
17InderøynIngen Fredag 30. september 2022

Kjersti (49): 
 – Det startet med  
at jeg syntes viking-
lenkene var så fine.
Siv LyngStad
siv.lyngstad@inderoyningen.no

Hun vokste opp på Sandvol-
lan, Kjersti Rennan Dahl (49), 
med en far som var soussjef i 
sparebanken, og ei mor som 
jobbet på Bøndenes salgslag. 
Det var ingenting som skulle 
tilsi at sølvsmykker skulle bli 
den altoppslukende hobbyen 
hennes. 

Men så var det kanskje det 
likevel ... for Kjersti drev alltid 
med noe kreativt på fritida, en-
ten det var tegning eller strik-
king. Male gjorde hun også, et-
ter hvert.

– Men det var fatter'n som 
ble skikkelig god til å male, ler 
hun i dag.

Hun oppdaget smykkever-
denen i 2014. I dag har hun 
vært frelst i åtte år. Hun har ut-
salg på Galleri Gaven, i Trond-
heim, og på nettbutikken Kre-
dah.no, i tillegg til at det stadig 
vekk blir turer innom messer 
og martnaer, som Rennebu-
martnan.

– Det startet med at jeg syn-
tes vikinglenkene var så fine. 
Kongelenka, og ringene som 
ble satt sammen for å få det til 
... det så så artig ut, smiler hun.

I år blir hun å finne på Hus-
flidsmessa. Her har Kjersti 
vært før.

– Jeg må jo hjem av og til, og 
det er så trivelig å treffe familie 
og kjentfolk!

Biologi og kjemi var tingen
Men det er ikke bare kreativite-
ten som florerer i Kjerstis hjer-
ne. På videregående, på Strau-
men, var det realfag, som biolo-
gi og kjemi, som kom lettest til 
henne.

– Det lå alltid i kortene mine 
at jeg skulle bli ingeniør. Utdan-
ningen tok jeg på Levanger.

– Drev du med noe kreativt 
mens du studerte?

– Ja, på den tida gikk det i 
akvareller og akrylmaling.

Den første jobben sin fikk 
hun på Farmasøytisk institutt 
ved UiO, og det var ikke før et-
ter to år ved Havforskningsin-
stituttet i Bergen at hun kom 
seg tilbake til Trøndelag. I dag 
er hun overingeniør og HMS-
koordinator ved NTNU.

Men Kjerstis hverdag er delt, 
og i dag har hun fri fra NTNU, 
for å sage sølv og kose seg i 
verkstedet hun har bygd opp i 
garasjen sin, i Trondheim.

– Materialet jeg begynte med 
var aluminium for smykker. Men 
da sølv kom på banen for meg, 
ble det noe helt annet. Det er noe 
med tyngden på materialet man 
jobber med, forklarer hun.

Ingeniøren som 
ble smykkedesigner

SøLVdeSIgn: Sandvollingen Kjersti Rennan Dahl (49) er overingeniør ved NTNU på dagtid, men ellers er hun sølvsmed.  FOTO: PrIVaT

MeSSegLede: Når Kjersti Rennan Dahl får sette opp standen sin 
på det hun kaller «Inderøy-messa», vet hun at hun er hjemme og får 
treffe kjentfolk.  FOTO: PrIVaT

arVeSøLVeT: Kjersti har gjerne ventelister på kunder som ønsker 
å få arvesølvet smeltet om fra for eksempel skjeer til armbånd, som 
vist fremst på dette bildet.  FOTO: PrIVaT

Kjersti tenker seg om når hun 
skal beskrive stilen sin. Hun vet 
at hun har en egen stil, som fløt 
til overflaten etter at hun hadde 
tatt kurs ved Smykkeskolen i 
Oslo, og hos en gullsmed på 
Stjørdal.

– Det første kurset, i lodding og 
saging, gjorde virkelig utslaget. 
Da hadde man plutselig så man-
ge flere muligheter, forteller hun.

redesign  
av bestikk
I tillegg til øredobber, ringer, 
armbånd og smykker, som hun 
former til med sølvplater og 
sølvtråder som råmateriale, 
driver hun med redesign av 
sølvbestikk.

– Tar du noen ganger imot 
ønsker fra folk?

– Å ja, hele tiden. På Renne-

bumartnan nå sist, var det 
mange som kom med arvesølv 
de ville ha designet om til 
smykker, nikker hun.

– Så du har venteliste nå, da?
– Nei, vet du, i går laget jeg 

ferdig den siste. Nå er jeg à jour, 
så nå konsentrerer jeg meg bare 
om Inderøy-messa.

I tillegg til å lage smykker et-
ter egen design, er det mulig 

hun tar med seg noe annet, og 
helt spesielt.

– Og jeg må se tiden an, men 
får jeg tid, skal jeg slå nupereller.

– Nupereller! Er ikke det 
enormt priklete?

Kjersti ler: Når du først får til 
knutene, er det ikke så ille, 
sjøh. Men det er et rødlistet 
håndarbeid, og jeg får alltid po-
sitiv feedback på det.


