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Matkroken, som inngår 
i Coop-konsernet, flytter inn 
i nyoppussede lokaler på 
Segalstad seter i slutten av 
januar. Her skal Vanessa 
Seielstad (31) ha ansvaret for 
driften, og nå ser hun frem til 
å flytte hjem til fjells med sam-
boer og to barn.

Av Åse Kari Gravråk

– Jeg gleder meg veldig til oppstart, og 
jeg er opptatt av at Matkroken skal bli 

en fin fjellbutikk med et vareutvalg som 
passer for hyttefolket. 
Butikken skal skille seg litt ut fra de 
vanlige matbutikkene i byen.

Hektisk jobb i Oslo
Vanessa har bodd på Lørenskog siden 
2010, og de siste sju årene har hun 
jobbet i Oslo som varefremmer og kun-
dekonsulent i Pierre Robert. En hektisk 
jobb med mye reising og ansvar for 122 
butikker. 
– Jeg har jobba i Oslo sentrum i mange 
år, og nå jføler jeg at det skal bli greit å 
lande litt. I forhold til bylivet er det mer 
harmonisk på Skei, og jeg hører jo 
hjemme på fjellet, sier Vanessa. 

Vokste opp på Skeikampen
Hun ble født i Colombia i 1989, og 2 ½ 
år senere ble hun adoptert til Kari og 
Terje Seielstad. På Skeikampen vokste 
hun opp sammen med foreldrene og 
broren Lars Alberto, pluss turister, 
hyttefolk, kafégjester og skiløpere. 
Hun ble med andre ord tidlig kjent med 
turistnæringen, og hun var ikke gamle 
jenta da hun begynte å hjelpe mor og far 
i butikken og kaféen på Segalstad seter.

– Jeg har vokst opp i turistnæringen 
og føler meg trygg på hva jeg går til, 
sier Vanessa Seielstad. Og det skal bli 
godt å  komme hjem.

Anne Hoel har drevet 
Blåtimen gave- og interiør-
butikk siden 2006. I lokalene 
på Segalstad seter har hun 
lagt vekt på en landhandlerstil, 
her er alt fra tøfler, raske briller 
og servietter til bålpanne 
og turutstyr. 

Av Åse Kari Gravråk

Stearinlys, lykter, puter og servise. 
Julenisser, stjerner, reinsdyr og saue-
skinn. – Det vi selger ekstra mye av er 
lamper og lampeskjermer, ellers går det 
litt av alt av det som trengs i ei hytte på 
fjellet, sier Anne.

Lørdags- og helgeåpent
Anne Hoel har hytte på Skeikampen, 
men bor i Oslo. Hun har ansatt bygde-
folk i butikken da hun ikke har mulighet 
til å være der hver helg selv.
– Utfordringen er at vi stort sett kun 
har åpent på lørdager og i ferier. Men 
likevel, vi har overlevd her i 16 år og 
det er jeg stolt av. Og selv om det nå 
har kommet en kafé som også selger 
noe interiør, tror jeg ikke vi blir så harde 
konkurrenter. Det blir nok heller til at vi 
utfyller hverandre, tror Anne. - Også vil 

jeg understreke at vi har så  mange hyg-
gelig folk som er innom her, butikken 
har blitt et møtepunkt.

Hyggelige kunder
Et par av de hyggelige folka er Jon 
Borge og Lisbeth Sverdrup Borge. De er 
fra Oslo og har hatt hytte på Skei siden 
1976. Nå står de ved disken og får pak-
ket inn et par gaver som de skal ha med 
seg til gode venner. Praten går lett og 
svinger fra interiør og gavekjøp til nye 
butikker og utvikling på Skei. – Vi er rett 
som det er på Blåtimen, sier Jon. 
– Og de nye butikkene er kjempefine 
med godt vareutvalg, skyter Lisbeth inn. 
– Men vi fikk litt bakoversveis av belys-
ningen da vi kom kjørende oppover 
torsdag kveld. 

– Vi har blitt så gamle at vi synes det var 
mye bedre før, ler mannen hennes Jon. 
– Men det begynner å bli tett her oppe, 

fortsetter han. – Men vi må nok finne oss 
i at det blir mer urbanisert. 

Mørketid
Urbanisert eller ikke. Det er mørketid, 
akkurat som det var i fjor og årene før 
på denne tida. Og aldri ellers i året ten-
ner vi så mye stearinlys og fyrer så mye 
i peisen som det vi gjør akkurat nå. Da 
er det ekstra fint å kunne stikke innom 
Blåtimen hvis du skulle mangle et kub-
belys, et pledd, eller en stor fin kopp du 
kan fylle med glovarm kakao.

EN TUR INNOM

Matkroken

Blåtimen
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