
Mjøsa Rundt, sommerturen 2019. 

Vi var 42 deltager som entret bussen på Lillestrøm og Skedsmotun på morgenen den 5. 
juni.  

Første målet var Totenvika og restauranten Viken II, vi passerte Minnesund og snart kom 
vakre Mjøsa til syne da tok vi sangen "Nå seiler vi på Mjøsa" ledet av vår trubadur Lars 
Hauge. 

Viken II er en familierestaurant bygget som en båt "litt utti Mjøsa", verten ga oss en 
orientering om prosjektet før vi spiste noe så sjelden som et kjekjøtt smørbrød med kjøtt 
fra lokale Boergeiter. 

Neste stopp, den olympiske fjellhallen på Gjøvik, verdens største hall i fjell , bygget som 
OL arena for ishockey i 1994. Hallen har sitteplasser til 5800 tilskuere på kamp og enda 
flere på konserter. 

En kort stopp på Gjøvik Chokoladefabrikk, litt skuffende for de som hadde ventet å se 
fabrikken, men av hygieniske grunner ikke mulig, på utsalget derimot fikk vi opp 
dagsomsetningen. 

En guide viste oss utstilling av glass fra Gjøvik glassverk og ga oss historikken om 
fabrikken og galssblåsingsteknikken som brått forsvant da pressglass og moderne 
glassproduksjon ble en realitet. 

Gjøvik Gård var et gammlet gårdsbruk med høner, griser og krøtter midt i byen, siste eier 
var genralkrigskommisær Alf Mjøen, han døde i 1956 og testamenterte gården til Gjøvik 
kommune som har tatt vare på det som et museum og kultursted. Svein som er født og 
oppvokst på Gjøvik fortalte at han husker at Mjøen promenerte i byens gater alltid i sort 
hatt og sort kappe, hvis vi unger stoppet og bukket foran han ble vi belønnet med 25 øre.  

Guiden fortale om historien om hvordan husets datter til tidligere eier hadde truffet 
unge Bjørnstjene Bjørnson, de ble forelsket, men moren hadde sett seg ut et "bedre 
parti" for datteren og gjorde en av avtale med postmannen som konfiskerte og overlot til 
moren alle kjærlighetsbrev mellom Bjørnson og datteren. Moren fikk sitt ønske oppfylt 
og datteren ble gift men hadde hele livet et vennskapsforhold til Bjørnson, han kom også 
på besøk til henne på Gjøvik Gård, men alltid når mannen var på reise. 

Etter kaffe og kringle på drengestua sjekket vi inn på Quality Strand Hotel, Gjøvik. Her 
fikk vi et par timers hvile før vi ble samlet til en god drink og hyggelig prat før middag. 

Under middagen hadde vi underholdende trekkspillmusikk av Finn Olav Alstad.  



Eva og Lars Hauge har satt sammen et nytt sanghefte for oss med kjente og kjære norske 
sanger, heftet ble presentert og prøvesunget flere ganger under middagen. Etter 
desserten kom det dansemusikk fra trekkspilleren, det var til tider var det trangt på 
dansegulvet. Festen ebbet ut og gjestene krabbet lykkelige til sengs i 11-tiden. 

Etter frokost og utsjekking entret vi bussen med kurs for Lillehammer og Maihaugen, der 
fikk vi heldigvis lov til å komme inn via en port som sparte oss for en lang og bratt 
spasertur opp til dronning Sonjas barndomshjem som var guidenes første stopp. Etter 
tre kvarters omvisning på andre eldre hus var det tid for lunsj på Frichs spiseri inne på 
området. En ikke alt for spennende servering og manglende toalett for de som ikke 
kunne gå i lange trapper var en ripe i lakken for Frichs. 

Været snudde fra gårsdagens 12 grader og skyet til en dag med sol og nærmere 30 
grader. Bussen vår hadde et svært dårlig ventilasjonssystem så nå var vi ikke lenger kalde 
med svært varme og svette, dette satte en demper på stemningen i bussen på 
hjemturen.  

Heldigvis hadde vi avtalt stopp på Ilseng og nok et møte med Trond Vedum som tok oss 
til fuglevennenes hus på eiendommen til Honne gård, den største på Hedmark. Etter fin 
orientering om gården og deler av åkeren som om våren ble til en innsjø og en stopp for 
tusenvis av gjess, ender og vadefugl på vei nordover til hekking, kortnebb-gåsa dro helt 
til Svalbard. Trond tok frem fem forskjellige utstoppede fugler som han på en utrolig 
engasjerende måte fortalte om. Et veldig hyggelig besøk! 

Bussen hadde ved siste stopp kjørt seg fast og sunket langt ned i myrete jord, heldigvis 
med hard innsats av et par våre sterke menn med spader og en sjåfør med ståpåvilje 
hadde bussen kommet seg løs og vi var klar for siste etappe hjem. Etterhvert ble det 
overskyet og regn så tempen i bussen ble mer behagelig. Vi ankom Kløfta, Skedsmotun 
og Lillestrøm i fin stil på ettermiddagen og alle takket for en fin tur!! 

Svein 

På siden under er det bilder fra turen 



 

 

 


