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Trine Wilhelmine Rønnevig deler ett hus med mannen og ett med kunsten.
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Navn: Trine Wilhelmine Rønnevig
Alder: 48
Bor: I et lite hus i Lillesand med mannen Michael 
og er helgemamma for Maximilian på 13. Tilbrin-
ger det meste av dagen i Strandgata 10. sammen 
med labradoren Alf.
Bakgrunn: Smykkekunstner som er utdannet gull-
smed men arbeider kun med sølv. Jobbet noen år i 
Oslo før hun etablerte seg i hjembyen.
Blir inspirert av: Farger! Og muligheten til å fråt-
se i perler og lekre steiner. Men også å føle meg 
vel og derfor går jeg til og fra jobb uansett vær. 
Alf og jeg går dessuten alltid en omvei for å få tu-
ren lang nok og for å få en ekstra naturopplevelse. 
Jeg planlegger mye mens jeg går og får sving på 
armene. Jeg blir også veldig inspirert av Lillesand 
og fotograferer byen året rundt. Til sommeren blir 
det utstilling!
Min beste krok: Ved arbeidsbordet i verkstedet 
og i sofaen hjemme.

Denne uken besøker vi:

FAKTA

Trine Wilhelmine 
er så glad i jobben 
at hun nesten har 
flyttet inn på verk-
stedet. F
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VERKSTEDET: Arbeidsbenken har hun tatt med seg fra sveitservillaen Snøringsmoen der hun også hadde verksted.
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Midt i Lillesand, i et eldre hus med utsikt 
mot Danmark og sultne ender ved brygga, 
tilbringer Trine Wilhelmine time etter ti-
me, dag etter dag. Alene. Og hun elsker det. 
Men hver torsdag ettermiddag åpner hun 
dørene og da er hvem som helst velkom-
men. En tent fakkel ved inngangsdøren er 
tegn på at det er åpent hus.

En bratt trapp med nydelig tapet på veg-
gene og levende lys i gangen, fører inn til 
Wilhelminestuene, verkstedet og kunstne-
rens lune hule.

Straks det er nok varme i sola tar hun 
med seg kaffen ut på balkongen som akku-
rat nå er dynget ned av snø. Men på en vin-
terdag som i dag, har hun lyst på solbærte, 
og fyller to rause keramikkopper. Setter 
seg ved bordet under en tannlegeliknende 
lampe og sager og filer sølv.

Estetikk og trygghet
– For å skape noe nytt, og i møte med men-
nesker, må jeg ha det nært og personlig 
rundt meg. Det hadde vært umulig å jobbe 
i «stygge» omgivelser. Jeg er overbevist om 
at det vi omgir oss med, påvirker sinn og 
sanser. Og forteller at siden hun tilbringer 
så mye av livet på verkstedet, er det her hun 
har noe av favorittkunsten sin. En figur i 
keramikk som utstråler livsglede, farge-

glade tekopper, billedkunst, smykkebøker 
og en hylle med lydbøker. Mormorens kjøk-
kenskap fungerer som galleri for de hånd-
lagde smykkene. Halskjeder og øredobber, 
ringer og hjertebrosjer.

På det lille kjøkkenet i rommet ved siden 
av, får du straks tankene over på hybelliv i 
yngre dager. Bortsett fra en lekker italiensk 
kaffemaskin. Tannbørsten står også klar i 
hylla med glassene. Det er orden og over-
sikt. Et lite spisested skapt for å lage lunsj.

– Har det hendt at du har tilbrakt nat-
ten her?

– Nei. Jeg har ikke «lov» til å være her 
lenger enn til klokken 21. 

Kreativt fellesskap
Søstrene Tingsaker var de siste som bodde 
i huset i Strandgata. Trines verksted ligger 
i det som en gang var et soverom. 

– Det sies at søstrene går igjen, men jeg 
har aldri sett dem. Og selv om jeg har hørt 
mystiske lyder, så er jeg ikke redd. Hun 
smiler.

Vegg i vegg er det musikkskole og på vei 
til do, må vi gjennom Fru Steens bedrifter 
der en illustratør holder til.      

– Jeg flyttet inn for 8 år siden og storko-
ser meg. Kjenner at jeg er glad i det slitne 
huset med den blide verandaen. Nydelig 
hage har vi også. Det ville vært fantastisk 
om det en gang ble kafé i første etasje, det 
er jo lov og drømme.

Smykke-Trine liker å jobbe alene. Og 
skulle det snike seg inn en ensomhetsfø-
lelse, er det bare å ta en telefon til en an-
nen kreativ kollega i samme situasjon, el-
ler stikke ut på gata, der hun alltid treffer 
noen hun kjenner. Kanskje ta en tur på kafé 
Glæden.

– Jeg har ingen vanlig ni til fire jobb, men 
det har jeg heller aldri ønsket meg. Å drive 
for seg selv gir masse frihet, om enn ikke 
så mye fritid.

Måtte følge hjertet
– Det første jeg gjør om morgenen, er å 
sette over kaffe og skru på pc’n. Men det 
jeg egentlig burde gjøre, er å sitte helt stille 
i massasjestolen eller meditere mens jeg 
ser ut av vinduet. Det svakeste punktet i 
denne bedriften er nakken og skuldrene 
mine. Og jeg jobber for å holde sykefravæ-
ret nede, sier direktør og eneste ansatte. 
Som kun er syk på søndager eller andre 
fridager... Men poengterer at hun er opp-
tatt av å holde seg i form. Og av å pynte 
seg på jobb:

– Hvordan skal jeg klare å lage lekre 
og personlige smykker hvis jeg går i jog-
gebukser? Selv om ingen ser meg og jeg er 
alene på jobb, så handler det om den følel-
sen jeg gir meg selv.

Hjemme bor hun sammen med sin 
mann, de to geitene Bia og Beate, tre kat-
ter, kaniner, akvariefisker, marsvin og al-
deles frittgående høner.

– Dyrenes morgenstell er min jobb. God 
terapi for en håndverker som lett kan bli 
stressa.

Sitt gode sted om kvelden har hun i 
sofaen, omgitt av levende lys og alt hun 
trenger rundt seg i en armlengdes radius: 
aviser og blader, pc, et teppe til Alf og et 
glass eller en kopp. 

– Jeg har fulgt hjertet. Det har ikke vært 
noen enkel vei å lage mitt eget spor, men 
jeg ser ikke noen annen løsning. Livet blir 
jo til mens vi går.

 F

 TEKST 
 OG FOTO: 
 ANNE-LINE 
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HØYT OPPE: Opp en bratt trapp og inn på et tidligere soverom, tilbrin-
ger Trine Wilhelmine dagene.

LANG ERFARING: I 25 år har smykkedesigner Trine Wilhelmine Røn-
nevig levd av å lage ting som forskjønner hverdagen.

Å ha – kan aldri erstatte det å være
INTERIØRGURU ILSE CRAWFORD

GODT «LESESTOFF»: Lydbøker er drivstoff til arbeidet. FLOTT: Det er intet å si på utsikten…

GODT UTSTYRT: Hybelkjøkken med alt du trenger.




