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Hva ville skjedd med meg - Tom Hovinbøle - dersom jeg 
aldri hadde flyttet fra Herøya? Eller om jeg kom tilbake, 

med eller uten utdannelse, fikk meg en jobb og 
bosatte meg her? Hvem hadde jeg da vært?

Hvem hadde jeg blitt?

T.H.





Min oldefar, Nils Hovinbøle, var skolemester og kirkesanger i Hovin, en liten bygd på 
østsiden av Tinnsjøen i nordøstre Telemark. Da konen Anne døde og han selv gikk av 
med pensjon, viste han sitt fremsyn ved i 1928 å ta med seg alle sine barn og flytte 
ned til Herøya. Herøya var da blitt et samlingspunkt for folk fra hele landet, som følge 
av byggingen av Eidanger Saltpeterfabrik, det som senere ble industrilokomotivet 
Norsk Hydro. Min oldefar kjøpte seg hus i Torvgata, på Fogteplassen, som sønnene 
tok over da han selv døde i 1942. Min farfar, John, var en av sønnene som fikk jobb 
på Norsk Hydro. Han var utdannet agronom fra landbrukshøyskolen på Søve og ville 
egentlig bli bonde, men familien nektet å flytte på gård. Han giftet seg i 1931 med min 
farmor, Titti, som selv var vokst opp på industribygda Skotfoss. De fikk to barn: Min 
onkel Gunnar i 1942 og min far, Jan, i 1947. I 1957 kjøpte de hus i Axel Aubertsgate, 
bare to kvartaler fra huset i Torggata. Min farfar døde året før jeg ble født. Huset 
kom over i min fars eie da min farmor flyttet til leilighet i Eidanger på begynnelsen 
av 1970-tallet. Min far hadde da giftet seg med min mor, Lisbeth, som er datter av 
murermester Olaf og Ada Løberg fra Skien. Han var med ett unntak, den eneste av 
fedrene i min kameratgjeng som ikke jobbet på Norsk Hydro; han var først ansatt i 
Nebb, deretter i Porsgrunn kommune. Min mor jobber på Frednes sykehjem. Jeg og 
mine to brødre Stian og Lars vokste opp i huset i Axel Aubertsgate, der mine foreldre 
fremdeles bor i dag.  

Herøya er et tettsted som ligger i Porsgrunn kommune. Halvøya ligger mellom 
Frierfjorden i vest og Gunnekleivfjorden i øst. Da Norsk Hydro etablerte seg her i 
1928, var stedet en del av Eidanger kommune. På Herøya ble det tidligere drevet 
gards- og jordbruk, samt litt skipsbygging. Det ble også eksportert is fra Versvika, 
bla. til Grimsby i England. Med industrialiseringen fulgte en omfattende utbygging av 
stedet, og det er i dag få spor igjen av det Herøyen som eksisterte før fabrikken kom. 
Fabrikkanlegget har vært gjennom omfattende utvidelser i årene etter opprettelsen, 
og hadde på det meste 5500 ansatte. I dag er Norsk Hydros tidligere virksomhet 
delt opp i vel 90 selskaper på området. Yara er en direkte etterfølger av den gamle 
fullgjødselproduksjonen som åpnet i 1929. Fabrikken på Herøya er i dag verdens 
største fullgjødselfabrikk.

”Gratis lån” fra Norsk Hydro førte til at Herøya i all hovedsak fikk eneboliger, og først 
senere rekkehus på Adrianåsen og Skrapeklev. Fra 1928 til 1937 ble det bygget i 
underkant av 300 bolighus, og folketallet var i 1936 økt til omtrent 2500. De med 
høyest stilling på fabrikken bodde også nærmest, i det som ble kalt ”ingeniørbyen”, 
mens vanlige arbeidere bodde lengre unna, oppe i åsen. I dag eksisterer ikke 
ingeniørbyen mer; den lå der REC og Herøya næringspark nå holder til. Herøya hadde 
hatt skole allerede fra 1864, med skolehus på Klevstrand. Med tilflyttingen åpnet den 
nye skolen dørene i 1932, og fikk sin nåværende utforming i 1959. I skolen lå stedets 
bibliotek. I disse årene ble også Klevstrand kirke oppført, deretter Herøyahuset, som 
også huset en restaurant, et legesenter og den lokale kinoen. Herøya idrettsforening 
ble stiftet i 1932, og var en sterk klubb lokalt innen fotball, turn og bryting. Tilflyttingen 
førte til etableringen av en rekke butikker og også et pensjonat på stedet. Nesten alt 
dette er i dag borte. Det bor i dag ca. 3000 mennesker på Herøya.

Bildet viser Nils Hovinbøle med sine barn rundt seg, og barnebarnet Nils 
på fanget, sønn av Halvor og Hjørdis. Min farfar John er nummer to fra 
høyre bak, min farmor Titti sitter rett foran ham. Bildet er tatt i 1941.





home is where the heart is...



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) jobber på kommunalsjefens 
kontor i Porsgrunn kommune. Her har han jobbet i nesten 20 år. 
Som ung var målet å bli journalist. ”I ungdomstiden var jeg ganske 
vill og hadde problemer med autoriteter,” forteller han. ”Jeg ville 
bare bort, jeg skulle avsløre verden!” Han gikk en periode rundt 
med en hjemmelaget t-skjorte der det stod ”Jeg er ikke død!” Da 
en ansatt på det lokale postkontoret kommenterte den med å si, 
”Jeg kan se det!” ble han så flau at han aldri brukte den igjen. 
Som ung brøt han seg inn i utflyttede hus. Han har fremdeles 
et knippe med over 200 nøkler samlet inn fra hus rundt om på 
Herøya. Han og kameratene fant på stadige spek. Blant annet 
skjøt de på intetanede personer med krampespretterter, men 
Hovinbøle forsikrer at de egenlig aldri var skikkelig ondsinnede. 
”Det verste vi gjorde var å snike oss inn på kinoen,” sier han. Da 
de så ble knepet på fersken mens de snek seg rundt i kjelleren 
på Herøyahuset, ble det slutt på gratis filmer på søndagene. 
I militæret ble han radiosjef på KV Garpeskjær, og etter endt 
tjeneste søkte han mer produktive utløp for energien sin. Han 
studerte økonomi og ledelse på Høyskolen i Telemark, og fikk 
jobb i kommunen. Den store interessen er musikk, og han spiller 
selv med et par kamerater i et hobby-band. Ferier legger han ofte 
til store konserter eller festivaler. ”Selv om jeg kommer fra rock’en, 
foretrekker jeg i dag klassisk musikk,” sier han, og forteller videre 
at dette går i bølger: ”I fjor var det jazz.” Hovinbøle bor i huset han 
vokste opp i, og løper Frierstien minst én gang i uken, året rundt, 
så fremt det er bart. Han er gift og har to sønner.

Tom Hovinbøle, fotografert i hagen 
utenfor huset i Axel Aubertsgate.
23. august 2010

Da jeg første gang hørte Springsteens ”Born to run”
var det som å bli slått i trynet med et balltre! 



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) bruker hver søndag et par 
timer på å trene på det perfekte frisparket, nede på Hydro-banen. 
”Det er en form for zen-øvelse,” forklarer han, og forteller at han 
har gjort det i over 15 år. ”Som barn og ung spilte vi fotball om 
sommeren, og brøyt om vinteren.” Bryting har han ikke kropp til 
mer, men han holder fotballkarrieren aktiv på bedriftsnivået, der 
han spiller for taxisjåførlaget i Grenland, brannvesenet i Grenland 
(fordi broren er brannmann) og Herøya Oldboyslag. Favorittlaget 
er Manchester United, men tross en glødende interesse for laget 
har han ikke vært på Old Trafford siden 1989. Hovinbøle jobber 
selv som taxisjåfør. Han begynte å kjøre taxi ved en tilfeldighet, 
for å hjelpe en kompis som mistet førerkortet etter en fuktig 
bursdagsferiring. Han sier han liker den frie arbeidstiden, som gir 
ham fritid når han selv ønsker det. Foruten å bruke fotball som 
kompensasjon for en stillesittende jobb, går han fremdeles – i en 
alder av 41 år – på eple- og plommeslang i nabolaget hver høst. 
Frukten setter han likør på, og gir flere av ofrene en flaske hver 
jul. ”De færreste vet hvor frukten kommer fra,” kan han fortelle, 
men sier også at dette blir stadig vanskeligere fordi innflyttere 
til Herøya kutter ned fruktrærne til fordel for prydplanter. ”Det 
sier mye om et nabolag, når tuja-buskene spretter opp i hver 
eneste hage bortover,” sier han. Spenningen fra det å gå på 
slang mener han selv kommer fra barndommen, da han – kledd 
som sin store helt Sabotør Q5 – snek seg rundt i hagene på 
Norsk Hydros representasjonsbolig Adminiet, og lekte hemmelig 
spion. Hovinbøle er samboer.

Tom Hovinbøle, fotografert en søndag 
på Hydrobanen, i full trening. 
11. juni 2010

Epleslang er en utmerket måte å gi livet litt spenning på.



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) er lærer på International 
School, Telemark. Han ville egentlig bli kokk, og på fritiden 
dyrker han sin interesse for mat og vin sammen med kjæresten. 
De holder kaniner, og selger av og til dyr til lokale restauranter. 
Hagen ellers er gjort om til et laboratorium for urter og 
krydderplanter. Som lærer trives Hovinbøle derimot så godt at 
han ikke har planer om å slutte. ”Det fine med å være lærer her,” 
forteller han, ”er at jeg får være barnslig og at ungene er for små 
til å svare deg tilbake når du er streng med dem.” Hovinbøle 
studerte på Notodden, noe som i følge ham selv ga ham en 
varig angst for fulle mennesker og bluesbasert rock. Han bor i 
huset oldefaren kjøpte i Torggata i 1928; han kjøpte det tilbake 
etter at det hadde vært ute av familien i over 50 år. Huset er 
stort, større enn de to egentlig har bruk for, noe som gjør at 
kjæresten kan ha sitt eget hobbyrom (hun syr og maler) mens 
de sammen har et eget bibliotek samt at Hovinbøle har et eget 
rom til tegneseriesamlingen sin. Et annet rom er innredet som en 
røkesalong fra århundreskiftet, og brukes bare når det regner ute. 
I en tidligere stue i andre etasje, blant store bregner og palmer, 
står det et oppslått telt. Her sover nieser og nevøer når de er på 
besøk. Hovinbøle er også en ivrig tryllekunstner, og gjør triks 
for ungene som en del av undervisningen. ”Etter at jeg begynte 
med tryllekunster i timene, har interessen for matematikk gått i 
været,” kan han fortelle. Han er flere ganger blitt oppfordret til å 
opptre offentlig med sin buktaler-evne, men takker alltid høflig 
nei. Han og kjæresten har ikke barn.

Tom Hovinbøle, fotografert i klasserommet 
til trinn 2, International School Telemark, 
Gunnigata.
10. oktober 2010

Det beste ordet i vokabularet er Nei. No. Nein. 
Eller Njet. Eller Wú!



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) arbeider som prosessoperatør 
på Eramet, en jobb han fikk da han etter et sommervikar-
engasjement ble bedt om å fortsette pga. sykdom blant de ansatte. 
Hovinbøle har fire barn med tre forskjellige kvinner og er skilt to 
ganger. I dag bor han alene, og kontakten med barn er så som så. 
Barnebidragene gjorde ham til gjeldsslave, og i 2007 slo han seg 
selv personlig konkurs, noe han fremdeles sliter med. Han har hatt 
seilbåten ”Patagonia” i over 15 år, men de siste 12 årene har den 
stått landfast i hagen, mye av økonomiske grunner. ”Det er min 
private lille stue,” forteller han, “her får jeg drømme i fred”. Han har 
også en liten trekogg som han bruker til å komme seg ut på fjorden 
med. Han drar ofte ut, gjerne tidlig på morgenen etter et skift, og 
fisker eller finner seg en bukt over på Bamble-siden der han kan 
ankre uforstyrret. Han innehar den uoffisielle Herøya-rekorden i 
karuser-fiske, med 127 fisk kroket på én dag. Hovinbøle er aktiv i 
Herøya motorbåtforening, og også som scenograf, tekniker og av 
og til som skuespiller, i Herøya amatørteater som han var med på 
å stifte. Deres siste produksjon, ”Starlight Express”, høstet gode 
kritikker i lokalpressen. Selv er han mest stolt av innsatsen som 
Kaptein Krok i en oppsetning av ”Peter Pan” for noen år siden; 
fremdeles kaller mange ham Kaptein Krok når de møter ham, noe 
han setter stor pris på. Hovinbøle påberoper seg å være skikkelig 
lokalpatriot og priser Herøyas mange fordeler: ”Her har du fjorden, 
skauen rett ved, og byen bortenfor fabrikken,” sier han. Likevel er 
drømmen å få seile båten ”Patagonia” til nettopp Patagonia og 
”aldri komme tilbake igjen!”

Tom Hovinbøle, fotografert ved smelteovn 2 
på Eramets fabrikk på Roligheten.
29. september 2010

Det fine ved å bo ved en fjord, er at du
vet det alltid er en vei ut.



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) bor fremdeles i sine 
foreldres kjeller. Arbeidet som vikar- og tilkallings-bibliotekar 
ved Porsgrunn bibliotek gir ikke nok inntekt til å kunne kjøpe 
egen leilighet. ”Det er en ordning som fungerer dersom vi ikke 
omgås for ofte,” forteller han, og nevner at foreldrene kanskje er 
mest oppgitt over at det ikke bare er kjellerrommet i som er fylt 
opp med bøker. Han forteller at hans favorittforfattere teller navn 
som Beckett, Walser, Twain, Dickens og Lindgren. Men hyllene 
avslører også en sterk affinitet for science fiction, klassisk krim 
og ikke minst en komplett samling Morgan Kane. ”Nihilismen hos 
forfattere som Masterson og Beckett er likere enn mange liker å 
innrømme,” svarer han når han blir konfrontert med anomalien. 
Hovinbøle skriver også freelance og har blant annet levert en 
rekke artikler til PD om lokal kulturhistorie. De siste tre årene 
har han arbeidet med en bok om Herøya før industrialiseringen 
på slutten av 1920-tallet. Ellers er luftgeværet etter faren, og 
Hovinbøle brukte det til å skyte på rotter bak garasjen når 
han var yngre. Regnemaskinen er etter bestefaren, som var 
murmester i Skien, og på skrivemaskinen skrev han sine første 
tekster. Bildet viser skolestuen i Hovin, der familien stammer fra 
og der oldefaren har virket som skolemester. Capsen er fra hans 
tid i kystvakten, og den hvite statuen er etter farmoren og mistet 
hodet da Hovinbøle skubbet borti den en fuktig kveld mens han 
nøt en flaske fransk bordeaux og hørte på Tom Waits. Hovinbøle 
røker sigarer. Han siterer Oscar Wilde til sitt forsvar: ”Alle menn 
behøver en hobby.” Tom Hovinbøle er ikke overraskende singel.

Tom Hovinbøle, fotografert i kjellerstuen 
til foreldrenes hus i Axel Aubertsgate.
23. mai 2011

Du kan godt si at å begrave seg i bøker er en virkelighetsflukt, 
men når du dyrker selve flukten beriker den også livet. 



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) er noe så sjeldent som en 
bilselger uten sertifikat. Det mistet han etter å ha kollidert i et 
tre i parken ved Herøyakanalen i høy hastighet. Det var farens 
bil han kolliderte med, på vei til en fotballkamp, mens faren 
var på treningstur til Danmark med broren. ”Den verste uken i 
mitt liv,” forteller Hovinbøle, som da var 19 år. Før dette var han 
allerede blitt stanset tre ganger i fartskontroller. ”Jeg var beruset 
av den fantastiske fartsfølelsen,” forklarer han. Han forstod 
etter kollisjonen at risikoen for en som hungret etter høy fart, 
kanskje var i største laget. I dag sykler han til og fra jobben. 
Stillingen som selger ved Herøya Bilsalong fikk han på grunn 
av sin evne til å kunne snakke med alle typer mennesker. Han 
har ingen egentlig interesse for bil som sådan, og innrømmer 
at han kan lite om de tekniske aspektene. Men han har likevel 
jobbet seg opp et godt rykte som selger. Hemmeligheten, 
sier han, er enkel: ”Jeg selger opplevelsen, og det er den folk 
kjøper.” Han dyrker den berusende fartsfølelsen fremdeles, men 
nå under helt andre forhold: ”Å sykle trail gir meg den samme 
frihetsfølelsen.” Han er også en ivrig fugletitter og naturfotograf, 
og har deltatt på flere utstillinger med sine naturmotiv. Noen har 
også blitt publisert i magasiner. På de mange sykkelturene har 
han alltid med seg et kamera. ”Jeg vet ikke hvor mange objektiv 
jeg har ødelagt når jeg tryner på sykkelen, men det er verdt det,” 
forteller han. Høydepunktet kom da han knipset en Bieter (med 
det vitenskapelig navnet Merops apiaster) på Bøkkerkåsa, en 
ekstremt sjelden gjest i den norske fauna. Hovinbøle er samboer.

Tom Hovinbøle, fotografert foran bilbutikken 
i Herøyaveien-krysset.
5. august 2010

Med panseret oppe ser jeg knapt nok forskjell 
på en gammel Volvo og en ny Porsche.



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) begynte på varelageret på 
REMA 1000 en sommer mens han studerte ved universitetet i 
Trondheim, og er i dag assisterende butikksjef med ansvar for 
bestillinger og ferskvare. Han er gift og har tre barn. Konen reiser 
ofte i sin jobb, noe som betyr at han bruker uforholdsmessig mye 
av fritiden på å kjøre barna til og fra trening og øvelser. Han har 
uttalt at sin kjæreste eiendel er nettbrettet, som plutselig gjorde 
den ofte lange ventetiden i bilen, meningsfull. ”Jeg leser mye mer 
nå enn jeg hadde anledning til før,” forteller han. Han er også 
gjennom sin tredje gjennomsyn av den originale Star Trek-serien, 
en av hans favoritter. ”En gang gikk jeg rundt i flere uker med en 
replika av faser-pistolen fra Star Trek,” forteller han. ”Ingen sa noe. 
Alle trodde antageligvis det var en prismaskin.” En annen gang 
gikk han med spisse ører i en uke og snakket  klingon til kunder; 
heller ikke det var det noen som reagerte på. ”Jeg forsøker å gjøre 
hverdagen stimulerende, det er viktig,” sier han. ”Og du slipper 
unna med mye når folk oppfatter deg som usynlig.” Selv om livet 
ikke har blitt helt det Hovinbøle håpet det skulle bli, er han stort 
sett fornøyd. Han studerte nordisk og historie på Høyskolen i 
Telemark, men er egentlig glad det ikke ble noen lærerjobb. ”Jeg 
tror ikke det er mange gutter som drømmer om å bli assisterende 
butikksjef,” sier han, ”men det betaler regningene og gir meg tid 
til hobbyene mine.” På fritiden liker han å tegne. Han drømmer 
om å utgi en ”barnebok for voksne” med egne illustrasjoner, og 
bruker en del tid til å tenke ut fortellingen. Så langt har det stoppet 
på skissestadiet. 

Tom Hovinbøle, fotografert ved 
kjølehyllen for kjøttpålegg.
17. mars 2011

Jeg hater sommerkoteletter! Jeg hater reker og 
ribbe! Jeg elsker pasta og frossen-pizza!



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) tjente som yngre en formue 
på å utvikle AutoCAD- og Flash-baserte styringsprogrammer for 
Yara på Herøya industripark. Interessen for data kom da han 
på barneskolen overvar en demonstrasjon av en Laser2000-
computer i 1984. ”Den lagde rare lyder og du kunne lagre spill 
på den. Jeg var solgt!” Nå jobber han freelance, delvis som 
utvikler og designer, ”delvis soser jeg bare rundt.” Yara og flere 
av selskapene på industriparken utgjør fremdeles hovedkundene 
hans. Egentlig vil han ”studere kunst et eller annet sted i utlandet”, 
men med kone og to barn i skolealder må den drømmen vente 
noen år til. De siste årene har gått med på å pusse opp familiens 
hus på Adriansåsen. som kan skilte med en fantastisk utsikt over 
Frierfjorden. ”Det vil si, jeg har stått og sett på at noen har gjort 
det for oss,” sier Hovinbøle. Han forteller at han er lite nevenyttig, 
men er nå i gang med å pusse opp garasjen, et prosjekt han har 
brukt de tre siste årene på siden konen insisterer på at han denne 
gang skal gjøre det selv. Lekestuen i hagen har han også bygd 
selv. Da ungene ble eldre og gikk lei den, begynte han å bruke 
den som ”tenkebu” – ”kona kaller det furtebu, men jeg får mine 
beste ideer når jeg kan gjemme meg bort og får være i fred.” 
Det skal nevnes at lekestuen har raskere internettkobling enn 
huset samt er utstyrt med lenestol, kjøleskap, mikrobølgeovn og 
smart-tv. Den er på 2,7 kvadratmeter. Når det er mye deadline-
jobbing eller arbeid med større prosjekter, hender det stadig 
vekk at han sover der nede. Siden han var 9 år gammel har han 
hver sommer svømt gjennom Herøya-kanalen. 

Tom Hovinbøle, fotografert hjemme på verandaen 
med sine gamle og nye arbeidsgivere i bakgrunnen.
21. juni 2010

Jeg er lat. Det er enkelt når man ikke behøver å gjøre noe.



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) er omskolert regnskapsfører. 
Han arbeidet egentlig på Bilfinger, den tidligere verksteds-
avdelingen til Norsk Hydro, der en fetter av faren i sin tid skaffet 
ham jobb. På grunn av ryggproblemer fikk han så dekket 
etterutdanning innen regnskap og statistikk, og arbeider i dag 
i markedsavdelingen til Addcon, et tyskeid firma på Herøya 
industripark som lager kjemiske produkter. For syv år siden 
forlot hans tidligere kone ham, til fordel for en lokal kusk. Nå 
spiller Hovinbøle på hest tre-fire ganger i uken. Det viste seg at 
han har teft for trav, selv om han ikke kan noe om hest. ” Det 
handler egentlig bare om å kunne lese statistikkene riktig og se 
forbi tallene,” sier han om flaksen som har tippet over i hans 
favør. Spill-gevinstene bruker han til å betale de galopperende 
barnebidragene for de tre barna han deler omsorg for. ”Jeg nyter 
ironien i at jeg nå kan dekke barnebidragene med hans suksess 
på travbanen,” sier Hovinbøle og kan videre fortelle at en nylig 
seier med Sleivblæsa ”ga meg en gevinst som dekker bidragene 
til alle tre de syv neste månedene.” På fritiden er han en ivrig 
friluftsmann, og tilbringer mange helger og ferier på fjellet, ofte 
sammen med barna. ”Jeg har brukt mye tid på å være bitter,” 
sier han, ”men det som har skjedd har skjedd. Nå er jeg mer 
opptatt av å planlegge neste fjelltur.” Han er svært glad i barna 
sine, men forteller at han også ser frem til at de runder 18 år: 
”De koster ofte mer enn det er verdt, nå som de er blitt trassige 
tenåringer,” hevder han. Hovinbøle er ellers en ivrig nyter av 
skotsk maltwhisky. 

Tom Hovinbøle, fotografert på Automaten, 
der han fyller inn dagens kupong.
1. november 2010

Jeg kommer aldri til å sette mine ben på en travbane! 



Tom Hovinbøle (f. 1970) fra Herøya har ingen teologisk utdannelse, 
og påstår det er en ren tilfeldighet at han endte opp som leder på 
Herøya Misjonskirke. Han vil ikke engang kalle seg pastor, men 
foretrekker den langt mer beskjedne tittelen på-vakt-mester. Han 
var fra ungdomstiden ateist, selv om han var med i misjonskirkens 
onsdagsklubb gjennom hele barndommen. Etter en fallulykke med 
store hodeskader, var det å finne tilbake til barnetroen noe som 
ga ham en mening og retning i livet. Hovinbøle kom med i kirkens 
aktiviteter som frivillig på slutten av 1980-tallet, og tok over som leder 
da den gamle pastoren trakk seg tilbake. ”Det var en mulighet til å yte 
noe og samtidig få noe tilbake,” forteller han. Hans mange initiativ 
har ført til at kirken over årene har utviklet seg like mye til et lokalt 
kulturhus; teater- og korgrupper har like stor plass som forkynnelsen. 
Kirken er åpen syv dager i uken, med leksehjelp og språk-kafé, kor 
for både barn og pensjonister, Torsdagsklubben for ungdommer 
og pensjonistsamlinger, foruten dåps- og bryllupstjenester og 
selvsagt konfirmasjons-undervisning. Hovinbøle er kirkens pianist, 
og er dessuten aktiv i lokale miljøarrangementer med Herøya Vel 
og i samarbeid med idrettsforeningen. Han ønsker en dag å kunne 
fordype seg i gamle religiøse og filosofiske tekster, men hverdagen 
tar enn så lenge all tid. For Hovinbøle handler hverdagen mer om 
å få ungene til å beholde barnetroen enn om å misjonere om noe 
de ikke kan forholde seg til. Som han ynder si: ”Til syvende og sist 
handler det om å aldri slutte å utforske sin egen åndelighet.” Ikke 
uten grunn er hans favorittbok den spirituelle klassikeren ”Måken 
Jonathan” av Richard Bach.

Tom Hovinbøle, fotografert foran barnekoret 
som gjør seg klar til ettermiddagens øving.
15. februar 2011

Jeg bryr meg egentlig ikke om hva folk tror på, 
jeg bryr meg bare om hva de gjør. 



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) arbeider på Miltons 
sykkelshop. Han ville egentlig bli lege, men forstod på gymnaset 
at karakterene ikke holdt. Han har aldri eid en bil, men vært ivrig 
syklist siden ungdomstiden. Verkstedsarbeidet begynte med at 
han fisket opp sykler fra kanalen, pusset dem opp og solgte dem 
til kamerater. Selv har han ikke tålmodighet for lange landeveisritt, 
men foretrekker å gå når han skal ta seg en tur. ”Områdene utover 
i Skjelsvik og Frierstien gir ypperlige turmuligheter,” forteller han. 
Han er fotoentusiast og arbeider med et gammelt mellomformat-
kamera han fant på et loppemarked. Motivene er forfallet i 
Telemarks naturlandskap, og det industrielle landskapet på 
Herøya og i Grenland. ”Det står flere bilvrak bak låver i Telemark 
enn det går biler på veiene,” sier han. Og forteller videre at mange 
syntes bildene hans er deprimerende, med fraflyttede hus og 
nedlagte fabrikker. For ham handler det om å fange inn restene 
av det som har vært mens det fremdeles er her. ”Herøya har 
endret seg stort bare i løpet av min tid,” forteller han, ”håpet er at 
om 100 år kan folk se på mine bilder og få et glimt av hvordan det 
var her”. Planen hans om å kunne pensjonere seg som 50-åring 
og vie tiden fullt og helt til fotokunsten, fikk seg en smell når han 
tapte alle sparepengene da REC la ned på Herøya. Han tar likevel 
ikke tapet så tungt: ”Jeg liker å fikse sykler og jeg liker å høre på 
radio mens jeg gjør det, det gir ideer til nye bilder.” Hovinbøle er 
gift med kjæresten fra gymnaset. (Hun har sertifikat.) Paret har to 
barn, og han innrømmer at det irriterer ham at begge foretrekker 
scooter fremfor sykkel.

Tom Hovinbøle, fotografert med en sykkel 
som skal få justert giret og byttet bremser.
8. august 2010

En god sykkel gjør at man kan leve livet i et mer behagelig tempo. 



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) er daglig leder på Herøya 
grillen, og innrømmer uten oppfordring at han ikke har spist 
en hamburger på over syv år. Skolelei tok han et år på Agder 
folkehøyskole, på filmlinjen. Planen var å satse på filmstudier, men i 
mellomtiden tok han jobb på grillen for å spare opp penger. Da den 
tidligere daglige lederen omkom i en mystisk hageulykke, ble han 
av de nye eierne overtalt til å ta jobben som daglig leder. Hovinbøle 
bruker fritiden på å se og lage film. Han brakk som 13-åring beinet 
da han dingset etter bussen. Kameraten var mindre heldig. Han 
ble slengt av samtidig med Tom, men havnet under en møtende 
bil og døde momentant. Ulykken satte dype spor og i følge ham 
selv, må den ta en del av skylden for at han nå foretrekker sofaen 
fremfor et mer aktivt liv utendørs Det var under de to månedene 
med gips, filminteressen våknet. ”Jeg så absolutt alt på tv den 
vinteren,” forteller han, ”samt at kompisene kom innom med 
videoer jeg kunne låne.” Han fikk senere jobb som billettkontrollør 
på Herøya kino; betalingen var gratis film. ”Jeg vokste opp på den 
kinoen,” forteller han, ”jeg så alle 5-er visningene hver søndag 
gjennom hele barndommen.” I dag har nan bak seg flere kortfilmer 
og gjør stadig musikkvideoer for lokale rockeband. Drømmen er 
å lage film om bombingen av Herøya under 2. verdenskrig. Han 
arebider med den tredje versjonen av manuset nå. Han sitter 
med en samling med over 1700 filmer. Hva favorittfilmen er vil 
han ikke svare på, men forteller at ”juvelen i filmsamlingen min er 
en original laserdisc-utgivelse av Tron.” Han nekter å fortelle hva 
tatoveringen på armen betyr. Hovinbøle er singel. 

Tom Hovinbøle, fotografert i luken på 
Herøyagrillen, som har kunder fra hele 
Grenland.
16. juli 2010

Jeg lærte mer av å se film enn jeg noengang gjorde på skolen. 



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) forsørger seg med å hoppe 
mellom diverse deltidsjobber. Nå er han midt mellom ”nok en 
ubetydelig drittjobb” og ”hvem vet?” Han har de siste årene 
jobbet med skaurydding, grøftegraving, vært nattportiér og 
budbil-sjåfør, jobbet på smelteverk, fiskeforedlingsfabrikk og 
foretatt spørreundersøkelser, samt jobbet to år som portør på 
Telemark Sentralsykehus. Han forteller at han på gymnaset ”gikk 
på en smell,” og hoppet av studiene i 2. klasse. Den gang var 
tanken å bli advokat, men så begynte han å høre stemmer. Dette 
har han i alle år siden forsøkt å leve med, på forskjellige måter og 
med hjelp fra ulike remedier. Lite har hjulpet. ”Dette livet tar fra 
meg det meste, men det gir meg frihet,” sier han selv. Men han 
innrømmer samtidig at denne friheten kan smake vel beskt når 
den møter begrensningene i veggene i hans kommunale leilighet. 
Noen år forsøkte han seg som kunstner, men hans ideer bar seg 
ikke i forhold til ambisjonene. Han har også forsøkt seg som 
skribent, men heller ikke dette ble det orden på. Drømmen er å 
utgi en samling med dikt, men han har lagt pennen på hyllen for 
en tid. Han er en stor fan av tv-serier, og særlig er amerikanske 
sit-coms fra 1960- til 1980-tallet blant favorittene: M*A*S*H*, 
Get Smart, My Favourite Martian, Green Acres, Mork & Mindy, 
Hogans’s Heroes, I Dream of Jeannie, It’s Garry Shandling Show 
og Family Ties – listen over titler han ramser opp er lang. Seriene 
gir ham, forteller han, i det minste et snev av å oppleve det livet 
han selv ønsker seg. Som en avsluttende bemerkning, i den 
sammenheng, siterer han den franske poeten Francois Villon: ”I 
mitt eget land befinner jeg meg i et rike fjernt borte.”

Tom Hovinbøle, fotografert ved Herøya-
kanalen der han ofte kan bli sittende å 
reflektere i timesvis. 
16. mai 2010

En hverdag uten ambisjoner gir dager med få skuffelser.



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) arbeider i samboerens 
frisørsalong, men som han selv sier: ”Jeg klipper hår, men 
frisør er jeg ikke.” Å bli frisør var ikke engang en vag tanke 
da Hovinbøle studerte statsvitenskap på Universitetet i 
Oslo. Han har hovedfag i europeisk middelalderhistorie, på 
institusjonsmakt under religionskrigene. Han skrev noen kortere 
historiske artikler, men da utdannelsen uvegerlig ledet mot det å 
bli lærer, falt han av. Lærer ville han ikke bli, selv om han i senere 
år har kommet til erkjennelsen av at han nok kunne blitt OK som 
sådann. Han traff sin samboer på turisthytten på Mårbu, og de 
fant tonen da de begge heller sov ute under bar himmel enn 
inne. Hovinbøle er en ivrig friluftsmann, noe han selv innrømmer 
skyldes innflytelse fra de gamle kinoheltene han vokste opp 
med på Herøya kino: Zorro, Tarzan og Robin Hood. Å klare seg 
uten bekvemmeligheter som telt, sovepose og primus er en 
æressak, og en innstilling samboeren deler. Hovinbøle er også 
en habil pistolskytter, og har som beste resultat en 3. plass i NM 
i silhuett. ”Kjæresten påstår jeg overkompenserer,” sier han selv 
om hobbiene, og legger til at han hver sommer spikker og lager 
seg en ny langbue. Hovinbøle har det siste året brukt mye tid 
på å overtale samboeren til å blir med på ferie til USA, der de – 
under påskudd av å skulle besøke fjerne slektninger i Minnesota 
– skal tilbringe en del tid i Bois Forte-reservatet til Chippewa-
indianerne, opp mot den kanadiske grensen. En av Hovinbøles 
forfedre drev handel med indianerstammer i dette området 
på slutten av 1800-tallet. Hva angår det å arbeide som frisør i 
fremtiden, er Hovinbøle klar: ”Jeg gjør ikke dette når jeg er 50.”

Tom Hovinbøle, fotografert med 
en stamkunde i samboerens salong. 
3. februar 2011

Da jeg var 11 ville jeg bli Robin Hood. Det vil jeg fremdeles.



Tom Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) er prosjekt- og 
forskningskoordinator på Molab, et kjemisk analyseselskap på 
Herøya Industripark. Selv er han ikke utdannet kjemiker, men 
interessen er der. Som barn hadde han kjemisett og elsket å 
eksperimentere. Ved tre anledninger brant han nesten ned 
foreldrenes hus med sine eksperimenter, der han blant annet 
inkluderte svovel fra fyrstikker, magnesium og bensin stjålet fra 
tanken på familiens gressklipper. Hovinbøle studerte egentlig 
litteraturvitenskap i Trondheim, men hoppet så over til først 
kunsthistorie, deretter sosialantroplogi og så geografi, før han 
endte opp med administrasjon- og ledelsesutdanning på BI. 
Altså ble han egentlig ikke noe, sier han, men kan dyrke sin 
litterære lidenskap sammen med sine andre interesser: Økonomi, 
filosofi, naturvitenskap og kunsthistorie. For egentlig er han mest 
interessert i malerkunst og er en ivrig hobbymaler. Interessen for 
kunst fikk Hovinbøle som 13-åring, da han snublet over en bok 
om de franske impresjonistene. Å male selv begynte han med 
for noen år siden, etter at han flyttet fra samboeren og endelig 
fikk tid nok. Stilen hans kan betegnes som ekspresjonistisk, og 
er sterkt influert av malere som Cezanne, Egon Schiele, Francis 
Bacon og Horst Janssen. ”Få her på jobben liker bildene mine, 
de er kanskje for avantgarde,” forteller han, ”men jeg maler for 
min egen del, og behøver ikke bry meg om hva andre mener.” 
Hans tidligere samboer beskrev ham en gang som overdrevent 
ambisiøs, men i alt for mange retninger samtidig. ”Men jeg liker 
livet mitt, og jobben. Jeg behøver ikke gå rundt og tenke på alt 
det andre jeg heller burde brukt livet mitt på.”

Tom Hovinbøle, fotografert på laboratoriet 
der han er leder av analysevirksomheten.
30. april 2011

Livet er en risikosport. Du enten gjør det du vil 
eller ender opp som gammel og bitter.



Tom Hovinbøle fra Herøya
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© Tom Løberg Hovinbøle 2012

Prosjektet ble gjennomført i 2010 og 2011

Bildene ble først presentert på utstillingen
Uknirkefri (Porsgrunn, 2011)

Et utvalg av bildene deltok på 
Telemarksutstillingen 2012

Kamera-assistenter
Jan William Fines
Dominique Hardy

En stor takk til
TOBA

Kværne Foto
Herøya Grillen

Bohus Porsgrunn
Lenes frisør

Lisbeth og Jan Hovinbøle
Miltons sykkelshop

Stian og Merete Hovinbøle
Herøya misjonskirke

International School Telemark
REMA 1000 Herøya

Eramet Norway
Molab



TOM LØBERG HOVINBØLE
Tom Løberg Hovinbøle fra Herøya (f. 1970) er forfatter, fotograf og 
filmskaper. Han studerte litteraturvitenskap og filmvitenskap ved 
NTNU i Trondheim. Da han flyttet fra trønder-hovedstaden i 2006, 
etter 14 år, ga han bort alt han eide og gikk på ski over fjellet og 
ned til Herøya. Denne turen som ble dokumentert og presentert i 
A-magasinet i påskenummeret dette året. Hovinbøle har tidligere 
utgitt barnebøkene Bernards magiske hår (Damm 2007) og Onkel 
Detektiv og den mystiske fremmede (Cappelen Damm 2008), samt 
en bok norsk fri-improvisert musikk, Lyttekunst (Marhaug forlag 
2012). Han skriver regelmessig for diverse aviser og publikasjoner. 
Han har gjort flere film- og kunstvideoprosjekter; filmene er vist på 
et utall festivaler verden over. Hovinbøle spiller også enstrengs fiolin 
i drone-støy-duoen Two Limited. Han er i dag bosatt i Porsgrunn med 
sin samboer Maria og katten Isis.

tomloberg@gmail.com


