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Peder Balke-senteret, Billerud gard, Kapp
Spilles 19. august–5. september
Onsdag, torsdag, fredag og lørdag kl. 19:00
Søndag kl. 17:00 og 19:00
Billetter: 250,-/200,- (eks. avg.) 
www.billettservice.no/815 33 133

Av Elin Tinholt
Komponist: Jon Balke | Regi: Harald Hoaas 
Med Nils Sletta som Peder Balke 
og Elisabet Hagli Aars som Signe Scheel
Musiker: Johannes Skyberg

NB: 
SØNDAGER 

TILBYS KÅSERI 

FØR FORE-
STILLINGENE

Sexy happenings på alle 
scener hvert 15. min. alle 

dager! Nattåpent!

Ons., tors., fre. fra kl. 18.00 - lør. fra kl. 15.00

Erotisk messe

Onsdag 25. - lørdag 28. august: 

SLADDEN ER VEKK - USENSURERT!

Bill. kr. 175,- + bill.avg. pr. dag. 18 år leg. 
Forsalg: www.rockefeller.no, Posten, 
Narvesen, 7-Eleven, tlf. 815 33 133.

www.sexhibition.no

SØKER

Det er ledig et 9. måneders
vikariat i Samfunnsavdelingen 
fra 12. september 2010 til
5. juni 2011. 

Vi er på jakt etter en journalist som skal
inngå i en gruppe som jobber med
økonomi og næringsliv.

Vedkommende må være sterkt motivert 
for arbeidsoppgaven og ha evne til å 
finne de gode avslørende nyhetene. 
Dessuten må den som ansettes ha god 
forståelse for flermedial journalistikk.

Kvinner oppfordres til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til
avdelingsleder Bård Gultvedt
tlf.: 91 33 51 04 – bard.gultvedt@vg.no 
eller nyhetsredaktør Helje Solberg
helje.solberg@vg.no

Kun elektronisk søknad mottas 
på www.vg.no/jobbeivg
Søknadsfrist:
25. august 2010.

Mediehuset VG er en del 
av Schibstedkonsernet. 
Hovedpilarene er VG og 
nettstedet VG Nett. VG på 
papir er Norges mest leste 
avis og hadde i 2009 et opp-
lag på 262 374 eks. pr. dag 
og VG Nett er Norges største 
nettsted. Samlet når VG over 
to millioner lesere i løpet én 
dag. I mediehuset inngår 
også økonomimagasinet 
Dine Penger, nettsamfunnet 
Nettby og næringslivsnett-
stedet E24. Mediehuset VG 
omsatte i 2009 for i
underkant av to milliarder 
kroner. Antall ansatte er 485.

Journalist (vikariat)
Samfunnsavdelingen

  Nettavisen

Verdens morsomste mann

Dagbladet

     Rogalands avis   VG

pure jabberwocky
The Sunday Telegraph
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12.9: Grieghallen, Bergen - 20.9: Stavanger konserthus

15.9: Oslo konserthus - 22.9: Olavshallen,Trondheim 

17.9: Oslo konserthus       - 24.9: Olavshallen,Trondheim

18.9: Oslo konserthus   - 25.9: Ibsenhuset, Skien      
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Billettsalg på spillestedene, hos Billettservice.no

           -eller tlf 815 33 133, Posten, Narvesen og 7-Eleven.- 

Billetter til showet i Skien kan kjøpes på ibsenhuset.no eller tlf 35 90 54 90
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DEPRESJON: Under depresjonen ble det ofte arrangert store sammenkomster i Ørkenen Sur. Hit kom det norske
kirkemiljøet, foreninger, organisasjoner og privatpersoner for å drive barmhjertighetsarbeid. Foto: Fra boken «Ørkenen Sur».

En gang i tiden ble
det snakket norsk
blant uteliggerne i
Brooklyn.
For 80 år siden satt syv nordmenn rundt et bål i
et slumstrøk i Brooklyn i New York, og drakk
seg fulle på suspekt tresprit. Gradvis begynte
noen av dem å miste synet, og morgenen etter

var bare to i live. Også disse døde i
løpet av det neste døgnet.

Tragedien skjedde i «Ørkenen Sur» –
et samfunn av uteliggere, hvorav de
fleste var norske sjømenn som av ulike
grunner hadde havnet i en ulykksalig
livssituasjon. Mange var rammet av
den store økonomiske depresjonen, og
fikk ikke nytt hyre. Men her fantes og-
så eventyrere, og folk fra andre yrker,
som ikke turte å reise hjem til Norge
fordi de hadde mislyktes «over there».

I denne boken dokumenteres for før-
ste gang hele historien om denne nor-
ske slumkolonien. Thor Gotaas og Ro-
ger Kvarsvik har studert et omfatten-
de skriftlig materiale, og snakket med
flere titalls informanter. Både slekt-
ninger og kjente av folk som bodde i,
eller besøkte leiren, har således bidratt
i rekonstruksjon av det gamle pusle-
spillet. 

Leseren blir kjent med et fargerikt
persongalleri, med navn som Greven
og Ratata. Forfatterne er nøye med å
vise dem respekt, og det er som oftest
med uteliggernes blikk vi møter uten-
forstående aktører, som hjelpere fra
Sjømannskirken og andre institusjo-
ner.

Beretningen spenner over en femte-
nårsperiode, fra før Ørkenen Sur blir
etablert, til den har tatt form av mer
permanente bygninger. Ved siden av å
skildre innbyggernes vanskelige liv,
fortelles det også om sjøfolkenes for-
søk på politisk organisering for å bed-
re sine kår.

Boken er ført i et enkelt og lettfatte-
lig språk, og er illustrert med fotogra-
fier fra leiren. Dette er blitt en verdi-
full liten historiebok, som dokumente-
rer en glemt tid da tusenvis av nord-
menn levde i den ytterste nød i New
York.

STEN INGE JØRGENSEN

Thor Gotaas og Roger Kvarsvik:
Ørkenen Sur
254 sider
Kr. 349,-
Spartacus

De to New York-ba-
serte kunstnerne
Angel Nevarez og
Valerie Tevere tar for
seg Culture Club's
80-tallsslager «The
War Song». Deres
coverversjon fremfø-
res i Operaen i Bjør-
vika 10. september
av KORK med Jen-
ny Hval som solist.
De knytter sangen til
80-tallets «kalde
krig» og Barack
Obamas tale under
fredspristildelingen i
2009. De to er også
sentrale i Henie On-
stad Kunstsenters
nye utstilling «The
Creativ Act» fra 2.
september.

Politisk pop i Operaen

SYNGER: Rockartisten Jenny Hval. 


