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VELKOMMEN TIL JULEGATEÅPNING TORSDAG 1.DESEMBER 2011
KL 17.00–20.00  SALGSMESSE – Biri bygdekvinnelag arrangerer på Herredshuset. Spennende og kreative produkter!

KL 17.00  FAKKELTOG – Går fra Kremmer´n – Fakler kjøpes hos Biri Blomster og Kremmer’n (kr 20,- pr. stk)

KL 18.00  TREET TENNES - Vi går rundt treet

KL 18.15  NISSENE KOMMER
ARR.: BIRI SENTRUMSFORENING 

VEL MØTT TIL STORE OG SMÅ!
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Avisa deles ut til alle hustander i Biri.

BIRIAVISA – AV OG FOR DEG
Det er mye aktivitet i bygda 
vår. Utstrakt møtevirksomhet 
i et variert foreningsliv, ulike 
kultur- og idrettsarrangementer, 
arbeidsliv og selvsagt mye 
annet, som vi ofte velger å kalle 
«uorganisert aktivitet». Men 
selv om de fleste jo holder seg 
godt oppdatert på det de er 
direkte involvert i, foregår det 
mye i Biri som også fortjener å 
gjøres kjent for flere. Nå har jeg 
brukt de siste dagene til å sette 
sammen denne utgaven av 
Biriavisa. Og selv om jeg helt 
sikkert ikke er representativ for 
alle biringer, så er det først nå 
jeg har fått med meg at Røde 
Kors har pusset opp et bygg 
på meieritomta og dermed 
nå åpner Røde Kors-huset i 
Biri. Dette er helt sikkert ingen 
nyhet for de involverte, men for 
meg var det altså det. Selve 
åpningen av huset skjer den 
26. november (se annonse inne 
i avisa). Kanskje vi får se en 
artikkel om dette huset i neste 
Biriavis?

Dette er et i alle fall et godt 
eksempel på slikt jeg øn-
sker mer av i Biriavisa. Er du 
involvert i smått og stort av det 
som skjer i bygda så er jeg helt 

sikker på at flere kunne tenke 
seg å lese om det. Biriavisa er 
et eksempel på en kanal som 
skal være tilgjengelig for alle i 
Biri, og målet må være å speile 
det som skjer – og har skjedd 
i nærområdet. Det at denne 
avisa kun utgis fem ganger i 
året umuliggjør selvfølgelig at 
vi presenterer ferske, dags-
aktuelle saker, men dette er 
blitt genrelt for dagsavisene 
også. De «nye» nyhetene får 
vi for tida på fjernsyn og radio, 
og selvfølgelig aller raskest via 
internett. Papirdelen av pres-
sen må konsentrere seg om å 
dykke dypere i materialet, og 
i å presentere de mer «lang-
somme hendelsene» til folk.

Og akkurat derfor er Biriavisa 
(for alle som vil) en mulighet til 
å fortelle om saker og ting fra 
bygda som ikke alle andre har 
fått med seg. Nyhetsverdien 
ligger akkurat i det at det som 
skjer her hos oss, på Biri, kan 
angå oss alle. Om ikke annet så 
binder utviklingen av plassen 
vår oss litt mer sammen. Denne 
avisa lages ved frivillig arbeid, 
og derfor er vi helt avhengig av 
å få tilsendt stoff for å ha noe 
som helst å presentere til dere. 

Målet må være at Biriavisa skal 
presentere et tverrsnitt av det 
som skjer i Biri. Det som er så 
fint med det, er at da kan alle 
også være med å bidra.

Jeg vil derfor oppfordre alle 
som har lyst, til å sende inn 
artikler og bilder til neste ut-
gave. Kontakt Magnar Linnerud 
(970 29 575 / ml@stadion.no) 
om du har en artikkel du vil ha 
med, eller ring Kjell Heimdal 
(950 67 779 / stranten@start.
no) om du ønsker å annonsere 
i Biriavisa. (Av praktiske grun-
ner vil vi gjerne ha tekstfiler og 
bilder hver for seg. Ikke bilder 
satt inn i en tekstfil. Du kan 
gjerne sende artikler skrevet 
med penn og papir også, men 
da må vi ha artiklene i god tid 
slik at vi får digitalisert dem.) 
Neste utgave av avisa kommer 
i februar 2012.

Vi benytter anledningen til 
å ønske dere alle en riktig fin 
førjulstid, en god jul og et godt 
nytt år – og så møtes vi igjen 
i 2012. 

Takk for i år!

Trond Ødegården



4

Noen kaller denne tilstanden for å være 
i flyt. Det betyr ganske enkelt å bli så 
oppslukt og engasjert i det du holder 
på med at du glemmer både tid og 
sted – ja til og med deg selv. Da er all 
oppmerksomhet rettet mot et begrenset 
område, og konsentrasjonen gjelder 
bare en ting – her og nå. 

Flyt er en viktig trigger for positive 
opplevelser, noe som har vist seg å ha 
en sterk sammenheng med livskvalitet, 
personlig vekst, god helse og økt 
levealder.

Barn har en egen evne til å være i flyt, 
og spesielt under lek er de i sin egen 
lykkelige verden. Barn lever i nuet, 
og det finnes ingen bekymringer for 

fremtiden. Sunne barn er positive og 
optimistiske, og vi voksne kan faktisk 
lære veldig mye av barn.

Kanskje vi oftere skulle forsøke å se 
på livet som en lek? Det betyr å ta ting 
mindre høytidelig, ha et åpent sinn og 
være positive. Sannsynligvis ville en 
slik holdning til livet gi oss flere flytop-
plevelser i hverdagen. Er du i flyt, vil du 
lettere finne løsninger på utfordringene 
som dukker opp. 

Trening og fysisk aktivitet kan være så 
lekbetont og meningsfylt at tiden flyr 
av gårde. Treningen kan også være et 
blodslit der tilfredsstillelsen, gleden og 
følelsen av påfyll kommer først etterpå. 
Da er det verdt å anstrenge seg for å 

DET ER OPP TIL DEG SELV

oppnå den gleden. For fjellklatreren er 
lykkefølelsen på toppen så berusende 
at de går i flere timer for å oppnå ak-
kurat dette. Andre finner glede og ro 
når de går en tur i skogen, eller når de 
går på kafé med gode venninner. Du må 
finne din egen arena og dine aktiviteter 
for å leve i flyt. 

Å leve i flyt er trenbart, på samme måte 
som fysiske prestasjoner:
• Første trinn er å være bevisst de 
gangene du opplever det. Hva er det du 
gjør? Hvem er du sammen med? Skriv 
det gjerne ned og heng det godt synlig. 
• Neste trinn er å lage en «trenings-
plan». Når skal du legge til rette for 
denne aktiviteten? Hvem må du gjøre 
avtaler med for at det skal bli gjennom-

ført? Hvilke forberedelser må du gjøre?
• Etter at aktiviteten er gjennomført må 
du reflektere og evaluere – gi opplevels-
en plass i livet og kjenne på gleden det 
gir. Bruk litt tid på å sette ord på det, og 
del det med andre. La de gode opplev-
elsene og gleden få plass i nabopraten 
og rundt middagsbordet.

Vi velger selv hva vi setter fokus på og 
hva vi gir plass til i livet. Ved aktivt å gi 
plass til de gode opplevelsene, legge til 
rette for at de skal inntreffe oftere, og 
la dem få plass i samtaler og fellesskap 
med andre vil du garantert oppleve 
gode ringvirkninger. Lykke til!  

KAREN HANNASVIK 
TEKST OG FOTO

Har du noen gang opplevd at det plutselig har gått to timer før du har 
fått sukk for deg? At en favorittsyssel beslaglegger alle sansene, og 
tanker og bekymringer liksom blir koblet fra for en stund?

PÅ SYKKEL I PIEMONTE: Trening og fysisk aktivitet kan være så lekbetont og meningsfylt at tiden flyr av gårde. 
(Foto: Karen Hannasvik)

RYPEJAKT I TANA: Lykkefølelse på toppen.
(Foto: Arnfinn Seim)

SKOGSTUR:  
...noen finner glede og ro når de går en tur i skogen... 
(Foto: Karen Hannasvik) 

«LYKKE»
Det rene, slumpartede 
lykketreff forekommer 
nokså sjelden.
Du må som regel rekke 
lykken 
en hjelpende hånd.

Hans Børli
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MENN, 4. DIVISJON
I mennenes 4. divisjon tok vi altså en 
sterk fjerdeplass, riktignok for andre 
året på rad, men med flere poeng 
enn i 2010. Her må det også legges 
til at nivået på divisjonen er styrket 
etter fjorårets omlegging av divisjons-
systemet. (Omtrent halvparten av alle 
3. divisjonslagene rykket som kjent ned 
2010.) Til tross for noen resultatmessige 
storsmeller endte a-laget opp med 13 
seire og 39 poeng. Vi lagde 73 mål (mot 
49 i 2010), men på grunn av de nevnte 
stortapene slapp vi også inn flere mål 
enn året før: 66 i år, mot 40 i 2010. 

Av høydepunkter gjennom sesongen 
vil nok de aller fleste biringer huske 
hjemmemøtet mot Redalen best (seier 
4–3), men også 4–2 seieren mot Toten 
(laget som endte på 2. plass i avdelin-
gen) i Biri idrettspark var et høydepunkt. 
I den kanskje spillemessig beste 
kampen i år har borteseieren mot Gran 
(4–2) blitt nevnt av flere nært laget. 

På avslutningsfesten ble det klart at 
årets toppscorer, Kenneth Grønvold, 
med imponerende 20 fulltreffere i serien 
(samt 16 i treningskampene) også ble 
kåret til årets spiller sesongen 2011. 
Jonatan Engeskaug Nilsen fikk fortjent 
prisen som årets unge spiller, mens 
Gunnar Sigstad hadde vist størst 
treningsiver sesongen gjennom.

MENN, 5. DIVISJON
5. divisjonslaget gjorde det også bra 
denne sesongen, og stilte jevnt over 

med et godt mannskap i alle kampene. 
Men tapene i de to bortekampene mot 
Vest-Torpa (som vant avdelingen og 
rykket opp) og Storhamar 2 (som tok 
2. plass, på kun bedre målforskjell enn 
Biri 2) ble avgjørende for plasseringen. 
En liten stund i sommer hadde 
rekruttene mulighet til å kjempe om 
avdelingsseier og KM-spill, men torpin-
gene avfeide den diskusjonen med 
å vinne 6–1 på Biri. Likevel er vi 
fornøyde med plasseringen, og ikke 
minst det at rekruttlaget på Biri igjen 
har blitt et populært lag å spille på. 
Manager Brostuen har ofte måtte takke 
nei til flere av a-lagsspillerne som har 
ønsket å være med i kampene.

Toppscoreren og årets spiller ble også 
på rekruttlaget én og samme spiller: 
Tom Evensen satte inn totalt 11 mål i 
serien og ble av medspillerne sine kåret 
til sesongens mann i 5 .divisjon på Biri.

DAMER, 4. DIVISJON
For første gang på et par-tre år stilte Biri 
gledelig nok med seniorlag i damefot-
ballen igjen. Trener Åge Jevnesveens 
lag har i år bestått av en fin blanding 
av unge spillere (hovedsaklig fra jente-
laget som Åge har trent i mange år) 
og enkelte mer rutinerte som kom 
tilbake til Biri igjen før sesongen. 

Laget har sesongen gjennom vist fin 
framgang, og til tross for at de to lagene 
fra Hadeland var suverene i avdelingen, 
kjempet Biri lenge med Øystre Slidre/
Rogne om tredjeplassen. Men etter 

OPPSUMMERING AV SESONGEN

å ha ledet 2–1 til pause, førte en kollaps 
i en av de siste bortekampene mot 
valdrisene til tap 2–6.  Dermed endte 
vi to poeng bak disse på sluttabellen. 
Biri ble forøvrig det eneste laget i serien 
som tok poeng fra Hadeland etter 2–2 
mot andrelaget deres. 

På avslutningsfesten i høst ble det 
overrakt fortjente priser til toppscorer 
Lene Sveum med 20 mål. Årets mest 
treningsivrige var Lene Jevnesveen og 
Tonje Tveit. Sistnevnte ble også kåret til 
årets unge spiller på damelaget, mens 
Kate Iversen ble kåret til årets spiller.

ANDRE UTMERKELSER
Dugnadsansvarlig i styret, Roger 
Linnerud, delte ut pris til «Årets arbeids-
maur» til spilleren med flest dugnad-
stimer denne sesongen, Marius Veisten. 
Vi har mange flinke dugnadsdeltagere i 
klubben vår, men Marius har i år vært et 
eksempel til etterfølgelse. Vi gratulerer!

Av andre priser som ble delt ut på av-
slutningsfesten må det nevnes at Odd 
Arne Kalløkkebakken fikk Biri IL Fotball 
Seniors Hederspris 2011. Odd Arne har 
gjennom mange år vært aktiv i klubben 
både som spiller og trener, men likevel 
er det nok dommergjerningen de fleste 
av oss i dag forbinder med ham. Han 
har i mange sesonger representert 
Biri IL blant dommere på det aller øver-
ste nivået i den norske fotballen. 
Vi gratulerer så mye og takker Odd Arne 
for innsatsen gjennom mange år – og 
sjølsagt lykke til i årene som kommer!

Fotballsesongen 2011 er altså over, 
men både lag, spillere og trenere har 
så smått begynt å forberede sesongen 
2012. Vi gleder oss – og oppfordrer alle 
interesserte til å følge med på hjemme-
sidene våre utover vinteren for nyheter 
innen seniorfotballen i Biri. 

Vi ønsker alle en fin høst og vinter – 
og velkommen tilbake neste år! 

PRISER 2011 
BIRI A-LAG (DAMER):
Toppscorer: Lene Sveum
Treningsiver: Tonje Tveit og Lene 
Jevnesveen
Årets stjernebørsspiller: Kate Iversen
Årets unge spiller: Tonje Tveit
Årets spiller: Kate Iversen

BIRI A-LAG (HERRER):
Toppscorer: Kenneth Grønvold
Treningsiver: Gunnar Sigstad
Årets unge spiller: Jonatan Engeskaug 
Nilsen
Årets spiller: Kenneth Grønvold

BIRI 2 (HERRER):
Toppscorer: Tom Evensen
Årets spiller: Tom Evensen

BIRI FOTBALL SENIORS HEDERSPRIS:
Odd Arne Kalløkkebakken

ÅRETS ARBEIDSMAUR:
Marius Veisten

Biris lag i seniorfotballen har denne sesongen levert en av de bedre sesongene på 
lenge. Herrelaget i 4. divisjon sikret seg en fjerdeplass. Damelaget tok også fjerdeplas-
sen i sin 4. divisjonsavdeling og rekruttlaget Biri 2, endte på tredjeplass i 5. divisjon.

TROND ØDEGÅRDEN
TEKST OG FOTO 
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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

Det ble mer interessant enn som så.
Hva viser dette snittet? Jo, nederst 
ligger bunnmorene fra den gang isen 
lå over hele distriktet. Nede i denne ser 
vi forskjellige steiner, sand, grus og leire 
blandet helt hulter til bulter. Alt dette 
er blågrått. Og vi ser enkelte steiner 
av den spesielle birikalken – som vi for 
eksempel finner ved Kremmerodden.  
De steinene av kremmerkalk som 
ligger inni bunnmorene er imidlertid  
ikke særlig avrundet; de er flisete 
og kantete.

Oppå dette bunnmorenelaget ligger 
sand og finere materiale. Vi ser at det 
er lagdelt. Dette tyder på at vi hadde en 
innsjø med litt varierende strøm (etter 
flommer og årstider). 

Lagdelingen ligger noe på skrå og flere 
steder har disse sandlagene forskjøvet 
seg litt i forhold til hverandre. Dette 
skjer når det kommer stadig mer sand 
oppå det som ligger der fra før, det blir 
setninger. Altså, etter at isen ble borte 
akkurat her, var det en innsjø. 

ARTIGE JORDBEVIS VED TRYKKERIET

Det tredje laget var det grove på 
toppen. Det ligger jo oppå fin sand. 
Bakgrunnen må være at oppe ved 
Vismundfeltet og videre oppover dalen 
opp til Kluke, og forbi – var samlet mye 
stein og grus av elva akkurat ved ned-
smeltinga. Men dette rakk ikke helt ned 
hit. Senere da landet steg og sjønivået 
i Mjøsa ble lavere, da tok stadig nye 
flommer i Vismunda til å grave med seg 
stein og grus fra avsetningene og så ta 
dette med seg nedover. Og legge det ut 
oppå de fine sandavsetningene.

Hvis du tar en tur til utløpet av 
Vismunda i dag (gå forbi sagbruket og 
under E6), så ser du hvordan elva tar 
med seg stein og trær og velter det 
utover.  Du skjønner at her må det være 
store krefter i sving.

Grunnarbeidene for det nye trykkeriet nede ved Spareland ble påbegynt 
på ettersommeren. Det syntes jeg var spennende. Her trodde jeg at det 
kom til å være stein og grus og sand «helt ned»... 

SYVER AASBERG
TEKST OG FOTO 

Snitt fra gravearbeidene på det nye trykkeriet. Underst ser vi gråfarget bunnmorene, så ligger lagdelt sand og så ligger grovmaterialet fra Vismunda på toppen.
Glad sand som nå er kommet frem i lyset noen dager 
i forbindelse med grunnarbeidene ved det nye trykkeriet.
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Åpningen av det nye anlegget fant 
sted den 30. september og med rundt 
70 gjester tilstede.  
 
Direktør Sturla Westrum ønsket oss 
velkommen, og konsernsjef i Moelven 
Hans Rindal stod for den offisielle 
åpningen. Mjøsbruket er en viktig 
arbeidsplass som gir store ring-
virkninger i bygda vår, og det er godt 
å se at bedriften investerer og satser 
for fremtiden. 

BYGGET I 1978 
Moelven Mjøsbruket AS ble bygd 
på Biri i 1978 og inngår i Moelven-
konsernet. Mjøsbruket produserer 
i dag ca. 75.000 m3 skurlast av gran 
fra 150.000 m3 sagtømmer, bedriften 
har 38 ansatte og omsetter for ca. 150 
millioner kroner pr. år. Omtrent 50 % av 
varene omsettes utenfor Skandinavia. 
 
Byggearbeidene på tømmerinntaket 
startet for ett år siden og montasjen 
ble avsluttet nå i august. 

Det er videre gjort en omfattende 
renovering inne i saglinjen; noe meka-
nisk, men mest det elektriske anlegget 
og styringsdelen som er totalrenovert. 

ØKT KAPASITET
Sagbruket har med denne investeringen 
blitt vesentlig mer fremtidsrettet ved at 
all tilgjengelig og ny teknologi er satt 
inn i anlegget. Økt kapasitet, bedre 
råstoffutnyttelse og sikring av ansattes 
fysiske arbeidsmiljø har vært grunn-
leggende motiver for investeringen.  

Biobrenselanlegget til 25 millioner 
kroner som stod ferdig i 2008 vil 
sammen med denne siste investeringen 
gjøre at virksomheten fremstår med 
topp moderne og fremtidsrettet utstyr.

Det betyr at det ligger til rette for en 
volumøkning de kommende årene 
uten at det vil kreve ytterligere større 
investeringer med det første.

NYTT SAGINNTAK PÅ MJØSBRUKET
MAGNAR LINNERUD
TEKST OG FOTO

Biriavisa var invitert til offisiell åpning av det nye saginntaket på 
Mjøsbruket. Dette er den største investeringen siden bedriften ble kjørt 
i gang i 1979. Hele 37 millioner kroner er investert i anlegget det siste året. 

STORE FORHOLD:  
Gjester på omvisning i anlegget.

KRAFTFULL ÅPNING: Anlegget ble, som seg hør og bør, åpnet med et økseslag. FRA KONTROLLROMMET: Odd Nervik (til venstre) og Tore Hveem Bjørnhaug overvåker prosessen.

FRA ÅPNINGEN:  
Gjester fra flere land var til stede under åpningen.
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Vi arrangerer familielunsj med varme og kalde 
juleretter, samt stort dessertbord for hele familien:

•  Søndag 11. desember
•  Søndag 18. desember

Lunsjbordet står dekket fra 
 kl 13.00 - 15.00

 Pris kr 325,- per person

 Barn: 
 0 - 5 år gratis
 6 - 12 år 50 %

Påmelding til tlf. 61 14 81 00 eller e-post: post@honne.no    
Hjertelig velkommen til oss på Honne  

Julelunsj
HOTELL OG KONFERANSESENTER
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Treneren til Varde opererer innenfor 
systemet som styrer med sone- og kret-
slagene, og siden Hannahs lag på Biri 
nå har treningsfri etter sesongslutt har 
den ivrige jenta grepet muligheten til å 
trene med dem utover høsten. Dette gir 
en god anledning for den trenings-ivrige 
og talentfulle birijenta med tanke på å 
beholde plassen sin på kretslaget. 
---
Ragnhild, som trener Hannahs lag på 
Biri har tatt en prat med henne: 

Foran meg sitter Hannah, en dyktig 
fotballspiller på 13 år, og som jeg har 
vært heldig å få trene i noen år nå. Jeg 
er veldig stolt av at hun har kommet seg 
inn på kretslaget for jenter født i ‘98, 
og da ville jeg gjerne stille henne noen 
spørsmål rundt dette:

Synes du det er gøy å være med på 
kretslaget i fotball og hva er det mor-
somste?
– Ja, det er veldig gøy, det er moro å 
spille fotball og artig å spille med jenter 
på samme nivå som meg. Gøy å lære 
noe nytt.

Når begynte du å satse på å nå krets-
laget?
– Da jeg ble meldt opp på sone i fjor 
høst. Jeg visste ikke så mye om kret-
slaget før den første sonesamlingen, 
så det var etter denne samlinga jeg 
fikk lyst til å prøve å komme med på 
kretslaget.

Så fikk du beskjed i juni at du var tatt ut 
til kretslagstroppen, hva gjorde du da?
– Jeg var veldig spent og det kriblet i 
magen, men trodde det ble for vanske-
lig å få bli med videre. Jeg visste de 
skulle legge uttaket ut på nettet og gikk 
inn der etter jeg kom hjem fra skolen, 
og jeg ble kjempeglad da jeg leste 
navnet mitt der. Da ringte jeg mamma, 
pappa og onkel Torgrim.

Hvordan har du trent siden du fikk 
beskjeden?
– Jeg har trent to dager i uka med J14-
laget og to ganger i uka med G14, og 
har spilt kamper for begge lag. Utover 
det har jeg vært på bana nesten hver 
dag og trent sjøl. I sommer jogget jeg 
for å få bedre kondis.

TRENINGSIVRIG BIRIJENTE

Hva synes du om de andre jentene på 
kretslaget?
– Jeg synes at de er veldig gode fot-
ballspillere og har fått god kontakt med 
alle. De er snille alle sammen.

Er trenerne greie?
– Ja, nå har vi Are Dekrus og han er 
flink til å lære bort og forklare. Vi har 
forskjellige tema hver gang, nå sist 
hadde vi tema om 1. og 2. forsvarer, og 
det forklarte han godt slik at vi lærte det 
grundig og kunne det da vi var ferdige.

Hvor mange samlinger har du vært på?
– To i høst, jeg gikk dessverre glipp av 
to da jeg hadde fått hjernerystelse.

Hvorfor vil du spille på kretslaget?
– Fordi jeg satser på fotball, og det å 
være i kretslaget er en god mulighet for 
å bli bedre og utvikle meg som spiller.

Du har en drøm da?
– Ja, å bli en god fotballspiller. Ja, og så 
vil jeg spille på landslaget (etter litt trykk 
fra intervjuer.)

Hva er planen fremover nå i høst?
– Jeg skal trene tre økter i uka her på 
Biri, to med fotball og en med hånd-
balltrening, og jeg skal også være 
med på sonesamlingene. Og så er jeg 
plukket ut til å være med på samlinga 
med kretslaget om to uker. Da skal vi til 
Lillestrøm og spille mot Akershus.

Treneren avslutter den lille praten, 
kjempestolt av spilleren som har 
klart å nå opp på et så høyt nivå som 
kretslaget holder – og den jobben har 
Hannah gjort sjøl med sin enorme tren-
ingsinnsats og vilje. Lykke til Hannah, 
jeg heier på deg!

---
Biri IL ønsker Hannah lykke til – og vi 
gleder oss til å følge utviklingen hennes 
videre på fotballbanen!

TEKST RAGNHILD SVARTBEKK 
OG TROND ØDEGÅRDEN
FOTO PRIVAT

Hannah Engeskaug Nilsen representerer Biri IL på kretslaget til jenter-98 i IØFK. 
Dette året har Hannah, i tillegg til eget lag, også trent sammen med G14-laget vårt hele 
sesongen. Nå for tiden trener hun sammen med både Biris og Vardes damelag. 

SAMLING PÅ HAMAR:
Hannah i aksjon på kretslagssamlingen på Ham-Kams hjemmebane, Briskeby stadion.
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Stian Sopp er 18 år og fra Biri. Stian 
har spilt slagverk siden han gikk i 
barneskolen og er en ung, ambisiøs og 
hardt arbeidende musiker med klare 
mål. Han går nå tredje året på Musikk-
linja ved Gjøvik videregående. Stian 
elsker å delta i konkurranser, bruker all 
fritiden på musikk og ønsker å studere 
videre på Norges Musikkhøgskole. 

Hans mål er å ta sin master på NMH, 
eventuelt i utlandet og bruke sin 
kompetanse blant annet til å undervise 
vanskeligstilte barn. Stian er med 
i talentutviklingsprogrammet “Unge 
Talenter” på Norges Musikk Høgskole.

DETTE ER TONEPRISEN
Toneprisen er en konkurranse for unge 

musikere fra 16 til 23 år fra 
Hedmark og Oppland. Konkurransen 
er åpen for solister, eventuelt med inntil 
to akkompagnatører.  Vinneren fikk 
40.000,- kroner og en opptreden med 
Kringkastingsorkesteret. Til sammen var 
det 120.000,- kroner i premiepotten til 
de dyktige musikerne fra Hedmark og 
Oppland. En fagjury bestående av tre 
personer plukket ut seks finalister som 
fikk delta i finalen 29. oktober. 

Dette var tredje gangen Eidsiva 
Energi, Toneheim Folkehøgskole og 
NRK Hedmark og Oppland gikk 
sammen om å arrangere Toneprisen.  
Juryen i selve finalen bestod av Ole 
Edvard Antonsen, Eli Kristin Hansveen 
og Per Arne Glorvigen. 

MUSIKKTALENTET STIAN SOPP

I år var interessen for Toneprisen re-
kordstor. Ifølge fagjuryen var nivået på 
de 34 innsendte bidragene svært høyt. 
Stian ble en av de seks, og tillegg gikk 
han nesten helt til topps. En andreplass 
i denne konkurransen henger høyt 
og bare Ellisiv Tandberg fra Gjøvik på 
klaver, var foran. Stian fikk med seg en 
sjekk på kr. 30.000,-.   

Det som kanskje var den største over-
raskelsen var at Ole Edvard Anton-
sen fikk øynene opp for Stian. Etter 
konkurransen henvendte Antonsen seg 
til Stian og lurte på om han ville bli med 
i Norske Blåseorkester. Et korps som er 
sammensatt av talenter fra hele landet, 
og noen elever fra musikkhøgskolen. 
Her er det egentlig opptaksprøve, men 

Stian slipper dette på grunn av anbe-
falingen fra Herr Antonsen. 

Det er ingen tvil om at Stian har talent, 
selvdisiplin, struktur og høye mål for 
framtiden sin. Det øves sju timer daglig, 
uansett helg eller ferie. Han drømmer 
om å bruke musikken til å jobbe med 
vanskeligstilte barn. Men først vil han ta 
en mastergrad i utøvende slagverk og 
pedagogikk. Deler av utdannelsen blir 
muligens tatt i utlandet (Frankrike, Kina, 
USA eller England)

Vi gratulerer Stian med 2. plassen og 
ønsker han lykke til videre!  
 
(Programmet ligger fortsatt tilgjengelig i 
NRKs Nett-TV. Søk på «Toneprisen 2011».)

TEKST GRETHE E. NILSEN
FOTO TERJE G. HONG/NRK

Slo dere på NRK2 den 6. november, fikk dere se at unggutten og musikk-
talentet Stian Sopp tok med seg en andreplass i Toneprisen 2011. 
Han spiller klassisk slagverk, og øver hele sju timer daglig. 
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Biri var nemlig en av de bygdene der 
fagorganisering lenge var et ikke-tema. 
Men vinteren 1935/1936 tilspisset 
konfliktene seg mellom arbeiderne og 
gårdbrukerne. Først og fremst var det 
Mjøsfløterne som var blant de første 
som organiserte sin virksomhet innenfor 
fagforeningen «Norsk Skog- og Land-
arbeiderforbund». De satte en standard 
for at arbeiderne i skog og jord ikke 
skulle gå for lut og kaldt vann, og på 
mer eller mindre vilkårlige kontrakter.
I januardagene kunne en derfor telle 
opp at fagforeningens innsats hadde 
gitt resultater. I Biri startet en med 24 
medlemmer, men i januar 1936 kunne 
en telle hele 120 medlemmer i Biri 
sentrum. Men på grunn av at det var 
vanskelig å få til skikkelige arbeids-
avtaler, ble det vinteren 1935/1936 
etablert stadig flere fagforeninger.

Etablering i Redalen
Redalen Skog og Landarbeiderforening 
ble stiftet etter initiativ fra arbeider-
foreningen og ungdomslaget i Biri. 
På Smedmoen Cafe ble foreningen 
dannet, etter at arbeidere fra nes-
ten samtlige gårdsbruk hadde møtt 
fram. 42 medlemmer meldte seg inn 

samme kveld. Formann i foreningen 
ble Martin Larsen, kasserer Johannes 
Slettum, nestformann Ludvig Jenss-
veen, sekretær Hans Larsen, mens 
Alf Smedstuen, August Slettum, Olaf 
Østvold og Halvard Bekkemellem ble 
styremedlemmer. Kontingenten ble satt 
til 2 kroner for A-medlemmer. I dagene 
etter etableringen kom flere til, og de 
ble 60 medlemmer innen kort tid.

Så i Øverbygda
I Øverbygda gikk det noe lenger tid før 
arbeiderne kunne ha faste avtaler og 
rammer med skog- og jordbrukseierne. 
Men i februar 1936 var det blitt 50 
medlemmer i fagforeningen, der 36 av 
medlemmene kom fra fløternes gamle 
avdeling.
 
Elva Vismunda var en livsnerve for både 
småkårsfolk og storfolk på denne tiden, 
og ga arbeid og brød til svært mange 
familier. Februar 1936 var det imidlertid 
duket for mer debatt. For Skog og land 
tok initiativ til forhandlinger med 21 
gårdbrukere i Øverbygda. – Man går 
ut fra at det blir en ordning også der. 
Det neste spørsmål er opprettelse av 
en overenskomst for skogstrafikken 

ARBEIDERKONFLIKTEN I BIRI I 1936

til høsten og vinteren, kunne Oppland 
Arbeiderblad melde om, fordi det var 
allerede under planlegging vinterens 
skogsdrift i 1936/1937.
– Til å være på et nytt sted har det gått 
fredelig for seg på Biri. Enkelte små 
tvister har man selvfølgelig hatt, men 
bare i et tilfelle kom det til arbeids-
stans. Her var det stopp 14 dager i 
slåttonna, men da fant gårdbrukeren 
det fornuftigst å gå med på arbeidernes 
forlangende, rapporterer avisen.

Full skjæring
Men på tampen av året skulle det bli full 
skjæring mellom arbeiderne og gård-
brukerne. For spørsmålet om en avtale 
for skogsdriften 1936/1937 skulle vise 
seg vanskelig å få til. Norsk Skog- og 
Landarbeiderforbund skrev i september 
et brev til 58 av de største skogeierne i 
Biri og ba om forhandlinger om vin-
terens tømmerdrift. Fristen for svaret 
ble satt til 23. oktober, men bare fire 
skogeiere skrev tilbake og sa seg villige 
til å inngå forhandlinger. Men svaret 
uteble. Derfor varslet fagforeningen at 
dersom det ikke ble forhandlinger, ville 
nesten 200 fagorganiserte legge ned sitt 
arbeid torsdag 12. november.

I Oppland Arbeiderblad får skogbruk-
erne gjennomgå:
«Birigårdbrukerne har nu engang 
vanskelig for å sette seg inn i de nye 
forhold, men før eller senere vil også 
de forstå nødvendigheten av ordnede 
forhold på arbeidsplassen», slår avisen 
fast.

Forhandlinger og løsning
Men gårdbrukerne lot det ikke gå lenge. 
For partene kom til forhandlingsbor-
det allerede uken etterpå. Fredag og 
lørdag uken etter satte de seg sammen. 
Fra arbeiderne deltok Petter Sveen, 
Reidar Hagen, Anton L. Kristiansen og 
Johannes Furuli. Fra skogeierne var 
Bratberg, Sigstad og Hvalbye med i 
forhandlingene. De kom til enighet om 
et utkast til avtale som skulle forelegges 
partene, og svaret skulle avgis innen 
mandag 24. november 1936. Avtale ble 
det – og samtlige mann var i arbeid kort 
tid etterpå.

Kilder: Torvild Sveens private arkiv 
samt utgaver av Oppland Arbeiderblad 
fra 1936.

TORVILD SVEEN 
TEKST

1936 var et år preget av mange konflikter mellom Biris 
skog- og landarbeidere og grunneiere og skogeiere. 
Men alt løste seg etter forhandlinger.
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ÅRGANGSANNONSER FRA SAMVIRKELAGET:
Torvild har mye interessant i arkivet sitt og bidrar også med 
et par reklamegodbiter fra hine dager.

Frekt innbrudd på Biristrand
Kjøpmann A. Nordgård ble utsatt for 
innbrudd og på Hellerud ble en sykkel 
stjålet!

Innbruddet i Nordgård-butikken skjedde 
i nattens mulm og mørke, og skjedde 
etter at tyvene hadde boret haspene av 
kjellervinduet. Her ble det stjålet oxford-
dresser for herrer, damesko, skigensere 
samt herrearbeidssko. I tillegg ble 
det stjålet vekslepenger og sjokolade. 
Nordgård lå og sov i andreetasje på 
bygget, og merket ingenting før han 
åpnet forretningen. I kjelleren lå det da 
tomme esker og poser.
 
Samme natt ble det på Hellerud stjålet 
en Trygg herresykkel nr. 21708; en racer 
med nedbøyet styre, Bosch lysanlegg, 
stålbremser på for- og bakhjul, Dunlop 
gummi uten bagasjebærer og med 
katteøye på bakskjermen.

Valg i 1936
I 1936 var det stortingsvalg over hele 
landet, og i den forbindelse ble det 
avholdt en rekke valgmøter i kretsene 
Biri, Redalen og Biristrand. Ved valget 
i 1933 var det også stilt flere lister i 
Biri. Arbeiderpartiet fikk 509 stemmer, 
og 509 stemmer var det totale antall 
stemmer på arbeidernes side i 1933. 
Kommunistpartiet stilte ikke liste i Biri i 
1933. De borgerlige partiene hadde imi-
dlertid flertall i Biri på dette tidspunktet. 
Radikale Folkeparti fikk 211 stemmer i 
1933, Venstre fikk 68, 386 stemmer gikk 

til Bondepartiet, mens Nasjonal Samling 
fikk 104 stemmer i Biri.

Oppland Arbeiderblad var helt klart 
på arbeidernes side i valgkampen, og 
reportasjene fra valgmøtene bærer også 
tydelig preg av dette. 
– Det store og rommelige kommune-
lokalet i Biri var fylt til siste plass i går, 
og dessuten måtte mange stå. Det 
var ialt 250-300 mennesker til stede, 
rapporterer avisen, og der fikk møte-
lyden først hørt statsminister Oscar 
Torps tale overført på radio. 

Deretter var det Olav Meisdalshagen 
fra Fagernes som holdt tale. Meisdals-
hagen var på dette tidspunkt et menig 
medlem i Oppland Ap, men i 1938 ble 
han valgt inn på Stortinget, der han satt 
fram til sin død i 1959. Han ble også 
finansminister i Einar Gerhardsens 
andre regjering mellom 1947 og 1941, 
og landbruksminister fra 1955 til 1956.

Valgagitasjonen fra Arbeiderpartiet 
hjalp betydelig. Ved valget i 1936 fikk 
Ap 654 stemmer (+145), Bondepartiet 
478 (+92), Radikale Folkeparti 179 (-32), 
Nasjonal Samling 81 (-25), Samfunds-
partiet 1 stemme og Velgerforeningen 
81. De to siste stilte ikke ved valget 
i 1933.

Felles småbrukerlag
Einar Herberg ble valgt til første leder 
for Biri småbrukerlag. Inntil felleslaget 
ble dannet, hadde det vært småbrukar-

lag i de ulike bygdene. Det første møtet 
ble holdt på Bakke kafe i Redalen, 
der Vismunda, Biri og Redalen møtte 
fram. Etter kort tid ble det klart at det 
var enighet om å stå sammen. Einar 
Herberg fra Vismunda ble leder, Kristian 
Henrikssveen fra Redalen ble nestleder, 
Nikolai Gullord fra Biri ble sekretær 
og Lars O. Engen fra Vismunda ble 
kasserer.

Bureisingsvei Bjørge-Storsletten
Fem bureisere på strekningen Bjørge-
Storsletten, det vi i dag kaller Etiopia, 
fikk innvilget lån i Småbrukerbanken. 

Kristian Åslund på bruket Bjørgan, 
Thomas J. Engen på Engeset, Kolbjørn 
Hansen på Kjelsrud, Osvald Kristiansen 
på Skaugom og Kristian Dalsveen på 
Skogstad, fikk alle 6 000 kroner i lån 
og støtte. Samtidig fikk de 1 800 kroner 
i statsstøtte til oppføring av uthus og 
500 kroner i tilskudd til våningshus og 
rentefritak på lånene.

Men så var det veien dit; og det ga 
herredsstyret godkjennelse til. Lånet 
på 11 255 kroner ble innvilget til veien 
som gikk fra Båbergveiskillet til Finstad, 
og veiplanen var utarbeidet av fylkes-
agronom Lyngstad. Veivedlikeholdet 
måtte imidlertid bureiserne sjøl stå for.

Kilder: Torvild Sveens private arkiv 
samt utgaver av Oppland Arbeiderblad 
fra 1936

BIRI ANNO 1936
Hva skjedde ellers på Biri i 1936? Vi tar med et lite utvalg, som omfatter 
både lovbrudd, valg og landbruksstoff. 

TORVILD SVEEN 
TEKST

Flytte for deg sjøl?

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

Hos oss får du førstehjemslån

fra

Følg oss på Facebook
www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00
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Høsten 2010 brakte musikkinteressen 
kusinene sammen til å lage et julekon-
sertprosjekt de ønsker å gjenta i år.
Vi vil gi publikum en enkel, men stor 
konsertopplevelse – med fokus på 
vakker julemusikk, framfor glam, stæsj 
og glitter. Utnyttelse av egne ressurser 
er noe vi legger vekt på, forteller Ingunn. 
De fem kusinene synger, i tillegg spiller 
Maria Brabrand piano. I år er også 
Kjersti Støylen med på cello. Både 
Brabrand og Støylen er studenter ved 
Norges musikkhøgskole. Astrid Ekern 
studerer ved musikkonservatoriet  

i Kristiansand. Ingunn Ekern studerer 
til master i musikkvitenskap ved  
Universitetet i Oslo.

Passer unge og gamle
Repertoaret tar utgangspunkt i tradi-
sjonelle julesanger som Brabrand & 
Ekern har arrangert for fem vokalister, 
piano og cello. I tillegg til kjente, norske 
julesanger som «Stille natt», «Det hev 
ei rose sprunge» og «Mitt hjerte alltid 
vanker», vil publikum også få høre 
amerikanske klassikere og noe helt 
nyarrangert materiale. Astrid Ekern har 

JULEKONSERT I BIRI KIRKE

og komponert en egen julesang til årets 
konsert. Med et repertoar som beveger 
seg både mellom klassisk, tradisjonelt, 
jazz og vise, inviterer vi publikum til 
en konsert som passer både unge og 
gamle. Vi tror at vår konsert kan skille 
seg ut i mylderet av julekonserter. – Vi 
håper å kunne by på en god musikk-
opplevelse, sier Ingunn Ekern.

Liker å synge i Biri kirke 
Etter premierekonserten i Biri kirke 
vil turen gå videre til Skårer kirke på 
Lørenskog og Vestre Aker kirke i Oslo. 

Fjorårets julekonsert ble også holdt 
i Biri kirke.

For Astrid og meg er det noe helt 
spesielt med å ha konsert i Biri kirke. 
Det er veldig godt å synge der, og vi 
håper selvfølgelig at mange vil ta turen 
denne lørdagsaftenen, sier Ingunn.

Konserten holdes i Biri kirke, lørdag 
10. desember kl. 18.00. 

INGUNN EKERN 
TEKST

Astrid og Ingunn Ekern fra Biristrand inviterer til julekonsert sammen 
med sine kusiner Maria, Hilde og Kristin Brabrand for andre år på rad. 
Lørdag 10. desember blir det unge ensemblet å høre i Biri kirke. 
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Noen trodde det var grøfter, andre bare 
lurte på hva det var. De fleste av oss 
så en gravemaskin i arbeid. Men det 
foregikk var «maskinell flateavdekking».  
Med gravemaskin ble det gravet ned 
til rett under pløyedjupet, ca 25–30 cm 
ned. Under overoppsyn av en arkeolog 
ble det skavet av lag etter lag på skrå 
oppover og nedover fra nåværende 
E6. Dette er en standardisert måte å 
foreta oversiktsgraving på. Bredden på 

gravefeltene pleier å være tre til fem 
meter. Finner man ikke noe spesielt 
etter en slik sjekk, så kan man bygge 
veger, for å si det kort...

Enda pr. 10. oktober var det ikke 
funnet noe spesielt bortover Biristranda.  
Men, på slutten av undersøkelses-
perioden, da jordene langs E6 på 
Svennes gjensto, ble det spennende for 
arkeologene. Det ble funnet kokstein 

LANGHUS PÅ 
SVENNES

og det ble funnet rester etter stolpehull.  
Kokstein er stein som ble varmet på 
bål og så etterpå lagt i en sekk eller en 
kjele eller innpakket med fisk og kjøtt 
og lagt ned i bakken. Slik stein virker 
som varmemagasin og flere steder blir 
denne teknikken brukt i våre dager ved 
spesielle arrangementer.

Jeg anser at det er meget sannsynlig at 
det blir større utgravinger på Svennes 

om et år eller to. Vegvesenet må nok 
betale for dette før de kan planlegge 
utvidelsen av europavegen ferdig. 
Det er ikke funnet mange slike hus 
i Oppland til nå.

Vil du sjekke opp litt om hva dette dreier 
seg om allerede nå? Søk på internett 
med søkeordene; langhus jernalder

SYVER AASBERG
TEKST OG FOTO

MASKINELL FLATEAVDEKKING: I oktober langs E6 på Myhre på Biristrand. Langs Stranda ble det ikke funnet så mye spennende, men ved Svennes derimot 
blir det mer å grave i senere. Dette er en metode for raskt å skaffe seg oversikt når det skal foretas større byggearbeid med veger.

SØLV TIL 
BIRI G16

Det ble en veldig fin opplevelse 
og sølvmedaljer til Biri Gutter-16 
i Maxi-turneringen på Hamar i slutten 
av august.

RESULTATER:
Hamkam – Biri:   2 – 0
Biri – Brumunddal: 2 – 0
Biri – Lyn:   3 – 0

Dermed ble det andreplass i pulja 
og klart for semifinale mot Flisa. 
(puljevinnerne i den andre gruppa).

Med fem gutter i kirken og overhørings-
gudstjeneste søndag, måtte sju spillere 
fra G14 hjelpe oss i semifinalen mot 
Flisa. Gutta tok vare på sjansen – og 
kanskje konfirmantene sendte opp en 
ekstra liten bønn. Det ble i alle fall seier 
med 2–1 over Flisa og FINALE!
 
Storhamar ble for sterke i finalen og vi 
tapte 6–1. Men sølv er nesten så godt 
som seier for disse gutta i dag.  
 
Kristian opplevde dagen som den 
reneste julaften da han etter sterkt 
ønske fikk æren av å motta pokalen. 

LAGLEDELSEN
TEKST OG FOTO

FORNØYD KEEPER:  
En stolt Kristian med pokalen i sentrum av gjengen.

SØLVGUTTER: Kjempefin innsats av gutta ble belønnet med sølv.
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PÅ VEG MOT SKULHUSELVAS KILDER (2)

Nede fra brua ved Klundbyvegen går 
det et par hundre meter oppover til en 
snuplass. Herfra en enkel bro over Skul-
huselva og en traktorveg som går op-
pover bratte lia og rundt inn til Vindfal-
let.  Her nede ved brua og inne i skogen 
langs elva heter det Sagflåa. 150 meter 
innover flåa blir terrenget brattere og 
elva svingete. Den renner nesten i et juv, 
med 15 – 25 meter bratte skoglier på 
hver side. Skal du gå her, må du holde 
deg godt fast. Det kan plutselig bli glatt 
– og bratt er det jo fra før.

Men, det er jo åpenbart at det er en 
og annen spesialhøl nettopp i et slikt 
elveleie. Nå i 2011 tror jeg ikke det er 
særlig mange lokakjente som har vært 
nedi her. Denne trange dalen varer en 
hel kilometer før man er oppe ved Lång-
set, den gamle husmannsplassen ved 
Skulhuselva Her vider dalen seg gradvis 
ut. Långset var post på turorienteringen 
i Biri i sommer. Det er lettest å komme 
hit med sykkel fra Klomsteinrovegen og 
sykle forbi Smestad og videre helt ned 
til gjerdet på Långset.  Mulig fisketips: 
sjekk det vesle bekkesiget som kommer 
ned fra syd lengst oppe på Långset.

Trær på tvers
Herfra går det inn i skog og litt myr til du 
treffer en djup høl. Nå er vi ved en dam 
og det er rester etter stein som har vært 
i bruk til konstruksjoner. Jeg har kalt 
dette for Galtestadsaga, men kanskje 
var det ei mølle her? Opplysninger mot-
tas med takk. Nåja, rent praktisk kan 
jeg opplyse at denne hølen bør være fin 
å bade i og at den dessuten er så dyp 
at det nok er fisk der nedi. Et sikkert 
fiskested. Ovenfor her blir det nemlig 
flatt – svært flatt. Her er silt og finsand, 
her er tett skog, høyt gras og bregner. 
Skulhuselva er nå på vanlige sommer-
dager en liten grunn bekk med sandg-
runn der det er masse trær som ligger 
tvers over elveløpet. Det er bare noen 
få steder hvor sterk strøm har gravd 
ut litt dype partier på 30 – 50 cm, for 
eksempel rundt røttene på et veltet tre. 
Dette området er nok best for yngel og 
småfisk – og ikke minst for insekter. Jeg 
foreslår å fiske her ved sankthanstider, 
for lenger ut på sommeren blir vegeta-
sjonen så tett at du får ikke gjort noe 
praktisk med hensyn på fiske. 

Samlenavnet som står oppført på 
Økonomisk kartverk for dette området 
er Nerfløyten. Hele Nerfløyten er vel 
så 600 meter lang. Terrenget er slik 
jungelaktig helt til man treffer på vegen 

fra Galtestad til Unsetsetra (som før het 
Galtestadsetra). Sjekk et par fiskesteder 
nedenfor denne brua.  Ved denne brua 
er det et parti med noe småstryk til man 
kommer opp til Øverfløyten som strek-
ker seg ca 250 meter langs elva. Dette 
ligner mye på Nerfløyten. Det kan være 
best å gå på vestsiden oppover her 
fordi det på østsiden (mot Klomsteinro-
vegen) er mange skogsgrøfter som er 
ført ut i elva. Da blir det klundrete å gå 
og man skremmer fisk lettere når man 
skal forsøke å hoppe over grøftene. 
Det er mest finsand her og da kan det 
utvikles større grastuer. Disse flate om-
rådene med så mye vegetasjon egner 
seg kun for sakte fremrykking. Lange 
gummistøvler synes lurt. 

Så - man kommer endelig ut av skogen. 
Det er flatt og det er sand og man har 
hele bureiserfeltet  Fløytenroa foran 
seg. Gårdene som her ble etablert 
heter nedenfra først Bunes, så videre 
Ranheim og Lønstad på den ene siden. 
Utover selve flata har vi Jevne, Mo, Or-
heim og Asper. Skulhuselva er gjennom 
hele Fløytenroa utgravd med maskiner 
og har helt nytt løp. Før gikk elva i små 
svinger mer på tvers over det hele.

Og hva finner vi så her? Jo - badeplass-
er og fiskehøler. Terje Lønstad – som 

nå bor på Honnejordet – er vokst opp 
her og forteller om badeplassen i hølen 
ved Bunes. På gode sommerdager 
møttes ungene i grenda til faste tider. 
– Vi hadde omkledningsrom der inne i 
buskene, smiler Terje.

To ordentlige høler
Og hølen er mer enn to meter dyp og 
er akkurat på nedsiden av den lille 
betongbrua fra Bunes og over på flata 
på andre siden. Kjell Hagen dukker opp. 
Med fluestang. Han bor her og er av de 
få som fisker nå. – Joda, forteller Kjell. – 
Jeg har tatt fisk på over halvkiloen her. 
35 cm. Av og til.

Ikke så rart egentlig. Både denne og 
den neste ved Ranheim 100 meter 
lenger oppe er begge så dype at større 
fisk kan føle seg trygge her. Og begge 
stedene kan fiskes med fluestang. Ja, 
de to hølene ved Ranheim og Bunes 
kan brukes til treningsplasser for 
svinging av fluestang! Det er ikke 
akkurat dette vi tenker på som kjører 
Klomsteinrovegen vinterstid for å gå 
Grindlirunden...

Terje viser rundt i sin barndoms bekk. 
Veien ned dit går gjennom Lønstad og 
ned på flata. Bru over Skulhuselva. Så 
tar vi til venstre. Her er høyt gras og 

Fra hoggeriet og opp til Fløytenroa er det tre helt ulike terreng.  Fra bratt, glatt og steinete, til full jungel og til stille bekk 
langsmed jordene oppe på Fløytenroa. Nedenfra bør man starte med å vade bekken, fiske oppover og så må man huske hjelm!

SYVER AASBERG
TEKST OG FOTO 

RANHEIM:  
Den ene gode hølen i Skulhuselva oppe i Fløytenroa. Terje har det fint nå. 

SYVERS H
JØ

RN
E

TIPS: Man bør være godt utstyrt når man skal fiske fra Hansvekrysset og videre oppover. Fra høyre: hjelm (det er store steiner 
og bratt og glatt), enkel knebandasje (vridning av knær), meitemark (ta med mer enn en asjett), teleskopfiskestang med liten 
markekrok på snøret, vadebukse for ikke å være søkkvåt hele tiden (bruk gjerne stillongs under) og vadersko (de har belegg 
under som gjør at man nesten ikke glir på steinunderlag, jfr, hjelm og knebeskyttelse.

JUNGELFISKE: 
Det er sjelden man kan se særlig mange meter i slengen i skogene langs Skulhuselva.
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for alle med moderate ryggvondter!
Og mens jeg med veloverveide 
bevegelser tar meg frem i lendet, så 
lurer jammen Terje Lønstad opp fire 
fisker på land. En av dem fra en «høl» 
på en kvadratmeter som stort sett lå 
under en nedfallsbusk. Det var så vidt 
han fikk plass til å lure marken ned. 
Jeg nøyer meg med en neve piggsopp. 
Når kroppen forteller meg at vi ikke bør 
gå lenger, forteller Terje om Høgfallet. 
Om to hundre meter til. Det er altså et 
høgfall her også. Men, da må vi over 
bekken og klive oss fram. Dette høg-
fallet skal være åtte, ti meter høgt ned 
fjellsiden. Her går i hvert fall ikke fisken 
opp! Gullvangbekken kommer mer vest-
fra. Fløytenroa ligger på ca. 390 m.o.h.. 
Den fortsetter oppover sin trange dal til 
570 meter over havet før den flater noe 
ut. Vannet synes vesentlig å komme 
fra myrene sør for Birisetra, på vel 620 
meters høyde. De heter Eftasmyrene. 
Hvis vi går Grindlirunden med sola, så 
er dette det første flate myrpartiet vi 
kommer opp på. Her oppe kan vi med 
nøye leting kanskje finne Blå Ekstra 
skismurning og pølsepinner ved bål-
plasser. Men ikke Skulhuselvas kilder.  
Dette var altså feil bekk... 

Så, følg med i neste nummer av 
Biriavisa om veien til Skulhuselvas 
kilder...

Biri og Snertingdal viser at vannet fra 
området ved disse tunnelene i perioder  
gikk ned lia her som Skulhuselva går i 
dag. Juvet fra Gullvangbekken er vel ca 
10 meter dypt og langs selve Skulhus-
elva er terrenget senket i alle fall tyve 
meter. Smeltevannselva har også røsket 
med seg av fast fjell på veg nedover. 
Her er skikkelig «gravemaskinstein» – 
og vel så det. Men her er ikke så trangt 
som i elva nedenfor Långset. Og vannet 
som er kommet her med masse blokk, 
stein, grus, sand og silt har lagt igjen 
gradvis finere masser og dermed jevnet 
ut hele det flate partiet som nesten går 
ned til Långset. Hele området som nå 
kalles Fløytenroa har i perioder vært 
som en liten innsjø, det er derfor det er 
finsand og silt.

For folkehelsa
Og dette området er også interessant 
for folkehelsa og for det rent fiske-
tekniske. Ovenfor Asper blir terrenget 
brattere og brattere, og steinene høvelig 
store å støtte seg på. Her går beitedyr, 
så det er fremkommelig for vegetas-
jonen. Et ypperlig terreng for folk med 
ryggvondt. Opp og ned rundt steiner. 
En omveg her og en sving der, og så 
må man ut til elva igjen for å se om man 
har gått forbi en liten, interessant plass. 
I sum blir dette fantastisk bevegelses-
trening. Biri helsesenter burde ordinere 
fisketur i dette terrenget på blå resept 

brennesle og det er tydelig at elve-
løpet er gravd opp med høye kanter 
rundt. Vi rusler nedover langs villnis-
set og så velger Terje hardt venstre og 
inn i krattet. Og, se der, der var jo en 
liten fin plass akkurat der Nersvebek-
ken kommer ned med vannet sitt fra 
Haralddammen. Og fisk fikk han. Vi dro 
videre noen titalls meter til. Jo da, han 
husket slik noenlunde. Og han beviste 
at fisken her oppe liker mark bedre enn 
kunstige fiskefluer. Det innerste bruket 
heter Asper. Oppover her er det gradvis 
grøvre stein, de passerer størrelsen 
for lempestein i god tid før vi kommer 
til tunet på Asper. Det kommer enda 
en bekk inn fra vest, men den ser man 
ikke hvis man ikke går i elva oppover 
til Asper. Også denne Gullvangbekken 
fortsetter rett opp lia hundre meter til 
siden for Skulhuselva. Skogen står tett 
inntil elva oppover her.

Dype bekkedaler
Geologisk er dette interessant. Oven-
for Asper er det to dype slukter, to 
bekkedaler som er gravd ut av sterke 
elver i forbindelse med isnedsmeltingen 
for 10.000 år siden. Jeg har tidligere 
i Biriavisa skrevet om de lange sand- 
og grusryggene vest for Onsrudvatna 
(såkalte eskere på fagspråket) som 
ble dannet i forbindelse med tunneler 
inne i isen under nedsmeltingen. Løs-
massekartene over områdene mellom 

MALERARM: Terje Lønstad er maler og har en bra høyrearm. Slik driver han finmanøvrering av markekroken med sitt haspel-
utstyr. Vegetasjonen rundt er frodig nok.

FISKEHISTORIER: Kjell Hagen og Terje Lønstad mimrer. De som nå har passert femti år hadde hølen ved Brunes som sin faste 
badeplass på gode sommerdager. Her er det fiskestørrelser som diskuteres.

PRIVAT: Sommeren 2011 var det stort sett så høy 
vannføring at fiske i Skulhuselva var meget vanskelig.  
Langs elva hang det stadig kvist i høyde ca. en meter 
over vanlig sommervannstand. Av og til blir man oppgitt. 
Når man er lei kan man se etter slike fine feieplasser 
for rådyrbukker. Her står det på rådyrspråket; «Privat 
område. Adgang forbudt for andre rådyrbukker».
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Jakta i skog og mark er nå slutt for i år, 
for de fleste. Det ble i høst mange fine 
dager, og flere hundre biringer fikk flotte 
turer med frisk luft, mosjon, naturop-
plevelser og spenning på jakt etter 
storvilt og småvilt.

Men mulighetene er fortsatt gode til å 
dokumentere skyteferdighetene. Som 
noen vet, har Biri Jeger- og Fisker-
forening i samarbeid med Skogbrukets 
Kursinstitutt (SKI) og hotellet på Honne, 
bygd opp en skytesimulator i etasjen 
under Auditoriet. 

I forrige uke var skytelederne samlet 
for å gå gjennom digitale og tekniske 
sider ved anlegget. Leder i Biri JFF, Kjell 
de Wit, kan fortelle at noe nytt utstyr er 
kjøpt inn siden i fjor, og nå kommer nye 

FORTSATT JAKTMULIGHETER
program med enda bedre grafikk og 
nøyaktighet.

– Det skytes med laser på en stor 
lerretsvegg på 4,5x3,5 meter, og vi har 
50 programmer å velge blant. Vi får 
straks anvisning på hvor vi traff på de 
stillestående og bevegelige skivene og 
viltmåla, forteller Kåre Lilleeng, som er 
en av landets beste leirdueskyttere.

Bjørn Atle Sletten, som ikke er ferdig 
med rådyrjakta for i år, forteller at på en 

kveld i simulatoren kan en skyte mer vilt 
enn i løpet av 10 jaktsesonger, og til en 
brøkdel av prisen.

Det blir skyting på mandagskveldene 
fra kl 18.00 til 20.00, og ellers kan 
grupper reservere eksklusiv skyting på 
nettstedet www.skytesim.no

GUNNAR O. HÅRSTAD
TEKST OG FOTO

SKYTELEDERNE PÅ SIMULATOREN:
Fra venstre: Vidar Stuldalen, Stian Lindokken, 
Kjell de Wit, Bjørn Atle Sletten, Kåre Lilleeng, 
Jonny de Wit og Ole Jørgen Kristiansen
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BIRI FOTTERAPI 
I NYE LOKALER

Biri Fotterapi har flyttet til nye lokaler 
på «Biritunet» i Biriveien 77. Dette 
skjedde 3. oktober 2011 og da sammen 
med Biri Bowenklinikk. Denne klinikken 
har eget rom inne i lokalet til Biri Fot-
terapi og drives av Liv Marit Øverjordet.
 
Hva er bowenteknikk? Bowenteknikk 
er en trygg, skånsom og dyptvirkende 
behandlingsform som kan benyttes på 
alle mennesker, uavhengig av fysisk 
form. Kan brukes av mennesker med 
skjellett- og muskelplager.

Les mer om bowen på www.bowen.no
 
Biri Fotterapi har en autorisert fottera-
peut som kan behandle fotvorter, hard 
hud, torner, sopp i hud og negler, negle-
plager, hudproblemer og andre smerter 
i føttene. Forebygger lidelser, knyttet til 
hud, muskler, skjellett og negler.
En fotterapibehandling gir også pleie 
til føttene og økt velvære.

Fotterapeuten hjelper deg med fore-
bygging og til å bevare en god fothelse. 
Har spesialisert seg på diabetesføtter. 
Vi hjelper også til med fotprodukter, 
sko, såler og sokker.

Les mer www.fotterapeutene.no

IRENE SNUGGERUD
TEKST OG FOTO

Vi gratulerer Frida Hovland og 
Stine Sand med en 2. plass i deres 
aller første dobbel i sammen under 
«DANCEREVOLUTION 9» som ble 
arrangert på Lillestrøm 12. november.

FRIDA OG STINE DANSET 
SEG TIL 2. PLASS
TEKST RAGNHILD SVARTBEKK
FOTO ONA L. HOVLAND
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Flytte for deg sjøl?

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

Hos oss får du førstehjemslån

fra

Følg oss på Facebook
www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00

Dette året blir det igjen stemningsfull 
og vakker julekonsert i Biri kirke med 
Sissel Morken Gullord, Torild Grytting 
Berg, Cecilie Cathrine Ødegården og 
Inger Schiager.

Denne konserten har blitt en god og 
populær tradisjon på ”bittelille” julaften, 
22. desember. Dagen før dagen før 

dagen er det bare å rydde bort kake-
former og vaskebøtter og sette av en 
time til å finne julefreden i Biri kirke. 

Etter en liten endring i fjor er de nå 
tilbake med opprinnelig mannskap 
og tidspunkt. Konserten er bygd over 
samme lest som før, med en blanding 
av klassiske julesanger og klassiske 

DEN TRADISJONELLE JULEKONSERTEN
perler, men med noen nye innslag.

Torild er til daglig solotrombonist i «Det 
Norske Blåseensemble» i Halden. Sissel 
er frilansmusiker på horn og Cecilie 
Cathrine skal ta eksamen på diplom-
studiet i sang på Norges musikkhøg-
skole til våren. Cecilie kunne vi sist høre 
her i Biri kirke i samspill med fiolinist 

Guro Kleven Hagen og pianist Gunner 
Flagstad. Inger Schiager er fortsatt 
akkompagnatør og organist.

Biri kirke, torsdag 22.desember kl 20.

Billettsalg ved inngangen:
• Voksne kr 150,-
• Barn gratis

BIRI MENIGHET
TEKST OG FOTO

KVALITETSFIRKLØVERET BAK KONSERTEN:
Sissel Morken Gullord, Cecilie Cathrine Ødegården, 
Torild Grytting Berg og Inger Schiager.

Den gode og populære tradisjonen på «bittelille julaften» fortsetter også 
i år. Du er velkommen til å finne julefreden i kirka den 22. desember.
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Har du punktert isolerglass eller 
ødelagte vanlige vindusglass?

Ta kontakt - jeg kommer gjerne 
og tar mål og gir et tilbud.

Raskt og rimelig utført. 
Leverer også speil etter mål

ATLE GAUKSTAD
2837 BIRISTRAND
MOB : 95 10 51 65

GLASSVERKSTEDET
I BIRI! BIRITRIMMEN 2011

I år er det 47 personer som har sendt 
inn registreringskort og det betyr at det 
er mange som har funnet veien ut i skog 
og mark på tross av at turværet kanskje 
ikke har vært det beste i sommer. Vi ser 
også at det er en god spredning i alder 
blant deltagerne. Dette er veldig bra for 
da har vi lyktes med å få både gammel 
og ung ut på tur.

TRIM OG TENNIS
TEKST OG FOTO

Vi har trukket ut tre vinnere blant dem 
som har oppfylt kravet til å være med 
i trekninga. 

De heldige vinnerne av gavekort 
fra G-Sport à kr 350,- ble:

• Thea Betina Brovold
• Esther Værnes
• Tore Sand

Vi gratulerer vinnerne og takker alle som 
deltok og håper dere fortsetter å bruke 
de fine turløypene i Biri og omegn til 
trim og rekreasjon selv om årets Biritrim 
er slutt.

Rast på Birisætra - en av de mange fine turmålene i Biritrimmen.
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5. DAGSFEST
Biri herredshus

29. desember 2011 19.00–01.30
Dørene stenges kl 22.00

Øversveen’s spiller til dans

Salg av øl og vin
Arr.: Biri IL Fotball senior 

Aldersgrense: 18 år
CC: kr 200,-
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KORNBÅND
BIRI-KALENDER

selges

På dørene i Biri 
uke 49 og 50

Utenfor Coop Biri 
lørdag 11. og 18. desember

Inntektene går også i år 
til gode formål i Biri. 

Takk for hjelpen til å hjelpe!

Biri Lions

Utenfor Biri Blomster og Coop Biristrand
(selvbetjening, betal inne).

KORNBANDA VENTER 
PÅ JUL

Også denne høsten har Biri Lions Club 
sammen med Torfinn Semb skåret og 
kjørt i hus kornband til husstandene i 
Biri, Redalen og på Biristranda. 1.250 
band ligger på tørka til Rolf Sletten og 
venter på advent.

Presidenten i Biri-klubben, Reidar Aas, 
kan fortelle at på tross av en vanskelig 
høst med mye regn, er banda av god 
kvalitet. De er like store og kraftige som 
alltid. I fjor gikk Lions tom for band, så 
i år blir det laget i stand 200 ekstra. – 
Medlemmene vil reise rundt i bygda for 
å levere banda på døra. Mange venter 
på oss de to første ukene av desember 
og har pengene klare når vi ringer på, 
sier Reidar. 

GUNNAR O. HÅRSTAD
TEKST OG FOTO

De som ikke er hjemme, vil likevel 
kunne kjøpe band i Biri sentrum på 
lørdager utenfor Coop. Selvbetjening 
blir det fra Kornbandbua ved siden av 
Biri Blomster & Binderi og ved Coop 
Biristrand.

Kalender
Samtidig med salget av kornband, vil 
Lions også i år selge Lions-kalender 
med historiske bilder fra Biristrand og 
Biri og fra Gjøvik. Flere kalendere blir 
lagt ut på Coop Biri og Biristrand og i 
Blomsterbutikken.

Takker
Hver en krone som kommer inn på 
salget, går til gode formål der det trengs 
mest. Det aller meste blir brukt lokalt, 
men andre prosjekter blir også støttet, 
både her i landet og internasjonalt. 

Reidar Aas vil benytte anledningen til å 
takke alle som støtter Lions i arbeidet. 
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Biri  IL har også i år  
gleden av å ønske 
 

 Æresmedlemmer, 
 Trenere, lagledere, andre 

tillitsvalgte og hjelpere 
 Styremedlemmer 

Alle med ledsager 
 

velkommen til julebord 
på Klubbhuset 
fredag 09.12. kl. 19.00 
 
Meny 
Diverse varme og kalde retter. 
Det serveres vin, øl og 
Mineralvann til maten 
    

 
 
 Påmeldingsfrist innen onsdag 30.11.   til  Magnar Linnerud 

 
mobil:  970 29 575 
e-post: ml@stadion.no   
 
OBS!! På grunn av begrenset kapasitet i storsalen, må vi sette en 
grense på 60 deltakere. 

VELKOMMEN !!! 

 

SMÅ SKOGPLANTER OG SMÅ BARN

I forbindelse med verdens skogplante-
dag 23. september, ble vi i Nordby 
Gårdsbarnehage invitert til plante-
skolen. Klokken tolv denne dagen skulle 
det plantes et tre over hele verden. 

GRETHE ENGESKAUG NILSEN
TEKST OG FOTO

Dette vil resultere i mange millioner 
trær og er et viktig fokus i forhold til 
miljø og klimapolitikk. Vi fikk æren 
av å plante planteskolens tre som 
var en Canadisk blodlønn.

Nordby Gårdsbarnehage plantet 
tre på Biri planteskole.

Vi så på de små skogplantene.

Treet har kommet i jorda og barna er flinke til å spa igjen og tråkke til jorda. 
Han som holder treet er fra Etiopia der det også ble plantet et tre i dag.

Barna lytter til store ord om at de er fremtiden og at treet vil vokse med dem.

Som takk for plantehjelpen fikk vi et edelgrantre som vi skal plante på en av 
uteplassene våre.

Vi overvar også avdukingen av bysten av Knut Dæhlen som var en viktig 
person for planteskolen i mange år. Lise Sandberg (på bildet)er kunstneren.

Til slutt fikk vi boller og brus. Det var stor stas.
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Ventetiden er endelig over!
I januar 2012 er lokalbanken på plass i Biri. 
Totens Sparebank ser med glede frem til å 
videreutvikle allerede gode relasjoner på og 
rundt Biri.

Torsdag 12. januar 2012 vil det bli 
holdt åpningsarrangement på 
Biri travbane.

Her ønsker vi å invitere alle til en seanse 
der vi setter nærmiljøet i fokus. Sentrale 
næringslivsaktører kommer for å si litt om 
sitt engasjement i Biri. 

Vi byr i tillegg på enkel bevertning og 
musikalske innslag.

Lørdag den 14.januar 2012 
er det åpning av nye lokaler i 
Coop-bygget.

Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig 
prat, kake og kaffe. Barna blir servert saft, og 
kanskje kommer Toten Teddy...

Arrangementene vil bli tydelig annonsert.

Kontaktinformasjon og åpningstider vil bli 
lagt ut på www.totenbanken.no og 
www.biriil.no

– VI GJØR DET ENKELT FOR DEG!
www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00

Kim Gøran Hårstadsveen
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INFORMASJON FRA TURNGRUPPA
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FISKETUR TIL HAVØYSUND

Turen var en idé som Magnar hadde 
kommet med. Alle som er med i tors-
dagsklubben ble invitert til å melde 
seg på. Det ble fem stk som pakket 
fiskeutstyr, sekk og diverse andre varer 
som forventningsfullt dro av gårde. 

Turen gikk først med bil til Gardermoen 
og deretter fly til Alta. Der ventet det en 
leiebil som geleidet oss videre nord- og 
vestover til Havøysund. Turen med bil 
gikk i et fantastisk naturskjønt landskap 
hvor Magnar med sikker hånd på rattet 
og fin flyt, fikk oss fram.

Vel framme ble vi møtt av en utflyttet 
biring, John Anders Linnerud. Han 
skulle bli med på neste etappe ut til 
stedet hvor vi skulle tilbringe noen 

dager i lavvo. Svigerfaren til John 
Anders fraktet oss ca. 3 timer med båt i 
et fantastisk havområde og med nydelig 
vær før var vi framme. Målet var innerst 
i Kobbefjorden. Der ble bagasje losset 
og vi «søringan» ble overlatt til oss selv.

Med lavvoen vel oppe ble resten av 
kvelden tilbrakt ved leirbålet med mat 
og det som hører med. Første natt i 
lavvo skulle prøves, og etter en lang 
dags reise ble det godt med litt hvile.

Dette skulle jo være en fisketur, så 
morgenen etter dro vi innover elva 
til fiskevannet vi skulle fiske i. Etter 
en regnfattig sommer var elva nesten 
tørr slik at stort sett all fiske ble gjort 
i vannet. Naturen og været var knall, 

fisken var sånn passe bitevillig, men 
noen fisker ble det. På de 2 dagene ble 
det ca. 6 kg med ørret, og med mye fin 
natur ble dette en meget vellykket tur, 
som gjerne kan bli en årlig utflukt for 
oss i torsdagsklubben i Biri Il. 

Takk til reisefølget; Arnfinn, Kjell, Ole 
Jørgen og Magnar for en knalltur med 
mye moro, god mat og godt drikke! 

Alt vi opplevde var topp, fra bålbrenning 
til flyreise... dette var en tur det luktet 
svidd av :)

TEKST NILS KRISTIAN BROSTUEN 
FOTO TORSDAGSKLUBBEN

Torsdag 1. september dro en gjeng fra 
torsdagsklubben i Biri IL på fisketur 
til Havøysund.

Kaffekos. På vei innover vidda. Utsikt over havet.

Ved fiskevannet.Litt av fangsten.Havøysund.

Kos i leiren.

Litt av fangsten.
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NYTT SANITÆRANLEGG PÅ MYRVANG
Det har i mange år vært etterlyst vann 
og kloakk inn til Myrvang. Dette har 
vært et stort behov for alle som benytter 
området til idrett, lek og turgåing. 

Et skikkelig toalettanlegg har også vært 
et savn for alle de som leier Myrvang. 
Området blir også meget flittig benyttet 
av skole og barnehager. 

Jan Ottosen og Kai Berget har tatt 

ansvaret for å sette opp bygningen 
på dugnad. Tore Hoffsbakken og 
Malemestrene sponser og legger gulv 
på dugnad. Torsdagsklubben har også 
vært gode å ha i dette arbeidet. Snart 
er Tåle Kjenseth i gang med graving av 
vann og kloakk fra Sprintvegen og opp 
til Myrvang.

Sanitæranlegget blir på ca. 16 kvm, og 
bygges inntil dagens hovedhus med 

tre toaletter, hvorav det ene er handi-
captoalett. I tillegg vil det bli et toalett i 
tilknytting til speakerbua. Vann vil også 
bli lagt inn i hovedhuset.

Budsjettet er på kr. 700.000,- . Vi kan 
forvente å få 230.000,- i spillemidler. 
Det meste av den øvrige egenkapitalen 
er nå også på plass.

Jobben med nytt sanitæranlegg er godt i gang.

MAGNAR LINNERUD
TEKST OG FOTO 
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SUKSESSBEDRIFT VIL UTVIDE

Det er gått 16 år siden Frank A. Åser fra 
Toten etablerte seg i det gamle brakke-
verkstedet på Moelv og startet i det 
små med å lage isolasjonselementer 
til bygg. Fra starten av var det tre 
personer, men utvidelsen kom raskt. Ja, 
han lovte eierne (han eier 64 prosent 
av selskapet sjøl) at de skulle vokse ut 
av lokalene sine på to år. I 1998 ble det 
flytting til Biri, og i 2000 bygde de på 
hallen som i dag huser virksomheten. 

Bygger på
Men det er ikke nok. Nå, ved overgang-
en til 2012, er papirene sendt til Gjøvik 
kommune med spørsmål om å bygge 
en ny hall for å kunne ta seg av ytterlig-
ere vekst.
– Biri er et perfekt sted å være for en 
bedrift. Så håper jeg at vi klarer å få til 
gode driftsforhold også i fremtiden her, 
sier Åser. Han har opsjon på seks mål 

tomt rundt seg. Årsaken til nytt bygg nå, 
er at de trenger mer lagerplass og bedre 
forhold for inn- og uttransportering. 
Når dette bygges, kommer an på når 
søknaden blir behandlet og godkjent.

Skreddersøm
Lions Club Biri avviklet sitt månedlige 
medlemsmøte hos bedriften på Sigstad-
plassen i november, og vi ble tatt hjerte-
lig imot av Åser og markedssekretær 
Anne Margrethe Sigstad som arbeider 
med alt det praktiske kontorarbeidet i 
bedriften. Her kunne de fortelle om stor 
pågang de siste årene, noe som gjør at 
de 17 ansatte i år omsetter for over 27 
millioner kroner. Likevel er det rom for 
ytterligere vekst. – Jeg har sett mange 
eksempler på bygg i det siste som 
kunne vært raskere istandsatt enn det 
de har blitt. Der en for eksempel bruker 
14 dagers arbeid på forskaling og grun-

nmuroppsetting, kunne vi gjort det på 
to-tre dager, sier Åser.

Gammeldags
Han synes spesielt de store entrepre-
nørene i Innlandet henger etter utviklin-
gen. Leveransene av såleelementer, 
ringmursystemer, grunnmurssystemer 
og andre isolasjonselement har tatt 
seg opp, men lyset har ikke gått opp 
for for alle i bransjen. – Vår fordel er at 
vi er tidsbesparende for utbyggere. Alt 
kommer ferdig tilrettelagt på mål, og vi 
har dokumentasjon på alt arbeid som 
lages til byggene. Det gir utbyggerne 
en bedre trygghet, sier Åser, som sier at 
systemene som lages i lokalene i bunn 
og grunn er som å bygge med lego.

Internasjonalt
Elementene som settes sammen på 
Biri kommer fra store deler av verden, 

og hver uke er det kontakt mellom 
Biribedriften og ulike virksomheter i 
Ungarn, Sveits, Tyskland, Polen og flere 
land. På Biri blir så de ulike elementene 
satt sammen og tilpasset de oppdrag 
som bedriften har. Det har blitt mye 
jobb på gründeren de siste årene, og 
nå har også selgerkorpset blitt utvi-
det. Fortsatt er det vekstpotensiale i 
byggebransjen for Nordic. – Vi er ikke 
en centimeter opp av meteren heller 
enda, sier Åser, som sier skreddersøm-
men på Biri blir noe stadig flere benytter 
seg av. – Prisen vi kommer med er på 
full pakke. Det kan det hende folk blir 
skremt av, men husk da på at vi ordner 
med alt. Dermed slipper man å kalle 
inn de vennene man trodde man hadde 
på dugnader og så videre i forbindelse 
med byggingen, og vi gjør det raskere 
ferdig, sier Åser.

TORVILD SVEEN
TEKST OG FOTO

GRUNNMURSSKREDDEREN PÅ BIRI:
Frank A. Åser, gründer i bedriften, kan fortelle at de vil 
bygge mer på Sigstadplassen.

Nordic Isoelementer på Sigstadplassen ønsker å utvide og bygge på 
fikk Lionsklubben på Biri vite, da de hadde sitt månedlige møte hos den 
suksessrike bedriften.

Medlemmene i Lionsklubben på Biri fikk et godt innblikk i hvordan suksessbedriften 
på Sigstadplassen drives og hvilken produksjon de har.



PIRATES OF

Hva har nå dette med hår å gjøre, spør vel du? Fint lite egentlig, men Laila Solbakken kan helt sikkert skryte på seg en ganske håre-
te barndom. Som eneste jente med tre eldre brødre midt i det som kan kalles Biristrand sentrum påstår hun å ha hatt en tøff opp-
vekst. Det tror vi på, fordi vi kjenner brødrene hennes. Sier Laila og vi med et lite smil. Uansett, det kan bli pirater av sånt, og pirat-
flagget vaier fritt og stolt utenfor huset hennes. Noe av grunnen til det kan også være at hun i løpet av de siste ti årene har klart å
få tre gutter selv.  Vel, fire, mannen må vel også regnes med. 

Overraskende nok garanterer hun at ingen jentunge er planlagt for å bryte litt med alt dette guttestyret. - Det holder nå, sier hun.
Her er mannen i huset ikke spurt. Laila holder seg i god form, men treningsentere er ikke hennes stil. - Du kan tenke deg selv hvor-
dan det er å løpe etter tre (fire?) gutter hele tiden, sier hun retorisk, - trenger ikke treningssentre da. Dessuten er det flott natur i
og rundt Biri som også må brukes. - Men skriv at vi trenger en skateboardbane her i bygda, så vi slipper å kjøre guttene til Hamar,
sier hun bestemt. 

Laila traff altså sin biring og flyttet sammen med ham for søtten år siden.  De bor nå ganske sentralt i midt i Biri Sentrum. 
Tross oppvekst på Biristrand, tre guttefødsler og en god jobb på Samvirkelaget (Prix) ser Laila uforskammet godt og velholdt ut.
Noe av grunnen kan være at hun nettopp har vært hos Biri-Frisørn.

Biri


