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SPEIDEREN:
Vi drar på leir om sommeren og på turer ellers - til alle årstider.

ØNSKER NYE MEDLEMMER VELKOMMEN
ANNE SIGSTAD
TEKST OG FOTO

For å få til det, trenger vi noen flere
voksne som kan være med som ledere,
gjerne med oppstart nå så snart som
mulig eller i løpet av våren. Mulighet
for å bli med på gruppeleir første uka
etter skoleslutt, hvis en starter nå i
vårsemesteret.
Vi vil ta inn nye småspeidere (3. og 4.
trinn) fra høsten 2012, forutsatt at det
blir med nye ledere.

Speidergruppa i Biri ønsker nye medlemmer fra 5. klassetrinn
og eldre velkommen!

Biri speidergruppe har god økonomi
og mye bra turutstyr; flere nye telt og
lavvoer, kokeutstyr, 6 kanoer på henger
m.m. Vi har en flott plass med helt ny
gapahuk oppe ved Vismunda ovenfor planteskolen. Der har vi bålplass,
akebakke og masse muligheter til aktiviteter. Biri Planteskole har gitt oss tillatelse til å bruke området til speideraktiviteter. Gruppa har møtelokale i andre
etasje på Bethel ved Skrinnhagen.

Speidermøter holdes annenhver onsdag
i skoleåret. Vi drar på leir om sommeren
og turer ellers – til alle årstider. Vi kan
tilby opplæring og kurs i speiderregi,
og gruppa betaler medlemskontingent
for sine ledere.
Sommeren 2013 er det landsleir i
Stavanger, og vi ser for oss en bra
kontingent med Birispeidere reise dit!

Hvis du vil vite mer om Speideren i Biri,
så ta en kikk på nettsiden vår:
1.biri.speidergruppe.org
eller ta kontakt med gruppeleder Anne
Sigstad på tlf 992 69 726.
Du kan også lese mer om speiding på
www.speiding.no
Da håper vi å få høre fra deg!

Masse gode tilbud hos
Malermestrene i Biri!
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SKISESONGEN ER GODT I GANG
STYRET SKI/FRIIDRETT
TEKST OG FOTO

Biri ILs Skigruppe er allerede godt i gang med både treninger og klubbrenn.

Klubbrenn:
I skrivende stund er tre klubbrenn
arrangert med veldig god deltagelse.

mer skirelatert trening for de fra 4. trinn
og oppover. Vi har fått tak i fire trenere
som vil lære barna å bli bedre på ski.

til gang. Følg med på vår hjemmeside
for oppdatert info rundt både treninger,
skirenn og resultater!

Første klubbrenn var det 96 deltagere,
og andre klubbrenn møtte det hele 105
betalende, noe som er deltagerrekord.
Tredje renn var det nesten 90 startende.
Rundt 30 deltagere går på tid i hvert
renn, og de resterende stiller i trimklassa som går hvor de vil, og så langt
de vil uten tidtaking. Moro å se hvor
mange barn med foreldre og besteforeldre som tar turen oppi lysløypa
disse onsdagene for å komme seg ut
i løypa en tur for så å komme innom på
Myrvang for å fylle opp igjen lagrene
med vafler, pølse og annet snadder.

Første trening møtte det opp 25 barn,
noe vi er ganske godt fornøyd med.
Det er 4-6 barn i den eldste gruppa som
trener jevnlig, og fra 15-20 barn i den
yngste gruppa.

Norgescup:
Biri IL sine to aktive løpere har gått
Norgescuprenn på Lygna helgen
6.–8.januar. Fredag var det individuell
start og 10 km fristil for Niklas Hovland
som endte på en 73. plass av hele 163
løpere. Erik Hoffsbakken gikk 20 km
fellesstart med 171 løpere, og ble nr. 20
i M 19/20 år. Lørdag stod det sprint på
programmet: Niklas gikk inn til en flott
23. plass og Erik en like flott 15 plass.
Det var skikkelig bra innsats!
Søndag gikk begge 10 km klassisk.
Niklas måtte dessverre bryte etter at
han fikk en strekk i ryggen. Erik gikk
i mål på en 78. plass av 185. Meget bra
innsats og poeng i NC på begge gutta!

En takk til foreldrene som stiller som
dugnadsgjeng for å opprettholde
dette tilbudet. Håper på fortsatt god
oppslutning på klubbrennene resten
av sesongen også!
Skitrening:
Vi møtes på Myrvang hver mandag
fra 17.30-18.30 hvor vi driver lekrelatert trening for de yngste og noe

Mandag 31.oktober arrangerte vi
Halloween-trening. Flere av barna
hadde kledd seg i fine kostymer og
sminket seg som seg hør og bør.
Vi hadde lagt opp til en rundløype med
fire poster hvor deltagerne skulle utføre
forskjellige konkurranser. Litt godteri
som belønning på hver post ble det
også. Neste år fikk vi beskjed om
å legge skitreningene så den da
også falt på Halloween-dagen, så det
hørtes ut som om tiltaket falt i god jord
blant ungene.
Etter at snøen dukket opp, har skiene
vært flittig benyttet blant de treningsvillige barna. På vår webside har vi laget
en oversikt over når vi har treninger, og
hviken stilart som blir prioritert fra gang

Vi går nå inn i en periode hvor det går
flere sonerenn i nærheten hvor det fint
går an å stille til start for våre løpere.
Skigruppa sponser startkontingent i
disse rennene, så det er bare å stille
opp. Vi vil legge ut linker på vår nettside
til aktuelle renn.

Vi håper i alle fall mange vil stille opp
på Madshussprinten på Biri 4. februar
som vi selv arrangerer. Gå inn på fliken
Madshussprinten på Biri IL ski/friidrett
sine sider og meld på barna! (husk å
skrive inn klubbnavn)
Håper på fortsatt godt oppmøte på
skitreninger og klubbrenn!
Kan også nevne at det er kjempefine
løyper både på Gråsteinsmyra og
i Grindlia som dere må benytte.
Ha en aktiv skivinter!
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GRASROTANDELEN
GA BIRI IL
KR 162.513,I 2011 fikk Biri IL inn kroner 162.513,– på
Norsk Tippings Grasrotandel, og 385 spillere
har gitt sin 5%-andel til Biri Idrettslag, så også
her viser folket i Biri stor dugnadsinnsats.

TEKST MAGNAR LINNERUD

Biri IL er fortsatt en av klubbene i Gjøvik
kommune med flest givere. Årets tall er
kroner 16.000,- mer enn foregående år,
og vi har fått 26 flere spillere.
Fortsatt er det mange som ikke har
bestemt en mottager for sin andel av
det spilte beløpet. Klipp ut vedlagt

vervebrev og gi det til noen som spiller
spill i Norsk tipping og som ikke har
registrert sitt spillerkort.
NB! Disse ekstra midlene, som faktisk
tilsvarer kroner 60.000,- mer enn det vi
tar inn i medlemskontingent i løpet av
et år, medvirker til at de forskjellige

gruppene i idrettslaget enklere kan konsentrere seg om aktiviteten og tilbudet
til medlemmene, i stedet for å være
med å dekke inn fellesutgifter. Disse
pengene er også til god hjelp til å holde
medlemskontingenten på et meget
rimelig nivå.

NB! Husk at din 5%-andel ikke går
utover din premie, eller innsats. Hvis
du ikke registrer spillerkortet på en
ideell organisasjon så går pengene til
Norsk Tippings fordelingspott.
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LIONS CLUB BIRI
Lions Club Biri ønsker å
takke biringene for den
støtte som dere har gitt
klubben i løpet av året.

HARALD EIKREM TUSVIK
TEKST OG FOTO

I desember ble det solgt over 1.100
kornband som var dyrket på Semb.
En fuktig høst skapte noe problemer,
stråa krympet mye på tørka hos Rolf
Sletten og bindinga ble noe løs, men
med noe bearbeiding ble banda både
store og flotte.
Lions Club Biri, sammen med Gjøvikklubben, solgte også i fjor kalender
med lokale, historiske bilder. Før jul var
nesten hele vårt parti på 500 kalendere
solgt. Vennlige sponsorer betalte alle
trykkekostnadene, slik at alt som kommer inn på salget, kan gå til gode formål
i nærmiljøet. Mange har pengene klare
når vi ringer på døra, og selv de som
bare bruker betalingskort kjøper julenek,
som betales i etterkant enten hos Biri
BlomsterBinderi eller på Coop/Prix
Biristrand. Bygdefolket viser stor velvilje
og tar godt imot oss. Derfor får våre
medlemmer mange korte, men hyggelig
samtaler med gamle og nye kjente.
I tillegg har vi solgt ca 150-160 bokser

med strøsand, ikke minst gjennom
Coop/Prix. Dette samarbeidet er vi
svært takknemlige for. På mange måter
har Lions Club Biri hatt et aktivt år,
selv om vi kanskje ikke «ruvet» så mye
i nærmiljøet. Lions sitt slagord er:
«Til Tjeneste» – og vi føler at biringene
har vært med oss og fylt slagordet
med innhold. Gavene vi får via innsamlingsaksjoner/tulipansalg mv. går i sin
helhet til øremerkede nasjonale eller
internasjonale bistands-prosjekter,
bl.a. i Afrika og Øst-Europa.
Salg av julenek/kalender/strøsand, gir
inntekter som vi enten har brukt, eller
skal bruke lokalt i Biri. I årets handlingsplan/budsjett har har vi bevillingsposter
på ca kr. 75.000, som er planlagt fordelt
på enkelttiltak i lokalmiljøet, heriblant
aktiviteter for såvel seniorer som lokale
ungdomsaktiviteter/behov.
Vi er også med og drifter tømmer-koia
Gråsteinsbua som ligger oppe på

DUGNADSÅND:
Fra dugnad på Gråsteinsbua - torvtaklegging.

Gråsteinsmyra. Dette er en aktivitet vi
gjør sammen med Biri JFF. (Legg gjerne
søndags-skituren via Gråsteinsbua).
Drift av strandeiendommen Strandenga
er nå organisert som et eget driftsselskap som skal ivareta den daglige
drift og utleie av stedet. Driftsselskapet
består foreløpig av 4-5 Lions-klubber.
Lions Clubbene i Gjøvik og Biri eier
stedet sammen, men det er Lions Club
Biri som nå har det formelle ansvar for
stedet, og leier det ut til det nye driftsselskapet «Lions Strandenga BA».

Mer informasjon kan dere finne på
www.strandenga.no Vår lokale
«bygdeportal» www.biri.no har også
jevnt godt besøk daglig.
Organisasjoner/arrangører i Biri kan
kostnadsfritt annonsere sine aktiviteter/
arrangementer på biri.no – «Hva skjer
i Biri», ta bare kontakt med redaksjonen
i biri.no:
harald@tusvik.net
911 77 774
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MUNGO JERRY
TIL BIRI
MUSIKKFÆST

BIRISTRAND: Tross litt labert besøk i fjor, Hagbart&Bredo
Entertainment prøver også i år med Biri Musikkfæst
på Honne. Og nå får de verdensberømt besøk, selveste
Mungo Jerry fra England.

TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

– Ray Dorset og kompani hadde flere
store hits på 70-tallet, minner karene
i Hagbart&Bredo Entertainment oss
på, – hvem husker vel ikke «In The
Summertime», «Lady Rose» og «Allright,
Allright»? – I hvert fall vi som var unge
i det tiåret, mener de.
Første helg i juni
Årets Musikkfæst går av stabelen lørdag
2. juni. – Da er det alltid pent vær, en
flott helg å ha Biri Musikkfæst på, sier
arrangørene, – og i år som tidligere år
er det selvsagt på Honne det hele skjer.
– Trivelig i år er at det blir samme
helgen som Biridagen, det setter vi stor
pris på, sier de videre og nevner også at
Biri All Star Band som vanlig åpner det
hele. – Hvem som er med i årets utgave
er en overraskelse, som vanlig.
Finn Bjelke kommer
Som tidligere år blir det også quiz med
Finn Bjelke. – Heller ikke det ble noen
publikumssuksess i fjor, minnes karene,

– men vi gir ikke opp og satser på at det
stiller lag fra hele nordre Mjøsregionen.
De kan fortelle at Finn Bjelke har blitt
en særdeles god ambassadør for Biri.
– Derfor hadde det vært utrolig flott
med et fullsatt auditorium under quizen
hans. Vi vet det vil komme en gjeng fra
Gudbrandsdalen, de har allerede bestilt
plass, hevder karene.
I det hele tatt kom det litt for lite folk
i 2011. – Vi dro på oss et pent underskudd som vi betalte fra egen lomme,
smiler de, – vi skulle nok hatt 100 flere
besøkende. Likevel prøver vi igjen i år,
så får vi vurdere videre framover når vi
ser hvor mange som dukker opp i år.
For de unge
Det vil også i år bli mulighet for unge
og etablerte band fra Biri og distriktet
å vise seg fram. Fredag kveld får disse
låne scene og utstyr og forhåpentligvis
et publikum. I fjor kom det bortimot
100 publikummere fredagskvelden, og
arrangørene håper på enda flere i år.

TIL BIRI MUSIKKFÆST:
Både Mungo Jerry med Ray Dorset (t.v.) i spissen og Finn Bjelke kommer til årets Biri Musikkfæst.

– Dette skal være en familiekveld, lover
de, – her er det gratis inngang, alkoholfritt og åpent for alle mellom 0 til minst
130 år.
Sponsorer
Hagbart&Bredo har en del gode sponsorer. – Uten disse hadde vi ikke fått
dette til, sier de til Biriavisa. – Så har
vi i forskjellige sammenhenger fått hint
om at flere er interessert i å være med,
disse kan gjerne ta kontakt med oss
igjen. – Vi tar jo selvsagt kontakt selv
etter hvert, skynder de seg til å tilføye,
– men det er jo alltid veldig trivelig

når noen ringer og sier at de gjerne vil
sponse oss også, utdypes det.
Så loves det videre informasjon om flere
band, – vi skal i hvert fall ha inn et band
til og har allerede en del interesserte og
ikke minst interresante på blokka.
– Så følg med, følg med, avslutter
karene i Hagbart&Bredo Entertainment.
Som altså sammen med Honne Kursog konferansehotel inviterer til Musikkfæst første helgen i juni.

Fakta om Mungo Jerry, fra Wikipedia:
Dorset and Colin Earl had previously
been members of The Good Earth. Soon
after recruiting Paul King and Mike
Cole, they made their national debut at
the Hollywood Festival at Newcastleunder-Lyme, Staffordshire in May 1970,
the week their first single, “In the Summertime” was released.
They stole the show and the record
topped the UK Singles Chart for seven
weeks, made number one in 26 coun-

tries around the world, and to date has
sold around 30 million copies. Mungo
Jerry made their first trip to the United
States in September 1970. After John
Godfrey replaced Cole, their second
single “Baby Jump” also topped the
UK chart in March 1971. A third hit,
“Lady Rose” (also in 1971), gave the
group the image as a band for producing summertime based hits.
Mungo Jerry was awarded from Melody

Maker the ‘best new band’ title in 1970,
and as one of the five best live bands in
the world in 1971.
2007 saw the release of two albums.
Naked — From The Heart was recorded
in an analogue studio to recreate the
sound of the early Mungo years. Dorset
recorded the songs together with original bass player Mike Cole, with Bruce
Brand playing percussion and piano.
The second release in the end of the

same year was the second LP from the
Mungo Jerry Bluesband, called When
She Comes, She Runs All Over Me.
--(Dette er kun et lite utdrag, så de som
vil kan lese mer om Mungo Jerry på
Wikipedia.)
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BIOBYGDA BIRI
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Toten Sparebank åpnet egen filial i
Coop-bygget på Biri lørdagen etter, så
denne torsdagen ble et slags frieri til
biringene, og med over 200 tilstede på
travbanen virket det også som et svært
så vellykket frieri.
Totenbanken informerte
Odd Fjellby fra Totenbanken startet
det hele med å informere om bankens
tilbud på Biri. Med åpent to dager i uka,
mellom 9 og 15.30, vil til disse tider
være betjent med to personer, deriblant Kim Gøran Hårstadsveen, som
ble presentert som «Mr. Bank» på Biri.
For uten om klassiske banktjenester, vil
også landbruk, forsikring og eiendomsmegling være representert på kontoret,
og representanter fra disse områdene
presenterte seg for lokalbefolkningen.  
– Vi skal gjøre alt for å gi biringene en
levende bank, ble det lovd.
Gaver
Fjellby delte videre ut to sjekker på
10.000 til henholdsvis Biri Bygdekvinnelag og Strandheim. Disse takket
selvsagt pent for gavene, Børre Feiring
takket på vegne av Strandheim, og la
til at han ikke hadde sett noe til Totenbankens påståtte satsing på Feiring, til
allmen latter fra salen. Biri IL fikk hele
150.000 kroner øremerket til nye toalettanlegg på Myrvang. Magnar Linnerud
fra idrettslaget fikk under kvelden også
signaler fra flere som gjerne ville støtte
Myrvangprosjektet.
Næringslivet presenterte seg
Resten av kvelden sto i næringslivets
tegn, og først ut var tre bedrifter med

STRANDHEIM FIKK: Også samfunnshuset Strandheim fikk 10.000 kroner.
Her glade mottakere, Hanne Velure i Strandheims innsamlingskomite og
formann i AL Strandheim, Børre Feiring.

BIRI: Med godt over 200 frammøtte var store deler av Biribygda samlet på travbanen
torsdag 12. januar. Det hele foregikk i Toten Sparebenk sin regi og ble en kveld som
viste at Biri er en attraktiv og spennende bygd for næringsutvikling.

betydelig nysatsinger på Biri. Adm.dir
Øystein Torp fra Tekstilvask Innlandet
presenterte sin bedrift med rundt 50
ansatte som nå etablerer seg på Biri
Senter og det som blir et av Norges
mest moderne vaskeri på Biri-senter.
– Biri valgte vi fordi det er sentralt, og
for at vannet I Gjøvik er det billigste i
Mjøsregionen, kunne Torp fortelle.
Driftsjef Arne Schau fra Nr1-Trykk presenterte det nye trykkeriet som vil være
klart for drift fra 1. januar neste år. – Vi
er nok ikke så mange ansatte, fortalte
Schau, men det vil bli behov for en del
mennesker til vask, vaktmestertjenester
osv.., fridde han – og er det noen som
vet om et mekanisk verksted I nærheten? spurte han til slutt.
Eiendomssjef Børge Moen fra Tema
Eiendom ga biringene en oppdatert
status for utleie av Biri Senter – der nå
kun areal i annen etasjen står ledig og
9.000 kvm av 13.200 er leid ut.
Biri, midt i vinterriket
Daglig leder Sturla Westrum fra Moelven
Mjøsbruket informerte om status på et
av Norges mest moderne sagbruk.
Frank Åser, daglig leder i Nordic Isoelementer, - grunnmursskredder’n
fra Biri som han kalte seg, viste fram
selskapets produkter, og understrekte
under lett humring fra salen at de var
den største bedriften i grustaket…
Administrerende direktør i Madshus,
Nils Hult, fortalte om fabrikkens historie,
og understrekte viktigheten av at Biri

OVERRASKET:
Magnar Linnerud I Biri IL ble nok tatt litt på senga av å få hele 150.000 kroner fra Totenbanken. Pengene er øremerket toaletter
på Myrvang.

fabrikken ligger plassert midt i vinterriket, verdens beste marked for langrennski.
Videre presenterte Einar Stuve fra
Oplandske Bioenergi planene som
eksisterer for utbygging av bioenergi
på Biri. Stuve var imponert over å være
invitert til et såpass celebert selskap
og sammenlignet seg med ham som
ble bedt om å være elsker til en av de
engelske dronningene, - en ære å bli
bedt, men et helvete å gjennomføre,
mente Stuve. Naturligvis til gapskratt fra
salen det også.
Oplandske Bioenergi sine prosjekter
er spennende og framtidsrettet, og så
langt rettet mot bedrifter, men det ligger
også planer for å utvide det til bruk for

kommende boligfelt I Biri. Stuve var ikke
snauere enn at han introduserte et nytt
begrep, Biobygda Biri.
Så måtte Biriavisa dessverre gå for
kvelden, men kan fortelle at Arne Smedstuen og Ola Gram Dæhlen fra planteskolen orienterte om sin virksomhet, før
daglig leder på Biri Travbane, Tore Hoff,
fortalte litt om travbanens drift i 2011
og hvilke planer som eksisterte for det
nye året.
Servering av kaker fra bygdekvinnelaget
og underholdning fra ekteparet NagellDahl var med på å gjøre kvelden til en
særs interessant og positiv opplevelse.
Inntrykket er at Biri er ei bygd i god
vekst her vi ligger sentralt til midt
i Mjøsriket.
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FIKK 10.000:
Odd Fjellby, Toten Sparebank gir kr. 10.000,- til Biri Bygdekvinnelag.

FINT SELSKAP:
Einar Stuve i Oplandske Bioenergi syntes han var I storfint selskap men var ikke snauere enn at han introduserte Biobygda Biri.

MR. BANK:
Kim Gøran Hårstadsveen vil gjerne være Toten Sparebanks “Mr. Bank” på Biri

Flytte for deg sjøl?
Hos oss får du førstehjemslån
fra

3,50%

Er du under 34 år kan du låne inntil 90% av kjøpesummen
til din første bolig. Tilbudet forutsetter helkundeforhold,
stabil økonomi og generell kredittvurdering.
Ta kontakt med oss så får du mer informasjon om førstehjemslån

www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00

Følg oss på Facebook
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Debatten om forlengelsen av Gjøvikbanen til Lillehammerbanen (Dovrebanen) er ikke ny. Ikke burde det ha
vært noen debatt heller. NSB la fram
planene for 90 år siden, og det er 88
år siden Stortinget vedtok å bygge
Gjøvik-Lillehammerbanen.

TORVILD SVEEN
TEKST

JERNBANESTREKNINGEN SOM IKKE BLE BYGGET
22. desember 1921 la Hovedstyret
i Norges Statsbaner (NSB) fram sitt
forslag om en «Landsplan for Jernbanebygningen her til lands. Planene
ble presentert overfor Arbeidsdepartementet og statsråd Ole Monsen Mjelde
fra Høyre. Der blir planene for en sammenføyning av Gjøvikbanen og Lillehammerbanen behørlig presentert.
Ikke med i 1908
NSB hadde i lengre tid arbeidet med
den store jernbaneplanen, et arbeid
som startet allerede i 1912. Før dette
hadde Stortinget i 1908 vedtatt utbygging av Gudbrandsdalsbanen, Raumabanen, Sørlandsbanen, Notoddenbanen, Nordlandsbanen og Åmlibanen.
Den gang nådde ikke en utvidelse
mellom Gjøvik og Lillehammer opp
i prioriteringene. Men en del av den
forsterkede jernbanekomite som la fram
sin anbefaling, mente at Dovrebanens
fordeler ville bli mye bedre ved en forlengelse til Gjøvik.
Sjefen for jernbaneundersøkelsen som
ble gjort fra 1912 og fram til framleggelsen av den nye planen, var også
svært positiv til Gjøvik-Lillehammerbanen.
Kortere reisetid
«Gjøvik-Lillehammerbanen faar sin
største betydning derved, at den sammenknytter paa korteste vei Gudbrandsdalsbanen og Gjøvikbanen,
hvorved opnaaes en kortere jernbaneforbindelse mellem det nordenfjeldske,
det vesten- og det søndenfjeldske
banenet», heter det i stortingsproposisjon nr. 117 «Om anlegg av nye jernba-

ner» som ble lagt frem av Otto Albert
Blehrs andre regjering 22. juni 1922.
For det var ingen tvil om at reiseavstanden over fjellene ville bli kortere.
Mellom Lillehammer og Bergen ville
reiseavstanden minske med 129 kilometer, mellom Lillehammer og Kristiansand med 55 kilometer og mellom
Lillehammer og Kristiania med rundt 13
kilometer.
Få lokale ringvirkninger
Det blir ofte pekt på lokale interesser i
utredninger av slik art, og det blir også
nevnt for Vardal, Biri, Snertingdalen
og Faaberg samt for byene. Men det
advares mot å tro at stedene vil få noen
framskutt plass i jernbaneplanen, fordi
«de nævnte distrikters kommunikationer
allerede maa sies at være særdeles
velutviklet», skriver statsråd Mjelde.
Traseen
Videre er det angitt en beskrivelse av
hvor jernbanen er tenkt å gå i terrenget.
Banen skulle starte på Gjøvik stasjon,
passere nordover langs Mjøsa over
Vardal forbi Ødegaarden holdeplas og
videre i tildels bratt skråterrng fram til
Redalen stasjon, 11,55 kilometer, ved
veien fra Snertingdalen. Herfra skulle
linjen så fortsette «i tildels kostbart
planeringsterreng fram til Biri station»
som lå 20,64 kilometer unna Gjøvik
stasjon. Planen var at stasjonen skulle
anlegges på det flate jordet overfor
gården Skumsrud, og deretter gå
nedenfor Svennes, forbi Strandengen
stasjon til Rinda station i Faaberg.
Banen skulle deretter passere Vingrom
holdeplass og fram til Vingnes – en strekning på totalt 41,84 kilometer.

Fire alternativer
Så begynte det å bli utfordringer. For
planen angir fire alternativer for hvordan
en ville komme seg inn i Lillehammer by,
og en femte løsning ved å gå utenom
byen med banen.
Alternativene var som følger:
1 – Sorgendalslinjen: Bro over Mjøsa,
11 spenn a 40 meter, 4,4 meter over
1860-års flomvannstand og videre
med 12,5 prosents opptrekk til gården
Sorgendal som skulle bli felles stasjon
for Gjøvik-Lillehammerbanen og Gudbrandsdalsbanen.
2 – Tunnellinjen: Etter å ha passert
Mjøsa skulle banelegemet heve seg
med 15,3 prosents stigning og gjennom
en 1270 meter lang vendetunnel opp til
Lillehammer stasjon.
3 – Skjellerudmoenlinjen: Mjøsa
passeres noe lenger nord og deretter
opp med 10 prosents stigning til Skjellerudmoen, der en ny Lillehammer stasjon måtte bygges – om lag 1,6 kilometer
nord for dagens stasjon.
4 – Korgenlinjen: Banen etter Vingnes
fortsetter parallelt langs Mjøsa, om lag
to kilometer rett overfor Korgen, der
jernbanen skulle krysse Gudbrandsdalslågen og stige med 15 prosent opp
til Storhovejordet (ved dagens høgskole), der en ny felles stasjon for de to
banene skulle anlegges.
5 – Gjøvik – Vingnes – Jørstadmoen –
Faaberg (utenom byen)
Ulike prislapper
De fire alternativene ble vurdert på ulike
vis, også økonomisk. Alternativ 1 var
å foretrekke, utfra at det var en lettere

trasé – og ville bety kortere reise, mente
undersøkelsessjefen i NSB.
Prisoverslaget en baserte seg på, som
også inkluderte kjøp av togsett på
banen, var laget i 1912. Byggekostnadene ved Gjøvik-Lillehammerbanen
ble dermed følgende, basert på de fire
alternativene:
1) Sorgendalslinjen – 8.550.000 kroner
2) Tunnellinjen – 8.282.000 kroner
3) Skjellerudmolinjen – 8.255.400 kroner
4) Korgenlinjen – 7.720.400 kroner
5) Gjøvik – Vingnes - Jørstadmoen –
Faaberg – 7.972.800 kroner.
Kostbart
Hovedstyret i NSB ville imidlertid ha en
trasé som gikk om Lillehammer by. De
gikk derfor inn for alternativ 1 som det
beste. I og med at prisoverslagene var
gjort i 1912, måtte Arbeidsdepartementet foreta en ny kalkyle. I proposisjonen
til Stortinget skriver en at overslaget nå
er basert på en skinnegang av klasse 1,
35 kilos skinner og 300 meters minimumskurve. Det skulle gi en investeringspris på 16,050 millioner kroner.
Regner en om dette til dagens kroneverdi i Norge, betyr det at prisen var på
826,8 millioner kroner – en kolossal
investering også den gang!
Liten debatt
Da saken skulle opp i Stortinget,
12. november 1923, hadde det vært
to regjeringsskifter i mellomtiden etter at
Mjelde presenterte saken. Derfor var det
arbeidsminister Cornelius Middelthon
fra Høyre som fikk æren av å debattere
forslaget i Stortinget. Men når det gjaldt
engasjementet for Gjøvik-Lillehammerbanen, er det lite debatt å spore i Stor-
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tingets referater. Statsråd Middelthon
holdt innlegg om planen, og han kunne
der røpe at de ikke nødvendigvis var så
begeistret for de planene den forrige
regjeringen hadde lagt, spesielt ikke de
små mellombanene som var planlagt.
– Under sin behandling av saken var
den nåværende regjering også sterkt
inne på tanken om man skulle innskrenke seg til å foreslå for Stortinget kun
de to stambanene, Sørlandsbanen
og Nordlandsbanen. Men vi fant av
forskjellige grunner tilslutt at vi burde
gå noe videre og ta med slike baner
som i følge sin natur kunne sies å gå
inn som et ledd i en stambane, som for
eksempel Lillehammer-Gjøvikbanen,
eller av nasjonale grunner formentes
å stå i en særstilling som en Trysilbane,
sa Middelthon.
Omstridt
Lørdag 17. november 1923 var det
så avstemning i stortingssalen om en
rekke av jernbaneplanene som forelå.
Stortinget var ikke samstemte om
Gjøvik-Lillehammerbanen. Da forslaget
om banen kom opp til behandling,
forlangte Johan Ludwig Mowinckel, den
senere statsminister og utenriksminister og tidligere stortings-president, at
avgjørelsen om byggingen av GjøvikLillehammerbanen måtte skje ved
navneopprop blant representantene.
Dette er noe uvanlig, og stort sett
forbeholdt saker av særlig viktighet,
slik som for eksempel et ja eller nei

til avgivelse av suverenitet eller andre
prinsipielle spørsmål. Men samtidig er
sedvanen at dersom det forlanges av en
representant, skal saker avgjøres ved
navneopprop. Da avstemningen skulle
skje denne ettermiddagen, var det 136
representanter til stede i salen. 14 av
de 150 folkevalgte var av ulike grunner
forhindret. Samferdselskomiteen på
Stortinget hadde innstilt på at GjøvikLillehammerbanen skulle bygges. En
etter en ble de 136 representantene
spurt om de sa ja eller nei til forslaget.
Da avstemningen var avsluttet, hadde
116 representanter sagt ja – 20
representanter hadde sagt nei.
Opplandsbenken sa ja
Fra Oppland stemte alle representantene ja. Dette var Hans Olsen Skurdal
fra Sør-Fron og Bondepartiet, Alf Mjøen
fra Gjøvik og Arbeiderdemokratene,
Einar Gram Borch fra Jevnaker og
Bondepartiet, Ole Martin Lappen fra
Søndre Land og Arbeiderdemokratene,
Lars Pedersen fra Gran og Det norske
Arbeiderparti og Helge Nilsen Thune fra
Vang i Valdres og Bondepartiet.
De 20 som stemte mot kom stort sett
fra Høyre, Frisinnede Venstre og Bondepartiet, der fem av dem var fra Østfold,
tre fra Kristiania (Oslo) og ellers noen
spredt rundt geografisk i landet.
Kilder: Torvild Sveens private arkiv

Fakta om Gjøvik-Lillehammerbanen

Lengde: 46,92 kilometer
Skinnegang: 35 kilos skinner
Minimumskurve på 300 meter
Maksimal stigning opp til Lillehammer på 6,7 %, men mellom
10 og 15,3 % alt ettersom hvor banen skulle koples
til Gudbrandsdalsbanen.

FOTBALL JUNIOR
MED UTSTYRSAVTALE
Biri IL Fotball junior har ved leder
Eddie Strandengen inngått en
fireårig utstyrsavtale med SportDirekt-butikken «Freske Fraspark»
på Hamar.
EDDIE STRANDENGEN
TEKST OG FOTO

FRESKE FRASPARK PÅ HAMAR:
Fra venstre: Carl Petter Sveen og Christer Hexeberg

Denne butikken driver kun med utstyrsavtaler mot klubber og er desidert størst
på dette i mjøsområdet. SportDirekt er
også størst på dette nasjonalt.
Både undertegnede og Christer Hexeberg hos Freske Fraspark er meget
fornøyd med denne avtalen og ser frem
mot et godt og langvarig samarbeid.
Avtalen er ikke bundet opp mot en spesiell leverandør eller et spesielt merke.
Noe som gjør at vi kan velge

i hele sortimentet. Det vil i vår bli arrangert «kjøpekveld» på Klubbhuset
hvor Freske Fraspark stiller med deler
av sortimentet, i tillegg til at hvert enkelt
lag vil få utdelt de nye produktkatalogene i løpet av februar.
Christer forteller forøvrig at Freske
Fraspark også arrangerer egne
«kjøpedager» og noen ganger faktisk
«kjøpemåneder»
Vi ønsker avtalen velkommen og vil

oppfordre alle lag og spillere til å
benytte seg av de meget gode rabattordningene som er oppnådd. Dette vil
de enkelte lag få mer informasjon om
når katalogene er klare til utsendelse.
--Freske Fraspark holder til på
Østre Torg i Hamar. Du kan også se
noe av utvalget på websiden
freskefraspark.no
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SKOG: Granskog i mildt sagt dårlig forfatning.
Her er det stemningsfullt i grått vær

IDYLL:
Naust ved Søndre Onsrudvatn. Det har begynt å bli kaldt.

PÅ VEG MOT SKULHUSELVAS KILDER (3)
Vi tar igjen prosjektet i skogen ovenfor Asper, altså innenfor Fløytenroa. I denne trange dalen har store vannmengder
i forbindelse med isnedsmelting gjort vei i vellinga.
SYVER AASBERG
TEKST OG FOTO

Deler av bekkedalen er 20 meter dyp
i forhold til terrenget ellers omkring. Her
er veldig store steiner og fjellvegger
pyntet opp i frodig vegetasjon. Skulhuselva fortsetter ovenfor Høgfallet enda
i om lag 400 meter. Så kommer vi opp
til et bekkedele. Her viser kartene at vi
er kommet 515 meter over havet – på
«kartspråket» sier vi at vi er på kote 515.
På vår vei oppover ser vi at det er mest
vann som kommer fra høyre. Men, hvor
går selve Skulhuselva?
Jeg velger venstre
Vel, et valg må tas og som gammel
raddis velger jeg venstre. Dette bekkeløpet fortsetter i kompassretning
sør. Terrenget rundt flater noe ut,
bekkedalen er snart bare ti meter dyp
og snaut nok det. Så svinger den til
venstre, inn i områder med fuktig granskog. Et stykke bærer det innover, tett
og kinkig. Hist og her kommer det små
vannsig inn i bekken og noen steder
kopler skogsgrøfter seg på også. Etter
en stund bærer det opp lia mot sør. Her
renner bekken mer kast i kast igjen,
med småhøler innimellom som kanskje
kan huse en sardin eller så.

Etter en stund kommer vi opp til en vei.
Hvor er vi? Ei grind, en skrå traktorveg nedover. Aha, vi er kommet inn
på «Grindlirunden». Øverst ved den
lange nedkjøringen. Der løypa er full
av kongler når det har vært kuling og
styggevær. Stein Erik Myhre kjenner seg
igjen. Denne grinda pleier å stå i romslig
med snø.
Høl i myra
Og bak grinda er et jorde med gras.
Dyrket fastmark og myr. Bekken går
langs kanten av jordet og den er gravd
ut med maskiner. På enden av jordet
svinger bekken til høyre. Hva finner vi
så der? Et skikkelig høl i myra. Minst
to meter dypt og bare noen få kvadratmeter i flatemål. Hva kan skjules her
nede? Elg, nøkken, hardingfele? Videre
bortover siger bekken mellom et hundre-meter langt belte med tørka gran.
Det vil si – de er vel ikke egentlig tørka.
De har omkommet av for mye væte og
nå står de der gråe og pistrete. Prøv
å gå her en skikkelig gråværsdag. Det
er stemning…
Og bekken fortsetter
Oppover gjennom skogen og ut på ei
myr. Her blir den borte, bekken. Den
forsvinner mellom starr, gras og vier.
Vi ser den så vidt. Ved å følge vieren
oppover kommer vi til innløpet til myra
og der viser det seg at bekken fortsetter

VED GRINDA:
Stein Erik Myhre har funnet grinda vi går forbi på Grindlirundet om vinteren. Like i nærheten renner en av småbekkene som
ender opp i Mjøsa.

som en liten koselig sildrebekk oppover
gjennom skogen. Etter en liten stund
fortsetter sildrebekken under Vinstralinja. Og så videre opp par hundre meter
før det igjen flater ut. Nå ser vi så vidt
bekken i graset. Med fiskestanga sjekker jeg dypet. «Djupålen» her i graset er
30 cm en regnfull sommer!
Bortover gjennom dette beiteområdet
går vi igjen langs løypa på Grindlirunden
– og fram til snertingdølenes parkering
ved utløpsoset på Søndre Onsrudvatn.
Dette er Kvatumsvegen og dette seterområdet heter Tovsrudsetra. To grove
stikkrennerør av plast markerer starten
– eller slutten – på bekken.
Men, er dette Skulhuselva?
Jeg blir i stuss. Skal en så svær flod
som Skulhuselva starte med to stikkrennerør? Jeg søker meg inn i ulike
kart. Og på internett finner jeg svaret.
VASSBEKKEN står det. Norsk institutt
for skog og landskap har en hjemmeside der nesten alt som er av landbrukseiendommer er registrert på kart, man
kan på dataskjermen hjemme svitsje
over fra kart til bilder. Når du går inn
i programmet og ber om større forstørrelse, så kommer enda flere navneangivelser. Prøv deg fram her med «kart
på internett»:
www.skogoglandskap.no/kart/gardskart_pa_internett

Dette er fascinerende. Her kan man
virkelig sitte inne på kalde vinterdager
og drømme seg bort. Man kan faktisk
sjekke litt om dybdeforholdene på
potensielle fiskeplasser uten å ha vært
der...
Og jeg har kontrollert litt! Hundre meter
innover langs Søndre Onsrudvatn er det
sandstrand med noe grov sand og grus.
Fin å gå på. Jeg ser faktisk nettopp
dette gruntområdet på bildene på internett! Og jeg ser også at i dette vannet
er det ikke innløpsbekker; vannet kommer direkte fra himmelen eller i jord- og
myrsig langs vannet. Her er abbor og
ørret. En runde rundt vannet viser spor
hvor marke- og slukfiskere pleier å stå.
De stedene kan fluefiskerne blåse i,
for dette sandområdet på sørsiden
av vannet egner seg for vading og kontrollert finkasting rundt i små sivpartier.
Jeg kommer.
Men, først må jeg ned til kote 515 og ta
det andre elveløpet.
Følg med i neste nummer av «På vei
mot Skulhuselvas kilder...»

«FISKEHØL»:
Den første «fiskehølen« nedover Vassbekken fra Søndre Onsrudvatn.
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STIKKRENNERØR:
Kan disse rørene være Skulhuselvas kilder?

«DJUPÅLEN»: Fiskestang plante i «djupålen» i Vassbekken flomsommeren 2011. Dette er et par hundre meter fra utløpsoset på
Søndre Onsrudvatn.

MYRHULL:
Et merkelig dypt hull. Over to meter dypt. Hva kan skjule seg her?
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simply the best!

Nam, nam...

BIRI-BURGERN

Vertshuset
V-E6
2836 Biri
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GYM OG TURN I BIRI
Vi ønsker nye og gamle turnere hjertelig velkommen til trening
i gymsalen på Skrinnhagen skole tirsdager og torsdager utover våren.

CAMILLA HEGGE
TEKST OG FOTO

Flytte for deg sjøl?
Hos oss får du førstehjemslån
fra

3,50%

Er du under 34 år kan du låne inntil 90% av kjøpesummen
til din første bolig. Tilbudet forutsetter helkundeforhold,
stabil økonomi og generell kredittvurdering.
Ta kontakt med oss så får du mer informasjon om førstehjemslån

www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00

Følg oss på Facebook
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SNORKLIPPING:
Kommunalminister Liv Signe Navarsete klippet snoren og erklærte Biri Ungdomsskole for åpnet.

ÅPNING AV BIRI
UNGDOMSSKOLE

TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

– Skolen har fått være med på hele
prosessen rundt byggingen, vi har blitt
tatt med på råd når det har vært snakk
om inndeling av rom og slike ting, og
det har vært et samarbeid med alle for
å få det slik elever og lærere ønsker.
Elevene har vært utplassert på bygget,
og alle har fått et slags eieforhold til
den nye skolen, sier rektor Hilde Dahl

Biri: For snaue to uker siden klippet Kommunalminister Liv Signe Navarsete snoren og
erklærte den nye ungdomsskolen på Biri for offisielt åpnet. Et flott nybygg på 2.050 m2
står nå ferdig, og det var stolte elever og lærere som kunne vise frem den splitter nye
skolen til gjestene under åpningen.
Lønstad. – Å få et slikt flott, funksjonellt
og moderne bygg bidrar til bedre trivsel
for både elever og lærere.
Begeistret minister
Kommunalministeren var også begeistret for det flotte nybygget. Hun fikk en
omvisning av elevrådet ved skolen og
var tydelig imponert. – Jeg synes det

er et skikkelig flott bygg, med masse
glass og fine farger. – Det er flott at det
har blitt satt så mye fokus på miljø og
energisparing, blant annet med fjernvarme og andre tiltak, sa Navarsete.
Renovering
Skolen har 119 elever og 19 ansatte,
og ble bygget i 1974. Elevene kommer

fra barneskolene i Redalen, Skrinnhagen og Biristrand. Nå er trinn 1 ferdig,
med et flott nybygg, og alle elevene er
flyttet inn, så dermed starter rivingen og
renovasjonen av resten av skolen. Den
nye skolen vil totalt koste 84 millioner,
og skal stå helt ferdig høsten 2012.

TANNLEGENE I BIRI
TANNLEGE
ANNE
SOLÅS

TANNLEGE
HEIDI
SÆTERBAKKEN

LAVE PRISER ALLTID
Vi har felles telefonnummer:

611 85 362

Begge tannlegene utfører også den offentlige
tannhelsetjenesten i Biri distrikt.

Vi tar nå også inn nye pasienter.
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SKÅL:
Sjur Haanshus (t.v.) og Helge Peder Overå skåler muntert
med Gran Reserve, som ble en salgsuksess på Vinmonopolet før jul.

Biriavisa bringer her Bjørn-Frode Løvlund sin
smakstest av Gran Reserve. Saken har stått på
trykk i Hamar Arbeiderblad:
«Gran Reserve, med smak av granskudd fra Furnes
allmenning, er nå tilgjengelig i Vinmonopolets bestillingsutvalg. Dette spennende produktet er utviklet av
matskribent Helge Hagen fra Brumunddal og Sjur Hanshuus på Skogbrukets kursinstitutt i samarbeid med Ole
Puntervold ved Agder Brenneri. Inspirasjonen er norsk
skog, nærmere bestemt grantreet, derav navnet Gran
Reserve. Grantreet er mer smaksrikt enn man skulle tro.
Ikke bare byr det på friske granskudd om våren, det
lages også noe som heter vanillin av granved. Vanillin
smaker som vanilje og blir brukt som vaniljeerstatning i
en rekke produkter med vaniljesmak. Gran Reserve, med
et alkoholinnhold på 38 volumprosent, er laget ved hjelp
av potetsprit, friske granskudd og vanillin. Drammen
har en innbydende duft av granbar. Tankene går til duft
av skog om våren. Aromaen er nesten litt geneveraktig.
Samtidig har den et tydelig vaniljepreg. Granskuddene
er så absolutt til stede i smaken, men dessverre på en
litt for anonym måte. For meg blir vaniljepreget vel
dominerende både i smak og ettersmak. Gran Reserve er
et kreativt produkt, som byr på noe helt nytt. Det er lite
å sammenligne det med. Jeg har smakt øl der humlen
har vært byttet ut med grankvister og furuskudd, og
det smakte skog og kvae. I Gran Reserve forsvinner en
del av skogspreget i vaniljesmaken, og det synes jeg er
litt synd. Jeg har også latt andre smake Gran Reserve,
og tilbakemeldingen er den samme. Vaniljepreget dominerer vel mye, men alt i alt er dette en god dram.»

HONNEDRAMMEN
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Han tok kontakt med Sjur Haanshus,
direktør ved Skogbrukets kursinstitutt
på Honne og sammen viderutviklet
de ideen. Deretter kontaktet de
Puntervold i Grimstad, og etter hvert ble
drammen en realitet og lagt ut for salg
på Vinmonopolet før jul.
Salgsuksess
Resten er historie som det heter, 1.000
flasker ble nærmest revet bort fra
polets hyller, og nå er nye 1.000 flasker
i salg hos statsmonopolet. – Vi kan vel
nærmest kalle det en salgsuksess, sier

BIRI: Matskribenten Helge Hagen fra Brumunddal gikk en skogstur og fikk
inspirasjon til en helt ny dram, Gran Reserve, en norsk snaps smaksatt med
granskudd.

Haanshus i en kommentar til Biriavisa,
– tenk at vanlige, destillerte norske
poteter og granskudd fra distriktet kan
bli så godt, smiler han og skåler sammen med Helge Peder Overå, daglig
leder hos Honne kurs- og konferansesenter. Kun til ære for Biriavisa selvsagt,
som må nevne at det kun er vann i
glassene, klokka er jo bare dugurn’
en vanlig fredag. Vi nevner likevel at
drammen også er i salg i hotellets bar.
Godt tatt imot
Gran Reserve har blitt tatt godt imot

blant smakseksperter rundt i landet.
– Et kreativt produkt som byr på noe
nytt er omkvedet. – Det har blitt hevdet
at vaniljesmaken har vært noe fremtredende, forteller Haanshus, – som
mange sikkert vet inneholder jo granskudd vanilin, som vi lager vanilje av.
– Derfor har vi på de nye drammene
tonet ned den smaken noe.
Både Haanshus og Overå er glade for
den positive mottakelsen og håper at
Gran Reserve har kommet for å bli.

Prosjekterte tomannsboliger i sentrum. Alt på ett plan.

Birivegen 74
2836 Biri

Kommer for salg

Moderne og lettstelte boliger.
Inneh: Stue, kjøkken, 2 sov, flislagt
bad/wc, bod og gang.
Visning
Ta kontakt for avtale møte med
utbygger og besigtigelse av tomta.
Bra/P.rom
Tomt
Eierform
Byggeår
*Omk. 2,5 %

72/69 m²
Fellestomt
Selveier
2012
av tomteverdi.

Kontaktperson
Hege Mjølstad
95 10 23 04

Lillehammer
PRIVATmegleren Lillehammer, Kirkegt. 62, 2609 Lillehammer Tlf. 61 26 63 60

www.privatmegleren.no/55110141

mobil - send “P 55110141” til 2140
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DUGNAD: BIRI IL FOTBALL JUNIOR FIKK MOBILOPPDRAG IGJEN
BIRI FOTBALL JR.
TEKST

Biri IL Fotball jr. var så heldig og igjen
få mulighet til å delta på innsamling av
brukte mobiltelefoner.
Dette er et samarbeid mellom Telenor
og Norges Idrettsforbund. Leder i Fotball jr., Eddie Strandengen, kan fortelle

at det på forrige runde idrettslaget var
med ble samlet inn telefoner som ga
fotballgruppa en ekstra inntekt på over
6000 kroner.
Han oppfordrer derfor alle i Biri om å
lete i skuffer og skap på nytt for å finne

frem bortgjemte mobiler som de kan
få samle inn.
Det vil i løpet av februar måned bli
satt ut innsamlingskasser på Kiwi
og Coop Prix.
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Langt
hår?

Lyst på lengre eller tykkere hår?
Nå har vi startet med hairextensions.
Velkommen til oss på Biri frisør`n
for konsultasjon

