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Den tragiske historien

Ørkenen Sur: Fyllplassen i havneområdet Red Hook i Brooklyn utviklet seg til et slumområde, en brakkeby for uteliggere. Ørkenen Sur ble brakkebyen kalt. Blant dem som slo seg ned her, var flertallet
nordmenn. (Foto fra boken)

Denne uken kom den oppsiktsvekkende
boken om Ørkenen Sur. Det lite flatterende
navnet er hentet fra Bibelen.Boken er en rys-
tende historie skrevet av Roger Kvarsvik og
Thor Gotaas. Boken er en gripende beret-
ning om norske skjebner i depresjonstidens
New York, grundig dokumentert og rikt
illustrert.

–Det var under arbeidetmedminmaster-

oppgave om utvandring til USA at jeg støtte
på noen opplysninger om Ørkenen Sur. Det
var imidlertid lite detaljer å finne. Det vakte
min nysgjerrighet og interesse, og dermed
gikk jeg i gang med det som skulle bli et om-
fattende researcharbeid, forteller Roger
Kvarsvik, som nå arbeider ved Sjøfartsmu-
seet i Bergen.

I femår brukte hanpraktisk talt all sin fri-

tid på å nøste opp historien om mennene på
fyllingen. Resultatet foreligger altså nå i
form av en engasjerende og interessant bok
om et stykke norsk historie få ante noe om.

Ørkenen Sur oppsto i begynnelsen av 1920-
årene. Da var det fortrinnsvis såkalte «bom-
ser» og alkoholiserte uteliggere som slo seg
ned her, som regel bare i noen huller som de
dekket til med plater og rask. Under depre-
sjonen i slutten av 1920-årene kom det flere,
mange av dem sjøfolk som ikke fikk hyre, og
andre som var i ferd med å gå til grunne i ar-
beidsledighet, alkoholmisbruk eller annet.
De bygde seg små hytter av tønner og mate-
rialer somvar kastet, og en liten slumby vok-

ste fram. Over halvparten av dem som holdt
til her var nordmenn, sier Kvarsvik.

Tragedier var det nok av. Ved ett tilfelle
døde åtte mann etter et drikkekalas hvor det
ble fortært tresprit. Lignende historier var
det flere av. Ørkenen lå like ved Hamilton
Avenue. Her lå barene tett og fristelsene var
mange. Men det var også hjelp å få. Fram til
1932 holdt Sjømannsmisjonen til kort vei
herfra. Bethesda-misjonen lå også like ved,
og hit kom mange fra Ørkenen Sur for å få et
måltid mat eller annen hjelp. Hjelp kunne
man også få av Blå Kors, og i tillegg var det
flere velstående nordmenn i Brooklyn som
gjorde en innsats for sine nødstedte lands-
menn i Ørkenen.

En ulv i storbyen
I oktober 1930 kom en alkoholisert og blakk
nordmann innom Bethesda. Han eide om-
trent ingenting og lignet gjengangerne imil-
jøet av hyreløse sjømenn. Han begynte å
jobbe på kjøkkenet i Bethesda for å få faste
rutiner. Det var Magnus «Wolf» Larsen, en
norsk bokser med knyttnever av stål.

Larsen unngikk fyll og spetakkel i flere
måneder. På nyttårsaften skålte han igjen
med tidligere kompiser, oghavnet utpå enny
rangel. Han falt ut av arbeidsrytmen og
gjorde nye knefall for Kong Alkohol. Politiet
huket ham for offentlig fyll i april 1931.

Synet av den tiltalte i rettssalen, uflidd og
ubarbert, opphovnet i ansiktet og herjet av
sprit, vakte dommerens sympati. Han henla
saken og ønsket lykke til videre.Wolf ranglet

mer. Da han igjen søkte husrom på Bethesda
et par måneder senere, som en skygge av sitt
tidligere robuste jeg, fraktet misjonen ham
til akuttmottaket på Kings County Hospital.
Til tross for innsats fra to leger og en sjuke-
søster, døde Wolf Larsen av alkoholforgift-
ning 8. juli 1931, 30 år gammel.

Kisten var omkranset av venner og beun-
drere under gravferden på Linden Hill Ce-
metery i juli 1931, en seremoni som New
Yorks boksekommisjon betalte. Wolf Larsen
var en av mest kjente nordmenn som drakk
seg i i hjel i Brooklyn i mellomkrigstida.

Legenden fikk næring av et utsvevende livs-
løp. Larsen mistet moren tidlig og ble bort-
satt på en gård. Tungt arbeid med høygaffel,
ljå og øks utviklet en imponerende fysikk.

Allerede som tolvåring hjemme i Brunlanes
ved Larvik ga han læreren juling.Det førte til
utvisning fra skolen og heltestatus i kame-
ratflokken. 16 år gammel strøk han til sjøs.

Han gikk i land i Nederland i 1917, lysten
på åmåle kreftermed fremmede.Han traff en
profesjonell bokser somutfordret publikum,
steg inn i ringen, hamret til og la mannen
flat. Fra da var Larsen kjent som en fryktløs
bokser med harde slag.

Han vakte oppsikt da han ankom lokalene
tilDennorske turnforening iBrooklyn i 1920.
Hver morgen løp han fra Sjømannshjemmet
til lagerskuret der de trente.Trenere og spar-
ringpartnere så et talent som bokset og hop-
pet tau.

Wolf gikk på skolen og levde disiplinert
under

veiledning av Henry Johansen, bestyrer på
Sjømannshjemmet. Hardtrening og diett
pinte ned vekta til 175 pound, ca. 74 kilo.Han
ble kalt Wolf Larsen, etter hovedpersonen i
Jack Londons sjøroman The Sea Wolf (Ulf

Bokseren fra Larvik

«Wolf» Larsen:Magnus «Wolf» Larsen fra Lar-
vik på et bilde fra boksemagasinet «Swing».

Magnus «Wolf» Larsen var boksetalentet fra Larvik som gikk til
grunne i miljøet rundt Ørkenen Sur. Her er historien om ham,
slik den er gjengitt i boken:

Ørkenen Sur ble den kalt, søppelfyllingen i Brooklyns havne-
område som i 1920- og 30-årene ble slumområde for utelig-
gere og tilholdssted for hundrevis av nordmenn. Også flere fra
Larvik levde – og døde – her.
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n om Ørkenen Sur

Brakker: «Innbyggerne» i Ørkenen Sur brukte tønner og annet skrot til å bygge seg små hytter. (Foto fra boken)

som gikk til grunne

HermanWildenveybesøkte Ørke-
nenSur i 1932 og 1934 ogble rystet
over det han så.Besøket er omtalt
i boken.Omdette heter det at «re-
sultatet ble hjerteskjærende
poesi». – Han skrev en prolog for
Intime Teaters oppførelse av «Til
Sæters», til inntekt for trengende,
og leste den under forestillingen
i Imatra Hall i Brooklyn 1. desem-
ber 1934. Overskuddet tilfalt Den
norsk-amerikanske nødhjelp.
Den begynte slik:

«En venn tok meg ut på en rul-
lende tur
til steder jeg burde ha sett
i BrooklynogBayRidge:Ørkenen
Sur,
hvor det ogsaa 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.»

Wildenvey følte med disse lands-
mennene. Diktet «Bay Ridge» i
boka «Stjernenes speil» fra 1935
fortalte om Ørkenens indre liv i
26 vers.

«I det vi runder «Hoover City»;
en avfallsmark med noen skur,
sier min chauffør: «Det er vel vit-
tig
å kalle dette Ørkenen Sur?
Jeg hadde hørt om «Hooversta-
den».
Den angikk Brooklyn, det var
sant.
Den lå jo i en utkant av den
som frynser på en skjørtekant.
Vi stanset op. Jeg vilde se det!
«Og her bor folk?» «I bingevis!»
I bingevis – det passet stedet.
Her bodde folk som gris ved
gris.»

Wildenvey
ble rystet

Besøkte
Ørkenen:
Herman
Wildenvey
besøkte
Ørkenen Sur
og den rystende
opplevelsen
resulterte i flere
dikt.

● Thor Gotaas og Roger Kvarsvik:
«Ørkenen Sur. Den norske utelig-
gerkolonien i Brooklyn.»
● Historie/dokumentar.
● Rikt illustrert.
● 249 sider.
● Spartacus Forlag

Boken

Larsen) og var et fargerikt tilskudd i boksemil-
jøet.

Larsen sløste med kreftene og tapte for mot-
standere sombrukte uthaling som taktikk.Di-
rekte angrep fra første sekund og dundring
mot skallen for tidlig knockout lyktes ikkemot
alle.En seier i bymesterskapet iNewYork i 1921
overrasket ekspertene.Etter enda en sensasjon
i Boston senere det året, kåret dommeren ham
til amerikansk amatørmester i lett tungvekt.

I 1922 møtte han senere tungvektsmester
Gene Tunney i en proffkamp. «Har du blitt
slått ut tidligere?» spurteWolf under veiingen
da partene prøvde å jekke hverandre ned
psykologisk.

«Nei.»
«Ja, i kveld skal det skje.»
Wolf tok imot juling som en martyr. Han

sank sammenog reiste seg, sjanglet, samlet ne-
vene til motstand og angrep, mer oppkuttet i
ansiktet og mer svimmel i hodet for hver
runde. Ingen protesterte da dommeren stop-

pet kampen i 7. runde.Tunney var bedre.
Tunneys karriere toppet seg i 1928dahan slo

legenden JackDempsey foran 120000 tilskuere
i Philadelphia og ble verdensmester i tung-
vekt.

Utover i 1920-åra rotet Wolf seg borti bestik-
kelser og ble diskvalifisert som bokser. Han
flakket og levde både på Østkysten og i Midt-
vesten innimellomhyre på sjøen og sporadiske
kamper. Da han kom til Brooklyn igjen i 1930,
bar kroppenpreg avmyedrikking ogdårlig fy-
sisk røkt. Men evnen og viljen til å slå hardt
forsvant ikke. Derfor havnet Larsen lett i poli-
tiets klør.Han var både snill og vill, rolig et øy-
eblikk, og knuste plutselig bord eller stoler på
Sjømannshjemmet med ett slag. En gang stjal
han en hest og vogn for å pantsette alt. Da han
knabbet en fiskehandlers ponni og den ikke
rikket seg, bar han dyret under armen. «Jeg
trodde det var en kalv», sa han på spøk til poli-
tiet.

En gang i New Yorks gater gikk seks mann

til angrep.Wolf klabbet dem ned og grep stig-
brettet på overfallsmennenes bil og veltet den.

Han kom seg etter skadene av knivstikking
i Hamilton Avenue.Han ble mordmistenkt da
gjerningsmannen, en mafiatype, ble funnet
skutt og drept. Wolf Larsen hadde ikke avfyrt.
Hanbruktenevene, ikke kniv eller skytevåpen.

Det verserte anekdoter med eventyrets
glans. De fleste hadde rå styrke og overras-
kelsens moment som gjenganger – kanskje
han ikke fikk brukt seg nok og var for sterk.
Han slo en kraftig danske tvers gjennom en
trevegg. En annen gang «skubbet» han så vidt
borti en kamerat, som måtte behandles for tre
brukne ribbein.Under en gåtur langs brygga i
NewYorkheiv han enkompis uten forvarsel til
sjøs, og stupte etter for å hjelpe.Beggedruknet
nesten før politiet plukket dem opp.

Wolf Larsen var egentlig en godhjertet type.
Men han ødela seg selv på sin korte, brokete
livsferd, hvor miljøet omkring Ørkenen Sur
ble en endestasjon.

(Gjengitt med forlagets tillatelse.)

Likevel var det mange som gikk til grunne i
Ørkenen Sur i 1920-årene og fram til slummen
der ble avviklet mot slutten av 1930-årene.

– Blant dem sombodde i Ørkenen var det også
flere fra Larvik. Noen av dem døde der. En av
dem, Hans Jonassen, ble sågar drept. Han ble
funnet sterkt forslått og med alvorlige indre
skader i Ørkenen Sur en junidag i 1934. Han
nektet å fortelle politiet hvem som hadde ban-
ket ham opp, og ønsket ikke at noen skulle til-
tales. Trolig var det kjente fra Ørkenen som
hadde gått løs på ham. Han døde av skadene
han var påført, forteller Roger Kvarsvik.

– Den kanskje mest kjente av dem som
holdt til i miljøet av hjemløse rundt Ørkenen

var også fra Larvik.Magnus «Wolf» Larsen var
en kjent bokser, og han kunne fått en stor kar-
riere, om han ikke hadde falt tilbake i fyll og
elendighet. Han bokset en rekke kamper og
gikk blant annet i ringen mot Gene Tunney,
som senere slo ingen ringere enn Jack Demp-
sey i en tittelkamp. «Wolf» Larsen har fått et
eget kapittel i boken, sier Kvarsvik.

Med boken har han for sin del ikke satt en-
delig punktum for historien om Ørkenen Sur.

– Jeg fortsetter å samle kildemateriale. Er
det noen som har opplysninger eller som har
hørt beretninger omØrkenenSur eller om folk
som bodde der, så er jeg svært interessert i å få
kontakt, sier Roger Kvarsvik.

SvendE.Hansen TEKST

Omfattende arbeid: Roger Kvarsvik har brukt all
sin fritid i fem år på det omfattende arbeidet med
å samle historien omØrkenen Sur.


