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FIKK PREMIEN: Ordfører Marte Mjøs Persen (t.v.) gratulerer Anna Thorsen Takle med premien for det flotte motivet hun har tatt bilde av øverst i Skivebakken.  FOTO: TERJE THORSEN

I SALG: Slik presen-
teres postkortene 
som er trykket opp 
for samlere fra fjern 
og nær. De blir nok 
stående en stund slik 
som situasjonen er 
akkurat nå.   
FOTO: TOM R.  
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INSTAGRAM: Her et 
lite utvalg av de bildene 
som er kommet inn på 
#bergen950typisk. Det er 
fortsatt noen dager igjen til 
det settes strek for denne 
delkonkurransen. 

Anna Thorsen Takle (20) er en 
ivrig byfotograf, elsker Bergens 
særegenheter – og har tatt et bilde 
som er trykket på hele 950 post-
kort. Hun er strålende fornøyd 
etter å ha gått til topps på første 
forsøk. 
 
BERGEN: På forsommeren fikk hun 
møte ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) 
som overrakte et bygavekort på 950 kro-
ner. Fotokonkurransen som er åpen for 
alle – amatører så vel som proffer, er blitt 
veldig populær.

Det å ta i bruk Instagram som presen-
tasjonssted har vist seg å være midt i 
blinken.

– Vi kontaktet Amatørkulturrådet og 
lurte på om vi skulle finne på noe gøy i 
anledning at Bergen fylte 950 år, fortel-
ler Magne Botnedal som er nestleder i 
Postkortsamlere i Vest.

Og gøy er det blitt. Ideen slo virkelig 
an, og det ble bestemt at det skulle kåres 
fire vinnere i løpet av året. Hvert vinner-
bilde skulle bli til 950 eksklusive post-
kort som skulle selges der det garantert 

er postkortkjøpere/
turister innom.

Hver vinner ville 
så få et bygavekort 
på 950 kroner.

Med på prosjektet 
ble Bergen Sentrum 
AS, Amatørkulturrå-
det, Bekkalokket Fo-
toklubb, Postkort-
samlere i Vest, Visit 

Bergen og Bergen 950 år.
Ivrige fotografer rundt i byen kastet 

seg på, da det første temaet «Vår» ble 
lansert.

– Jeg er ofte i Skivebakken og tar bil-
der. Mest fordi jeg synes det er veldig 
flott der. Derfor valgte jeg ett av mine 
bilder derfra i mai, forteller Anna Thor-
sen Takle som er godt over gjennom-
snittet interessert i å fotografere.

Om eleven i videregående skole en 
dag satser som heltidsfotograf, får ti-
den vise – men foreløpig hun tar hun 
mindre oppdrag, når henvendelsene 
kommer. Med sitt Sony 7-kamera er hun 
ofte på farten rundt i byen, og mange 
kjenner henne igjen.

Fotokonkurranse som fenger
– Jeg er glad i Bergen. Så enkelt!
Et bedre utgangspunkt for å forevige 

et bergensfotomotiv, finnes neppe. 
Anna har aldri før vært med i fotokon-

kurranser, og er heller ikke medlem av 
noen fotoklubb. 

Delkonkurranse to ble vunnet Morten 
Halvorsen.

– Temaene har vært «Vår» og «Som-
mer», mens vi nå får inn bilder med «Ty-
pisk Bergen». Jeg skal 30. september 
plukke ut ti kandidater som så juryen 

skal se nærmere på, og kåre en vinner. 
Da har vi én konkurranse igjen, men til 
den er ikke tema klart. Kanskje snakker 
vi om «Høst», forteller Botnedal.

En liten sjekk på Instagram forteller at 
til delkonkurransen Anna vant, var det 
1268 bilder. Til «Sommer» var det 801 
bilder og så langt er det lagt ut på #ber-
gen950typisk 151 bilder.

Mer om konkurransen finner du på 
https://www.bergensentrum.no/jubi-
leumsby-fotokonkurranse/

kan kjøpes: Hos Turistin-
formasjonen, Gamle Bergen 
museum og Nilssen på Bryg-
gen kan du kjøpe postkortene. 
– Vi selger ikke så mange, av 
helt naturlige årsaker. Når det 
ikke er turister innom, er det 
og langt mellom kjøperne, 
sier avd. leder hos Turistinfor-
masjonen, Ann Kristin Schei.           
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