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Deler livet sitt og Lillesand på nett
Døgnet rundt deler hun livet
sitt og Lillesand med resten
av verden. Nå har også
hunden hennes, Alf, sin egen
Facebook-side – med venner
som er ukjente for matmor.

T

rine Wilhelmine Rønnevig benytter alle anledninger, døgnet rundt, til
å spre bilder av Lillesand.
Hun administrerer
åtte ulike Facebook-sider, er ivrig bruker av bildedelingstjenesten Instagram. Hun hashtager Lillesand på Twitter så ofte hun kan, har
egen blogg – og er også ivrig på den
nettbaserte oppslagstavla Pinterest.
Og sentralt i alle hennes nettverdener er Lillesand.
Hund på Facebook. Hun jobber midt i
Lillesand, skaper aktivitet midt i byen
sin og går turer i byen hver eneste dag.
Alltid sammen med Alf. Hunden Alf.
Alf som har egen Facebook-profil med
venner eieren ikke har.
Alf har vært på Facebook i tre år.
Han liker mange hundesider, men får
han spillinvitasjoner, blir de blankt avvist.
Han er nemlig bare fire år og får ikke
lov til å spille.
Går mange turer. Alf ytrer seg ikke like
mye på sosiale medier som sin matmor,
men kommer med velfunderte uttalelser når han først setter labben på tastaturet.
Alf passer på matmors veske på trappa til smykkeverkstedet hennes mens
hun går på posten.
Alf er vennen som helst vil gå den
lengste runden til jobb i stedet for rett
fram.
– Når vi kommer til der vi kan svinge
utenom Kokkenes, senker han farten,
krøker seg litt sammen før han stopper
og venter å om det blir ekstra tur. Har
vi tid til det, retter han fort opp rygg og
hode og er gladere enn noen. Har de
ikke tid til den ti minutter korte, pittoreske omveien, går han lutrygget og
småfurten rett fram forbi post- og telebygget.
«Ute med hunden». Vel framme i smykkeverkstedet som ligger i annenetasje i
Strandgata 10, er labradoren alltid den
som hilser først på kunder og andre
gjester.

«Jeg oppdaget fort at
Lillesand er lett delelig»
Da stikker han det store brune hodet
frem i dørsprekken. Han vil kose, bli
kost med – og til slutt vise fram bamsen
han bruker som sutteklut. En av hans
mange bamser, han får nemlig alltid ny
når matmor har vært ute på reise.
Så legger han seg i buret.
På døra henger skiltet «Ute med
hunden» framme hele tiden. Selv når
Trine Wilhelmine er på jobb.
Du har de som tross skiltet, tar i dørhåndtaket for å se om det virkelig ikke
er noen der. Så har du de som ser skiltet, snur og går ned igjen den stupbratte, gamle trappen. En tredje type mennesker, banker på, går inn – og utbryter: «Men det står jo at du er ute med
hunden!»
Deler mange dyr. Her – opp trapp og inn
en dør midt i det mest idylliske av sørlandsidyllen, sitter den fargerike damen
og lager smykker. Alltid av sølv og ofte
med hjerter. Perler og steiner bruker
hun også.
Hun har hatt smykkeverksted i nesten 30 år, først i Oslo. De siste 11–12
årene i Lillesand der hun vokste opp.
Før hadde hun agent og solgte produktene sine i 100 butikker. Nå er hun midt
i en omorganisering der planen å selge
dem i fem-seks butikker, i tillegg til fra
eget verksted – og via nett.
Nettet følger henne nå døgnet rundt.
Der legger hun ut bilder av hunden, av
kattene, kaninene, endene og geitene
som familien har to av, av de fire marsvinene, samt av de 12 hønene som også
ble filmet og spredd ut i verden da de
nylig lekte med favorittretten spagetti.
– Folk kommer til oss med dyr når de
ikke vil ha dem selv, humrer Rønnevig
som deler hus med sin tyske ektemann
Michael, samt stesønnen Maximilian
(16) – annenhver helg.
Vil fange lyset. Men aller mest legger

Trine Wilhelmine besøke gjerne kafeen som ligger rett under smykkeverkstedet – mens
hunden passer businessen.

Her på bryggekanten sitter de ofte, og her
tas mange stemningsbilder mot sjøen.

Bykjendisene Trine Wilhelmine Rønnevig og hunden Alf er et velkjent syn i byen matmor elsker å
hun ut bilder av Lillesand. Og gjerne
utsikten fra Fjelldals brygge. Der er det
to benker inntil en vegg – og utsikt rett
ut mot Saltholmen og åpne havet.
– Her blir ikke bildene forstyrret av
flytebrygger, så hit må jeg nesten hver
dag for å fange lyset, sier hun.
I sommerhalvåret møter hun gjerne
venninner her i sju-halvåttetiden om
morgenen. Med kaffekopp. Om vinteren, blir det kortere stopper her – men
alltid like mange. Alf må jo luftes.

– Jeg har hatt to labradorer før – en
svart, en lys. Så prøvde jeg å ikke ha
hund, men det var så fryktelig tungvint
å gå tur uten hund!
Dermed er Alf blitt en kjendis i Lillesand. Han blir også lånt ut til andre
som vil gå tur med han.
Og han blir fotografert. Ved en grønn
konteiner, på bryggekanten, i snøen, på
trappa ...
Utstilling og marked. I sommer skal Tri-

vise verden – Lillesand. De går mange turer daglig, og Alf finner stadig noen å hilse på.
ne Wilhelmine Rønnevig åpne sin tredje fotoutstilling. De to foregående årene
har hun invitert andre til å vise sine
bilder fra Lillesand. Nå blir det kun
hennes egne glimt – i kvadratisk Instagram-form.
Siste fredag og lørdag i juli arrangerer hun dessuten – for 11. år på rad –
kunst- og håndverksmarked i byen –
med cirka 30 deltakere fra fjern og
nær.
– Mange bor på Saltholmen fyr, og vi

har båttur med Havørn på fredagskvelden. Det er et flott marked med kunst,
håndverk, kunsthåndverk, kulturhåndverk og ellers fine og rare ting. I år bruker jeg Facebook som eneste kommunikasjonskanal og det fungerer genialt,
forteller hun entusiastisk.
Har mange hatter. I tillegg til å være seg
selv, «er» hun Wilhelmine smykker, leder for Lillesand Handelsstands forening, oldermann i Sørlandets gullsmed-

Skiltet får noen til å snu. Noen banker på,
andre går rett inn.

Agderpostens fotograf måtte jo foreviges.
Og deles.

laug, styremedlem i Lillesand kunstforening, avtroppende julesjef i Lillesand
julebyen alle må se, styremedlem i AU
Arbeidsutvalget i Norges husflislag,
styremedlem i KompetanseSmia as i
Norges Gullsmedforbund, medlem i
Ressursgruppa for sentrum og ansvarlig for Strandgata 10.
Hun administrerer Facebook-sider
for alt dette, I tillegg er det selvfølgelig
hun som styrer med Alfs verden på
«fjesboka».

- Jeg ser ikke på TV. Jeg har sluttet å
lese magasiner. Jeg øver meg på god
tidsbruk og har lært av foredragsholder
Cecilie TS at ting tar den tiden du gir.
Samtidig er jeg veldig belest! Jeg hører
på lydbøker mens jeg jobber.
Takket være Facebook havnet hun på
ferie hos fjerne slektninger i Ballangen
i Nordland. Hun har også fått seg en
venninne i Florida som har samme forhold til en strand der som Trine har til
Lillesand.
F
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Opp en trapp og inn en dør.

FAKTA

Her finner
du henne:
l Navnet Wilhelmine er ofte tatt, så
mange steder heter hun Wilhelmine2.
l Du finner henne på LinkedIn, Google+ og Youtube og http://about.me/
wilhelmine2.
l På Instagram: wilhelmine2 og visitlillesand
l På Twitter: wilhelmines
l På Pinteres: wilhelmine2
l På Facebook: Wilhelminesmykker,
Strandgata10, Lillesandkunstforening,
Lillesand-JULEbyen-alle-må-se, Husflidshandverkerne, LillesandHandelstandsForening og LordagsmarkedVedTollboden

Trine Rønnevig som føyde til Wilhelmine som 16-åring,

Fargerikt, spennende arbeidsrom.

I smykkeverksted med Alf.
– Jeg vet at en gang skal jeg til den
stranda og gjøre yoga sammen med
henne, sier hun mens vi tar en kaffelatte og et smørbrød på kafeen rett under verkstedet. Alf er ikke med, han
ligger oppe og passer smykkene.
Elsker å dele. Om sin trang til å være på
sosiale medier, sier hun:
– Jeg ønsker å dele opplevelser med
andre. Vise hvor fint det er i Lillesand.
Og hvor mye fint folk her holder på med
både i kunstforeningen, butikkene og
ellers. På nettet kan du designe din
egen kanal.

Våres ringmote.
Hun mener at man kan se seg blind
på skjønnheten i eget nærmiljø.
– Mange sier at de liker bildene jeg
legger ut. Det er jo gjerne slik at det
først er når du ser et bilde at du ser hvor
flott et sted er. Jeg sier for eksempel til
dem som har butikker at de skal ta bilde av inngangspartiet sitt – da vil de se
hva de kan gjøre bedre og annerledes.
Strittet imot faks. Trine W. Rønnevig
som hun som oftest signerer papirer
med, var imot sosial medier før hun ble
hektet for seks-sju år siden.
– Men jeg strittet jo også imot mobil-

Ikke rør!
telefon, jeg. Og faks – hva skulle vi med
det når vi hadde posten?
Men så ville en niese i Bergen dele
russebildene sine med tante via Facebook, dermed var det gjort.
– Jeg oppdaget fort at Lillesand er
lett delelig. «La deg sjarmere» er handelsstandens slagord her. Lillesand har
sjarm, gløtt til havet, koselige smug,
korte avstander. Det er nisjebutikker
her med varer butikkeierne har plukket
selv. Også er det køfritt, reklamerer
hun.
Men det er også handelslekkasje ...
– Det er noe positivt med det også, og

er fargerik, glad i en prat, ler gjerne – og sitter ofte her og produserer sølvsmykker.

Små, viktige ting.

«Jeg kan bli tatt av mitt
eget stress. Da slutter jeg
å puste»
det er at du kan stoppe den, smiler
52-åringen.
Lager også videoblogg. Hun bruker også
nettfokuset sitt i egen markedsføring.
Av og til gir hun vekk smykker for å
skape litt aktivitet.

– Da filmer jeg trekningen og legger
det ut på bloggen min som jeg også deler via Facebook. Film fra sist trekning
ble sett av 438 personer på få dager, det
er jo veldig mange.
På bilder hun legger ut, putter hun
gjerne på filter – som forsterker farger
og stemninger.
– Men egentlig er jeg født uten filter.
Jeg hører nemlig alle lyder, så for at jeg
skal slappe fullstendig, av må strømmen
gå. Da slutter kjøleskap og downlights å
dure, da blir det virkelig stille. Like stille som det er i Valdres på Bjørkheimstølen ... Der slapper jeg også gjerne av.

Fargerik også på brillene.
Stølen som vi har skrevet om flere
ganger, før er blitt et symbol på hennes
mor Else «Sprossa» Rønnevigs restaureringsiver.
– Jeg har ei veldig oppegående mor
på 74 som inspirer meg masse og er
mitt store forbilde. Jeg har også en far
på 78 med masse godt humør som jeg
besøker jevnlig og ofte lager middag til!
Han ruller terning, og lapskausen min
pleier å få en sekser hver gang!
Husk å puste. Det går fort i svingene.
Verkstedet er fylt med fargerike bånd,
lekre innpakningspapir, kort med små

Hjerter går igjen.
tekster på, perler og andre vakre ting.
Men helt sentralt henger en liten, hvit
lapp med fire bokstaver: PUST!
– Jeg kan bli tatt av mitt eget stress.
Da glemmer jeg å puste, jeg blir pipete
i stemmen. Så den lappen må henge
der.
Det sier dama som kikker gjennom
drøssevis av andre folks Instagrambilder når hun har lagt seg om kvelden.
– Jeg følger så mange folk som tar
fantastisk vakre bilder. Det er flott og
god sovemedisin.
Klage fra Facebook. Hun «liker» både

bilder og sider – og sprer rundt seg med
sin positivitet.
Rett før påske resulterte det i at de
som administrerer Facebook mente
hun var for ivrig på likerknappen.
– Så de har blokkert meg fra å bruke
den inntil jeg roer meg ned, men med
over 1.000 hurrarop å like, så er jo ikke
det så rart at jeg har brukt den mye! Jeg
har sendt inn klage, skrev hun på profilen sin da.
Facebook ga etter – og nå er Trine
Wilhelmine Rønnevig på nett igjen.
Alltid.
F

26

HELGreportasje

Fredag 2. mai 2014

AGDERPOSTEN

Trine Wilhelmines egne glimt – fra Instagram

Alf og kompisen Todd ved havet.

– Vidunderlig å starte dagen med morgenkaffe i hagen. Fuglekvitter og hanegal.

Egenprodusert nøkkelring som kanskje
kan være gave til konfirmanten?

Selfie med AnnaAnka og Alf.

Et idyllisk glimt fra bymiljøet i Lillesand –
med sjøen glitrende i bakgrunn.

De sosiale hønene koser seg.

– Har vært på fotooppdrag for #meogdu
og tatt bilde av dette egget – ved E18.

Her på trappa til smykkeverkstedet sitter
Alf ofte og kikker på dem som går forbi.

Alt som har noe med Lillesand og gjøre,
blir foreviget.

Her er et bilde fra den dagen Agderposten
var på besøk. Fotograf Holand mot sky.

Geitene Bia og Beatel er vant til å være
fotomodeller.

Blomster preger mange motiver. Her en
rosa drøm av et tre – i Lillesand så klart.

Kaninen har ikke navn i tilfelle han skulle
bli middag, men han slapp unna grytene.

Sol i horisonten ...

... og sol i byen.

Hanen Ramstein er god hjelp i hagen.

