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Øyene

Torsdag 10. desember 2020

Thea (26) er glad i Tjøme,
Thea Kristin Halsnes
Johannessen (26) fra Grimestad på Tjøme kan se
tilbake på en begivenhetsrik tid i USA. Hun har vært
live-reporter for TV 2 i det
nylig avholdte valget, hun
har opplevd Black Lives
Matter på nært hold – og
hun har blitt koronasyk.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

D

* Gjelder ved kjøp av butikkført hvitevare i Skousen Tønsberg eller Skousen Sandefjord til ordinær pris i perioden 3.12.-23.12.

et er i San Francisco tjømlingen har sin base nå. Der har
hun en viktig oppgave hos en
kontraktør for Google.
Nå for tiden jobber hun, som så mange andre, hjemmefra og savner det daglige arbeidsmiljøet og fellesskapet om
måltider og trening hos Google. Øyene
har intervjuet henne på Skype.
Thea har solid utdannelse bak seg. De
to siste rundene var en master i internasjonal markedsføring fra Boston og en
master i internasjonal business fra San
Francisco. Forut for det ligger en bachelor
i journalistikk fra Universitetet i Bergen.
Den unge tjømlingen kastet seg tidlig
ut i journalistikken. Mens hun tok mediefag på Horten videregående skole, job-

bet hun for Tønsbergs Blad og fortsatte
der et år etterpå.
– Jeg fikk mitt første møte med journalistikken i ungdomsredaksjonen. Underveis ble jeg kasteball mellom sport,
kultur og nyheter. Etter studiene i Bergen, følte jeg meg ikke ferdig og fant
meg ikke helt til rette hjemme i Norge.
Samtidig var jeg ikke helt sikker på hva
jeg skulle bli når jeg ble stor.

Tok en mastergrad til

ut i verden og ta to mastere. Da jeg var
ferdig, grein jeg av utmattelse, men jeg
hadde gjort det igjen!
Etter at hun var ferdig med utdannelsen, fikk hun ett års arbeidstillatelse i USA.
Som innholdsanalytiker hos Vaco, hjelper
Thea norske Google-annonsører med å
optimalisere annonseringen, slik at den
dukker opp i flest mulig Google-søk.
Det lyder kanskje fancy og stort, men
for henne er det som en hvilken som
helst annen jobb.

Thea har ikke hatt noen annen interesse
enn journalistikk. Kanskje var det nett- Fikk covid-19
opp derfor hun ville ta noe så vidt gene- I april må hun ut og hjem igjen til Norge.
relt som internasjonal business.
Hun har søkt om green card (oppholds– Jeg hadde alltid hatt
tillatelse), og håper
lyst til å komme til USA,
det går bra.
og under bachelorstudi– Jeg vet fortsatt ikke
et fikk jeg mulighet til et
helt hva jeg skal bli. Jeg
halvt års utveksling ved
vet ennå ikke nok om
University of California i
hva jeg kan og er god
Berkeley. Under tiden
til. Nå under covid-19
der forelsket jeg meg i KLAR FOR SENDING: Selfie
er det også vanskelig å
nærliggende San Fran- av Thea med maske på før hun
finne andre jobber å
cisco.
gikk live for TV 2. Hun sto utenfor prøve ut. Men jeg liker
Og der er hun nå.
å skrive og å intervjue,
et nabolagsvalglokale i San
– Etter den første Francisco.
forteller hun Øyenes
mastergraden, ville jeg
reporter.
utfordre meg selv mer. Derfor tok jeg en
– Covid-19 viser hvor ensom man kan
master til, men denne gangen i Boston. føle seg, spesielt på den andre siden av
Der likte jeg meg ikke så godt, det var kloden. Vi jobber hjemmefra. Det er inkaldt og kulturen var for lik Norge, så jeg gen som snakker med hverandre på gadro tilbake til San Francisco.
ten, og det er tungt og trist. Men, om jeg
– Å ta mastergrad, er beinhardt arbeid, savner Norge, kan jeg heldigvis dra til Sjøog ekstra utfordrende på et annet språk. mannskirken et par gater bortenfor og
Selv om du kommer fra en liten øy som spise norske Toro-vafler, sier hun og ler.
Tjøme, betyr ikke det at du ikke kan dra
Når det gjelder koronaen, har Thea

mer erfaring enn hun skulle ønske.
– Jeg fikk covid-19 i mars, etter flyturen fra Boston til San Francisco. Jeg landet med hodepine og feber og var helt
uten luktesans i en uke. Det er ikke noe å
tulle med, og smaks- og luktesansen er
helt endret.

Trump og korona
Thea har fått full pakke i USA. Innsettelsen av Trump i 2017, valgkampen, valget og koronaen på toppen av det hele.
– Som nordmann har det vært veldig
spesielt å se folk gråte, sette fyr på søppelkasser, slå hverandre ned og å sammenligne det med stortingsvalget hjemme i Norge. Det er to verdener, sier hun
og forteller hvor ekstremt emosjonelt
dette valget var, hvor lite folk sov.
Hun har aldri fulgt med så mye på TV
før. Og hun sov nesten ikke, fordi hun
var bekymret for konsekvensene av om
Trump ble valgt igjen.
– Den dagen CNN annonserte at Biden
vant, gikk folk ut i gatene. For første
gang på syv-åtte måneder stoppet fremmede for å snakke med hverandre. Det
var vakkert å se fellesskapet midt i pandemien. Det har vært noen syke år, men
jeg tror ikke folk puster helt ut ennå.
Trump kan finne på mye rart frem til
innsettelsen av Joe Biden den 20. januar. Og så har vi fått en ny, konservativ
høyesterettsdommer, og det kan føre til
mange fundamentale endringer.

Black Lives Matter eksploderte
Observatøren fra Grimestad sier det har
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e, men er hjemme overalt
PÅ SKYPE: Thea
på skjermen under
den 54 minutter og
30 sekunder lange
videosamtalen med
Øyene.
 Foto: Sven Otto
Rømcke

FAMILIE
BESØK: Theas

mor, Nina E. Halsnes
Johannessen,
de amerikanske
slektningene
Jack og Joan
Kastorff og Thea
ved graduation-/
masterseremonien i
San Francisco i 2019.

BESTILLINGSOPPDRAG: Øyene ba Thea Kristin Halsnes Johannessen om å få tatt et bilde til denne

artikkelen. Og her er det. 
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vært interessant å komme til USA med
norsk bakgrunn og få være med på noe
som kommer i historiebøkene.
Oppe i det hele opplevde hun at Black
Lives Matter-bevegelsen eksploderte
rundt henne.
– Da merket jeg også at jeg var langt
hjemmefra. Butikkvinduer ble knust, vi
hørte skrik og vi fikk portforbud fra åtte
om kvelden til seks om morgenen. Jeg
var redd for å delta i demonstrasjoner på
grunn av visumet mitt, men deltok til
slutt i en av dem, og det er jeg glad for.
Det var sterkt, sier hun.

Ingen Trump-frelste
Det er naturlig å spørre Thea om hun
kjenner mange Trump-tilhengere.
– Vi snakker om politikk oss unge
imellom, og i den kretsen har jeg ikke
møtt noen som er Trump-frelst. Det
snakkes det i så fall ikke høyt om. Jeg tar
derimot ikke opp politikk med folk som
er eldre, hvor det kan være mer tendenser for å favorisere Trump.
Selv om California er så blått (demokratisk) som det kan bli, er det ikke alle
som ønsker å snakke om sitt politiske
standpunkt.



Men tidligere i høst ble det både politikk og journalistikk for den tidligere
ungdomsjournalisten i Tønsbergs Blad.
Da hun studerte i Bergen, jobbet hun
også for TV2. Nå ønsket kanalen en ekstra stemme fra valgkampen. Utenrikssjef Aslaug Henriksen visste at Thea var i
USA, og dermed var Thea å se med liveinnslag på TV2-nyhetene.
– Det var hyggelig å få være med, og en
fin anledning til å si hei til dem der
hjemme. Det var nok en engangsgreie
denne gangen, men skulle de trenge
meg mer, vet de at jeg stiller opp.

Ikke sterke røtter
Selv om hun kommer hjem i april, tar
hun en tur til øyene denne jula. Turen
blir på en hel måned, for hun må jo i karantene. Hvis tiden og koronaen tillater,
blir det også en kjapp tur til Bergen. For
hun er nok hele tiden på farten.
– Jeg er glad i Tjøme, men er hjemme
overalt. Så jeg føler nok ikke at jeg har
sterke røtter på Tjøme. Samtidig savner
jeg norsk sommer, smørbrød med reker
og bading på Grimestadstranda. Men
Tjøme ble for lite, Bergen også.

Vi leverer i hele fylket
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