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� Nær og levende beskrivelse av en
slumby med mange nordmenn i
depresjonens Brooklyn.
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Norsk-amerikanernes et-

termæle er i stor grad pre-
get av vellykkethet. De mange
som noen tiår i forrige århundre
pendlet mellom Brooklyn og
Norge, var solide arbeidsfolk
som brakte med seg hjem både
økonomiske midler og ameri-
kansk kultur, der Lista står som
det stadig påminte eksempel.

Naturlig nok er historiene om
dem som ikke lyktes, enten det
nå skyldes manglende innsats-
vilje og pågangsmot eller ufor-
skyldte omstendigheter, mer
skjult. Men det var en del av
dem, også i nyere tid. Depresjo-
nen og nedgangstidene på 1920-
og 30-tallet feide mange en
norsk-amerikansk arbeidskar
og ikke få sjømenn med seg inn i
den rene armod og elendighet.

Minst 40 fant sin endestasjon
i Ørkenen Sur midt i det gamle
norske strøket i Brooklyn, skriv-
er Thor Gotaas og Roger Kvars-
vik i sin oversiktlige og jevnt
over gode fremstilling av Ørke-
nen Surs historie i bokform. Al-
koholen tok de fleste av disse.
Ved et par anledninger døde sju
menn i fyllekalaser på hjemme-
kokte blandinger basert på tres-
prit, de fleste nordmenn. De
ytre omstendighetene var
barske, men kan ikke gis all
skyld.

Ørkenen Sur, navnet kommer
fra Bibelens fortelling om israe-
littenes lange ørkenvandring, er
lite kjent i dag, men tidlig på
1970-tallet hørte jeg historier i
Brooklyn om den merkelige
landsbyen som rundt 1920
vokste opp mellom skrothau-
gene på en slette med prima ut-
sikt til Manhattan. Carl Søyland
fra Flekkefjord, Nordiske Tide-
ndes legendariske redaktør, kå-
serte levende om Sur og de
mange personligheter han
møtte der. Han beskrev livet i
der i mange artikler. Under en
matutdeling så han «Ansigter
merket av armod og trængsel,
øine sløvet av slit og tapte slag
...».

På begynnelsen av 1932 var
det anslagsvis fem tusen nord-
menn som levde i den dypeste
nød i verdensbyen. De var ikke
amerikanske statsborgere, og
dermed fikk de ikke hjelp fra
myndighetene. Arbeidsledighe-
ten var enorm. Mannfolkene sto
under skyskraperne og speidet
opp. Falt en av arbeiderne der
ned, var det en ledig jobb.

Noen hundre av disse tusener
nordmenn slo seg ned i Ørkenen
Sur mellom skjebnefeller fra
andre land, og etter hvert utvik-
let det seg et lite samfunn med
en viss orden. Stolte innbyggere
flikket på hyttene sine, noen
dyrket grønnsaker, og en tid
hadde de «borgermester». Men

mange hadde ikke overlevd
uten en betydelig innsats fra kir-
kesamfunn og hjelpeorganisas-
joner, for ikke å snakke om
mange enkeltmennesker som
tok et tak både for de nødstedte i
Sur og andre steder. De norske
kirkene var sovesaler i flere år.
Det var tak over hodet, et måltid
og selvsagt noen gudsord!

Det er ikke uventet at mange
av dem som fikk Ørkenen Sur
som en stasjon i livet, om det
ikke ble den siste, trådte sine
barnesko i vår landsdel, noen er
navngitt, andre var kjent som
«Grimstad», «Kristiansand» ell-
er andre kallenavn. I noen av
disse historiene savner jeg fullt
navn. Det er så lenge siden at det

hadde knapt gjort noe.
Ørkenen Sur ble jevnet med

jorden i 1934. Avstanden i tid er
så stor at skamfølelsen er blek-
net og slekt og etterkommere vil
fortelle. Skammen var sterk
både blant dem som havnet i
slumbyen og de som var
hjemme. Flere tok livet sitt
fremfor å vende hjem i sin elen-
dighet, men det finnes også his-
torier med en lykkelig slutt. For-
fatterne gir leserne flere av
begge slag, for dette er historien
om både enkeltskjebner og en
helt spesiell sosial setting, en
historie som måtte fortelles
mellom alle de hyggelige ameri-
kaminnene.
ALF KJETIL IGLAND

«Ansigter merket av armod og trængsel»

SLUM: Slumområdet i Brooklyn ble kalt for Ørkenen Sur, kjent fra Bibelens fortelling om israelittenes lange ørkenvandring. FOTO: SJØFATSHISTORISK ÅRBOK


