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Norsk slumkoloni

Ørkenfolket  
i new York

Ikke alle fant lykken i Amerika. På 1920- og 30-tallet 
kjempet tusenvis av nordmenn mot fattigdom i New York. De 

verst stilte flyttet til en søppeltomt kalt Ørkenen Sur.
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P å 1920- og 30-tallet var det 
harde kår for mange norske 
sjøfolk. Færre oppdrag til 

havs på begynnelsen av 20-tallet, 
etterfulgt av den såkalte økono-
miske depresjonen, gjorde at mange 
sjømenn, blant dem svært mange 
nordmenn, gikk arbeidsledige. 
Tresprit, prostituerte, kriminelle 
bander og tvilsomme illegale barer 
gjorde at de små midlene de hadde, 
raskt forsvant. Stadig flere fant seg 
selv uten penger eller sted å bo. 

Da ble løsningen en gammel søp-
peltomt i Brooklyn, på et sted kalt 
Red Hook. En håndfull nordmenn 
flyttet dit i 1921. De gravde seg hull 
i bakken, søkte ly under noen gamle 
sinkplater eller fant seg en pappeske. 
Når sjansen bød seg, satt de rundt 
et bål og drakk alkohol i ulike for-
mer. 

I løpet av de neste 13 årene kom 
stadig flere nordmenn til, drevet av 
nød, skam, fattigdom og ensomhet 
søkte de opphold på søppeltomta i 
kortere eller lengre perioder. Stan-
darden ble gradvis bedre. I 1934 
hadde folk stort sett selvlagde hytter, 
med dører, vinduer og låser. Mange 
hadde til og med utedo. 

De hadde borgermester, frisør, 
håndverkere, pastor og et forsam-
lingshus. Det ble til og med født 
babyer der, riktignok ikke norske. 
Likevel handler svært mye av histo-
rien om bunnløs sorg, skam, død og 
elendighet.

Startet med drikkelag
Det er Roger Kvarsvik og Thor 
Gotaas som har skrevet boka om 
den i overveiende grad norske slum-
kolonien Ørkenen Sur. De har fått 
tak i et imponerende antall auten-
tiske bilder fra den gang, og fortel-
ler levende historier om nordmen-
nene, stort sett arbeidsledige sjø-
folk, som bodde og bygde på søp-
peltomta. 

Historien starter med et drikkelag 
som bærer skikkelig galt av sted. 
Det er august 1930, og en gjeng sit-
ter rundt et bål og drikker tresprit. 
De visste godt om farene forbundet 
ved å drikke den slags, men var sam-
tidig drevet av et dypt ønske om rus 
i en tid der alkohol var forbudt og 
gutta stort sett blakke. 

Det gikk som det måtte gå, hele 
åtte personer døde i løpet av det 
neste døgnet. Selv etter at første-
mann falt sammen, fortsatte de 
øvrige å drikke. Og det er flere his-
torier lik den. Folk med åpne 
sår, dødelig syke som krøp inn 
i rør og huler for å dø: Det var 

Mats Ulshagen tekst 
foto: fra boka Ørkenen Sur

EN GANG HVIT: Dressen til Mr Thusting var en gang hvit, ifølge boka Ørkenen Sur.

NORSK SLUM: På denne søppelfyllingen i Bronx  
levde mange hundre nordmenn på 20- og 30-tallet.  
Mange døde her også.



 

MATKØER: Viljen til å hjelpe 
de hjemløse var stor blant 
så vel velstående nordmenn 
i USA, som religiøse 
foreninger. 

KARL & CO: Karl Holm (til høyre) ga Ørkenen Sur navnet, 
og gjorde mange oppmerksomme på stedet og innbyggerne 
der.

MISJONERING: Her har Karl Holm (til høyre) tatt med seg 
en norsk misjonsgruppe på søndagsbesøk i ørkenen en gang 
mellom 1930 og 1932.
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Forts. fra foregående side

FLYTTEMØNSTER: 
Utviklingen av det norske 

flyttemønsteret til New York. 
I 1930 bodde omtrent 60 000 

nordmenn i byen.

liten tvil om at Ørkenen Sur repre-
senterte det absolutt laveste man 
kunne nå. 

De triste skjebnene florerte. Ikke 
minst historier om unggutter som 
kom rett av båten, med usikker jobb-
framtid, men et sluttoppgjør i lom-
mene. I løpet av et døgn var de ranet 
eller hadde blåst pengene på annet 
vis, og endte opp i et skur ved siden 
av sine landsmenn.

Lyspunkter
Men det var også lyspunkter. Man-
nen som kom opp med det norsk-
klingende navnet på stedet, oppkalt 
etter israelittenes vandring gjennom 
ørkenen, misjonæren Karl Holm, 
gjorde det nærmest til en livsopp-
gave å hjelpe de vanskeligstilte. 
Både Blå Kors, Frelsesarmeen og 
Sjømannskirka sørget for mat, klær 
og pengeinnsamlinger,  av og til 
også kontakt med slektninger. 

Mange av beboerne på Ørkenen 
Sur hadde nemlig familier hjemme 
eller i USA. 

Men de var i mange tilfeller så 
skamfulle eller så dypt nede i rus og 
elendighet at de trengte en hjelpende 

hånd for å komme seg vekk. Velgjø-
rere og tragedier som trespritaffæ-
ren gjorde at man kjente til Ørkenen 
Sur også i Norge. 

Skihopperen Sigmund Ruud og 
forfatteren Herman Wildenvey var 
blant dem som besøkte den norske 
kolonien, og som videreformidlet 
det de hadde sett til det norske 
folk.

I 1934 var det nye tider, økono-
mien hadde fått en oppsving, og 
Ørkenen Sur ble som mange andre 
lignende slumområder fjernet fra 
kartet. Beboerne mottok en kom-
pensasjon som skulle hjelpe dem å 
finne nytt husvære, men noen ble 
boende i skjul en god stund. 

Raskt begynte imidlertid nasjo-
nen kollektivt å glemme den norske 
slumkolonien, og historiene har 
vært ukjent for mange fram til i  
dag. n



 

VENNERS HJELP: Hans Nesset fikk 
plankene sine fra et nedbrent hus.
Materialer til tak, vinduer og maling 
fikk han av gamle kolleger og venner 
omkring på norske båter.

MISJON, SÅ MAT: Mange religiøse 
grupper hjalp nordmennene i Ørkenen 
Sur. Her et orkester fra Frelsesarmeen.

TØNNEHUS: I begynnelsen var forhol-
dene svært kummerlige i Ørkenen Sur, og 
alt fra pappesker til tønner gjorde nytten 
som bolig.
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En julaften i Ørkenen Sur

Det var i desember 1931. Karl Holm gikk fra 
hytte til hytte i Ørkenen Sur og delte ut 
kristne oppmuntringer til over hundre mann. 
Et bank på hver dør og en juleprat var ruti-
nen. Vinden ulte og røsket i bølgeblikk.

Vanket det noe ekstra til jul, noe mat eller 
en feiring? Gutta spurte Holm. «Kunne jeg 
få julegrøt julaften og fått ligge i en seng, 
skulle jeg ikke spørre etter mer. Nå har jeg 
ikke ligget i en seng på 18 måneder».

Holm hørte slike og lignende sukk om 
juletradisjonene hjemme.

«Kunne jeg bare få en tallerken varm ris-
grøt med sukker, kanel og melk, så ønsker 
jeg ikke mer, dette var hva jeg alltid fikk av 
mor.» I ei tredje hytte planla beboeren ei 
skikkelig fyllekule i julen for å glemme alt, 
selv om han vanligvis ikke brukte alkoholen 
som trøstemiddel.

På predikantvis vendte Karl Holm seg mot 
Herren for en løsning. Var det mulig å ordne 
risgrøt? Altså overbevise noen gavmilde 
mennesker med tanker om en ekstra juledo-
nasjon?

Noen dager senere besøkte Holm fire sju-
kehus. Som et sendebud sto han ved sengene 
og formidlet julehilsener mellom Amerika 
og Norge, fra den der hjemme til de sjuke. 
Slike rundturer, på saler med hostende tuber-
kulosepasienter og skadde mennesker med 
spjelkede kroppsdeler, var en reise i elendig-
het. Selv Karl Holm fikk iblant nok. Også 
han trengte avkobling. Da han kom hjem og 
la seg på sofaen, var telefonen en forbannet 
lyd.

Jo, det var Holm – en ukjent stemme 
spurte.

Hvordan gikk det i Ørkenen Sur?
«Jo takk, som alminnelig», sa Holm.
«Er det noen som vil gjøre noe for dem til 

jul?», sa den ukjente.
Nei, det var det dessverre ikke, sa Holm, 

for hvem tenkte på dem i tider hvor millioner 
av mennesker trengte hjelp.

«Må vi få lov å hygge litt for dem til 
jul?»

Den som ringte var budbringer for en 
kvinne på Long Island som ønsket å spandere 
et solid måltid på innbyggerne i Ørkenen 
julaften. Han og noen til, nordmenn i Brook-
lyn, ønsket å bli med på spleiselaget.

Stemmen fortsatte: «Vi koker risgrøt 
hjemme, pakker kokekarene godt inn så den 
kan bli servert varm, så tar vi med sukker, 
kanel, melk og forskjellige andre julegodter. 
Det er tanken å få med en norsk prest som 
kan tale Guds ord til dem.» Men Holm måtte 
vise vei i Ørkenen.

Giverne kjente bare området fra omtale.
Samtalen visket vekk Holms trøtthet og 

tungsinn. Som om det gjaldt annonsering av 
en felles lotterigevinst, banket han igjen på 
dørene i Ørkenen dagen etter. Etter få minut-
ter visste flesteparten av innbyggerne om 
nyheten. De telte ned dager.

· · · ·

Utdrag fra boka Ørkenen Sur 
av Thor Gotaas og Roger Kvarsvik (Spartacus forlag)

Hyttestrøk og hyttenavn i Ørkenen

Hytteklynger med hver sin konge: Oslo, Sta-
vanger, Haugesund, Kristiansand og Bergen.

Her bodde et varierende antall menn fra 
disse byene og valgte en konge, hvis ikke en 
kar utnevnte seg selv fordi han var først på 
stedet. 

Hyttenes navn bar også preg av geografisk 
opphav: Stavanger-hytta, Bergens-hytta, Kris-
tiania-hytta.

· · · ·

Kallenavn på innbyggere i Ørkenen

Arendal, Tromsø, Kristiansand, Haugesund, 
Stavanger-Søderen, Biksen,Kongen Jacobsen, 
Greven, Ratata, Ørkenens dronning, Oslo-
kvinnen, Gamle Hans, Grise-Petter, Tugboat 
Gus, Teddy, Kapteinen, Ingeniøren, Sakføre-
ren, Fyrbøteren, Matrosen, Maskinmesteren, 
Statspresten, Mickey-Mouse.

· · · ·

Det norske Brooklynesiske språket

Det utviklet seg et særegent språk blant nord-
menn i Brooklyn. Norsk dialekt ble blandet 
med amerikanske ord og uttalt som de var nor-
ske.

Odd I. Gilbertson, som vokste opp i Kvines-
dal og Brooklyn, ga eksempel på dette i erin-
dringsboka «Sånn va dæ då i Kvinesdal».

Ska du stå i bedden i heile dag? (Skal du 
ligge i senga i hele dag?)
Traff du båsen da han va på åffisen sin. (Traff 
du sjefen da han var på kontoret sitt)

Ungan må hålla sæg på saidvåken når dei 
lega udæ. (Ungene må holde seg på fortauet 
når de leker ute)

Æg venta meil i frå insjurens kompanæ, he 
du sett i meilboksa? (Jeg venter brev fra forsi-
kringsselskapet, har du sett i postkassa?)

· · · ·

Julaften kom

På avtalt klokkeslett svingte tre biler inn i 
Ørkenen og parkerte ved Gospel Hill – få 
meter unna gutta som ventet i kø med gryte 
eller blikkboks, i fast formasjon på matutde-
lingsvis.

Da giverne pakket ut godsakene, bredte også 
risgrøtens duft seg. Men den åndelige serve-
ringen var først. Presten trådte fram og sang 
julesalmer som steg mot himmelen over Brook-
lyn, sanger med en egen evne til å røre hjertet. 
Fortellingen om gutten i en krybbe i en stall 
nesten to tusen år tidligere, sendte også tilhø-
rernes tanker langt av sted.

Så kom karene fram, én og én, takket og 
bukket da øse etter øse med grøt havnet i gry-
ter og bokser. 105 mann fikk ett brød og en 
boks melk hver, til sammen tolv kilo kaffe, ti 
kilo smør og fem kilo sukker. Lastet med risgrøt 
og andre godsaker tuslet de til hyttene sine. 
Det skulle lite til for å glede hjemløse i Brook-
lyn i 1931.

· · · ·


