Bildetekst: Sentrum 18, Storslett - november 2017. Fotograf Jørn Holm.
Midt på Storslett finner du Marits, et handelshus med flere butikker, salonger og kontorer.
Bygget eies av Marit Bråstad Johannessen som også driver motebutikken Marits – dameklær
kjent langt utenfor regionen. Ofte kommer det besøkende til bygda langveisfra som sier de
MÅ innom Marits for å handle klær. Vi har hørt musikere som sier de gjerne vil ha konsert i
Nordreisa på spilleplanen, fordi de som bonus kan benytte anledninga å utforske Marits
spennende vareutvalg.
Marit var 14 år da hun bestemte seg for å ha egen butikk, klær var det eneste hun var
interessert i. 20 år gammel startet hun opp, da med butikk i 2. etasje på Hagan-bygget.
Hun sier selv at folk (mamma) sa hun solgte ”lørver”, spesielle klær som skilte seg ut. Noen
av selgene Marit kjøpte inn fra, har i ettertid sagt de hadde dårlig tro på henne. De brukte le
og si ”Marit driver butikk på den bittelille plassen Storslett, men hun tror den ligger i Paris”.
De mente hun var altfor dristig i valg av klær og trodde ikke butikken kom til å overleve. Men
de tok feil! 7. desember 2017 er det 42 år siden Marit startet opp.
Som på mange andre små steder, opplever også butikkene i Nordreisa handelslekkasje til
større byer og kjøpesentre som en stor trussel. Og internetthandel er en stadig voksende
utfordring. Da er det fint å vite at Marits faktisk driver litt omvendt handelslekkasje. Hun skal
til Tromsø i løpet av førjulstida for å selge klærne sine der, noe hun har gjort med suksess
ved flere anledninger.
Torvald sin butikk
Det var de to brødrene Thorvald og Bjarne Henriksen som satte opp bygget i 1964. Thorvald
skulle starte en moderne kolonialbutikk 1. etasje og det skulle bli 2 leiligheter i 2. etasje.
Dette var det siste bygget Ove Henriksen var entreprenør for, før han fikk jobben som
kommuneingeniør i Nordreisa. Det var 4-6 snekker som jobbet på bygget, den eneste

gjenlevende er Knut Henriksen som var 23 år den gangen. Knut Henriksen var i tillegg til
snekker, en lidenskapelig fotballspiller. Han spilte 19 sesonger for Nordreisa IL sitt A-lag og
deretter 10-12 sesonger på Oldboys-laget.
Knut Henriksen husker at han hadde 17 kr pr time i lønn i byggeperioden. Bygget ble laget av
parallellblokker kjøpt fra Nordnorsk steinstøperi, en bedrift som lå under Rovdas og ble
drevet av to brødre Blixgård.
Første etasje var ferdig før jul i 1964, da åpnet Torvald butikken.
Etter jul startet de å innrede de to leilighetene på loftet.
Thorvald drev sin dagligvarebutikk til han la ned i begynnelsen av 1983.

Bildetekst: Thorvald sin butikk i front, tatt da Storslett Samvirke Bakeri brant i 1981.
Fotograf: Ukjent
Marits overtar
Marit Bråstad Johannessen hadde da drevet butikken på forskjellige steder. Hennes tante,
Margit Hansen-Krone, bygde Reisatun, og Marit flyttet butikken sin dit i 1977. Samme år
kom Margit Hansen-Krone inn på Stortinget og solgte bygget til Rolf Garden. Da flytta Marit i
kjelleren på Reisatun og var der i 3 måneder, for deretter å flytte tilbake til Haganbygget.
I mellomtiden hadde Bjørg Fossvoll tatt kontakt. Hun hadde lyst å starte parfymeri – og
mente den nedlagte butikken passet helt perfekt; ”Hvis du kjøpet Torvald sitt bygg, og eg får
leie hos deg og starte parfymeri, så skal eg handle masse klær hos deg!”
Marit ga etter for Bjørg sitt ønske og kjøpte bygget. Det var en stor investering for Marit;
”Det var tøft! Én million i lån og 12 % renter!”

Bildetekst: Innflytning 1983; ”Og så malte eg det rosa!” Foto: Marit Bråstad Johannessen
8. mai 1983 ble butikken åpnet – Bjørgs parfymeri og Marits Boutique.
Etterhvert hadde ble det behov for mer plass, og butikken ble bygget ut i 2 omganger. Først
med et tilbygg. Bjørgs parfymeri fikk bedre plass, i tillegg ble det plass til barneklærbutikk
påfulgt av en butikk som solgte garn og symaskiner. Etterhvert tok Svein Aalandsli kontakt og
flytta inn. Han var gullsmed og ville starte butikk på Storslett. Nå rommet bygget gullsmed,
parfymeri og både herre og dameklær.
Dagens bygg
Etterhvert ville begge leietakerne ha bedre plass, og Marit ønsket å forandre fasaden – få
bort det flate taket. Hun og mannen ble etter litt fram og tilbake enige om å bygge stort –
over 2 etasjer. Marit var litt skeptisk – dette var også en stor investering, og hun opplevde
det nesten som et sjokk når hun etterhvert så hvor stort nybygget ble.
Men de var enige om at bygget til slutt ble fint!
Og leietakerne var fornøyd med større plass. De hadde reåpning 28. november 1997. Da
flytta Marit dameklærne i nyavdelinga, og beholdt herreklærne i Thorvald sin gamle
dagligvarebutikk.
I to år var også alle rom i 2.etasje utleid; Saksa frisør, Heidis hudpleie, Jan Iver manuell
terapi, If forsikring, Gunns fotterapi og psykolog Rigmor Moelv var leietakere. Det var en
livlig og artig periode, et levende hus der det alltid var noen på jobb.
For 11 år siden kom P.V Fritid med Vigdis og Per Vidar inn og overtok herrebutikken. De har
et godt utvalg i herreklær – frakker, dresser, dongeribukser, boxere, gensere og masse fint
for både unge og eldre menn. Gullsmed Aalandsli solgte sin butikk til Ann Kristin Reiersen
som flytta til Alta og starta gullsmedbutikk der også. Ho har i flere år drevet begge
butikkene, med diverse flinke og dyktige damer ansatt i Storslett-butikken. En av dem – Sofie
Tretten – har akkurat kjøpt og overtatt gullsmeden. Sofie er svært engasjert i butikken som
bugner av flotte varer og har fått navnet Sofies gull og ur. Bjørg driver fortsatt sitt parfymeri,
et parfymeri som har et uvanlig godt vareutvalg til å være på et såpass lite sted som

Storslett. Hun driver i tillegg hudpleiesalong i 2.etasje, og har pr i dag to hudpleiere ansatt i
parfymeriet.
I 2.etasje er det akkurat nå en del ledig. Og Marit tar gjerne i mot om noen trenger lokale i
sentrum og kan tenke seg å være i 2. etasje.

Bildetekst: November 2017, viser den delen som opprinnelig var Thorvald sin butikk. Foto:
Jørn Holm

