Faksimile fra forsiden av Nordisk Tidende 5. oktober 1961.

MEDIEHISTORISK TIDSSKRIFT NR. 1-2 2022 (NR. 37-38) 225

Forum

Carl Søyland – «den norske ildsjel
i New York»
Liv Marit Haakenstad
Master i faglitterær skriving USN,
Genit AS
lmhaaken@gmail.com

En dag i 1926 gikk 32 år gamle Carl Søyland i land i
Brooklyn – og ble værende der. Han skulle komme
til å bli journalist, deretter redaksjonssekretær og til
slutt redaktør, i til sammen 37 år, fra 1926 til 1963, i
den største norskamerikanske avisen i USA, Nordisk
Tidende, som hadde sin base i New York.1
Carl Søyland var født i Bergen to dager etter
grunnlovsdagen i 1894. I barndomshjemmet hans
var de ti søsken, og mor Kristiane Søyland2 tok seg av
barn og husholdning, mens far Tønnes James Søyland3
var forretningsmann og investor. Familien hørte i
en periode til den øvre middelklassen i Flekkefjord.
Det var ikke åpenbart at den unge Søyland skulle
ende som pressemann i USA. Gutten var musikalsk,
og pianotimer ble en viktig del av oppveksten.4
På sensommeren 1910 gikk veien til Kristiania. Han
tok ganske snart fatt på studiene ved Otto Treiders
Handelsskole, og senere fikk han jobb i Christiania
Bank og Kreditkasse.5
Carl var en ihuga friluftsmann, og selv om han ikke
var så opptatt av religion, fant han seg en naturlig
plass i den da ganske religiøst pregete speiderbevegelsen, der friluftsliv og kameratskap stod sentralt,
noe han satte stor pris på. Musikken var fortsatt viktig for ham, så i 1912 startet han på musikkstudier på
Musikkonservatoriet i Oslo6 ved siden av bankjobben.7
Våren 1919 gjorde imidlertid Carl Søyland alvor
av noe han har tenkt på i flere år – han reiste til USA,
der han bodde til og fra i Brooklyn. De neste to årene
levde han et omflakkende liv som sjømann, og han

tok hyre på tilfeldige båter – snart til Europa, snart til
Brasil, snart til Cuba.8 I 1921 begynte han sitt såkalte
«trampeliv»9 – Søyland gikk USA på tvers sammen
med kameraten Harry – fra en bærfarm i Marlborough
i Connecticut i øst til havnebyen San Pedro i California
i vest.10 Harry og Carl rakk også et par sildesesonger
i Alaska i 1922 og 192411 og en tur til varmere strøk
– den gang til Honolulu, før Carl Søyland fikk spørsmål
om han ville være redaktør for den norsk-amerikanske
avisen California-Vikingen ved juletider i 1924.
Søyland hadde gjennom hele trampe-perioden
sendt inn vagabond-historier til den norsk-amerikanske avisen Nordisk Tidende. Disse historiene hadde
blitt populære, men var ikke skrevet i Carl Søylands
navn, men under pseudonymet Viggo Vey – inspirert
av Herman Wildenvey. Dette var hans vei inn i den
største norsk-amerikanske avisen. Men avisen som
ble utgitt i San Pedro, derimot, California-Vikingen, var
allerede et synkende skip, og Carl Søyland gikk selv inn
i en tøff økonomisk periode etter engasjementet her.
Igjen måtte han ut og seile for å ha til livsopphold.12

Kulturpersonlighet og journalist
Det er vanskelig å skrive en artikkel som retter all
oppmerksomhet på Carl Søylands virke i avisen
Nordisk Tidende. Er det mulig når det gjelder Søyland
å bare fokusere på journalisten, redaksjonssekretæren eller sjefsredaktøren? Nei! Carl Søyland var en
kulturpersonlighet som «alltid var på jobb». Interesser og arbeid gikk hånd i hånd. Hadde han skaffet
en kulturpersonlighet til et arrangement i New York
den ene dagen, så ble vedkommende ofte intervjuet
i avisen dagen etter. Søyland hadde en stor kontaktflate – ikke bare gjennom arbeidet i avisen, men også
fra tidligere – særlig fra den tiden han studerte og
jobbet i det som den gangen var Kristiania, men
også gjennom familien.
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Fra 1926 skulle hans opphold i USA bli mer permanent. Først var det musikken som sørget for mat på
bordet. Han spilte på et par norske restauranter om
kvelden, mens han på dagen skrev bok – vagabondfortellingene ble nå samlet mellom to permer.13
Samme året, sannsynligvis på høsten 1926, fikk han
tilbud om ny jobb. The Norwegian News Company drev
en bokhandel i tillegg til å gi ut den norsk-amerikanske
avisen Nordisk Tidende. Carl Søyland fikk først jobb i bokhandelen, men snart skrev han også artikler for avisen.14
Søyland kastet seg over arbeidet, og typisk nok med
kulturstoff. Noe av det første han gjorde, var å lage en
spørreundersøkelse i avisen om «Hvilke Bøker og Forfattere er de mest populære blandt Utvandrerfolket?».
Allerede 2. desember 1926 la Søyland frem resultatet,
men under signaturen V.V., så dette var skrevet i Viggo
Veys ånd.15 Artikkelen hadde undertittelen «Førsøk paa
Vurdering av norsk-amerikansk literær Smak».
Det var tre forfattere som toppet listen – Johan
Bojer, Jacob B. Bull og Knut Hamsun, i den rekkefølgen.
Vey skrev blant annet: «Det var vel ventelig at Bojer
skulle være den ledende. Han har hat den bedste
reklame. For en del år siden foretok han en foredragsturne gjennom landets norske strøk, og avhændet til
blade og magasiner en hel del av sine tidligere fortællinger og romaner.»16 Bøkene til Bojer var oversatt,
og Vey skrev at han var «letlæst og folkelig, og ikke
mindst er hans siste store roman ‘Vor egen stamme’
mer end nogen anden bog blit et fælleseie for det
norske folk ute og hjemme».17 Han mente at kjernen i det som ble skrevet av de andre forfatterne,
var «natur- og bondelyrikken». Den fant man også
hos blant annet Johan Falkberget og Bjørnstjerne
Bjørnson, som også lå høyt på listen.
Det virker som pseudonymet Viggo Vey ga Søyland
en frihet i hva han kunne skrive, og at de kanskje hadde
de litt ulike personligheter disse to – Carl Søyland
og Viggo Vey. Hans nære venninne, krigsreporteren
Lise Lindbæk,18 som kom til New York i august 1941,
beskriver Viggo Vey på denne måten: «Det er ham
jeg liker, skjønner de, [det er] fantasi, og vandrelyst,
og recklessness, og uansvarlighet.» Videre skriver hun at han har «charme, og varme, og generøsitet. Og grunnet hans luftige natur slipper han
å være redd for konsekvensene!»19

Men til tross for den mulige forskjellen mellom Carl
og Viggo, er det dekning for å anta at det Viggo
opplevde, det opplevde også Carl. Og da Carl Søyland i 1929 ga ut boken Langs landeveien på Gyldendal basert på artikler signert Viggo Vey, gjorde han
det i eget navn.

Redaksjonssekretær
Sigurd J. Arnesen eide i flere år Nordisk Tidende sammen med Andreas N. Rygg,20 og sistnevnte satt som
redaktør i avisen til 1929. Da trakk han seg tilbake, og
Arnesen tok over hele avisen, men trengte ny redaktør. Søyland skal ha blitt forespurt, men det går frem
av senere kilder at det ikke var riktig tidspunkt eller
rekkefølge i forhold til ansettelser i avisen. Han syntes
det lå i kortene at turen nå var kommet til en annen
flekkefjæring, redaksjonssekretæren Hans Olav, født i
1903 i Flekkefjord som Hans Olav Tønnesen. Olav var
sønn av politikonstabel Hans Tobias Tønnesen og
Olga Hansen, men valgte senere å bruke Olav som
etternavn. Hans Olav skulle senere få stor betydning
for den norske pressen i USA. «Spørsmålet forbløffet
meg», skrev Søyland siden:
Hans Olav var redaksjonssekretær og hadde vært
i avisen et par år mer enn jeg. Da jeg fikk summet meg og tenkt saken over, sa jeg nei. Jeg satt
med et brev fra Gyldendal i lommen ... jeg aktet
å begi meg ut på reise igjen, til usette deler av
kloden. Dessuten kunne jeg ikke tenke meg å trå i
sporene til Rygg – sitte på podier og scener, skrive
’rett-tenkende’ ledere, spille en redaktørs rolle og
være noe ...21
I tillegg til reiseplanene følte nok Søyland at han trengte
litt mer ballast for å arbeide i avisen, så han begynte på
Columbia University, der han studerte journalistikk i ett
år. Året etter, i 1930, skal han ha tatt flere fag – moderne
musikk, religionshistorie, sosiologi, psykologi og filosofi
ved New School of Social Research.22
I ett års tid var Arnesen selv redaktør, før det høsten
1930 igjen ble omveltninger i redaksjonen. Hans
Olav tok over og ble sittende som redaktør frem
til 1940, mens Carl Søyland tok imot stillingen som
redaksjonssekretær.23
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Brooklyn Bridge sett fra Manhattan, 1930. Foto: New York Public Library.

Fattigdom og blomstrende kulturliv
Nesten samtidig med at Rygg gikk fra redaktør
stillingen, brøt børsen sammen i New York. Wall
Street-krakket var et faktum. På få dager ble verdien
av aksjene på det amerikanske aksjemarkedet halvert.
Følgene av krakket var merkbare i flere år etterpå;
mens arbeidsledigheten var på 1,5 millioner i 1929,
steg den til 14,5 millioner i mars 1933.24
Det var opptakten til den store krisen i 1930-årene.
Dette var en tid preget av økonomisk utrygghet, og
mange falt utenfor samfunnet og endte opp i brakke
byer på søppelfyllinger rundt omkring i USA. Disse
brakkebyene oppstod fordi folk ikke klarte seg økonomisk lenger, og fikk oppnavnet Hoovervilles, etter
president Herbert Hoover, som ble beskyldt for ikke
å ha bidradd nok under depresjonen.25
Den nærmeste Hoovervillen til Nordisk Tidende lå
i Red Hook, en av bydelene i Brooklyn. Hans Olav og
Carl Søyland var ofte der nede for å se om de kunne
hjelpe dem som bodde der. Denne Hoovervillen

ble på folkemunne kalt Ørkenen Sur, og daværende
bymisjonær i New York, Karl Holm, forklarte navnet slik:
Det sted vi kom til å lese var 2. Moseb. 15, 22, der
står: Og Moses lot Israel bryte op fra det Røde Hav,
og de drog ut til ørkenen Sur. Og de vandret tre
dager i ørkenen, og de fant ikke vann.
Der står ikke meget om denne ørken, og vi synes
vi kunde sammenligne den med denne øde uhyggelige tomt, ialfall var det ikke noen plass for folk
å leve.26
Her var det flere nordmenn, fra alle samfunnslag – alt
fra sjøfolk til sakførere,27 og Søyland hadde et sterkt
engasjement for menneskene som levde i denne
Hoovervillen. Reportasjer i avisen viser godt hvordan
situasjonen var i brakkebyen, og også at avisen tok
tydelig stilling for de uheldige som hadde havnet i
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«Ørkenen Sur» i Brooklyn, 1929. Mange nordmenn, både innvandrere og akterutseilte sjømenn, bodde her på 1920-og 1930-tallet.
Dette gjorde sterkt inntrykk på Carl Søyland. Foto: NYC Municipal Archives Collection.

dette uføret bare et steinkast fra det «alminnelige»
livet i Brooklyn.
Vi kan for eksempel lese at idet reporteren fra
avisen svingte inn en liten sidegate ved begynnelsen av Columbia Street i Brooklyn, var han ved inngangen til en søppelfylling, og på et skilt stod det:
«Kast ikke kjøkkenavfald her, godtfolk, her kan bare
menneskeavfald dumpes.»28 «Kan noget gjøres for å
redde forkomne Nordmænd som lever i Elendighet i
Ørkenen Sur i Brooklyn?» spurte avisen i førsteside
tittelen til den samme reportasjen fra Sur.29
Søyland selv beskrev Ørkenen Sur slik i en annen
artikkel:
Der er jo ikke kjælder under gulvet, ei heller loft
over taket. Det er ikke noget ‘apartment with all
improvements’, men hyttene i ‘ørkenen’ kan nok
maale sig med de jordhytter som pionerene i
Vesten maatte tilbringe sine første vintre i; de
kan maale sig med ‘shackene’ oppe langs Alaska-

kysten og mangen en hytte i skogen, hvor haardfore folk har maattet ‘shack up for the winter’.
Tidenes tegn – sa vi.
Dramatiske kontraster!
Attenhundrede-og-den-tid:
Norske pionerer drog utover prærien, reist sine
hytter, grov i jorden – og fik
gyldne akrer til at bølge.
Nittenhundrede-og-tredive:
Arbeidsløse nordmænd rykker ind paa en avfalds
tomt i Brooklyn, bygger sine hytter, graver skramlet
– og den kolde høstvinden staar indfra New York
havn over de golde løkker, hvor ugræsplanter skyter op i ynkelige tufter.30
Johs. Seland, senere redaktør i Fædrelandsvennen,
beskrev Carl Søyland og hans sterke sosiale engasje
ment for Ørkenen Sur slik i et minneord noen år etter
hans død:
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Hans skildringer fra Ørkenen Sur under depresjonens
tid står som klassiske eksempler på medfølelse med
mennesker som lider og har det vondt. Han hadde
selv opplevd det på kroppen, til sjøss og til lands, på
prærien og i Alaskas fjell, fra Oslo til Saigon. I denne
rolige, smilende skikkelse gjemte det seg en ånd som
hadde innsikt i menneskelivet, forståelse og sympati
for alt som var godt og ekte, og en egen artistisk evne
til å forme sine inntrykk i ord.31

Kulturliv
Men kulturlivet i Brooklyn blomstret også i 1920- og
1930-årene, og Søyland ble en viktig del av dette. Det
norske teater og Det intime Teater ble stiftet midt i
1920-årene. Senere ble Intime Forum (en del av Intime
Group sammen med Det intime Teater, som senere ble
kalt Intime Teater) stiftet. Dette var en spesielt viktig
del av Søylands kulturengasjement. Da han holdt
åpningstalen for Intime Forum i Ingeniørforeningens
lille sal på 86th Street den 8. november 1934, var det
to andre forfattere til stede foruten Søyland selv: Carl
Christian Jensen32 og selveste Herman Wildenvey,
som deklamerte et par dikt. For Søyland var det nok
ekstra stas å få besøk av Wildenvey, pseudonymet
Viggo Vey var jo inspirert av ham.33
Intime Forum hadde sin egen filosofi eller egne
verdier: «Freedom, tolerance, reasonableness, sense of
humor, curiosity, self-improvement and sensitivity.»34
I Intime Forum var det formidling av litteratur og
kunst, og ikke minst intellektuelle diskusjoner. Foredragene var mange – først og fremst om Norge. Foredragsholderne det første tiåret var til dels kjendiser,
og Søyland brukte ofte anledningen til å skaffe stoff
til Nordisk Tidende. Ett eksempel var journalist og
senere utenrikspolitiker Finn Moes foredrag i januar
1937 om «Situasjonen i Europa» som trakk rundt 130
tilhørere.35 Under krigen, i desember 1940, holdt Fredrik Haslund innlegget «Hvordan blev Gullet reddet
fra Invasjonshærens brutale Klør?».36
Ved tiårsjubileet ser vi at Søyland som vanlig trakk
norske kjendiser til talerstolen – Sigrid Undset, professor Øystein Ore, ambassaderåd Hans Olav og dr.
A.N. Rygg. Denne gangen var det Ryggs tale som kom
på trykk, under tittelen «Hundre års utvandring fra
Norge til Amerika, nå en avsluttet epoke» – kanskje

Carl Søyland. Foto: Ukjent.

ikke uten grunn, for her gratulerte Rygg Intime Forum
og Søyland med ti års «vellykket virke»: «De har tilført den norske koloni her et åndelig element som
kom vel med, og den kjensgjerning, at de har kunnet
holde det gående med usvekket interesse, viser at
publikum har satt pris på virksomheten», sa Rygg.37
Carl Søyland satt som leder av foreningen fra oppstarten til i juni 1949, da det ser ut til at foreningen
forsvant.

Kronprinsbesøk og krig
Allerede tidlig i 1930-årene hadde planene om å få
det norske kronprinsparet til USA kommet ganske
langt, men en tørkekatastrofe i landet satte en stopper
for det.38 Men den 27. april i 1939 la et emigrantskip
til kai i Brooklyn. Om bord var Norges kronprinspar,
godt forberedt til et langt besøk.39 I hele 70 dager
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Bilder fra kronprinsparets Amerika-reise i 1939. Foto: Norsk Telegrambyrås Billed - og Klisjeavdeling A/S

skulle de reise rundt i USA for å møte ulike personer
og grupperinger og for å se og oppleve landet som
mange nordmenn hadde slått seg ned i.40
Den 16. mars samme år var Hans Olav blitt oppnevnt til presseutsending for kronprinsparet, og tre
dager senere la han ut på en reise for å planlegge
turen nøyere. Redaksjonssekretær Søyland ble dermed redaktør i Hans Olavs fravær,41 men i begynnelsen var han med på reisen med kronprinsparet.
Den første som fikk ta imot kronprinsparet, var
president Roosevelt. Allerede dagen etter ankomsten
satte de kursen mot presidentboligen i Hyde Park,
New York, for noen dagers besøk der.42 Også vikarierende redaktør Carl Søyland var med på turen.43 Han
beskriver både besøket hos Roosevelt og resten av
kronprinsparets besøk som en svært travel periode:

Under kronprinsreia herover hadde jeg det forferdelig travelt. Olav var jo vekke i fire maanter, og
i de fire maanter hente alt som kunde tenkes. Vi
hadde en aasgaardsrei av fester og begivenheter
og knapp hjelp i avisen. Ikke før var kronprinsen
borte fra New York saa kom Studentsangerne med
konsert og nye fester, skoleskib med nye arrangementer og fester, utstillingen og dens norske avdeling med mange besøkende og arrangementer.44
Carl Søyland fulgte kronprinsparet til Hyde Park,
president Roosevelts hjem, og her er noen glimt fra besøket, ført i pennen av V.V. (mest sannsynlig Viggo Vey):
Under det norske kronprinspars ophold i Hyde
Park som president Roosevelts gjester inngikk det
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i programmet lørdag en liten utflukt eller piknik til
presidentens nybyggede ‘Dream House’, et solid
steinhus, som er bygget paa en bakketopp noen
miles fra selve Hyde Park paa Rosevelts svære
eiendom, som teller mange hundre acres.45
Litt lenger ned i artikkelen beskriver han lunsjen:
Som sig hør og bør var det papirkopper og paatallerkener både for president, kronprins og
Gøytil.46 Alle sammen hadde sin piknik-lunch i
fryd og gammen. Alle de opptredende satt like
nedenfor den lave, åpne verandaplattform. Og
der satt president Roosevelt med kronprinsesse
Märtha ved sitt card-table, og der satt kronprinsen
med gamle fru Roosevelt og andre. Presidentfruen
gikk rundt og skjenket kaffe til alle og enhver
i en tinn-mugge, som antagelig stammet fra
Berges ‘puter-shop’, og unge president-sønn John
Roosevelt gikk rundt og spurte om vi ikke skulde
ha mer dough-nuts eller mer av Nellys kaker, for
matmor fru Johannesen heter her bare Nelly.47

Ilddåpen
Samme høst begynte krigen i Europa. Den førte
også til at rollene ble byttet om i den norsk-amerikanske pressen. I slutten av mars 1940 ble Hans
Olav flyttet til Washington som presseattaché,
mens Søyland nå rykket opp som sjefredaktør i
Nordisk Tidende.48 Kort tid etter redaktørskiftet fikk
Søyland sin ilddåp:
Natten til tirsdag 9. april ble jeg vekket av telefonen som ringte ved ett-tiden. Telegrafist Arnulf
Olsen som med kortbølgestasjonen sin formidlet
nyheter fra Norge, fortalte med opphisset stemme
at tyskerne var gått inn i Norge. Han satt og lyttet
på kortbølgen fra Europa, men sa jeg burde høre
på de vanlige New York-stasjonene som stadig
avbrøt nattprogrammene sine med siste nytt.49
Da Carl Søyland og Sigurd J. Arnesen50 kom til redaksjonen tidlig om morgenen den 10. april, stod det
allerede flere amerikanske journalister utenfor døren
til Nordisk Tidende. De var på jakt etter mer infor-

masjon om krigen i Norge. Men det var ikke bare
journalister som strømmer til redaksjonen. Privatpersoner kom også for å få utfyllende informasjon
om hva som skjedde i Norge, om slekt og venner
var i god behold. 51
Beboerne i kolonien var opprørte og sjokkerte. I
alle kirker ringte klokkene for Norge. 52 «For en ukes
tid siden var jeg blitt redaktør for en norsk avis i Amerika, og dette var ilddåpen!» skrev Søyland senere. 53
Avisen fungerte som en informasjonssentral blant
nordmennene på den amerikanske østkysten. 54 Slik
fortsatte den å fungere gjennom hele krigen.
Nordisk Tidende hadde også et radiotilbud. Allerede
fra august 1932 produserte avisen «Den Norske RadioTime». Her brakte de nyheter fra Brooklyn og Norge
til lytterne via den lokale radiostasjonen WFOX under
Carl Søylands ledelse.55 Under krigen ble denne viktigere. Krigen i Norge stoppet informasjonsstrømmen
fra hjemlandet, og den informasjonen som kom, var
det tyskerne som kontrollerte. Andre kanaler måtte
tas i bruk for å nå frem med informasjon til nordmenn
i utlandet, og radioen ble et viktig alternativ til aviser
fra Norge.56 Den fungerte nå også som et tilbud til
lyttere i Norge, åpnet av kronprinsessen selv.
Vi antar at det er Carl Søyland som har skrevet
artikkelen «Kronprinsesse Martha aapnet RadioUtsendingen til Norge», med undertittelen «Den
daglige Halvtime Kl. 4:30 til 5 Eftm. paa Kortbølge
11.79 Mgc. er nu i full Gang. – Sendemann Morgen
stierne holdt gripende Tale.». Morgenstierne begynte
sin tale slik:
Kjære Norge, kjære landsmenn.
Dette er en stor begivenhet for oss paa denne siden
av havet. Vi haaper at denne daglige kringkasting
fra det frie Amerika må bli det også for dere derhjemme. I disse snart seks lange maanedene har
vaare tanker mer enn alltid vært i Norge. Men noen
direkte forbindelse har vi ikke hatt, og vi har følt
oss saa uendelig langt borte. Naar noe rakk frem
til oss hjemmefra, så kunde vi ikke vite om det var
Norges stemme vi hørte.57
Amerikanerne samlet etter hvert sine nyhetskanaler i
det de kaller Office of War Information (OWI), grunn-
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lagt 13. juni 1942. 58 Siden Søyland allerede hadde
radioerfaring fra «Den Norske Radio-Time», ble han
nordmennenes stemme på kortbølgesendingene
til Norge.59
Senere, under et besøk i Norge etter krigen, reflekterer Søyland slik over denne tiden:
Så får jeg kanskje se det hullet i gulvet, under et
kleskap, hvor han hadde radio gjemt under krigen,
og hvor han hver uke kunne høre stemmen min
fra New York, da jeg kringkastet fra Office of War
Information på Broadway og 57th Street. Man sto
der og talte og tenkte: Hvem lytter i et mørklagt
og hærtatt Norge?60
Søyland må også ha gjort noen oppdrag for NRK.
Det finnes bevart et intervju fra NRK sendt 14. februar
1941 som Søyland gjorde. Dette har tittelen «Intervju
med tre norske sjømenn i New York havn. Ved redaktør Carl Søyland».61

Kom med brev!

Norge i Krig!
Norge i nød! Kan det være mulig? Det er bare 5
korte maaneder siden jeg kom fra Norge og da var
det et land i fred og velvære. Alt var så fredfullt, så
vakkert. 17. mai var straalende med faner og norske
flagg blafrende i vaarsolen. Det var en nydelse aa
se de norske barn og unge i tog og synge av hjertens lyst: ‘Ja, vi elsker’ og ‘Gud signe Norges Land’.
Vil muligens nazist-merket vaie over Norges land
istedenfor korsflagget? Vi haaber iallfall ikke det.
Det føles som hjertet vil sprenges ved tanken.66
I årene som fulgte, rapporterte avisen om krigen
i så å si hvert eneste nummer, en gang per uke.
Det var torpederinger, henrettelser, fortellinger om
nordmenn i konsentrasjonsleirer og tyske fengsler,
og rapporter om forholdene der hjemme, der mat
og klær var mangelvarer. Tidvis oppfatter Søyland
den norsk-amerikanske redaktørjobben som en
ensom jobb:

Allerede høsten 1940 hadde dermed Nordisk Tidende
blitt en viktig informasjonskilde for situasjonen i det
krigsrammede Norge. Omsetningen hadde doblet
seg bare på de siste månedene.62 Men hva skjedde i
Norge? Søyland fridde til leserne: «Kom med telegrammene fra Norge. – Kom med brevene fra Norge!»63
Karsten Roedder, som i 1966 skrev Nordisk Tidendes
historie, sa at redaksjonen med dette hadde funnet en gullgruve, og han sikter da først og fremst
til alle brevene de fikk.64 Senere kommenterte også
Søyland dette:

Å være norsk-amerikansk redaktør er ikke greit.
Har De tenkt Dem hvilken ensom job det i grunnen er å være norsk-amerikansk redaktør? Vi sitter
likesom i hver vår skyttergrav utover dette veldige
landet. Vi møtes aldri. Vi kjenner hverandre bare
av navn. Av og til stilner det i en skyttergrav, og
da vet vi at en gammel soldat falt på sin post.
Tilbake er bare mørke og stillhet. Vi tenker med
vemod på navn som «Reform», «Skandinaven»,
«Western Viking». Hvis vi hadde årlige sammenkomster, kunne vi godt ha laget stol-arrangementer med tomme seter rundt bordet slik som i en
«Last Man›s Club».

Det er en slags reportasje som går de offisielle
nyhetene en høy gang, fordi de bringer både mennesker og dagliglivets begivenheter nær inn på
oss. De gir nærglimt fra mange forskjellige sted,
de røper følelser i enkle ord, forteller om mat og
klær, om nazister og om jøssinger.65

Vi er en spredt og ensom stand. Vi har ikke den
styrke som når man tilhører en alminnelig journaliststand. Vi går alene med våre problemer og
våre bekymringer.67

Også i leserbrevene kom beretningene fra Norge og
norskamerikanere tett. Selma Larsen fra Bronx skrev
blant annet dette i et leserinnlegg under spalten
«Hvad er deres mening?»:

Arbeidspresset i redaksjonen var dessuten stort, og
Søyland slet etter hvert med å få sove:
Ukene gikk. Månedene gikk. Det var lettere og
tyngre perioder. Det var et slit på nervene. Vinte-
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ren 1942 satte det inn med søvnløshet, og en dag
måtte jeg melde pass. Legen tilrådet noen måneders opphold i et hvilehjem i Adirondack-fjellene.68
I januar 1943 sa kroppen stopp. Krigen gikk sin gang i
Europa, men Søyland maktet ikke mer. Han reiste etter
sin sjelevenn Lise Lindbæk til rekreasjon på Tratelja
Farms.69 Der var han i sju måneder, men antageligvis
var han lenger borte fra redaktørstillingen.70

Kjendiser i eksil
En rekke norske regjeringsmedlemmer og andre kjendiser kom i løpet av krigen til New York. De fleste av
dem som reiste i eksil til USA, ankom via New York
City, og mange av dem slo seg etter hvert ned i eller
omkring byen. De norsk-amerikanske avisene var
spredt utover USA – mange i Midtvesten og på vestkysten – langt fra New York, mens Nordisk Tidende sine
kontorer lå i Brooklyn, med kort vei inn til verdensmetropolen.71 Fordi Nordisk Tidende lå «i begivenhetens
sentrum», hadde de i utgangspunktet noen fordeler.
Det går frem at de andre avisene var opptatt av at
Nordisk Tidende ikke skulle ha noen slike fortrinn.
Tidligere redaktør Hans Olav svarte dette på en leder
i Washington Post fra januar 1944:
Vi har også etter beste evne forsøkt å hindre at norske statstjenestemenn som kommer på besøk til
Amerika, blir spesialintervjuet i «Nordisk Tidende»,
idet vi ikke synes det er rettferdig overfor den
samlede norsk-amerikanske presse at en enkelt
avis skulle få en rent geografisk fordel.72

Tilbake i Norge
Omsider var krigen over. Den 18. september 1946
forlot Søyland USA sammen med 28 amerikanske
radiofolk og journalister for å besøke Bergen, Flekkefjord og Oslo.73 Det var da ti år siden sist han hadde
vært der.74 Søyland hadde ikke vært hjemme siden
høsten 1936, da han også var innom Flekkefjord.75
I Oslo fikk Søyland treffe statsminister Einar Gerhardsen, og gjenreisningsarbeid og hjelp fra Amerika
var naturlige temaer for samtalen. Her takket Gerhardsen Søyland for innsatsen Nordisk Tidende hadde
gjort under krigen, dens holdning, dens arbeid og

Lise Lindbæk. Foto: Norsk Folkemuseum / DigitaltMuseum.

dens betydning.76 Søyland traff også kronprins Olav i
audiens på Slottet, men de hadde møttes flere ganger
i USA under krigen. Sist gang de traff hverandre, var i
Little Norway under nedstengingen av denne leiren
den 16. februar 1945, da Søyland var utsending fra
Office of War Information og Nordisk Tidende.
Etter krigen var det lengre mellom begivenhetene i avisen, og tilværelsen roet seg for Søyland. To
turer satte han nok imidlertid stor pris på – han fikk
igjen anledning til å sette sjøbein. Den ene turen var
med M/S Oslofjord fra Den norske Amerikalinje på
jomfruturen til Amerika i 1949, mens den andre var
en tur med Statsraad Lehmkuhl i 1954.
Når Carl Søyland nå seilte igjen, var det som journalist og passasjer, ikke som sjømann. Etter et kort
norgesbesøk satte han kursen mot Amsterdam med
fly, og før han landet, fikk han det første glimt av det
nye skipet, M/S Oslofjord, som lå ved havn.77 På godt
hollandsk hilste Carl Søyland sine lesere fra Amsterdam: «Ik verheug mij nog altijd om naar Amerika
terug te komen met de ‘Oslofjord’.»78 Sjøsettingen
av M/S Oslofjord beskrev han slik:
«Oslofjord» seg innover Oslofjorden i blygrått
november-vær med snehvite åser på hver side
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Carl Søyland på hans siste arbeidsplass i Nordisk Tidende. Bildet er tatt sommeren 1975. Foto: Jørn Kristian Jørgensen. Trykt med
tillatelse.

av fjorden. Langt ute møtte en de første småbåter med norske flagg og folk som viftet og
vinket. Inne på Oslo-havnen begynte båtene
å myldre og man kunne se mennesker på alle
strandstrekningene.
Først da «Oslofjord» kom nær oppunder Akershus festning oppdaget man fra skipet at bryggene helt fra Pippervika ved Rådhuset til Den
Norske Amerikalinjes brygge borte ved den veldige kornsilo – var et eneste tett menneskehav.
«Stavangerfjord» lå på den annen side av NAL`s
utstikkerbrygge og hilste den nye båt med dampfløytens dype bass. Folkemassene ropte og jublet.79
Den 1. desember 1949 var mye av avisen dedikert
jomfruturen med M/S Oslofjord, og neste nummer

dekket ankomsten i New York: «New York havn ga
‘Oslofjord’ en gigantisk og hjertelig velkomst».80

Ildsjel i New York, koloss i Brooklyn
Carl Søyland gikk av med pensjon i 1963, men
fortsatte å skrive for Nordisk Tidende livet ut. Han
mottok flere utmerkelser for sitt arbeid i avisen
– høyest hang kommandør av Den kongelige norske
St. Olavs Orden, som han fikk den 2. mai 1959.
Søyland skal ha kalt redaktør Rygg «The Grand
Old Man» i sin tid.81 Men i minneordet etter Søyland,
som generalsekretær i Nordmanns-Forbundet Johan
Hambro skrev i nekrologen i Nordisk Tidende i 1979,
var det Carl Søyland selv som overtok tittelen:
Den norske ildsjel i New York, den alltid aktive
lederskikkelse med fantasi-rikdommen, «The
Grand Old Man of Brooklyn», Carl Søyland, er gått
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bort, 84 år gammel. Tross langvarig sykdom var
han i arbeide til det siste, hadde en hånd med i
alt og var like utrolig ung i sinn.
Carl Søyland har vært kalt en norsk koloss i Brooklyn, og han hadde en vesentlig del av æren for
at norskdommen stadig er sterk og levende i New
York. Han gjorde sin store innsats gjennom Nordisk Tidende som han overtok ledelsen av i aprildagene 1940 og aldri siden forlot.82
Ildsjelen i New York var borte, men Carl Søyland satte
varige spor i det norske Amerika.
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