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Exit Shtokman: 17 års beiling førte ikke frem for Hydro og Statoil. Lost in space: Hva
står egentlig skrevet i hotellstjernene? Portrettet: Fredssentersjef Bente Erichsen
likte seg svært dårlig i manesjen med Trond Giske.

Hvitt porselen, blå himmel:
I Yellowstone Club World skal en
norskamerikansk tømmerhandler
servere ekstremluksus til
verdens aller rikeste.
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Luksuskluubbsjefen
Den norskættede mangemilliardæren Tim Blixseth startet
med to tomme hender og tre esler. Nå er rock ‘n’ rollrepublikaneren diktator i verdens mest eksklusive klubb:
Yellowstone Club World.
Eskil Engdal ogGunnar Bløndal, Rancho Mirage/San Diego, California
AN JEG LANDE PRIVATjeten på Toten? På Lena?
spurte Tim Blixseth (56).
– Tvilsomt, svarte jeg.
– Vår gamle familiegård
ligger på en høyde over
Mjøsa og har ligget der siden 1200-tallet. Min
søster har akkurat besøkt den. I’m gonna buy
it, sa Blixseth.
Dagen var blank og skinnende som RollsRoycen som sto utenfor Tim Blixseths villa i
Rancho Mirage i California. På veggen på kontoret hang Fortune-listen over USAs rikeste i
glass og ramme. Med en formue på 1,2 milliarder dollar var Tim Blixseth nummer 322 på
listen.
– Det er bare såvidt jeg er inne på listen. Jeg
har klatret litt i år.
Det eneste skåret i gleden var det pjuskete,
brune gresset på den private 18 hulls golfbanen. På grunn av heten og tørken måtte gresset skiftes hvert år. Det kostet 250.000 dollar.
Det så ikke ut til å bekymre Tim Blixseth.
De siste månedene hadde Tim Blixseth vært
på en handlerunde helt hinsides. Han hadde
kjøpt en ranch i Wyoming, en strand på Turks
and Caicos, middelalderslottet Chateau de Farcheville utenfor Paris, en golfbane ved St. Andrews i Skottland, sin andre yacht og åtte kvadratkilometer strand, regnskog og resort i Mexico. Fra før eide han tre privatfly, et privat golfog skianlegg i Montana og et stort stykke ørken i
Palm Springs. Fra 2008 skal eiendommene, flyene og yachtene tilsammen utgjøre Yellowstone Club World – verdens mest eksklusive, private ferieklubb. Et timeshare for 150 milliardærer. Medlemskapet koster 1,5 millioner dollar
for de 25 første, de 25 siste må betale ti millioner
dollar. For den prisen får klubben av verdens rikeste familier ubegrenset tilgang til den beste
puddersnøen, de beste golfbanene, de beste
hestene og det beste fluefisket i verden.
– De andre private klubbene reklamerer
med at de har en fin strand. Vi eier stranden,
sier Blixseth.
Tim Blixseth bestemmer enerådig hvem
han vil ha som medlemmer til det han kaller
de ti fineste destinasjonene i verden. Et av feriestedene kalles bare «hysj-hysj-stedet». Stedet skal være hemmelig for alle andre enn
medlemmene. Fortsatt mangler han noen.
– Finnes det noe downtown Oslo?
– Neppe.
– Min far het forresten Olaf Manfred Blixseth. Han emigrerte fra Toten, sa Blixseth.

K

-

NESTEN UTE AV SKOGEN.Milliardær Tim Blixseth bygde formuen sin av tømmer. Nå har han bare ti prosent av verdiene sine i skogdrift. Resten er plassert i fast eiendom. I ørkenen i Rancho Mirag e i California har han og kona Edra bygd sitt private paradis.

Sekten. Olaf Manfred Blixseth var en lutfattig
og uføretrygdet prest i en sekt i småbyen Roseburg i staten Oregon.
– Han tilhørte en sekt med 67 medlemmer
som hadde den vanvittige oppfatningen at de
var de eneste menneskene på jorden som skulle komme til himmelen. Vi levde et ganske isolert liv, vi hadde ikke tv, fikk ikke gå på skoledans og visste i hele tatt lite om verdenen utenfor sekten. Så fikk min far en febersykdom og
ble uføretrygdet. Vi hadde ikke mye å leve av,
sier Blixseth.
Han tar en penn og tegner en gammel transistorradio.
– Denne ble flukten min. Om kveldene lå jeg
med øreplugger og hørte på musikk. Det kom
en annen verden ut av radioen. Ordentlig rock
‘n’ roll. Det var da jeg bestemte meg for å bli
musiker. Songwriter, sier han.
I 1968, etter ha tilbragt to timer på college,
skaffet Blixseth seg en gammel Mazda og begynte å pendle til Hollywood for å gjøre karriere som musiker. Det gikk dårlig. Han kunne
ikke lese noter, noe de fleste i musikkmiljøet i
Hollywood mente var et alvorlig handikap. I
dag eier han plateselskapet Friday Records i
Nashville.
– Jeg satser på de musikerne jeg tror på selv.
En dag skal jeg bevise at Forbes tok feil da det
skrev at jeg var en mislykket songwriter, sier
han.
Lukten av penger. En dag hjemme i Oregon
kom han over tre esler som var til salgs for 75
dollar. Noen dager senere solgte han eslene for
225 dollar. Blixseth hadde fått ferten av lettjente penger. Med den lettjente eselformuen
pluss 775 dollar i sparepenger begynte han å se
etter nye investeringsobjekter. I lokalavisen så
han at en teig med skog var til salgs for 90.000
dollar. Blixseth reiste ut til eieren og sa han ville kjøpe skogen på kreditt. Han fikk et ja og 30
dagers betalingsfrist. Samme dag oppsøkte
han Roseburgs største eiendomsbesitter og
solgte skogen for 140.000 dollar. Da Tim Blixseth kom hjem med pengene, trodde faren
han hadde ranet en bank.
Tim Blixseth så ikke skogen for bare tømmer og fortsatte å kjøpe skogseiendommer på
kreditt. I et rasende tempo.
– Jeg skapte hele formuen på tømmer. Men
jeg var nye den gutten i gata, så jeg ble hele tiden forsøkt presset ut. Det var alltid noen som
bød høyere enn meg for å holde meg ute. Men
de klarte det ikke.
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SUVENIRER.På eiendommen i Rancho Mirage (over og til venstre) omgir Tim Blixseth og kona Edra seg med et femtitall tjenere,
gartnere og sikkerhetsvakter. Han har han også investert 40 millioner dollar i en 18 hulls golfbane. På reisene for å finne verdens
beste feriedestinasjoner, har Blixseth også rukket å kjøpe med seg noen suvenirer hjem.

➜

På slutten av 70-tallet var han blitt eier av
flere sagbruk, han var god for flere hundre
millioner dollar og var blitt høy på pæra. Så
kom stormen. Tømmermarkedet falt med 90
prosent. Blixseth gikk konkurs.
Skuddsikker. – Blakk er blakk, og det er en
ganske dårlig følelse. Jeg kom fra fattigdom,
gjorde suksess og returnerte til fattigdommen. Men egentlig var dette det beste som
hadde skjedd meg, jeg hadde så mye penger at
jeg begynte å bli bråkjekk, skjødesløs og trodde jeg var usårbar. Jeg var skuddsikker. Men
når markedet faller med 90 prosent, hjelper
det lite at du er smart. Du skal ha helvetes dype
lommer for å klare deg. Mange store formuer
gikk tapt det året, men man må ikke glemme
at man er født blakk og dør blakk, sier han.
På slutten av 90-tallet var han tilbake på listen over Amerikas rikeste. Han hadde drømt
den amerikanske drømmen to ganger, bare
avbrutt av et lite mareritt.
– Vellykkede forretningsfolk som har en helt
vanlig bakgrunn, prøver ofte å skjule den. Later som de alltid har hatt en milliard dollar. Jeg
har vært både rik og fattig. Rik er bedre. Hvis
jeg hadde gått konkurs i dag, ville det ikke vært
slutten på tilværelsen. Jeg ville vært lykkelig
uansett.
– Lett å si når man har en milliard dollar.
– Du har et poeng. Det er noen som sier jeg
er full av shit. Jeg tror de har rett.
– Du prøver å skape et inntrykk av at du

Alkohol og penger
kan ha den samme
virkningen. Er du
en idiot fra før, blir
du uutholdelig når
du drikker. Sånn
kan det være med
penger også

helst liker å henge på cowboy-barer og snakke
med «vanlige» folk i baren.
– Jeg har kledd meg pent i dag, vanligvis går
jeg rundt i t-skjorte. Det er mye mer moro å
omgås vanlige folk. I noen intervjuer kan det
virke som om jeg hater rikfolk. Det er ikke riktig, dem jeg hater, er uforskammede folk. Jeg
hater tullinger. Vi har hatt folk på Yellowstone
Club som har blåst seg opp overfor de ansatte
og gått for langt. Da sier jeg fra. Alkohol og
penger kan ha den samme virkningen, det kan
få frem det verste i folk. Er du en idiot fra før,
blir du uutholdelig når du drikker. Sånn kan
det være med penger også. Mitt mål har aldri
vært å bli styrtrik. Det eneste målet jeg hadde,
var å ikke være fattig.
Blixseth reiste seg og gikk i retning av villaen. Villaen i åsen over Palm Springs var tung
av mahogni, brautende antikviteter, ornamenter, takmalerier, ekte og kopierte renessansemalerier. Litt som om Finn Sandmæl
hadde innredet Det sixtinske kapell.
På et av bordene sto et bilde av Blixseth sammen med tidligere president Gerald Ford. Et
annet med tidligere visepresident Dan Quayle, som er styremedlem i Yellowstone Club.
Blixseth har donert små formuer til det republikanske partiet og støttet Arnold Schwarzeneggers valgkamp. Fra utsiden kan det virke
som han har et identitetsproblem. Rock ‘n’ roller og konservativ republikaner. Han vil være
styrtrik og mannen i gata. Han har Donald
Trumps selvsikkerhet og Jack Nicholsons glis.

Han er mannen som vil hjelpe de fattige og
gjøre livet lettere for den lille klubben av klodens rikeste. Han vil gjerne reise til månen,
men vil fremstå som jordnær.
– Jeg er lei av politikere. Det er noe som skjer
med dem når de får parkeringsplass med eget
navneskilt. Da begynner de virkelig å tro at de
var annerledes allerede som barn. I stedet for å
støtte politikere, har jeg begynt å gi penger til
dem som trenger det.
– Fornøyd med Schwarzenegger?
– Han har klart seg ok. Han overtok en økonomi som var på vei oppover. Da er det ikke så
vanskelig.
– Hvordan kom ideen med Yellowstone
Club World.
– Jeg gikk på tungt dop. Nei, det var en spøk ...
Privat pudder. Yellowstone Club World startet
egentlig som Tim Blixseths hytte. På slutten av
90-tallet skaffet han seg noen tusen mål tomt i
Big Sky, Montana, bygde en golfbane og installerte et par skiheiser for familien. Da det etterhvert kom mye venner på besøk, begynte han å
se det kommersielle potensialet i hyttetomten.
Han bygde åtte skiheiser, et par, tre store
klubbhus og inviterte venner og bekjente til å
bygge egne hus. Kravet var at de investerte
mellom to millioner og tre millioner dollar i
sine egne hytter og at de betalte 250.000 dollar
i medlemsavgift. Nabotomtene tilhørte Ted
Turner og Malcolm Forbes-farmen. Forbes
hadde solgt hele herligheten til en domme-

MEKTIGE VENNER.I spisestuen (over) og baren (over til høyre) har
Blixseth bevertet mang en ekspresident og toppolitiker.

dagssekt som bygde en underjordisk by med
eget forsvarsverk bestående av maskinpistoler
og hermetikk. Da den utlyste dommedagen
ikke åpenbarte seg og sekten gikk i oppløsning,
kjøpte Blixseth anleggsmaskinene deres for å
bygge Yellowstone Club.
Tim Blixseth avgjorde hvem som skulle få
bli medlemmer.
– De fleste suksessrike private klubber drives på den måten. Én person bestemmer.
Mottoet for klubben var «Check your ego at
the door». Yellowstone skulle være et eksklusivt familiested uten heiskøer og altfor høy sigarføring. I milliardærkretser verserer det et
rykte om at Blixseth lukket døren for Oraclegründer Larry Ellison, da han mente han var
for storsnutet.
Tim Blixseth smiler og ser i bordplaten.
– Jeg har hørt den historien, Vi har sagt nei
takk til ganske store sjekker fra folk vi ikke ønsker som medlemmer. Bill Gates er medlem.
Han er en fin mann, en som virkelig ønsker å
skape forandring med pengene sine.
Etter suksessen med Montana, ville Blixseth gi klubbmedlemmene et bredere tilbud,
gjøre klubben til et internasjonalt konsept. I
hele sommer har syv fast ansatte piloter fløyet
ham rundt om i verden for å finne de feteste feriestedene som kan kjøpes for penger. Responsen var overveldende. Dagen etter at nyheten om Yellowstone Club World ble lansert i
avisen Wall Street Journal, hadde klubbens
hjemmeside 300.000 besøkere.
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GLADE I SJEFEN.David Roch (bak fra venstre), Vince Cislo, kaptein Charlie Johnson, Gory Hallas, Sebastian Cooke, Sahar
Afsher (foran fra venstre), Tony-Leanne Butler og Kelly Brannon er mannskap på Blixseths yacht «Piano Bar». Fra 2008
kommer de til å servere de virkelig store fiskene.

I DETALJENE.Så
fort noen av
yachtens gjester
har vært på toalettet, blir toalettrullkanten brettet
slik.
➜

Alle slott og eiendommer er kjøpt kontant
av Blixseth selv.
– Det jeg har gjort i aksjemarkedet, har vært
lite glamorøst. Jeg vil ikke investere i noe andre
har kontroll over og er fornøyd med å ha endel
penger i banken. Det som er fint med å kjøpe
skog, er at den ikke motsier deg, sier han.
– Det som ofte skjer med folk med mye
penger, er at de vil ha berømmelse også. Da
kjøper de seg hester eller et fotballag. Jeg har
vært smart nok til ikke å investere i ting som
kan brekke bena eller dø. Takk Gud for at jeg er
den mest anonyme mannen som noengang
har steget ut av et privatfly.
Yellowstone-prosjektet har også gitt Tim
Blixseth en del oppmerksomhet han helst ville
ha unngått. Først fikk han en bot på noen millioner dollar for brudd på miljøvernlovene. «En
komplisert sak,» som han selv sier. Så ble han
saksøkt av en av sine egne medlemmer, Tour de
France-vinneren Greg Le Monde, som mener
Blixseth har snytt ham og krever at han åpner
klubbens regnskapsbøker. Noe Blixseth nekter.
– Greg Le Monde er en interessant skapning. Hvis penger ikke kan løse det, er det ikke
noe problem. Vi møtes i retten.
Heller ikke naboer og miljøvernere i Montana er like begeistret for hvordan Blixseth har
bygd formuen sin.
– Han er kynisk og snauhogger det han
kommer over for å fylle sine egne lommer, sier
en av naboene til klubben i Montana.
Flytende pianobar. Vi snakket om fiske. Blix-

EVIG GNUKKING.Hver morgen klokken åtte
begynte mannskapet å gnikke på «Piano Bar»
(under). Den kunne aldri bli blank nok.

BÅTENS HJERTE.I pianobaren på «Piano Bar» pleier Blixseth å spille
sine egne sanger. – En dag skal jeg bevise at Forbes tok feil da de skrev at
jeg var en mislykket songwriter, sier han.

Det som er fint med å kjøpe skog,
er at den ikke motsier deg

seth hadde akkurat kjøpt en av USAs beste ørretvann, Monster Lake, slik at klubbmedlemmene skulle slippe å svinge fluestangen forgjeves.
– Har du noen dager til overs, kan du ta
yachten, stikke ned til Mexico og fiske, sa Blixseth plutselig.
Av og til har man noen dager til overs. Blixseth ringte skipperen.
– Du får gjester. Snakker du dritt om meg,
har du sparken.
Selv skulle Blixseth komme ned til Cabo San
Lucas med Gulfstream-flyet noen dager senere.
Yachten var den 156 fot lange, italienskbygde «Piano Bar» – en av de to yachtene han stilte til disposisjon for medlemmene i Yellowstone Club. Vanlig leie var 200.000 dollar i uken,
medlemmene slapp unna med halvparten.
«Piano Bar» lå i havnen i San Diego og ventet på været. Kaptein Charlie Johnson ville
ikke gå til havs da han hadde sett konturene av
en tropisk storm på radaren.
– Vi har ikke noe hastverk med å sende båten inn i en stor, jævlig storm, hadde Tim Blixseth sagt.
Skipperen på Blixseths andre yacht, «Tooth
Fairy», hadde akkurat fått sparken. Han hadde seilt Blixseth og gjestene inn i en storm.
På dekk sto det åtte mann store mannskapet
stive som plastsverd i et cocktailbær. Vi var de
eneste gjestene.
– Snart kommer du til å gråte. Du har aldri
smakt så sexy mat, skrøt kokken Tony.

Hun hadde gått gradene hos «the yachties», startet på en 50 fots yacht, så en 75 fots,
så en 100 fots. Hun hadde fått tilbud om å
styre kjøkkenet på Microsoft-milliardær
Paul Allens yacht «Octopussy», men valgte
Blixseth fordi han var mer avslappet, fortalte
hun.
– Han er annerledes. En gang vi hadde fest
ombord, sendte han prompelyder over høyttalerne hver gang en av de fine fruene gikk opp
leideren …
Skipper Johnson hadde styrt skuta for en
rekke Hollywood-stjerner, men mente de fleste var en gjeng «weirdos» og foretrakk milliardær Blixseth.
Sjefstuert Kelly var et vandrende overvåkingskamera.
– Uten at du vet det, vet jeg til enhver tid
hvor du er og hva du trenger. Våre gjester skal
ikke behøve å spørre om noe, sa hun.
Utenfor skrubbet mannskapet teak, vasket
silke, polerte messing og vokset skrog. Det var
en evig gnukking. Grunnen til at yachten het
«Piano Bar», var at det fantes et piano i baren.
Og at det var der Blixseth pleide å underholde
med sine egne komposisjoner, gjerne de to patriotiske balladene han hadde hatt en viss suksess med. Etter 11. september-tragedien skrev
Blixseth sangen «Pray for peace» og ga overskuddet til de rammede familiene. Etter orkanen «Katrina» skrev han balladen «Heart of
America» for soulsangeren Eric Benét. I tillegg til royaltyinntektene, donerte Blixseth
millioner av dollar til ofrene. Etter at Benét ble

skilt fra skuespilleren Halle Berry, var han ofte
å se på «Piano Bar».
To typer tømmermenn. Den tredje dagen
ombord begynte jeg å føle det som i svært
snevre kretser kalles «The law of diminishing
interior space» – jo mer tid du tilbringer ombord på en yacht, jo mindre begynner den å føles. Uansett hvor stor den er.
– Overfarten kan lett bli kjedelig, sa skipper
Charlie.
– Bare hav og ikke så mye å gjøre, fortsatte
han.
For å døyve kjedsomheten, serverte kokken
Tony håndmassert, japansk okse, henrettet på
en så skånsom måte at skrekken ikke hadde
satt seg i kjøttet. Liket var dandert på artisjokkpuré og svøpt i hummerbernaise. Lunsjen, den frittgående kyllingen, var tatt inn om
natten så den skulle slippe å sove ute. Tomatene var sådd med frø som var mer enn 50 år
gamle – fordi tomatene var bedre før. Det var
ikke mulig å be om en tannpirker uten at den
ble servert med en orkidé. Midt i San Diegobukten måtte «Piano Bar» snu. Skipets stabilisatorer hadde gått til helvete.
Stuerten fortalte at tømmerbaron Blixseth
aldri gikk i slips, men at garderoben besto av et
par hundre like Tommy Bahama-skjorter. Alle
avslappede «yachties» hadde Tommy Bahamaskjorter i neddempet Hawaii-stil, mente hun.
Så mikset hun et par Dirty Dry Martinis. Vi visste begge at det fantes to typer tømmermenn.
eskil.engdal@dn.no

FØRSTE UTSKEIELSE.
Stewardess Sahar
Afsher server
frokost. Ryktene
sier at Oraclegründer Larry
Ellison aldri vil få
frokost på «Piano
Bar». Bill Gates,
derimot, er
velkommen.

Se milliardærklubbens reisemål på neste
side
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Milliardærklubbens feriesteder

DYKKEELDORADO.Strandliv på egen øy
ved Turks and Caicos.

ET STYKKE MEXICO.Bungalow- og
strandliv.

bane designet av Tom Weiskopf.

Turks and Caicos

2008:

En privat øy ved karibiske Turks and
Caicos. På resorten finnes det fire
strender, utenfor stranden ligger det
tredje største korallrevet i verden. Residensen inneholder en flere tusen
flasker stor vinkjeller, seks utendørsbassenger, yachthavn, tennisbaner og

Tamarindo

SOM FOR 400 ÅR SIDEN.Skotsk kongeliv.

Golfbanen på denne resorten på den
meksikanske østkysten er kåret til den
tredje beste i verden. Mellom regnskogen og stranden ligger 29 luksuriøse
palapa-hus. Hvert av husene har privat

treningsstudio.

St. Andrews
Her reklamerer Yellowstone Club
World med et «privat kongedømme»
på stedet hvor golfsporten ble født.
Medlemmene skal bo i nybygde steinhytter som skal imitere atmosfæren
slik den var på kysten av Sørøst-Skottland for 400 år siden. En 18 hulls golf-

DER DET STARTET.Medlemskapet i
Yellowstone Club forplikter deg til å oppføre
en hytte som den nest øverst. Nederst er
porten til «klubbområdet» i Montana.

➜

ELLOWSTONE CLUB I Montana er verdens eneste private
ski- og golfklubb. Området er
54 kvadratkilometer stort med en 18
hulls golfbane designet av Tom Weiskopf. Klubben har en 1200 kvadratmeter stort klubbhus, garantert køfrie
skiheiser og muligheter for rafting,
fjellklatring og fluefiske. Medlemskapet er begrenset til 864 personer.
For en inngangspris på mellom 1,5
og ti millioner dollar får 150 av disse
kjøpe seg inn i de ti destinasjonene
som skal utgjøre Yellowstone Club
World. Alle destinasjonene skal stå
klare i

Y

LIVET PÅ PRÆRIEN.Ørretfiske og cowboyliv.

svømmebasseng.

Buffalo Bill Ranch
Ranchen i Wyoming skal gi medlemmene i Yellowstone Club World den
autentiske Vill Vest-følelsen. Ranchen
rommer to private innsjøer, hvor Monster Lake er kjent over hele USA for sitt
kolossale ørretfiske. Når ranchen åpner i 2008, er fisket reservert for

UT MOT HAVET.Yachtliv på USAs øst- eller
vestkyst.

BLANT PALMER OG KAKTUS.Spa, golf og
velvære.

Yellowstone Club World-medlemmer.

Oasis, Palm Springs
Klubben i den kaliforniske ørkenen
inneholder et spa og en 18 hulls golf-

svømmebasseng, spa og gym.

«Piano Bar» og «Tooth Fairy»
Tim Blixseths to 150 fots yachter stilles
til disposisjon for gjestene. «Piano
Bar» befinner seg på USAs vestkyst,
«Tooth Fairy» på østkysten. Tre Gulfstream-fly og syv piloter kan også benyttes av gjestene til å reise mellom

FRANSK EKSTRAVAGANSE.Slottsliv
utenfor Paris.

bane er under bygging.

GETS YOU THERE.Tre privatfly.

Chateau de Farcheville
Middelalderslott utenfor Paris som
den tidligere eieren hadde brukt 14 år
og 100 millioner dollar på å restaurere
da Tim Blixseth kjøpte det. I tillegg til
parkanlegg har slottet et 25 meter

destinasjonene.

?
Den siste av Blixseths «topp ti-destinasjoner» skal være hemmelig for andre enn medlemmene. – Det kan være
en trehytte i Namibia, eller et eller an-m

