
26 telepensjonister på tur til Heidal og Lom 25.08.11 

  

Været var ikke det aller beste – det var vanlig 2011 sommervær – da vi dro fra Lillehammer, 
men det bedret seg etter som vi kom oppover dalen. Da vi kom til vår første stopp, Søre 
Harildstad i Heidal, var det oppholdsvær. På Harildstad ble vi tatt varmt imot av stedets 
vertinne, Liv Mari Harildstad, og fikk en livfull orientering om garden med det karakteristiske 
tunet. Eldste bygningen er fra 1773. Det er fra dette tunet Asbjørnsen og Moe skrev ”De syv 
folene”. Søre Harildstad er en totalfreda gård, og har vært i slekten i mange generasjoner. 
Etter orienteringen ute ble vi bedt inn i gjestestua og traktert med vafler og kaffe. Og det var 
ekte vafler som det sømmer seg en gammel gard. 

   

Fra inngangen til tunet på Søre Harildstad    Astrid Holø i samtale med vertinna på Søre H. 

 
Fra Heidal og Harildstad gikk turen videre opp til Randsverk og via Lemonsjøen til Lom. I 
Lom var førte stopp Fossheim Steinsenter. Der hadde vi vært så heldige å få skaperen av 
sentret, Torgeir T. Garmo, til å gi oss en orientering. Og Garmo er en engasjert person, hans 
tilmålte 15 minutter ble til godt over halvtimen. Men det lot til at det han hadde å fortelle 
fenget, og flere fikk nok opp øynene for at stein ikke er bare gråstein. 

http://runeberg.org/folkeven/126.html
http://runeberg.org/folkeven/126.html


 

  

  

  

  

  

  

Randi og Knut ved 
inngangen 

til Fossheim 
Steinsenter 

Etter en liten rusletur rundt på Fossbergom med bl.a. et besøk på det kjente Bakeriet i Lom 
og kjøp av ferske brød gikk turen til Nordgard Aukrust. Her ble vi mottatt av eieren Ola 
Aukrust som først ga oss en orientering om garden og driften der. Nordgard Aukrust drives 
økologisk og er spesielt kjent for sin produksjon av et stort antall forskjellige urter. Garden er 
fødeplassen til forfatteren Olav Aukrust og til Lars Aukrust, som var far til Kjell Aukrust. Vi fikk 
presentert et fint kulturprogram der Ola fortalte om kjente personer som har reist gjennom 
Lom og Bøverdalen, og to av Ola sine barn, den yngste bare sju år, underholdt oss med 
pianospill og Gjendines bånsull. Et solid måltid fra en buffet med et rikt utvalg av gardens 
produkter avsluttet besøket vårt på Nordre Aukrust. Nå gjekk turen ned Ottadalen tilbake til 
Lillehammer, og det var en godt fornøyd gjeng som gikk av bussen etter en lang tur.  

De 3 bildene nedenfor er fra Nordgard Aukrust 



      

Fra hagen                                     
                  

Astrid og Turid beundrer 
urtehagen 

 Egil har inspisert   
ringblomståkeren 

  

Nå gjekk turen ned Ottadalen tilbake til Lillehammer, og det var en godt fornøyd gjeng som 
gikk av bussen etter en lang tur. 

   

Tekst og bilder: Helge Tordhol 

 


