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Fra Blihovdsetra
til Skei Seter

Da Arve Gudbrand Blihovde, eller Gudbrand som han kalles, rev 
setra for å bygge fire store utleiehytter i 1997, var ikke utleie noe 

nytt fenomen på Blihovdsetra. Foreldrene hans, Astrid og Thorleif, la 
grunnlaget for utleie allerede på sekstitallet da de leide ut setra 

til harejegere mange år på rad. 

HISTORISK TILBAKEBLIKK:

- Jeg tok over garden tidlig på åttitallet og 
bestemte at jeg etter hvert ville rive setra 
og bygge nytt for utleie. Jeg så mulighet 
for å tjene mer på turister enn på ku, hum-

rer Gudbrand mens han serverer nystekte 
vafler som moder´n Astrid i nabohuset har 
stekt. Han forteller videre at han impor-
terte massivt tømmer fra St. Petersburg 

og byggingen ble påbegynt i 1997.  Tre år 
senere stod fire storhytter klare for utleie 
på seterlykkja.

Av Åse Kari Gravråk
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FAKTA
1668: Nørstvoll hadde seter på Skei, og 
Blihovdsetra er den gamle Nørstvollsetra.

1794: Nørstvoll og Kankerud bytter setre på Skei.
1880: Anders Kankerud selger setra til Jon  
Blihovde for kr 992.

1917: Arvingene etter Jon Blihovde selger setra 
til Oluf. Chr. Wulfsberg for kr 8000. (Wulfsberg      
kjøper også Skei ysteri og Svingvold ysteri).

1921: Wulfsberg selger setra til Gunnar Blihovde 
for kr 17500.

1934: Nedturen kom i de vanskelige 30-åra. Setra 
blir solgt på tvangsauksjon. Østre Gausdal Nordre 
Innkjøpslag fikk skjøte på setra året etter for kr 
2400, og de solgte setra videre til Paul Sveen for 
kr 5600.

1940: Paul Sveen solgte setra for kr 5600 til 
Thorleif Blihovde, og setra hørte på nytt til garden 
Blihovde.

1960: På 60-tallet begynner Thorleif og kona 
Astrid å leie ut setra til harejegere.

1980: Sønnen Arve Gudbrand overtar garden tid-
lig på 80-tallet, men det er fortsatt foreldrene som 
har setra og driver utleie til jegere.

1997: Arve Gudbrand river den gamle setra og 
bygger fire store utleiehytter som i dag er Skei 
seter.

Klide 1668-1940): Boka ”Nordfjellet, setertrakter i 
Gausdal i endring” av Jarle Bye.
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Hvordan gikk egentlig oppstarten, 
og hvordan opplever du utleiemar-
kedet i dag? 
- Det var en knallbra start og det har holdt 
seg stabilt. Du kan si det slik at antall 
turister økte i takt med at antall kyr gikk 
ned, så det var et riktig valg! Han fortel-
ler videre at de beste månedene er fra 
september til april, og for det meste er det 
vennegjenger og familier som leier. Noen 
skiklubber i november og desember, 
mens i januar og februar er det bra med 
dansker.  Sommeren er stille. Men det er 
faktisk minst 80% gjenkjøp, kanskje mer, 
noe som er en stor fordel. - Da veit dem 
hvordan alt fungerer og hvor sikringsska-
pet er. Det betyr at jeg trygt kan dra på 
jakt den helga! 

Hvordan tror du utviklingen på Skei 
blir fremover?
- Når Skistadion blir ferdig og det blir asfal-
tert der, er det flere skigrupper som sier at 
de vil komme tilbake på sommeren og da 
blir det fullt kjør. Vi får håpe at de snart får 
finansieringen på plass, det vil bli et stort 
løft for Skei.
- Og jeg har inntrykk av at turisttrafikken 
vil fortsett å øke. Selv om mange bygger 
egne hytter så er det stadig flere som 
kommer hit for å leie. En av grunnene er 
nok at Skei er gode på markedsføring, 
men jeg vil spesielt nevne at personer 
som Heidi Weng, Pølsa Pettersen, Astri 
Uhrenholdt Jakobsen og Tarjei Bø og Vår 
Staude er viktige bidragsytere.  Og ikke 
minst vår egen lokale Balle Hagen. 

Vi er nødt for å følge med
- Flere leiligheter vil dra mer folk. Vi er i 
2017 og ikke 1980. Verden forandrer seg 
og vi må følge med. Vi må  for all del høre 
på dem som jobber i bransjen, de vet hvor 
skoen trykker, og vi må høre på de som vil 
bygge hytter i dag og ikke de som bygget 
for tretti år siden. Trender og behov for-
andrer seg også til fjells. Vi er ferdig med 
bonderomantikken, mener Gudbrand. 
Han fortsetter engasjert, ser rett på meg 
og spør: - Er det rart at ikke hyttefolk vil 
ha sauemøkk på hyttetomta si som de 
har betalt en eller to millioner for? Hvilken 
gårdbruker vil ha møkk på sin gardsplass? 

Ingen. Og her er grunneierne på Skei fak-
tisk enig, det bør ikke være noe problem 
å gjerde inn tomta så sant visse forutset-
ninger er til stede og regler blir fulgt,  men 
her er det kommunen som går i mot og 
det er synd. 

Tilbake til markedsføring av Skei, 
hva gjør du selv for å markedsføre 
Skei Seter?
- Min egen markedsføring  kunne helt klart 
vært bedre, men jeg har gjester nok og 
jeg rekker ikke mer. Modern må jo rekke 
å vaske også. Modern er altså Astrid på 
84 år som bor i nabohuset på garden. 
Gudbrand forteller at hun fikk vaskejobben 
i fjor høst og holdt det gående hele vinte-
ren. Astrid som hadde vært både stiv og 
støl ble i mye bedre fysisk form.

- Neida, men jeg har vel ei nettside, ler 
han. Han er ikke direkte oppdatert - eller 
rettere sagt opptatt av - sosiale medier. 
Men han ler det hele bort og samtalen 
går plutselig over på et helt annet tema, 
nemlig bilder av kongelige på do i gamle 
dager og danske Dronning Margrethe av 
Danmark som ble utnevnt som æresgaus-
døl i 1995. 

Atom Vinter og æresgausdøl
Og her er vi inne på noe. Gudbrand ble 
jo selv - sammen med sin kaldblodshest 
Atom Vinter - kåret til æresgausdøl i 1990. 
Historien er kjent for mange, men for å ta 
en kortversjon var Gudbrand både eier, 
oppdretter, trener og kusk. Atom Vinter 
vant langt over hundre seire og innkas-
serte den ene millionen etter den andre 
på travbanen på åtti og nittitallet.  Et av 
kriteriene for å bli kåret som æresgausdøl 
var at prisvinneren skulle ha gjort bygda 
kjent ”synna Føyllbu og norda Skei”.  Det 
betyr at selv om Gudbrand ikke er ”helt 
med” på sosiale medier - så har han defi-
nitivt utmerket seg markedsmessig og på 
en positiv måte for Gausdal kommune. 

Du har prøvd å selge Skei Seter, 
hvorfor?
- Jeg er ingen ungdom lenger, og ingen 
av ungene vil overta, det er grunnen. Men 

når det er sagt så trives jeg godt med 
denne utleie-virksomheten selv om det 
hadde vært fint og vært pensjonist på 
heltid. Før var jeg ung og sprek , men det 
er litt forskjell nå. Må ta innover seg at ting 
forandrer seg, ellers blir det vanskelig.

I tillegg til utleie av Skei Seter og klar-
gjøring av flere hyttetomter på Skei, er 
det også noe helt annet som vil oppta 
Gudbrand fremover. Hjemme på garden 
Blihovde har han kjøpt to nye hester som 
han vil trene og konkurrere med på trav-
banen til våren. Var det noen som nevnte 
pensjonisttilværelse?

”Modern” Astrid (84) og sønnen Gudbrand er 
et godt team. Han leier ut og hun vasker etter 
gjestene.
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Thorleif og Astrid utenfor setra i 1952. Blihovdsetra 1963


