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FRODE OLSEN
tekst og foto

KUNSTNERBOLIG: Det er i bunn 
av en bakke, men likevel på en li-
ten topp at Rita Fjeld har gjort om 
en gammel landhandel til sitt eget 
livsverk. Det å vandre rundt i byg-
ningen som i år feirer 120 år, er 
som å besøke et museum.

Gjennom et helt livsløp har 
kunstneren samlet til seg det som 
utgjør enorme mengder av møbler 
og interiør. Med tanke på de 700 
kvadratmeterne hun har til rådig-
het, passer den gamle landhande-
len på Li på Hommersåk aldeles 
perfekt for å leve ut drømmen som 
kunstner og interiørfantast på hel-
tid. Foran peisen, i det som en gang 
var et bakeri med utsalg, forteller 
Rita Fjeld om den gangen det gikk 
opp for henne at det var her hun 
ville bo.

– Det var et vennepar av meg 
som bodde her først. De drev Neon 
kunstgalleri i Stavanger sammen. 
Ved et tilfelle ble jeg invitert på be-
søk, og da tenkte jeg bare instinktivt 
at dette hadde vært perfekt for meg. 
Jeg var lei av byens larm og lukt, og 
kjente på en følelse av landlige pre-
feranser, sier hun.

På novembers første dag i 2004 
hadde tilfeldighetene ført til at Rita 
Fjeld kunne flytte inn i det ærver-
dige huset.

– Jeg må nesten takke Sandnes 
sparebank for at det gikk i orden. 
Lånesøknaden viste på den tiden 
ikke til de mest stabile inntektene, 
men kunderådgiveren hadde tro på 
meg. Dette tror jeg du klarer, sa hun 
til meg.

Fikk hjelp av venner
Det var ingen kjære mor i starten. 
Det er kun de tre siste årene hun 
har hatt litt drahjelp fra kjæres-
ten, Håvard. Rita Fjeld flyttet til 
den gamle landhandelen sammen 
med sin datter Laura Josefine. Om-
stendighetene i nær familie var 
heller ikke enkel.

– Min far var kreftsyk, men han 
fikk heldigvis med seg det første 
året på Li før han måtte gi tapt. Jeg 
vet det gjorde ham godt å se at ting 
falt på plass også for meg, som gikk 
fra lærerjobb på Randaberg til et 
liv som heltidskunstner. Han døde 
i november måned, og juletiden er 
for meg alltid til ettertanke og i fars 
minne, forteller hun.

Med god hjelp fra venner gikk 
det likevel raskt oppover på karri-
erestigen. Rita Fjeld jobber stort sett 
etter bestillinger fra både private 
kunder til mer offentlige. Utenom 
har hun 700 kvm med interiør og 
en gedigen hage å se etter. Den er så 
beryktet at hagelag kommer innom 
for å hente inspirasjon. Hvordan 
hun rekker over alle gjøremålene 
har vel ingen det riktige svaret på. 
Rita Fjeld forklarer det som å være i 
flyt. Uten positiv energi hadde hun 
aldri maktet å rekke over alt hun 
rekker å sette sitt preg på gjennom 
et år.

– Jeg er veldig lidenskapelig i alt 
jeg gjør. I tillegg veldig takknemlig. 
Vi er vår egen lykkes smed, og ved 
tankens positive kraft har ting en 
tendens til å ordne seg. Så er jeg jo 
litt annerledes og går ikke av veien 
for å dingle litt etter takbjelkene 
når jeg føler for det, sier hun og 
viser turnegenskaper så den ene 
skoen flyr vegg mellom.

Historie i veggene
I løpet av årene har hun også lært 
seg en del om historien til huset 
fra 1897.

– Her var det aller først et gjest-
giveri. Deretter kom det landhan-
del som gjorde en utvidelse med 
bakeri og utsalg. I mange år bodde 
en svensk mann her. Han ble 101 
år gammel. Bakeriet ble drevet av 
Endre Berge, sier hun.

Rita Fjeld leier også ut til høy-
tidsdager som konfirmasjoner og 
lignende. Teambuilding for større 
grupper og 70-årslag er det også 
blitt. Snart kommer Klepp frivillig-
hetssentral på besøk.

– De har vært hos meg før. Jeg 
spiller litt piano, så synger vi og 
spiser sammen. Jeg er ikke så vel-
dig redd for alle tingene, men jeg 
passer godt på helheten. Stedet er 
på mange måter blitt mitt livsverk, 
sier hun.

Kunstneren som har snudd   opp ned på Li landhandel
Da Rita Fjeld for første gang steg inn i bygningen som 
en gang inneholdt Li landhandel, skjønte hun at dette var 
hennes paradis.

 “Vi er vår egen lykkes smed, og ved tankens 
positive kraft har ting en tendens til å ordne 
seg.
RITA FJELD

VELKOMMEN: Når gjestene stiger gjennom den 
massive tredøren fra India, blir de hilset velkom-
men av indianerstatuen.

KUNST: Kunsten på veggene er det naturlig 
nok hun selv som har malt.
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Kunstneren som har snudd   opp ned på Li landhandel

HØYT OG LAVT: Rita Fjeld er full av positiv energi og 
innrømmer at hun iblant leker i takbjelkene i stallen og 
som her i andre etasje i den eldste delene av huset.

FROSKER: Det hender at hagelag kommer innom for å ta en titt på den flotte beplantingen i den 
digre hagen. Rita Fjeld elsker frosker. Her børster hun en av mange mindre froskestatuer fram fra 
snøen.

120 ÅR: Bygningen som tidligere har huset Li landhandel er i år 120 år 
gammel.
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Kunstnerboligen
Navn: Rita Fjeld
Yrke: Kunstner
Alder: 48 i februar 2018
Sivil status: Kjæreste 
med Håvard
Barn: Laura Josefine (19)
Bosted: Likaiveien 104 
på Li

BAD: Hun elsker planter og 
har grønt over alt i huset. 
Dukker er en annen forkjær-
lighet. Hun er aldri alene når 
hun tar en velfortjent stund i 
det franske badekaret.


