Komitéen var 
nedsatt etter at det kom en brosjyre fra 
Kirkedepartementet som het «Hjælp til 
selvhjælp». 

Stor komité
Dette fant man så interessant at en 
komité, ledet av N. Aasen fra Biristrand, 
skulle komme med innstilling i sakens 
anleding. I tillegg til Aasen satt også 
Sigvart Tharaldsrud, Johanne Engen, 
O. Soulie, Fru de Seue, L. Has-
selknippe, Stener Nyseth og Frk. Skårås 
i komitéen. Sammen hadde de sett i 
brosjyren hvordan departementet ville 
legge til rette for mer husflid «blant folk 
flest». I april samme år kom forslaget 
fra en samlet komité. Der hadde de 
kommet fram til at kommunen skulle 
sette av 100 kroner til arbeidet. Pen-
gene skulle brukes til å sende avgårde 
en person som skulle delta på «Husflid-
foreningens kursus sommeren 1910.» 

Innbydelse og kamp
Det ble deretter utarbeidet en egen 
innbydelse der man åpnet for at hvem 
som helst kunne melde seg. I vedtaket 
fra herredstyret heter det at «adgangen 
er åpen saavel for mand som kvinde». 
Den eneste betingelsen som var satt for 
å delta, var at denne personen senere, 
etter beste evne, skulle virke til beste 
for husflidssakens framgang i bygda.
Da søknadsfristen var det kommet inn 
to søknader, fra Albert Lunn og Helen 
Rømmen. Begge kunne tenke seg å 
dra på kurset. Men herredstyret måtte 
velge. Dermed ble det avstemning. Med 
10 mot 9 stemmer ble det besluttet at 
Helene Rømmen skulle få stipendiet. 
Lunn ble altså ikke prioritert i denne 
omgang.

I 1910 var det for dyrt å ringe 
mellom Biri og Gjøvik. 
Ordføreren ble satt på saken!

I løpet av den første delen på 1900-
tallet bygde Telegrafverket ut det første 
landsomfattende rikstelefonnettet her 
til lands. Det skjedde 20 år etter at 
Bell Telephone & Co. åpnet det første 
norske telefonnettet mellom Oslo 
og Drammen.

Sentralen
Biri var med på rikstelefonnettverket – 
og det ble opprettet en sentral på Biri 
under ledelse av Inga Næperud.
Biri kommune hadde en egen telefon 
med linje til Gjøvik. Men telefonregnin-
gene til Biri herred var store. I sitt møte 

17. mai i 1910 påla herredstyret ordfører 
Julius Bjørnstad at han måtte sørge for 
å prøve å få ned prisene på samtalene 
med Gjøvik. Det oppdraget tok Bjørn-
stad på strak arm og sendte et brev til 
Gjøvik bystyre, der han klager sin nød.
«Den nuværende telefonforbindelsen 
fra Biri til Gjøvik og omkringliggende 
distrikter er i den grad kostbar at bruke, 
at det trygt kan betegnes som en urime-
lighet», innleder ordføreren i sitt brev. 

Stive priser
For en telefonsamtale mellom Biri og 
Gjøvik kostet 25 øre til rikstelefonen og 
5 øre til eget telefonselskap. Dermed 
kostet en samtale, uavhengig av tid, 
altså 30 øre. Og dessuten; ville man få 
svar – tilsigelse – måtte man ut med 
nye 10 øre. Skulle man videre ringe til 
nabobygdene i Vardal og Toten, måtte 
man punge ut med ytterligere 15 øre 
til Vestopplandenes telefonselskap. 
Dermed kom en samtale opp i 55 øre! 
(Kostnaden i 2011-kroner er 31,18 
kroner!). På denne korte strekningen 
kunne det altså bli så dyrt, mens en 
samtale til Oslo – som var en mye 
lengre strekning – kostet det samme.

Hemmende
– «Da Biri ligger så nær Gjøvik, at en 
meget vesentlig – for ikke at si den 
vesentligste – del av bygdene har sit 
naturlige omsetningssted der, er det 
klart at en så dyr telefonforbindelse 
virker meget hemmende på telefonens 
bruk og dermed også på omsetnin-
gene», skriver ordføreren. Bjørnstad 
tenkte altså at jo billigere det ble, jo 
mer ville den brukes – og jo større ville 
inntektene bli. Ikke helt fjernt fra dagens 
telefoni og mobilbruk!

Egen linje
Bjørnstad foreslår videre i brevet at 
den mest naturlige ordningen av tele-
fonforbindelsen mellom Biri og Gjøvik 
ville være en egen linje. Det lokale 
telefonselskapet på Biri hadde sagt seg 
villig til å ta affære i denne saken. 
Bjørnstad mener dette også kunne la 
seg gjøre uten at det måtte opprettes 
en ny forbindelse mellom Gjøvik og 
Lillehammer utenfor rikstelefonen.
– «Man må derfor uttale seg for, at 
der gis Biri telefonselskap tilladelse til 
uten avgivt til staten at lægge en egen 
forbindelseslinje til Gjøvik. Skulde myn-
dighetene finde ikke at kunne gå med 
herpå, må man med fuld grund kunne 
kræve rikstelefonens samtaleavgivt 
mellom Biri og Gjøvik i betraktelig grad 
nedsatt», heter det til slutt i brevet.

Kommunen lånte ut penger 
til folk som ville satse på egen 
gard og grunn.

Biri har alltid vært et bygd der jord- og 
skogbruk har hatt mye å si for syssel-
settingen. Det er først de senere år at 
sørvisyrker og andre yrkestitler har hatt 
mer å si for tilgangen på arbeid. 

Tilgang på jord
Herredsstyret ble bedt om å vurdere 
et forslag fra Landbruksdepartementet 
som ble fremmet 30. juni 1909. En 
departementskomitè hadde laget et 
utkast til en lov om at folk som ikke 
hadde så mye penger, lettere skulle 
få tilgang til jord.
 
Rundskrivet fra departementet ble 
tatt godt imot i Biri, og en egen komite 
hadde arbeidet med forslaget en tid. 
Fra vedtaket er det også lett å spore 
at dette var en sak man brant for.
Lån var for mange den eneste 
muligheten til å skaffe seg et eget 
hus, en jordlapp og et småbruk. 

Mot utvandring
Statens Arbeiderbruk- og Boligbank 
ble etablert i 1903, og den ble også 
kalt Boligbanken. Denne lå under Land-
bruksdepartementet og ble etablert for 
å skape en motvekt til den stadig større 
utflytten til Amerika. 

Mange utvandret fordi husene de bodde 
i var svært dårlige – slik var det også på 
Biri. Sju år etter etableringen av banken, 
var det i Biri i alt tatt opp lån til en sum 
av 60.000 kroner. Banken spurte 
da om Biri herred ikke kunne ta over 
disse bankgarantiene. Samtidig økte 
kommunepolitikerne den totale låne-
summen til 90.000 kroner, slik at de 
kunne dele ut mer penger til folk som 
trengte det på Biri.

Herredsstyret i Biri vedtok for 
101 år siden å forby salg av 
tobakk til barn.

En ny lov som kom i april i 1899 åpnet 
for at det kunne vedtas forbud mot bruk 
av tobakk for barn under 15 år. Det gikk 

imidlertid lang tid før dette ble noen 
realitet i Biri. Først etter at det kom en 
henstilling fra skolestyret i 1911 ble det 
fart i sakene i herredsstyret.

Mot to stemmer
I sitt møte 1. mars i 1911 samlet 
herredsstyret seg, mot to stemmer, om 
forslaget om å forby salg av tobakk til 
barn under 15 år. 
I reglene heter det:
1. Det skal inden Biri herred være 
forbudt at sælge tobak i hvilken-
somhelst form til barn under 15 aar, 
enten tobakken anhives kjøbt til egen 
eller andres brug. Dog skal barn under 
15 aar, som medbringer undertegnet 
og datert rekvisisjonsseddel fra en 
selgeren bekjent voksen person lydende 
fra et bestemt kvantum, kunne faa den 
saaledes rekvirerede tobak.
2. Politiets tjenestemænd kan gripe 
ind mod barn under 15 aar, som nyder 
tobak paa gader, landeveier eller andre 
offentlige steder, og frata barnet tobak-
ken.
3. Overtrædelse af hærværende 
vedtægt straffes efter loven.

Kongen ga samtykke
Forslaget om dette, gikk så fra 
herredsstyret i Biri til Kongen og 
departementet for å høre om de var 
imot dette. 17. mars samme år kom 
det brev tilbake om at Kongen hadde 
gitt sitt samtykke i at forbudet kunne 
innføres. Da herredsstyret samlet seg 
til møte 5. mai samme år, besluttet 
man at de nye reglene skulle innføres 
fra 1. juli samme år. Det ble videre ved-
tatt at beslutningen skulle kunngjøres 
«ved oppslag på bekvemme steder 
og på andre møter.»

TORVILD SVEEN
TEKST OG FOTO 

Fra Torvilds arkiver

100 kroner til 
husflidsarbeidet

Krevde billigere 
telefon

Forbød tobakkssalg

Lånte ut til 
småbrukerne

GAMMEL TEKNOLOGI:
Sveivetelefon. 
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Lagbilder

GUTTER OG JENTER 6: Lagledere Eli Olstad, Torolf Kjendseth, trener Jan Leirhol.

GUTTER OG JENTER 7: Lagledere Erle Fossen, Andre Kvernlien Sveen, trener Morten Strandengen.

GUTTER 8: Lagledere Bente Bekkelund, Lise Øverjordet, trenere Knut Arild Nordhagen, Stein Rune Eik.
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Lagbilder

GUTTER 9: Bak fra venstre: Vemund, Ian Marcus, Petter A, Henrik og Theo. 
Foran fra venstre: Amund, Kristoffer, Fredrik og Tobias. Liggende foran: Petter L.

JENTER 10: Lagleder Thomas Taraldstad, trenere Kai Berget og Trond Egil Ødegård.

GUTTER 10: Lagleder Tone Dahl og trener Gunnar Johan Kalrasten.
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Lagbilder

GUTTER 11: Lagledere Hildegunn Billit, Laila Sørum, trener Espen Angvik.

JENTER 12: Lagleder Kathrine Amdahl, trenere Monica Øverstad, Hans Ole Lyngby.

GUTTER 12: Lagleder Torun Thorstad, trener Jan Olav Billit.
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Lagbilder

JENTER 14: Lagledere Eli Nyløkken, Astrid Tretsveen, trenere Dag Frydenlund, Tore Eriksen.

GUTTER 14: Lagledere Gunn Landgraff, Finn Hvalbye, trenere Lars Torp, Robert Torp.

GUTTER 16: 
1. rekke fra venstre: Thomas Jevnesveen, Lars André 

Stensen, Isak Torvik, Jonas Maudal, Sindre Olav Stensen, 
Eirik Kornkveen Riise og Martin Johansen.

2. rekke fra venstre: Knut Erling Larsen, Ole Marius Larsen, 
André Kalløkkebakken, Even Riise Thorstad, Marius Veisten, 

Stian Engen, Erik Ekern og Øystein Bakke. 
Ikke tilstede: Henrik Engeskaug Nilsen.

JENTER 16: trener/lagleder Jo Petter Ramberg, 
Dessverre var mange borte fra trening. De er 11 stk i alt.



4. JUNI 

Christine er ei jente på 26 år fra Årdal i Sogn og Fjordane.
Hun er utdannet fra FrisørInstituttet i Bergen, har vært
lærling i Nordfjordeid og tok fagbrevet der i juni 2008. 

Christine bor nå på Raufoss med samboer og datteren
Emma på 9 mnd. Det ryktes sterkt at Christine er ei blid,
positiv og kreativ jente som trives veldig godt i yrket
som frisør. Hun  gleder seg veldig til å treffe biringer og
ikke minst å begynne hos Biri Frisør'n!

kommerChristine


