
Lillehammer TPs sommeravslutning 2012  på Lande Hotell, Nordseter  21. juni. 

  

Av Lillehammer Telepensjonistforening 97 medlemmer deltok 48 på vår sommeravslutning 
21. juni - meget god oppslutning. I år hadde vi lagt sommeravslutning til Lande Hotell, 
Nordseter. (Stedet har endret navn fra tid til annen, men på nettet finner en stedet under 
navnet Nordseter Fjellpark Brasserie Lande). 

Turen fra Lillehammer til Nordseter gikk ”på egen kjøl”, dvs. de som hadde anledning til det 
kjørte med egen bil og tok med medlemmer som ikke hadde transport. Fjellet viste seg fra 
sin flotteste side med vindstille, sol og 16 – 17 graders varme. Før vi ble loset inn til 
servering, ble det derfor litt tid til å sitte i sola og nyte det fine været. 

 

  Avslapping i solveggen - Ella, Solfrid og Reidun 

  

Etter at vi hadde benket oss inne, ønsket Sylvi oss alle velkommen til fjels og fortalte om hva 
vi ville få å spise etter å ha hørt et foredrag om Nordseter.  Peter Kirk - dansken som har slått 
seg ned på fjellet og bygget opp en stor bedrift innen turistnæringen her - hold et veldig 
interessant foredrag om Nordseters historie. 

Nordseter er fra gammelt av et område for seterdrift for gårdene rundt Lillehammer. Det var 
først i mellomkrigstiden at området ble tatt i bruk som rekreasjonsområde, og vi fikk de første 
fritidshyttene. Turistbedriftene ble også etablert på denne tiden med bygging av de store 
hotellene. Bilvei fra Skihytta ved Birkebeinerstadion og til Nordseter ble opparbeidet under 
krigen. Under siste verdenskrig var det stor aktivitet på Nordseter. 

Nordseter leir bestod av ca 100 brakker og flere staller. Hele brakkeleiren var kamuflert. Det 
største belegget var 5000 mann og 2000 hester. Leiren ble kalt "Helvetes forgård". Tysk 

http://www.nordseter.no/


infanteri og artilleri ble trenet der og sendt til Østfronten. Det ble også bygget en taubane fra 
Lillehammer (Moajordet) til Nordseter. En kan fortsatt finne rester etter bygningene i 
området. Det er mange grunnmurer som er fundamentet for hytter som er satt opp i den 
senere tid.  

Turistbedriftene som er på Nordseter nå tilbyr og utvikle tilbud på grunnlag av naturbaserte 
aktiviteter og ønsker å bevare stedets preg av fred og ro. Nordseter har preparerte skiløyper i 
både skog- og fjellterreng. Sommerstid er fjellet tilgjengelig både på sykkel, til fots eller på 
hesteryggen. Området er velegnet for tursykling. Det arbeides kontinuerlig med å 
opprettholde og bedre fisket i fjellvannene. 

 

  

Peter Kirk fortalte om 
Nordseters historie 

Etter foredraget ble det servert enkel buffé med varmretter, dessert og kaffe/te. Det så ut 
som om at det ble satte stor pris på så vel mat som drikke. Vi la bl.a. merke til at det var 
mange som forsynte seg med rømmegrøt både to og tre ganger. Dette er en sjelden kost for 
de fleste av oss, men du verden som det smakte. 

 

  

Noen står i kø for å hente varmmat, mens andre venter. 

  



  

Noen har rukket å hente mat og begynt å spise.                      Kake- og dessertbordet 

  

Etter servering fortalte Einar litt om høstens ordinære medlemsmøter. Videre anbefalte han 
alle å ta en titt på   Nettavisens hovedside - hvor det er tatt inn en god del innlegg som er av 
interesse for oss – i tillegg til Lillehammer TPs egen side med lokalstoff. (Den siden du er 
inne på nå). Ella orienterte om høstens turer til  Holmenkollen og  Kunstindustrimusset 23. 
august. Til slutt ønsket Einar alle en god sommerferie og alle velkommen til de ordinære 
medlemsmøter, første gang 20. september. 

Før vi dro ned til byen igjen, var det mange som benyttet anledningen til å ta en tur på 
verandaen for å snakke med kjente, eller bare nyte det gode været. 

Nedenfor er noen bilder som viser deltakerne utenfor hotellet. 

    

      

http://www.telepensjonistene.no/
http://www.holmenkollen.com/
http://www.nasjonalmuseet.no/no/museumsbygninger/kunstindustrimuseet/


      

  

 

Landetjern i ettermiddagssol  (Vi så ørreten vake) 

  

 Tekst og bilder: Einar Laugen 

 


