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 ■ Anmeldt av Bjarte Botnen
bjarte.botnen@vl.no 22 310 386

For mange 
nordmenn endte 
drømmen om et 
bedre liv på en 
søppeldynge i 
Brooklyn i New 
York.
Et drikkelag 12. september 1930 
tok åtte menneskeliv, sju nord-
menn og en russiskfødt fin-
ne. De hadde drukket fire liter 
tresprit blandet med melk, og 
var altså blant dem som ikke fant 
lykken i USA.

Thor Gotaas og Roger 
Kvarsvik har skrevet boken 
Ørkenen Sur om den norske 
uteliggerkolonien i Brooklyn. 
Sur er et ørkenområde nord for 
Rødehavet på karavaneveien fra 
Bersheba til Egypt. Den sterkt 
norskpregede Ørkenen Sur på 
den andre siden av havet var 
en såkalt Hooverville, oppkalt 
etter republikaneren som satt 
i Det hvite hus da verdensøko-
nomien falt sammen fra 1929 
og utover.

Da meldingen om de åtte dø-
de spredte seg, kom det fra na-
bohytta: «Den veien skal vi alle. 
Nu blir det bedre plass for oss 
som er igjen.»

Norske Brooklyn. New York og 
Brooklyn var viktige steder for 
Norge og nordmenn, her kun-
ne det samtidig ligge opptil 500 
skip med ti tusen mann. Man-
ge norske unggutter mønstret 
på skip til Amerika, og når de 
var framme, gikk de i land – el-
ler rømte som var det korrekte 
ordet. Dermed hadde de spart 
pengene til billetten.

Havets menn fra Norge ar-
beidet på taubåter i New Yorks 
havn, sørget for gode fiskefang-

ster, passet rikfolks yachter, seil-
te på leikene og mye annet. Det 
var da Brooklyn fikk sitt nor-
ske preg. 

Folketallet økte raskt, og for-
budet mot salg av alkohol fikk 
kriminaliteten til å blomstre. 

Fem unge nordmenn ble skutt 
i et belastet område, og ingen 
gjerningsmenn ble dømt.

Enkeltmennesker. Nordmenn 
flest var selvsagt edruelige og 
flittige, de besøkte de mer enn 
30 norske kirkene og arranger-
te drabelige fester 17. mai. Og 
det var egne organisasjoner som 
skulle bekjempe drukkenskap 
blant norsk sjøfolk. Det norske 
området i Brooklyn ble ellers 

kalt «mysost-kolonien».
Det er fagfolk som har skre-

vet denne boken, Thor Gotaas 
og Roger Kvarsvik vet hvordan 
interessant stoff skal presente-
res slik at det fenger. 

De forklarer drivkreftene bak 
USAs økonomiske problemer, 
men lar oss også få møte enkelt-
mennesker som Sverre S. Wik 
på den norske Blåkorsforenin-
gen i Brooklyn. Da han hadde 
delt ut misjonens 50 senger ved 
stengetid, var det fremdeles no-
en som ventet.

Plass i misjonen. Wik fikk ikke 
sove, men sto opp igjen og gikk 
ut i kulda for å finne husløse og 
kalde nordmenn. De fikk plass 
i misjonens forsamlingssal selv 
om det var i strid med ledelsens 
holdninger. Det manglet ikke 
på hjelpetiltak for nordmenn i 
Brooklyn, går det fram av den-
ne boka.

Men det var også ulike hold-
ninger til problemet, og her 
dukker min gamle Vårt Land-
kollega, Sverre Norborg, opp 
som sjømannsprest i Brooklyn. 
Han hevder at mange av inn-
byggerne i Ørken Sur var ar-
beidsskye, de la ikke nok vekt 
på at protestantisk etikk forut-
setter at man må arbeide for å 
gjøre seg fortjent til mat.

Men erfarne folk med lang 
fartstid på alle hav holdt seg 
til dette slagordet: «Bli med til 
kjærka, så ordner det seg», og 
videre skriver forfatterne: «Sjø-
mannskirken var en norsk bas-
tion i en fremmed havn. Det 
luktet lapskaus og kjøttkaker i 
matsalen, og alle besøkende ble 
tatt på alvor.»

Wildenvey. Bare i 1925 kom det 
114.000 brev til kirken i Broo-
klyn, og i 36 år var Tanta Klara, 
Klara Breivik fra Fana, på plass 
i kirken. Hun var på fornavn 
med tusenvis av menn i alle al-
dre, holdt kustus ved sitt nær-
vær og ble alles venn – og var 
dessuten en farlig motspiller i 
couronne.

Forfatteren Herman Wilden-
vey var også på besøk i Ørkenen 
og skrev en prolog på en fore-
stilling til inntekt for tregende. 
Den begynte slik:

En venn tok meg ut på en  
rullende tur

til steder jeg burde ha sett

De som ikke fant det lovede land

bok Historie
Thor Gotaas & Roger Kvarsvik
Ørkenen Sur
Den norske uteliggerkolonien i 
Brooklyn 

Spartacus 
 
«… en god bok om en del av 
utvandrerhistorien som vi ante 
måtte være der, men som vi har 
visst lite om»

«Fem unge nord-
menn ble skutt i et 
belastet område, 
ingen gjernings-
menn ble dømt»

I kø for å få suppe. Kroppsspråket forteller om sult. I Ørkenen Sur i 1932–1933. Bethesdas spisesal er blitt sovesal.

Det interessante med 
nordmenn er: Ikke er vi 
katolikker, vi er heller ikke 
særlig kristne, sjelden går vi 
i kirken og innvandrere med 
andre religioner har bosatt 
seg i landet. Det er nettopp 
da vi trenger pilegrims
ledene for å få av oss noe 
av velstandsfettet.
Fredrik Hildisch i Ringerikes Blad

Eg synest det er trist når 
det vert sagt at norsk 
  musikk skal vera ein 
eksport artikkel. Me er liten 
 språknasjon, eit sårbart 
lite land, som aldri vil verta 
ein del av London. På det 
meste  kan me verta ein 
forstad  til Reykjavik.

Ole Paus til avisa Strilen

Jenter er opptatt av 
kjærlighet  og å snakke om 
følelser, mens gutta vil se 
action eller slåss. Tross 
 likestillingsfokus ellers 
i samfunnet, framstilles 
kjønn i ungdomsfilm over
raskende tradisjonelt.

Dagsavisen

Kultur blir ikke dårligere om 
man tjener penger på den.

Bjørn Iversen, ordfører,  
Ap, Verdal, til Nationen

Hvis den norske eboka skal 
bli en suksess, må de store 
forlagene ta knekken på 
bokhandlerkjedene de eier.

Ivar Tronsmo, forlegger,  
til Klassekampen

Dette er min erfaring: 
Som fransk norskstudent 
i  Frankrike og deretter 
innvandrer i Norge har det 
vært vanskelig, for ikke 
å si umulig, å få tilbud 
om å lære nynorsk… Et-
tersom utlendinger ikke 
vokser opp med fordommer 
mot den ene eller andre 
 målformen, er vi mer åpne 
for læring. Fordi norsk ikke 
bare er bokmål og mye 
mer enn slik de snakker i 
Oslo,  burde utenlandske 
studenter  få muligheten til 
å velge  hvilken språkvariant  
de vil lære å skrive, og bli 
kjent med dialekter og 
målformer  ellers i Norge, og 
avslutte med en eksamen 
som  bekrefter disse kunn-
skapene.

Diane Alexandra Berbain, 
Bergen, i Bergens Tidende

Vi laver bare det, vi gerne 
vil lave.

Louisiana-direktør Poul Erik 
Tøjner til Information,  

om det lystfylte ved å drive  
kunstmuseet, som nå også huser 
en internasjonal litteraturfestival

kulturklipp
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i Brooklyn og Bay Ridge:  
Ørkenen Sur,

hvor det også fans folk av vor ætt.
Jeg møtte en mare, en drøm som 

var sann, et liktog i laser – som gikk 
i sin egen begravelse, mann  

ved mann
under full funeral-musikk.

Gotaas og Kvarsvik gir et 
nyansert bilde av en ørken der 
nordmenn var et betydelig inn-
slag og der mye fungerte. 

New Deal. Etter hvert kom 
også den politiske kamp, og 
et lite stykke inn i fremtiden 

ventet Franklin D. Roosevelt 
med en politikk som skulle gi 
resultater.

Og vi har fått en god bok 
om en del av utvandrerhisto-
rien som vi ante måtte være der, 
men som vi har visst lite om. 
Det er nå rettet opp.

De som ikke fant det lovede land
 ■ Anmeldt av Tone Mjåvatn 

kultur@vl.no  22 310 310 

Hva er viktig i livet? En be-
tydningsfull stilling? Penger i 
banken? En god terapeut? Hva 
med bare en gjeng hverdags-
lige venninner?

Tobarnsmoren Betty i Laila 
Stiens nye bok har gode hver-
dagslige venner. Og sammen 
tar de dagene som de kommer, 
ambisjoner er det ingen som 
har, og grubling ligger ikke 
for dem. Det merker de når 
de vil prøve å diskutere noe an-
net enn dem selv bestandig, og 
starter lesersirkel. Og oppda-
ger at de blir så nedstemte av 
«all denne litteraturen (en av 
Stiens egne bøker elegant in-
kludert) … alle de ubehageli-
ge påminnelsene, alle assosia-
sjonene av diverse slag, slike 
vi godt kunne være foruten.» 

Birken og pilates. Prosjektet 
blir nedlagt, alle blir lettet. 
Pause. Hverdagslivet er tilba-
ke, med unger og ektemenn, 
mer eller mindre interessante 
jobber, svensketurer, Birken 
og pilates, naboer som flytter 
ut og naboer som flytter inn. 
Kaffe og kjeks. 

Gjennom 20 fortellinger lar 
novellemesteren Laila Stien 
oss ta del i lette, greie Bettys 
«helt vanlige» liv, der vennin-
negjengen spiller en vesentlig 
rolle. Noen historier er svært 
så hverdagslige, nesten over-
flatiske, som en lattermild tur 
i pelsbutikken, mens andre 
lodder dypere. Ikke minst på 
grunn av språket; skarpskårent, 
innholdsrikt og direkte, i blant 
med en nesten desperat «lett» 
undertone som gjør at enkel-
te fortellinger gir gjenklang til 
hele samlingen og får den til 
å dirre. 

Som når nyskilte, nyinn-
flyttede Suzy stadig inviterer 
til nabofester og trenger mer 
og mer hjelp med hus og bil 
av strøkets ektemenn, og de 
samme ektemenn etter hvert 
blir eksmenn, og «det er sånt 
som skjer». Det er livet. Ingen 
bitterhet, neida. Bare litt ska-
defryd når de senere oppda-
ger hvor forferdelig – og fort 
– den nyinnflyttede, nå utflyt-
tede, har forfalt. 

Mellom det lille og det store. 
Men når Betty forteller fra sin 
egen arena, sykehjemmet der 
hun jobber og – uten at ven-
ninnene kan forstå det – trives 
så godt, viser hun en mer re-
flektert og selvstendig stemme. 
Som blir tydeligere for henne 
utover i boka, og etter et spe-
sielt, og fint antydet møte, tar 
hun tilbake sitt egentlige navn, 
Beate. Uten å forhøre seg med 
venninnene. I dette spennet 
mellom «små» og «store» his-

torier, venninneavhengighet og 
selvstendighet, lever denne bo-
ka. For i måten fortellingene er 
satt sammen på – også (puste)
rommene dem i mellom – ser 
jeg, litt overraskende, hvordan 
selv de enkleste historiene har 
sin betydning, og jeg opplever 
at samlingen slik tar mer tak 
enn om fortellingene hadde 
stått alene. 

Krumspring. Det er både 
morsomt og interessant å føl-
ge disse damene gjennom livets 
krumspring. Hva, for eksem-
pel, når eksmennene, som har 
begynt å kjenne på ensomhe-
ten, gjerne vil hjem. Til jul, i 
det minste? Eller når vennin-

nene må se i øynene at forel-
drene begynner å skrante, og 
de – fint beskrevet av formule-
ringskunstneren Stien – forstår 
at «de menneskene de hadde 
sett på som søyler i livet var 
begynt å falle, og at det kom 
til å fortsette, … og at noen må 
være der da».

Rom og hjerte. Og det er vel 
dette som biter seg mest fast i 
meg i denne samlingen. 

For er ikke det noe av det vi 
mest ønsker oss? At noen er 
der da? For å gi rom og hjerte, 
når det røyner på, hente hver-
andre inn, dele latter og salat, 
kaffe og av og til vin. «Bryte 
brødet, bokstavelig talt», slik 
Beate sier det. 

Hjem til jul er en lettlest og 
tankevekkende bok om  viktig 
og hverdagslig vennskap. 
 Sitrende finstemt og herlig 
 elegant fortalt. 

Hverdagens  
viktige venner

bok FoRTELLINGER
Laila Stien
Hjem til jul 

Tiden 

«... tankevekkende om viktig 
og hverdagslig vennskap»

«Morsomt og  
interessant å følge 
disse damene 
gjennom livets 
krumspring»

Hos Frelsesarmeen i New York.

Et av mange tønnehusene i Ørkenen Sur. Alle foto hentet fra boken/Spartacus


