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Da vi overtok «Bitta» for tre og et halvt år  
siden, satt mannen min som premiss at vi ikke 
skulle snakke butikk hjemme. Nei, nei, Svein, 
sa jeg. Det går bra, smiler Larissa L. Rognlien 
megetsigende.

For det tok ikke lang tid før det var butikk-
prat døgnet rundt på Løvsjøtoppen. 

– Jeg drar ikke bare butikken hjem. Jeg drar 
butikken i seng! For hvis jeg har to kunder i  
butikken samtidig, og jeg ikke rekker å vise den 
ene klær før hun forsvinner, da kan jeg våkne 
midt på natta og tenke på hva slags plagg hun 
kunne vært in i. Det er galskap, men det er 
herlig. Det er lidenskap og gir meg utrolig mye 
glede, stråler hun. 

FaklEnE Er tent utenfor butikken i Osebro-
strøket. Fortauet er spylt og søppel fra helgen 
ryddet unna. Over høyttalerne spiller Jessy J. 
latininspirert jazz. Fargerike klær henger sirlig 
på stativ, og matchende antrekk er stilt ut. På 
bakrommet har Rognlien dekket på med telys, 
sjokolade og kafe.

– Litt koselig må det være. Hver eneste dag, 
understreker hun og trekker en rød kreasjon 
rundt seg. 

– Butikken har blitt mitt andre hjem. Jeg er 
her seks dager i uka, og hver dag får jeg ny 
energi. Dette er ikke bare en forretning. Her 
skal folk få en opplevelse. Vi kjøper klær med 
hjertet og selger med hjertet. Min jobb, og gle-
de, er å inne det rette plagget for alle de ulike 
kundene som kommer hit. Om de ikke hand-
ler, har jeg respekt for det. Jeg har selv begynt 
fra null og vet hva penger betyr. 

larissa blE født i den russiske byen Vladi-
mir for 55 år siden. Den ligger tjue mil nordøst 
for Moskva, i hjertet av Russland, og er på stør-
relse med Oslo. Bare middels stor i russisk 
sammenheng, men et viktig sentrum for kul-
tur og religion med to katedraler på verdens-
arvlista. 

Hun var enebarn, men ikke bortskjemt av 
den grunn. Moren ønsket at Larissa skulle bli et 
ordentlig menneske og ga henne tidlig opp- 
gaver og ansvar. 

– Da jeg kom til Norge, hørte jeg uttrykket: 
Jeg gidder ikke. Det eksisterte ikke i min barn-
dom, forklarer Rognlien. 

DEt var likevel rom for mye lek og aktivitet. 
Larissa elsket å stelle med dukker og kunne 
sitte i timevis og sy og stryke klær, kle på og kle 
av. Hun leste mye, skrev dikt og var glad i å gå 
på kino og teater.

– Jeg etablerte en teatergruppe i bakgården 
som sjuåring. Jeg var regissør og ville gjerne 

også ha hovedrollen som Askepott, men de 
voksne mente at det var en yngre jente som 
passet bedre. Så jeg ble litt skufa, ler hun.

I stedet inntok hun rollen som den slemme 
stemoren. De lagde kostymer, og moren spilte 
trekkspill. 

– I Sovjetunionen var vi veldig glade hvis 
noen kom. Så jeg løp til konditoriet og skrev på 
plakaten at det var gratis boller til forestil- 
lingen. Dermed møtte det opp mange beste-
mødre. Alle klappa, og det ble vellykka. Jeg har 
fortsatt med det, å lokke publikum, men når 
jeg har moteshow, er bollene bytta ut med 
champagne, smiler Rognlien. 

som 20-åring utdannet hun seg til lærer 
med fagene historie, samfunnsfag og engelsk 
fra universitetet. Språkkunnskapen ga henne 
mulighet til å reise utenlands, men det krevde 
lange forhør og bunker med søknadsskjemaer.

– Vi hadde det veldig trivelig som barn i Sov-
jetunionen, men det var mye politikk og alltid 
manko på noe. Det var ofte hysj, hysj og stram-
me regler overalt. Systemet passet ikke meg. 
Jeg skjønte at det var annerledes i Vesten og 
begynte å savne demokrati. 

På sluttEn av 80-tallet etablerte hun et lite 
reiseselskap og tok med grupper til Vest-Euro-
pa, men det var turbulente tider i hjemlandet. 
Om morgenen kunne telefonen på kontoret 
ringe og en ukjent stemme sa: Har du det bra, 
Larissa? Det var banditter som var ute etter  
beskyttelsespenger. 

Stresset tårnet seg opp i 33-åringen. Hun var 
redd og redusert til skinn og bein. Til slutt kol-
lapset hun og ble innlagt på sykehus. Kroppen 
var lammet av utmattelse. 

– Jeg tenkte bare at jeg måtte bli frisk for å ta 
meg av sønnen min, som var seks år. Jeg måtte 
overleve for ham. Det var min hovedstyrke. 
Musikk hjalp meg også mye sammen med støt-
ten fra familien, forteller hun.  

DEt går i inngangsdøra. Rognlien smyger seg  
ut som en katt forbi forhenget. 

– Jeg ville bare komme innom for å vise deg 
hvor int skjørtet er, sier en kvikk Inger Marit 
Osland.

Kommunestyrepolitikeren har vært på 
landsmøte med Høyre i helga og er strålende 
fornøyd med både Erna og antrekket som 
Rognlien hjalp henne med å komponere.

– Se hvor lekker hun er! Vi snakka om at det 
er en spesiell fargekombinasjon, beige og oran-
sje, men det fungerer. Og sjatteringene gjør det 
spennende. 

– Det er så gøy å komme inn her. Det er som å 
få en vitamininnsprøyting, understreker  
Osland. 

– Larissa er en fantastisk dame. 
Eksperten danderer sjalet ledig rundt halsen 

på kunden og sørger for et par tips, før høyre-
kvinnen vandrer videre til et nytt møte. 

DEt var tilfeldig at Larissa kom til Norge. Et-
ter sykdommen bestemte hun seg for at hun 
ikke kunne sitte hjemme og fylle livet med me-
disiner. Hun ville ut i verden og få impulser og 
gleder, og beit seg fast i Dostojevskij-sitatet om 
at skjønnheten skal redde verden. 

I Spania kom hun i kontakt med nordmenn 
fra reiselivsbransjen og dro på besøk til deres 
hjemland. Der traf hun en mann, og rett etter 
OL på Lillehammer pakket hun koferten og 
lyttet til Norge for godt.

– Jeg var blakk, men hadde min største rik-
dom med meg: Sønnen min Artur på åtte år. Vi 
to kom fra sentrum av Russland til sentrum av 
Oklungen. Det var en overgang, men veldig tri-
velig, smiler Rognlien. 

                                                         Fortsetter neste side

Selger klær med 
hjertet  

For tjue år siden ankom hun Norge med 50 dollar i lomma. I dag driver           
Larissa L. Rognlien en av byens moteinstitusjoner.

PORTRETTET

Larissa L. Rognlien
Yrke: Innehaver av klesbutikken Bitta. 
alder: 55 år. 
bosted: Løvsjøtoppen.  
Familie: Gift med Svein Rognlien. En sønn, tre 
bonusbarn og fem barnebarn.  
Favorittmat: Fisk og grønnsaker. 
Favorittdrikke: Champagne og kald hvitvin. 
god bok: «Arsenikktårnet» av Anne B. Ragde 
og «Anna Karenina» av Leo Tolstoj.  
Favorittilm: «Amadeus» av Milos Forman.
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ELSKER MUSIKK: – Min favorittartist er den portugisiske fado-sangerinnen Mariza. Jeg kan ikke et ord portugisisk, likevel forstår jeg alt hun synger om. Bare det å snakke om 

musikken hennes, gir meg gåsehud fra nakken og ned til tærne. Det hadde vært en drøm å få kle henne opp, sier Larissa L. Rognlien. 
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1 Larissa L. Rognlien tok over motebutikken bitta for tre og et halvt år siden.  2 Inger Marit Osland kommer innom for å vise fram skjørtet hun kjøpte til 
landsmøtet.  3 Klær er lidenskap for Rognlien. 

1

Fortsetter fra forrige side

HUN BLE fascinert av naturen. Opplev-
de nordmenn som smilende, og stem-
ningen som lett. Hun fant ro i sjela og 
pustet frihet.

– Jeg elsker dans og farger, og hadde 
jeg endt opp i Spania, kunne jeg danset 
rundt med kastanjetter, sier hun og 
strekker armene i lamenco-posisjon. 

– Men i Norge ikk jeg ro, og det var en 
ny opplevelse for meg. 

DEN RUSSISKE kvinnen kunne ikke et 
ord norsk, men ikk raskt godkjent  
utdannelsen og innpass i arbeidslivet.

– Første gang jeg hørte norsk, tenkte 
jeg at det var et rart språk som jeg aldri 
kom til å lære, men nå sitter jeg her og 
skravler. Jeg kan til og med si «ælva» og 
«ælj», sier hun med bortimot perfekt 
tjukk l. 

HUN JOBBET blant annet som mors-
målslærer, tolk og underviste i russisk, 
men da hun ble 40 år ønsket hun å jobbe 
med sin store lidenskap: Klær. I 2000 
kom hun over en annonse i avisa der 
«Bitta», og innehaver Ann-Brith Lunde, 
søkte etter en medarbeider. 

– Jeg kom til intervju, og «dett var 
dett». Siden har jeg vært her. Jeg lærte 
veldig mye av Bitta. Hun er et spesielt 
menneske med fantastisk estetisk sans. 
Så det var en god skole. Det spilte ingen 
rolle at hun var norsk og jeg russisk. Vi 
forsto hverandre raskt, og kjemien 
stemte. 

NÅ SØRGER Rognlien for å føre konsep-
tet videre. Lunde stikker fortsatt innom, 
men Rognlien tilfører også sin egen stil 
og nye designere, som kroatiske Igor 
Dobranic. Det handler om kvalitet og 
tidløse klær. 

– Har du noen drømmer for framtida?
– Selvsagt! I dag er butikken 32 år. Jeg 

vil utvikle den på best mulig måte slik at 
den eksiterer dobbelt så lenge. Samtidig 
drømmer jeg om å tilbringe mer tid med 
familien. 

– Savner du Russland?
– Ja, jeg skriver ofte dikt på russisk 

som jeg sender til venner og søsken-
barn. Det går ikke på norsk. Jeg har me-
lodien og rytmen i det russiske språket. 
Plutselig kommer inspirasjonen, sier 
hun og siterer vakre russiske ord.

– Men jeg er kosmopolitt og savner 
verden mest av alt. 

ROGNLIEN VIL gjerne reise tilbake til 
Madrid og Firenze. Gå på konsert med 
Andrea Bocelli. Hun vil leve livet og 
oppleve. Høre på jazz, gå på konserter 
og se teater. Målet er å bære enhver  
alder med stil, eleganse og verdighet. 

– Størst av alt er drømmen om at det 
skal bli fred på jorda. Det ba jeg om på 
nyttårsaften. Slik at familier ikke skal bli 
splitta. Det koster mye. Jeg var ikke 
lyktning, men jeg vet hva det inne- 
bærer å forlate familie og alle du er glad i 
for å begynne på scratch. Det kan sam-
menliknes med et barn som lærer å 
krabbe og etter hvert reiser seg opp. 

– Står du trygt i dag?
– Ja, og jeg har god støtte. Jeg er så hel-

dig at jeg har verdens snilleste mann og 
en sønn som jeg er veldig stolt av. Han 
står på og er like engasjert som meg. Så 
stakkars mannen min! ler hun. 
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