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Joda Eiendom AS ved Kyrre Løvoll og Line Bertelsen Løvoll kjøpte i 2012 det gamle
samvirkelagbygget i Sørkjosen fra Coop Nord.
Bygget ble kjøpt som det sto, og første oppgave var å ta fatt på en stor ryddejobb. Blant
annet var et stort lager i 2. etasje som viste seg å inneholde pappesker fulle av gamle
regninger – alt måtte ryddes og tømmes. I 2. etasje var det også en leilighet som tidligere var
brukt som bolig for butikkansatte.
Bilder fra ombygginga:

Foto: Kyrre Løvoll

I det nå renoverte bygget driver Løvoll i dag malermesterbedriften sin, samt maling og
interiørbutikken Nordsjø Idé og Design. I andre etasje er det 4 små leiligheter som leies ut på
kort- og langtidsutleie.
Malermester Løvoll AS drev tidligere sin virksomhet fra lokaler lengre ned i Sørkjosen. Dette
lokalet er solgt, og det prosjekteres nå et nybygg ved det gamle samvirkelaget. De nye
lokalene skal bli lager og garasje for malervirksomheten, og Malermester Løvoll vil med det
flytte hele drifta opp til Hovedveien 43.
Nordlys hadde 27. Mars 2015 et intervju med Kyrre Løvoll og butikksjef Lars Lilleng om
ombyggingen, intervjuet finner du her:
https://www.nordlys.no/nordreisa/her-har-de-laget-krambod-av-den-gamle-coop-en/s/534-122131
Samvirkelaget i Sørkjosen ble bygd i 1948-49 som en del av gjenreisninga i landsdelen etter
2. verdenskrig. Området kalles fra gammelt av for Baisit som er navnet på en av de første
gårdene i Sørkjosen. Baisit (Paisiitin på kvensk) er en fornorskning av samiske Baddje-sii som
betyr Øvergård (Bente Imerslund, 1993)
Den første
samvirkelagsbestyreren var
Erling Reiersen, bosatt i
Nesseveien i Sørkjosen.
Erling Reiersen jobbet som
handelsbetjent i Alta under
krigen, og hadde skaffet seg
erfaring med butikkdrift.
Han var aktiv i
Arbeiderbevegelsen som
vokste seg sterk etter
krigen, og idéer om
felleskap og solidaritet kom
til uttrykk gjennom
dugnadsånden blant folk i
bygda.

Bildetekst: Erling Reiersen
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Etter krigen ble det dannet de et samvirkelag i Sørkjosen, utsalget var først fra Waldemar
Richardsen sitt bislag. Det gikk imidlertid fort til at de bygde samvirkelaget - først et mindre
bygg, deretter bygde de på minst to ganger. Butikken hadde ikke bare matvarer i starten, de
solgte gaver og nødvendighetsartikler for de fleste behov. Erling Reiersen sluttet som
bestyrer i 1965-1966 for å begynne i banken.
Erling Reiersen satt i Nordreisa kommunestyre i 44 år. Avisa Nordlys trykket en artikkel på
90-tallet som beskrev hans lange politiske erfaring. Erling Reiersen var født i 1918 og døde i
år 2000 – 82 år gammel. Han var av kvensk slekt og brukte det kvenske språket når han
hadde anledning til det – også som tolk:
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Troms_Kooperative_Fylkeslag

Jon Birkelund vokste opp i Sørkjosen. Han var født i 1940, og husker Samvirkelaget som at
det alltid var der. Det samme med Erling Reiersen som var en sterk skikkelse i miljøet. Han
hadde godt humør og mye å bidra med som rådgiver og samfunnsperson.
” Hver gang vi handlet fikk vi en kassalapp. Vi hadde den i en blikkboks som hang på veggen.
Vi samlet på alle bongene og når året var gått, oppsummerte vi og leverte de til Erling. Så
fikk vi penger tilbake.”
Jon forteller at han som 14-15 åring hadde sommerjobb som ekstrahjelp på Samvirkelaget.
På bildet ser vi Jorunn Bruun som jobbet på samvirkelaget i mange, mange år. Neste bilde er
Jon som stolt butikkassistent avbildet på trappa utenfor butikken sammen med Sonja Næss.

Bildetekst: Foto: Jon Birkelund
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider fant vi et flyfoto tatt av Widerøe Flyselskap over
Sørkjosen. Samvirkelaget ligger midt i bildet. Flyfotoet er tatt 8. mai 1963.
https://www.nb.no/items/URN:NBN:nonb_digifoto_20150908_00207_NB_WF_NRK_120398

Erling Reiersen og bygdefolket i Sørkjosen bygde også et samfunnshus i tiden etter krigen.
Samfunnshuset ble helt og holdent reist på dugnad, selv om de nok fikk litt midler til
materialer fra Finnmarkskontoret, som fordelte midler til oppbygging og igangsetting av
samfunnet etter krigen.
Samfunnshuset ble brukt som samlingssted, kino og som forsamlingshus når predikanter
kom på besøk.

Bildetekst: På dette bildet sees også samfunnshuset som lå på bærmoene like bak
samvirkelaget.
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