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Øyene

– Vi må ta vare på det s
Emma Ystebø (30) fra Borgheim
er daglig leder og barsjef på
øl-stedet Standard i Tønsberg.
Ved Thesbiteateret er hun alt fra sjauer
til skuespiller og styremedlem.
Sven Otto Rømcke

U

nder forestillingen «Kjøkkenheisen» på Papirhuset, var
hun teatergruppens smittevernsjef. For å ta det siste
først. Smittevernreglene for plassering i
en teatersalong er strenge. På Papirhuset er det dessuten unummererte plasser. Når hver kohort skal sitte med to ledige plasser på hver side og ingen foran
eller bak seg, er det behov for styring.
Streng styring. Den styringen sto Emma
Ystebø for. Hun er ikke akkurat noen
slugger. Men med sterk og tydelig stemme og passe mye humør, fikk hun lydige
publikummere til å sette seg der de
skulle sitte.
Det ble som en liten forestilling i seg
selv.
Da var det lett å skjønne at en ung
kvinne kan drive et ølsted også. Men her
korrigerer hun oss. Standard skal fortsett være et sted du tar en øl, men det
skal også være et kultursted.
– Jeg bruker det meste av tiden min på
å arbeide for å bevare alt som er skjevt
og rart i samfunnet. Jeg mener at det er
viktig at byen ikke er helt striglet. Store
deler av mitt voksne liv har jeg arbeidet
for å bevare hjembyens særegenheter,
sier hun. Og da tenker hun, ikke minst,
på steder som Standard og miljøet i og
rundt Thesbiteateret.
– I utgangspunktet begynte jeg for ti
års tid siden å arbeide her på Standard
som en vanlig ansatt. Da skjønte jeg
snart at dette var et helt annet sted enn
alt annet i Tønsberg. Jeg så at Standard
hadde potensial til å beholde det særpreget det neste hundreåret. Barsjefen
sier at et viktig første grep var å overholde skjenkebestemmelsene ganske mye
strengere enn mange andre i bransjen.
Gjennom det ville hun gjøre Standard til
et sted som er åpent for fellesskapet. I det
lå en tydeliggjøring av musikkprofilen.
– Jeg er stolt av den musikkprofilen,
og vi sier muntert at hos oss er det oppsigelsesgrunn å spille Lady Gaga på musikkanlegget. Her skal det være standardjazz (!), blues, rock og en sjelden
gang en hiphop-låt.
Emma Ystebø forteller at den holdningen blir virkeliggjort gjennom regelmessige kvelder viet de forskjellige musikkformene. Det er kvelder hvor lokale
krefter innenfor disse sjangrene slipper
til, hvis de er gode nok. Også her er det
selvsagt strengt smittevern.
– Vi antibakker flittig, og mikrofonene
blir antibakket mellom hver sanger. Det
er plastvegger mellom båsene. Og da

FURET VÆRBITT: Baldakinen over

inngangen til Standard er så preget av
vær og vind at det er vanskelig å se hva
som skjuler seg bak den værbitte døren.
Postkassen gir imidlertid klar beskjed.

kommunen sa at vi måtte stenge tre (om
natten!), stengte vi ved midnatt isteden.
Ystebø er fornøyd med det hun har
fått til der i annen etasje i Håkon den
gamles gate.
– Men vi er ikke ferdig. Vi har en lang
vei å gå. Samtidig sier gjestenes reaksjon
da vi måtte pandemistenge, noe om levekraften. To gjester satte i gang hver
sin innsamlingsaksjon på spleis.no. Det
kom godt med siden vi nettopp hadde
hatt besøk av tankbilen og måtte kaste
hundrevis av liter med øl.
– Innsamlingen var en sterk inspirasjon. Stor takk til gjestene, sier hun og
legger vekt på at når hun en gang forlater Standard, skal det være med visshet
om at stedet kan fortsette i årevis.
– Du er ung kvinne, er næringslivsleder,
er i utelivsbransjen, og leder et serveringssted med brun profil. Har du møtt
nedlatende eller avvisende holdninger?
– Jeg har møtt 100 prosent av det! For å
oppnå respekt, må jeg heve stemmen,
men selv da har jeg fått bemerkninger
som «Du er så søt når du er sint». Men
min måte å være på, har positiv effekt.
Den gjør at jeg sjelden får høre at jeg er
utydelig. Det er til tider en krevende rolle å fylle, men det er blitt bedre.

tid vært interessert i teater. I oppveksten
var hun med både i Sjøbodteateret og i
Pop-Corn-teateret.
– Senere har det vært «Emma og Thesbi» for meg.

Emma Ystebø hadde i mange år, nå avdøde, Thesbi-nestor Dan Robert Thorsen som stefar. Men det var ikke ham
som fikk henne inn ved Thesbiteateret.
Det sørget Dan Roberts bror, Steinar, for.
Han er teatermann i Bergen og har hatt
en del oppgaver for Thesbiteateret. En
gang han hadde ansvar for en Thesbioppsetning, var han til middag i Emmas
hjem. Etter å ha studert den blide
20-åringen, sa han at han hadde en rolle
for henne i den neste Shakespeare-oppsetningen. Ville hun ha den rollen? Det
ville hun. Senere har hun vært med i det
meste av Thesbi-forestillingene
Steinar Thorsens innbydelse passet
egentlig godt, for Emma Ystebø har all-

Emma Ystebø sitter i Thesbiteaterets
styre. Akkurat nå dreier det seg om strategien som skal sikre at Thesbiteateret
overlever i Thaulowhullet. Da hjelper
det godt å kjenne, og ha spilt sammen
med, veteranene. Hun tenker ikke minst
på Marit Simonsen, Frank Like, Geirr
Johnson, Rolf Doven og, selvsagt, stefaren Dan Robert Thorsen.
– Jeg har stor respekt for veteranene.
De ga trygghet og gjorde det lettere å så
på scenen. Dan Robert har alltid vært
en trygghetsperson for meg. Vi samarbeidet både på og bak scenen. Som i et
stykke hvor han gikk med kjole. Da
hjalp jeg ham med raske kjoleskift bak
scenen.

Om strategiarbeidet sier styremedlem
Ystebø at det ikke finnes noen Thesbiagenda. Men det er viktig å få etablert en
bank av frivillige. Strategi for femtiden
er også et tema på Standard. Stedet blir
nok ikke betraktet som et typisk
lunsjsted. Og det serveres ikke mat. Derfor oppmuntres gjestene nå til å ta med
matpakke. Det er mange som selger påsmurt rundt omkring.
Uansett er det viktig for Emma Ystebø at både Standard og Thesbiteateret
skal bli mer tidsaktuelle, uten å miste
sitt preg, og tåle tidens tann.
Vi har glemt å nevne at intervjuobjektet for tiden har lilla hår. Som en som har
sett Emma Ystebø i aksjon i noen år, vet
intervjueren at håret tidligere har vært
rødt og blått. Men nå altså lilla.
– Hvor lenge skal håret være lilla?
– I hvert fall til over jul. Lilla er jo adventsfargen.
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UVALGTE TACOSAUSER

REMA, 200-240g, 104,17-125,00 pr. kg

149 00

TACO KIT CHICKEN TIL 2-3 PERSONER
Solvinge, 1015 g, 146,80 pr. kg

SMITTEFRI SONE: For tiden får ikke gjestene på Standard gå frem til bardisken. Det er servering ved
bordene. Men her er Emma Ystebø foran det som uansett må karakteriseres som Standards nav.
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MANGO MODEN STOR
BaRe, 20,00 pr. stk

KULISSENE: Fra en samtale med Øyene i forbindelse med Shakespeare-oppsetningen «Slipp Willy fri»,
sommeren 2019. Fra venstre Papirhus-sjef Tiril Engelstad, intervjuobjekt Emma Ystebø og Thesbi-veteran
Marit Simonsen.
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