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For det begynte med kaffeservering i 
1952. Det var den gang det var gammel-
dags seter med fjøs, utedo og kyr som 
beita utenfor. Men ettersom gjestetrafik-
ken økte var det en dårlig kombinasjon 
å ha fjøset vegg i vegg med kaffeserve-
ringa(!) Fjøset ble flytta, trafikken økte år 
etter år, og snart var det servering både 
sommer og vinter. 

Parkering
- Noen hopp videre frem i tid, på slutten av 
femtitallet da skiheisen også ble bygget, 
begynte det å bli manko på parkerings-
plasser utpå her. Løsningen ble å rydde 
seterlykkja med bulldoser så bilene skulle 
få plass. Da begynte vi også å kreve par-
keringsavgift, forteller Terje som tok over 
Segalstad Seter i 1975. - Og jeg husker 
godt som guttunge at det en gang var 
seksten busser på en gang her en påske, 
det måtte være på begynnelsen av 60-tal-
let, busser fra Gausdal og Lillehammer. 
Det var så trangt utpå her at det nesten 
ikke var plass til å gå i mellom.

Mjølk og brød
- Så vart det butikk i 1980, det begynte 
inne i lokalet her. Men mer kaos har det 
vel ikke vært her verken før eller senere. 
Alle skulle ha mjølk og brød. Haha! Folk 
stod i kø langt ute på gardsplassen her 
og sendte brødkorgene inn. Ja det var 
skikkelig kaos. Vi bestemte fort at vi måtte 
bygge på. Jeg drev butikken sjøl frem til 
2011, men etter det har lokalene blitt leid 
ut til andre drivere. Det var jo ikke bare 
matbutikk som ble bygget, men etter 
hvert ble det både pianobar, golfbutikk og 
Blåtimen gave- og interiør.

Camping, vekst og utvikling
Terje minnes at den første campingvogna 
kom hit allerede i 1964, og han mener 
bestemt at Segalstad Seter var en av de 
første vintercampingplassene i landet. Den 
gangen var det ikke strøm og sanitær-
anlegg, men gassfyring og utedo gjorde 
susen. Vann måtte hentes inne på kaféen. 
- For trafikken sin del så er det helt klart 
at campingvirksomheten har dradd mye 
folk og bidratt til utvikling og vekst for vår 
destinasjon. Vi har bygget opp rundt dette, 
hytter og utleieenheter har kommet til, 
og det har økt kundetrafikken i  butikken. 
Dette kommer til gode for alle som driver 
næring her, og samarbeidet har vært godt.

Toppløse damer fikk kalddusj
- Noen morsomme episoder har det blitt i 
årenes løp, vet ikke om denne egner seg 
på trykk, men det var en gang her at et 
par damer hadde gravd seg  halvveis ned 
i en snøhule for å ligge å sole seg fint og 
lunt i eftassola en påskedag. Jeg skulle 
brøyte, og jeg så ingen da jeg kom kjø-
rende med snøfreseren, og snøføyka sto 
høyt som den pleier, og da hører jeg plut-
selig noen hysteriske hyl og ser to topp-
løse damer som løper vettskremt bortover 
plassen! Haha! Ja de fikk seg en skikkelig 
kalddusj, men det gikk visst bra. 

Ho bare ”bles i nåsån”
- En helt annen episode som ikke var 
fullt så morsom skjedde en gang da ei 
dame hadde lagt ut på skitur alene og 
ble meldt savnet. Det var veldig dårlig 
vær og dårlig føre. Vi var flere som kjørte 
avgårde på scootere og vi leita hele natta, 
og dagen etter fant vi ho heldigvis i ei 
hytte så dama var i fin form. Men det som 
skjedde da vi kom inn i hytta var at ho 

bare ”bles i nåsån” og vart irritert da ho 
skjønte vi hadde vært ute hele natta for å 
finne henne. Ho skjønte ikke alvoret i det 
hele tatt, og det er klart at da ble vi gan-
ske oppgitt. - Det var faktisk slik, det har 
bedra seg litt i de seinere år,  men spesielt 
danskene kunne vise lite respekt for vær 
og føre. De kunne legge ut på tur uten lue 
og votter og med dårlig utstyr. Det virka 
nesten slik at jo dårligere været var, jo mer 
stas var det å legge ut på tur. Men det har 
som sagt bedra seg.

80 campingvogner i vinter
Denne vinteren er det ca. åtti campingvog-
ner på Segalstad Seter. Men når somme-
ren kommer er det golfen som overtar en 
del av plassen, og da må de som ikke har 
helårsplass ”flytte ut”. Det er venteliste for 
å få helårsplass, for det er tungvint å kjøre 
frem og tilbake et par ganger i året med 
vogn, tilbygg, utstyr og møblement. 
Antall vogner har for øvrig gått mye ned 
siden storhetstida rundt 1970-80, nå er det 
flere som velger hytter og leiligheter.

Døgnkontinuerlig vakt
Nå har Terje leid ut alt innomhus og driver 
”bare” campingplassen i tillegg til snøbrøy-
ting, vaktmestertjenester i alle hus + litt 
servicetjenester. Han gjør alt sjøl.
- Det er nok å gjøre, men det var mer 
hektisk før da det var både servering, mat-
butikken, snøbrøyting, scooterkjøring, og 
campingen i tillegg. 

Det er kanskje unødvendig å nevne at han 
bor på Skei, for her kreves jobben døgn-
kontinuerlig vakt, beredskapen må være 
på plass. Og da spiller det ingen rolle om 
Terje Seielstad egentlig – etter alderen å 
dømme - skulle vært pensjonist.

Terje Seielstad, det er han som egentlig er Segalstad Seter, han 
er der alltid, og hvis du ikke ser han så er han rett rundt hjør-
net. Selv om dagen er tettpakket med snøbrøyting og arbeids-
oppgaver tok han seg tid til tid til å fortelle om hvordan han 
har opplevd utviklingen på denne ”setra”.

Segalstad Seter 
- Terje han heter
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