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Bil på 
verksted?

Fra jus  
til smykker

Det er ikke billig  
å ha bil på verksted  
her i landet, så det  
er lurt å ta noen  
forholdsregler.

Bil side 14-15

Da Monica Bakka skulle gifte 
seg fant hun ingen smykker som 
passet helt, så hun laget dem 
selv. Siden gjorde den tidligere 
advokaten hobbyen til yrke. 
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Blå klang i 
Domkirken
Kristin Asbjørnsen sang  
spiritiuals med sødme og  
akkurat passe mye patos. 
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Fra selvangivelser til smykker
STAVANGER
Noen folk strikker, syr eller hekler. 
Bakka lager smykker. Det har hun 
vært opptatt av siden hun skulle 
gifte seg og ikke fant noe hun likte.

– Jeg hadde aldri drømt om å gifte 
meg og hadde heller aldri vært i et 
bryllup. Jeg visste veldig lite. Kjo-
len måtte jo ha smykker, tenkte jeg, 
men jeg fant bare bling. Så da laget 
jeg smykker til meg selv og brude-
pikene.

Interessen økte. Det kom litt be-
stillinger og Bakka deltok på smyk-
kekurs hos en sølvsmed på Bryne 
og flere ukekurs på Rauland i som-
mersesongene. 

– Hobbyen fører etter hvert til 
en produksjon. Arbeidene ble lagt 
merke til og jeg begynte å selge mer 
og mer. Slik kunne jeg gradvis byg-
ge opp et proft verksted. For meg 
er det om å gjøre å lære mest mulig 
nye teknikker. 

Å stresse ned
I årene før hun sluttet helt som ad-
vokat gikk hun ned til 80 prosent 

stilling.  – Mannen min og jeg job-
bet såpass mye at det ble en litt for 
stressende hverdag for familien, 
særlig i selvangivelseperiodene. 
Han reiste i tillegg en del. Jeg mer-
ket at hverdagen nå ble mer avslap-
pet. 

Arbeidsreduksjonen førte til at 
Bakka lagde stadig flere smyk-
ker og i fjor bestemte hun seg for å 
satse fullt på hobbyen. Hun jobber 
også deltid hos en gullsmed og ut-
danner seg til å bli det samme. 

– Selv om vi har små barn som 
skal opp om morgenen og av gårde 
til barnehage og skole, kjenner jeg 
at jeg har en helt annen ro nå. Jeg 
synes at det er viktig å prøve når 
man har en drøm, våge å hive seg ut 
i det. Det er også en fin verdi å føre 
videre for barna som ser at mamma 
prøver ut det hun har lyst til. Går 
det ikke kan jeg jo jobbe som advo-
kat igjen.

Tryllerier på loftet
Siden nyttår har hun kunnet foku-
sere fullt og helt på å utvikle desig-

net Bakka. Foreløpig har hun blitt 
lagt merke til i sosiale medier og på 
Epla. Logo er på plass og en nett-
butikk er under utvikling. Arbeids-
metodikken er ikke helt ulik fra hva 
hun er vant til fra advokatbransjen.

– Det er alltid noe å holde fingre-
ne i; prosjekter går parallelt, mange 
beslutninger må tas og ting må gjø-
res i riktig rekkefølge. Sjekking av 
e-poster, bestillinger, innkjøp av va-
rer og materiell tar tid. Når jeg først 
er i gang med selve produksjonen 
forsøker jeg å unngå dødtid. Ulike 
prosesser må utføres effektivt og 
i flere ledd. Da går tiden fort. Eta-
blering av egen bedrift er både dyrt 
og hardt arbeid, men det er utfor-
drende og gøy å ha ansvar for alt 
selv. Man kan kanskje si at jeg nå 
produserer konkrete ting som kun-
dene virkelig verdsetter, mens jeg 
som advokat ytet en tjeneste som 
folk så som en nødvendighet.

Bakkas lille arbeidsrom befinner 
seg på loftet i familiens gamle, ær-
verdige hus på Våland. Smykke-
benken som brukes til detaljarbeid, 

står like ved et lite vindu med ut-
sikt over nabolaget og gir dagslyset 
en smykkedesigner trenger. To ar-
beidsbenker for grovarbeid er plas-
sert langs veggene. Her er pusseut-
styr, stempler, borrer, sølv, steiner, 
lenker og ledd, tenger, ringskinner, 
smykker og ringer under arbeid, og 
utstyr som kun en smykkedesigner 
kan navngi og vite bruken av. 

Trylleriene på loftet vitner om 
enkelthet. Bakka er en ujålete de-
signer av smykker for kvinner som 
vil unne seg noe spesielt og person-
lig. Kraftfulle og robuste kreasjoner 
med runde og rene linjer står i fo-
kus. 

– Det er tilfredsstillende å skape 
noe og jeg liker å se resultatene et-
ter kreativt og nøysomt arbeid. Jeg 
ønsker at flere og flere velger hånd-
lagede framfor masseproduserte 
smykker. Gode tilbakemeldinger 
er gøy og driver meg framover mot 
målet om å bli gullsmed og en eta-
blert og dyktig smykkedesigner.  

Kristin Høiland

hhMonica Bakka (40) jobbet i advokatbransjen i åtte år. I dag tryller hun med sølv, gull og stein 
på et loft på Våland. 

Intervjuet  Smykkedesigneren

DAGENS NAVN

hhNAVN: Monica 
Bakka
hhAlDEr: 40 år
hhSiVilStAtuS: Gift. 

To barn på fire og 
seks år.
hhYrkE: Utdannet 

jurist og jobbet 
som advokat til 
nyttår i fjor. Er nå 
smykkedesigner, 
butikkmedarbeider 
i gullsmed og gull-
smedstudent.
hhANlEDNiNG: I 

gang med å etablere 
seg som smykkede-
signer.
hhBESkriV DEG 

SElV mED trE orD: 
Livsglad, ærlig og 
utålmodig.
hhHVA opptAr DEG 

for øYEBlikkEt? 
Etablering av be-
driften min. Samt 
familielivet. 
hhHVA proVoSErEr 

DEG? Smålighet, 
urettferdighet og 
falskhet.

monica Bakka (40) 
bestemte seg for å 
satse på drømmen 
om å bli smykke- 
designer på heltid 
etter 8 år i advokat-
bransjen.   
Foto: Anders Minge

”Jeg synes at 
det er viktig 
å prøve når 
man har en 
drøm, våge å 
hive seg ut i 
det.”
Monica Bakka


