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Skiheisen
- de første tjue årene

I 1951 drøftet hotellene Gausdal og Skeikampen om de skulle gå 
sammen om en skiheis, men Agnes Berle som var hotelleier på 

Skeikampen Høyfjellshotell på den tiden likte ikke tanken, hun var 
redd heisanlegget ville skjemme Skeikampens profil, hun hadde sitt 

spesielle forhold til den gamle kjempen. 

Imidlertid tok neste eier Alf-Chr. 
Anderssen opp igjen ideen og fikk dannet 
AS Skeiheisen med Winge, Skeikampen 
og Gausdal som aksjonærer. Den første 
heisen sto klar til jul 1958, men på grunn 
av ekstrem snømangel kom den ikke i 
gang før i februar året etter.

Heisen startet rett nedenfor kafébygget 
Ski In Bar og hadde en lengde på 900 
meter, et fall på 250 meter, og den kunne 
frakte 250 personer i timen. Om som-
meren ble skitrekket omgjort til stolheis 
med en kapasitet på 100 personer i timen. 
Kafébygget kom på plass i 1960, og i 1963 

ble heisen forlenget med tre master, slik at 
den ble 1100 meter lang og høydeforskjel-
len 300 meter.

I 1970 ble maskineriet  skiftet ut og kapasi-
teten økte til 600 personer i timen. 

I 1973 bygget Gausdal Høyfjellshotell 
sin egen heis fra hotellet og 600 meter 
oppover mot Skeikampen. Den skapte 
lett forbindelse til den ”store heisen”, slik 
at man kunne kjøre rett ut fra på Gausdal 
og helt opp på kampen. Heisen kunne ta 
500 personer i timen. I forbindelse med 
denne heisen ble det bygget skiservice og 

butikk, og det hele ble i 1974 overtatt av et 
eget aksjeselskap, Gausdal Skiservice AS. 
Dermed ble all skiservice som heiskjøring, 
utleie, montering og salg av ski og støvler 
samt salg av utstyr og skismurning samlet 
på et sted.  

I 1976 ble det gamle heisanlegget tatt ned 
og skiftet ut med en enda større heis som 
skulle stå klar til vintersesongen 1976-77. 
Mastene ble dimensjonert for å kunne ta 
to heiser parallelt, og med tvilllingheisen 
i funksjon ble totalkapasiteten 1600 per-
soner.

Av Åse Kari Gravråk

VISSTE DU AT
I januar 1939 hadde norgeseliten slalåmkon-
kurranse på Skeikampen, under krigen hadde 
tyskerne sine samlinger der, og etter krigen var 
det flere renn. 

Den norske filmen ”Fjolls til fjells” (1957) ble tatt 
opp rundt Skeikampen Høyfjellshotell  og viste 
bl.a. Marius Eriksen i vilter og elegant fart i uen-
delige utforkjøringer og sprelsk skiakrobatikk. 
Filmen bidro til at interessen for utfor og slalåm 
våknet i bygda og filmen var god reklame for 
hotellene på Skeikampen.

Like etter at heisen kom i gang tok Gausdal 
Idrettslag på seg årlige arrangement av nasjo-
nale alpinkonkurranser,  og i 1968 ble verdens-
mesterskapet for militære alpinøvelser lagt 
til Skeikampen. Interessen for alpinsport var 
nå på topp. I tillegg til hotellgjestene var det 
et sterkt innslag av gausdøler, men også fra 
Gudbrandsdalen, Lillehammer og Mjøstraktene 
reiste ungdommer og familier til Skei hver lør-
dag og søndag. 

I 1971 ble den første prepareringsmaskinen 
anskaffet til kr. 125.000,-  Alpinanlegget ble nå 
komplett med nedfartsløyper som ble skikkelig 
preparert. Anskaffelsen medførte at sesongen 
kunne begynne tidligere og slutte senere.

Kilde: Ivar B. Blekastad ”125 år under 
Skeikampen” (2001)

HISTORISK TILBAKEBLIKK:

”Stor-heisen” 
på 60-tallet

”Tallerkenheisen” 
på 70-tallet
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