
Kva skjer når 
vegen flyttar? SIDE 8-9

Sosiale medier, blogger og ny teknologi har ført til en sterk økning i fotointeressen til 
telemarkingene de siste årene. Hverdagslivet, ferien og familielivet skal dokumenteres og 
vises frem, og mange investerer i dyrt og profesjonelt utstyr, melder fotobutikkene. Etter 
flere år i eiendomsbransjen valgte Hilde Brevig å satse alt på fotointeressen. – Mest har 
jeg lært av å være leken og nysgjerrig. Å ta bilder handler om å skape relasjoner, sier hun. 
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Det føles ikke som en jobb. Det har blitt en livsstil.
På restauranten i Valle sitter Hilde Brevig fra Skien og 

nyter en iskald eplemost. På sjøen tøffer båter forbi i 
sakte fart. Solen har tatt en liten pause, men pulsen på 

sommerstedet er fortsatt lav. 
– Å ta portrettbilder er så mye mer enn å se den fysiske formen. 

Det handler om å fange essensen - det som gjør oss til den vi er. 
Jeg drives av å se folk blomstre foran kameraet, sier Hilde. I to år 
har hun jobbet som fotograf, og sett folk forandre seg foran 
kameraet. 

– De aller fleste hater å bli tatt bilde av, og jeg har hatt angst for 
å slippe kontrollen selv. Det bor så mye fint i mennesker som de 
ikke ser selv, men som jeg oppdager umiddelbart, sier hun og ser 
rundt seg på restauranten.

– Jeg gir meg ikke før modellen har fått de bildene jeg vil ha. 
Utstrålingen kommer frem under leken foran kameraet, og jeg vil 
ha frem følelser, enten de er gode eller triste. Etter den første 
fotoserien, løsner det. Modellen blir trygg, sier skienskvinnen, 
som har studert kunst og håndverk på Høgskolen i Telemark, 
avdeling Notodden. Tidligere stilte hun ut malerier. 

Nylig hadde hun fotoutstilling på Galleri Smia på Vålerenga, 
og nå står en ny utstilling på trappene. Den blir på Sørenga i 
Oslo. 

TELEMARKSMODELLER
For noen år siden fant hun drømmeboligen på koselige Rode-
løkka i Oslo. I en stall omgjort til bolig både bor og arbeider hun. 
Til nå har hun leid et studio i Oslo, men helst vil hun fotografere 
modellene der de er.

– Halvparten av kundene mine er fra Telemark, forteller hun. 
Fotointeressen ble for alvor vekket en vakker dag på Hvasser.

– Som interiørkonsulent og megler var jeg ofte med boligfoto-
grafene på fotoshoot. Jeg har alltid vært interessert i fotografe-
ring, og en dag fikk jeg låne kameraet til en kompis på Hvasser. 
Det var så nydelig natur der, og jeg lekte med kameraet. Det var 
da jeg tenkte «This is it!». Jeg kjøpte meg et Canon-kamera og dro 
på workshop på Bali, sier hun og smiler. Siden har det blitt flere 
kurs, blant annet i Italia, der hun også har stilt ut fotografier.

– Mest har jeg lært av å være leken og nysgjerrig. Å ta bilder 
handler om å skape relasjoner. Gir du slipp på fordommer, åpner 
det seg en helt ny verden, mener fotografen. At hun har lave 
skuldre, skyldes ikke bare at hun for tiden låner huset til søsken-
barnet på idylliske Valle. Hver dag mediterer hun, og indre stress 
har hun kvittet seg med. Hildes avslappede væremåte smitter 
over på de hun fotograferer.

IKKE BARE ROSENRØDT
– Livet mitt har ikke bare vært rosenrødt, men jeg tror man kan 
skape det livet man ønsker. Du kan selv bestemme hvilke tanker 
du velger å dvele ved, mener Hilde. Hun begynte å spare til sin 
første bolig etter konfirmasjonen, og da hun var 20 var den første 
boligen i boks. Siden har hun kjøpt og solgt flere boliger. Også 
som fotograf har hun gjort suksess, uten røde tall i boken.

– Samtidig som jeg er en drømmer, er jeg realistisk. I tillegg til 
å ta portrett- og bryllupsbilder, har jeg avtaler med store firmaer, 
forteller hun. En liten baby på nabobordet møter blikket hennes.

– Når jeg tar bilder av barn, blir jeg litt barnslig selv. Det er 
moro, sier hun lattermildt.

Babyhud eller ei- Hilde Brevig ønsker et naturlig uttrykk. Bil-
dene behandler hun i Aparture, som er et Apple-program. 

– Jeg bruker det til å lysne bildene og gi dem kontraster, sier 
skienskvinnen. Hun har et mål med det hun gjør:

- Hvis jeg kan bidra til at folk blir glad i seg selv, er det fantas-
tisk. Tilbakemeldingene tyder på at jeg langt på vei har fått det til.   

ANNE LILL AAS
anne-lill.aas@ta.no

Som konfirmant begynte Hilde Brevig å 
spare til sin første bolig. Etter flere år i eien-
domsbransjen, bestemte hun seg for å gjøre 

det hun brenner mest for til et levebrød. 

Den reflekterte fotografen

ØYEBLIKK: Her har Hilde Brevig fotografert en italiensk modell i Italia. FOTO: HILDE BREVIG

UTTRYKKSFYLT: Portrettet av lille Elida Hognerød Tveten fra Skien er 
malerisk.  FOTO: HILDE BREVIG

ITALIA: Fotograf Hilde Brevig fra Skien har vært på workshop og bodd i 
Italia. Dette fotografiet er fra Camogli. FOTO: HILDE BREVIG

PÅ VALLE: For tiden blander Hilde Brevig ferie og jobb på Valle. Hun har 
byttelånt bolig med søskenbarnet.  FOTO: PRIVAT
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Den reflekterte fotografen

ØYEBLIKK: Her har Hilde Brevig fotografert en italiensk modell i Italia. FOTO: HILDE BREVIG

Det begynte med konfirmasjonsbilder 
av broren, og fortsatte med fotografe-
ring av sistemann i 2007. Nå har Wen-
che C.K Andersen studio i garasjen på 
Bakkane i Skien.

– Helt siden jeg var ung har jeg likt å 
fotografere, og som 14-åring fikk jeg 
mitt første kamera, forteller Andersen 
på telefon fra Spania, der hun ferierer 
med familien. Til daglig jobber hun i 
Sparebank1 Telemark, men på fritiden 
tar hun bilder av alt fra babyer til brude-
par, gjerne hjemme i garasjen. Egen 
hjemmeside har hun også snekret.

– Studioet har jeg hatt i tre år, og jeg 
ser at det fortsatt er et marked for foto-
grafer, sier hun, og legger til:

– Jeg tar mange barne- og brudebilder, 
men også bilder av vennegjenger er 
populært. 

Ikke alle er interesserte i å legge bil-
dene ut på sosiale medier.

– Mange vil bare ha dem som et 
minne.

Andersen synes ikke det er noe pro-
blem å få tid til hobbyen ved siden av å 
være småbarnsmor og bankansatt.

– Det er moro å drive med noe som 
jeg brenner for.

Med studio i garasjen

Tor Kværne på Kværne foto i Porsgrunn 
forteller at det er flere som har fått foto-
grafering som hobby de siste år.

– Og de vil ha ordentlig utstyr, sier 
Kværne, som selger stadig flere kame-
raer med speilrefleks. Også hybridka-
meraer er i vinden.

– De nye kameraene med innebygd 
wi-fi er også populære, sier han.

Han tror at noe av grunnen til den 
økende fotointeressen skyldes sosiale 
medier.

– Særlig yngre er opptatt av å legge ut 
bilder på nettet. Dessuten er foto ypper-
lig som dokumentasjon. Det åpner seg 
en hel verden av muligheter, sier han. 
Fotokonkurranser er også med på å 
pirre fotograferingslysten, mener han.

– Om det så er værmeldingen, så blir 
folk oppfordret til å sende inn bilder. 
Fotokonkurranser i aviser og ukeblader 
bidrar nok også til at folk får lyst til å 
fotografere, sier Kværne. Også på TAs 
fotosone http://tafoto.origo.no får foto-
interesserte utfolde seg. Hittil har 2156 
medlemmer bidratt med over vel 30 000 

bilder. Vinneren av Årets blinkskudd får 
1000 kroner i premie, mens hovedpre-
mien er en sykkel som har en verdi på 
rundt 20 000 kroner. Konkurransen har 
pågått i hele sommer og varer frem til 
17. august. 

– Det har blitt lettvint å sende inn 
bilder. Før måtte man sende dem i kon-
volutt, minnes Kværne.

At minnekort har gjort det billigere å 
knipse i vei, gjør også fotografering mer 
tilgjengelig. Men folk fremkaller fortsatt 
bilder.

– Forskjellen er at de gjerne samler 
opp bilder til fremkalling nå. Her en 
dagen var det noen som gikk ut med en 
hel bærepose full av bilder. Hun hadde 
samlet opp tusen bilder til fremkalling, 
forteller han. Selv om mange har foto 
som hobby, mener Kværne at det fort-
satt vil være et marked for profesjonelle 
fotografer.

– Jeg ser en klasseforskjell på hobby-
fotografer og profesjonelle fotografer. 
Det kreves mer enn godt utstyr for å ta 
et godt bilde. 

– Fotointeressen øker

Heine Totland og Gisle Børge 
Styve fikk fram både latter og 
gåsehud da de sjarmerte 200 
publikummere i senk fra hage-
scenen i Wrightegaarden onsdag 
kveld. De to flotte herrene i 
dress kan mer enn å synge og 
spille pent, og hadde tilhørerne 
med seg fra første stund med 
kjappe og komiske replikker. 

Gisle Børge Styve er kjent for 
de fleste som en av pianistene i 
tv-suksessen «Beat for beat». 

Det var også her duoen kom 
sammen ved en slags tilfeldighet 
i en episode av programmet i 
1999. Deres vakre versjon av 
The Hollies-hiten «He ain’t 
heavy» ble så populær at den 
senere har vært et av de mest 
sette klippene fra «Beat for 
beat» på YouTube. Siden 2006 
har de to holdt en rekke offent-
lige konserter, og da de gjestet 
Ibsenhuset i april var det utsolgt.

Heine Totland har hatt mange 

hovedroller i musikaler som 
Mamma mia, Buddy Holly, 
Chess og Les Misérables, og 
publikum fikk høre flere kjente 
sanger fra disse, som den stem-
ningsfulle ABBA-slageren «Our 
last summer». AHA sin låt 
«Hunting high and low» ble 
spilt som en «tribute» til måke-
ne, og til tross for den humoris-
tiske introduksjonen sangen 
fikk, var det en nydelig versjon. 
Ingen ble nok overrasket over 

Gisle Børge Styves eminente 
pianospill, men like fullt var det 
en nytelse å høre på. Hans 
komiske evner kommer derimot 
ikke like godt fram i tv-program-
met, og når Heine Totland i til-
legg lokket fram en latinomann 
i den ellers så rolige Styve, ble 
det også fart på sakene og publi-
kum fikk en fornøyelig opple-
velse.

VIGDIS HELLA
vigdis.hella@ta.no

Stilige karer sjarmerte

SJARMERTE: Heine Totland og 
Gisle Børge Styve spilte mange 
musikalske perler. 
 FOTO: VIGDIS HELLA
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