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BYGDEKINO I OLTEDAL

A-Team til Oltedal
BYGDEKINOEN KOMMER til Oltedal 
på tirsdag. To fi lmer står på program-
met.
 Først vises familiefi lmen Marma-
duke om tegneseriehunden som tar 
steget til fi lmlerretet. Norske stem-

mer.
 Senere på kvelden går A-Team. Den 
tidligere tv-serien har nå blitt til helaf-
tens spillefi lm om den humoristiske 
og actionfylte trioen i spesialstyrkene 
i US Army.
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Han var en av de få 
som spredte tro, håp og 
optimisme i den verste 
slummen i New York 
under depresjonstida. 
Nå er opplevelsene til 
gjesdalbuen Karl Holm 
samlet i boka ”Ørkenen 
Sur”.

Ingunn Risa Holm blar gjennom den fer-
ske boka som beskriver forholdene i den 
norske uteliggerkolonien i Brooklyn under 
depresjonstida i 1920-1930-årene. I boka 
blir gjesdalbuen Karl Holm fra Holmaho-
len født i 1877, beskrevet som slummens 
apostel.
 
HEDRET AV MANGE
Karl Holm var onkelen til Erling Holm, In-
gunns far.

 En gang midt på femtitallet kom han 
hjem til barndomsgården på Holmaholen 
på Sikvaland for aller siste gang. Hun var 
midt i tenårene, og husker godt da selveste 
Karl Holm kom til gards.
 – Han var en helt alminnelig mann som 
bare tenkte på andre. Det var ikke noe luk-
sus med ham. Bare en rolig og veldig kris-
ten mann. Jeg husker best at han spurte 
far hvorfor han røykte tobakk. ”Det letter 
sinnet, og fordriver mange vonde tanker”, 
svarte far. Karl Holm lo godt, minnes In-
gunn.
 Hun er den eneste igjen på Holmaholen 
som har direkte slektskap til Karl Holm. I 
stua fi nner hun fram permer som inne-
holder alt fra avisutklipp til æresbevis om 
den unge mannen fra Gjesdal, som fant 
sin plass blant de fattigste av de fattige. For 
sin gjerning ble han utnevnt til ridder av 
Den kongelige norske St. Olavs orden av 
Kong Haakon. Han ble også hedret av det 
norske konsulatet i New York, og storbyens 
politisjef og ordfører.
 
OMVENDT TIL GUD
I et tidligere intervju forteller Karl Holm at 
han vokste opp i et kristent hjem, og selv 
om han tidligere hadde vært et guds barn, 
falt han bort i kortspill i ungdomsårene.

 – Men i 1898, i en alder av 21, ble jeg 
omvendt til Gud, sier han.
 Karl Holm spiller en sentral rolle i den 
nye boka til folkeminnegransker Thor Go-
taas og lektor Roger Kvarsvik.
 Karl Holm dro til Amerika for aller 
første gang i 1903, men kom tilbake to 
år senere for å fri til Karoline Andreassen 
Haver fra Sirevåg. Paret fl yttet til Lista i 
Vest-Agder hvor de kjøpte en gård og drev 
landbruk i 19 år. Sammen fi kk de døtrene 
Karen, Gyda og Anna.
 
JOBBET PÅ SKIPSVERFT
I september 1923 reiste han alene til Ame-
rika og fi kk jobb på et skipsverft. I desem-
ber 1924 kom han tilbake til Norge for å 
hente med seg resten av familien.
 – Vi solgte gården og reiste i april 1925. 
Før vi satte kursen mot Amerika ble jeg 
spurt av mange om jeg kunne lete etter de-
res far, mann eller brødre. Jeg lovet å gjøre 
det beste for å se etter dem, skriver Holm i 
mange av sine dagbøker.
 Han jobbet på skipsverftet om dagene, 
og brukte kveldene og søndager til å lete 
etter savnede nordmenn blant uteliggerne 
i ”Smoke Lot”, som senere ble døpt ”Ørke-
nen Sur”.
 – Jeg lyktes i å fi nne mange av dem, og 

sendte etterpå brev hjem til familiene de-
res i Norge, skriver Holm.

BLANT UTELIGGERNE
Det var på søppelfyllinga ved enden av Co-
lumbia Street han fant landsmenn som 
virkelig trengte hjelp. Karl Holm vandret 
gatelangs, og gikk til stedet han bare had-
de hørt om, et virvar av jernskrammel og 
små fjell av søppel. Han fant tre menn un-
der en sinkplate og to andre litt bortenfor. 
Tre av dem klarte ikke å snakke, så fulle var 
de. Fire var norske, den femte kom fra Sve-
rige. En edru 28-årig sjømann fortalte om 
landgang og rangel fra en båt noen uker 
tidligere. «Dette er det eneste sted, hvor vi 
kan gå og skjule oss, når vi er i en slik stil-
ling». Han stod der, ensom og blakk, kledd 
i fi ller. Mora, far og søsken i Norge visste 
ingenting. Hjem våget han ikke å skrive før 
neste hyre. Ingenting tilsa at nettopp han 
skulle få smoke-loten som mellomstasjon 
i livet, skriver forfatterne i boka.

FANT TRØST I BIBELEN
Selv om unggutten hadde ødslet bort løn-
ninga og levde etter innfallsmetoden, gjor-
de det inntrykk på Holm. Det minnet om 
bibelen fra Lukas 15, om den fortapte sønn 
som dro til et fjernt land og ble et moralsk 

Hedrer slummens apostel i ny bok
Her på denne garden på Holmaholen vokste Karl Holm opp. For sin innsats blant uteliggerne i New York ble han utnevnt til ridder av Den kongelige norske St. Olavs orden av 
Kong Haakon. Nå er det gitt ut bok om Holm og den norske uteliggerkolonien. Det gleder Ingunn Risa Holm som fremdeles bor på garden.
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Ingen som letter en annen manns 
byrde er unyttige i denne verden...

ONSDAG I NESTE uke starter barsel-
kafeen opp igjen i Ålgård gamle sta-
sjon. Temaet er barselgym, og sam-
lingen starter med aktivitet på Frisk.
 Ingrid Aa. Tolo opplyser at de har 
et spennende program utover høs-

ten, blant annet bruktsalg av bar-
neklær, sko, og leker senere i høst. 
Pengene de får inn blir gitt til gode 
formål.

STARTER MED BARSELGYM

Barselkafé starter opp igjen
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kadaver. Holm lovte å hjelpe. Tan-
kefull dro han hjemover, i visshet 
om at også nordmenn havnet 
i slummen i New York. Bibelen 
trøstet og opplyste Holm den kvel-
den. I 2. Mosebok 15, 22 fant han 
et sitat: «Og Moses lot Israel bryte 
opp fra det Røde hav, og de dro til 
Ørkenen Sur. Og de vandret tre 
dager i ørkenen, og de fant ikke 
vann». Søppeltomta minnet om 
Ørkenen Sur, «Den bitre ørke-
nen». Slik fi kk smoke-loten norsk 
navn. Fra da av dro Karl Holm dit 
fl ere ganger i uka år etter år.

BREVVEKSLING SOM TERAPI
Karl Holm trodde på brevskri-
ving med slektninger som terapi, 
særlig for ungdom. Han delte ut 
papir og penn i Den sorte båt, 
Gråboksen og andre steder uten 
skrivepult, og leverte og hentet 
om nødvendig brev i sjømanns-
kirken, hvis gutta skammet seg 
for å gå dit. Han oppfordret til å 
skrive, ikke nødvendigvis lange 
avhandlinger, men ei halv side 
eller tre. Fem-seks linjer og en sig-
natur frigjorde mor, far eller søs-
ken fra bekymringenes blylodd. 
Noen gram papir spredte tonn av 
glede fl ere tusen kilometer unna.

HØRTE PÅ KARL HOLM
Svein Magnus Oftedal fra Oltedal, 
nå bosatt på Ålgård, var blant til-
hørerne på bedehuset i Bethel-
veien da Karl Holm var heime på 
50-tallet og fortalte om arbeidet 
sitt.
 – Jeg husker at mannen hadde 
langt hvitt skjegg og mye å for-
telle. Jeg var i 14-årsalderen og 
minnes det var interessant. Han 
snakket om jobben i Ørkenen Sur, 
om slummen i New York der både 
sjøfolk og arbeidsledige havnet. I 
1920-årene reiste ganske mange 
nordmenn til Amerika for å søke 
lykken, men dessverre havnet no-
en pengelens i Ørkenen Sur. Jeg 
har lest boka. Den er veldig inter-
essant, og kan anbefales, sier Of-
tedal.

IKEA I DAG
Kildene om Ørkenen Sur og hjem-
løse norske sjømenn i New York fi n-
nes mange steder. Roger Kvarsvik har 
gjort et omfattende kildesøk i Norge 
og USA i åra etter 2006. To turer til 
arkiver i New York City og Albany i 
staten New York ga rike funn. Mate-
rialet om Ørkenen Sur og beslektede 
emner fi nnes i nasjonale, statlige og 
lokale offentlige arkiv i USA.
 Myndighetene fjernet Ørkenen 
Sur i 1934, og de som bodde her ble 
tvangsfl yttet. En folketelling året før 
viste i overkant av 500 mennesker 
fra minst 16 nasjoner. Totalt 226 hyt-
ter og 160 nordmenn. Da Karl Holm 
kom i 1926 var det i underkant av ti 

personer.
 I dag er området utbygd og inneholder 
idrettsanlegg, baner for baseball og ameri-
kansk fotball. En av de siste tilvekstene i områ-
det er også Ikea.
 
FANT 11.156 NORDMENN
Etter nedleggelsen av Ørkenen Sur, gikk Karl 
Holm helt og holdent inn for å hjelpe folk i 
nød. Han sluttet i jobben på skipsverftet, og 
dannet ”Hospital- og fengselsmisjonen”. Flere 
kirkesamfunn i Brooklyn gikk sammen og fi -
nansierte arbeidet hans.
 I løpet av årene fi kk han mange hundre brev 
med spørsmål om å fi nne savnede personer. I 
perioden 1926 til 1959 var han på 4781 syke-
husbesøk der han fant 11.156 nordmenn, sven-

sker, dansker og fi nner. Han noterte seg også 1551 
turer til diverse likhus.
 Karl Holm førte dagbok, og har i detalj regis-
trert arbeidet sitt. Han var i 230 begravelser, be-
søkte 529 saloons, 490 private hjem og var på 451 
fengselsbesøk.
 I 1932 ga han ut boka ”Ørkenen Sur” om sine 
opplevelser der. Karl Holm døde i 1960, 83 år gam-
mel.

@ eugen.hammer@gjesdalbuen.no

Bildene fra boka er utlånt med tillatelse fra 
Spartacus forlag.

Karl Holm til venstre og ”Greven” i ørkenen, rundt 1932.

For sin humanitære innsats ble Karl Holm i 1947 
utnevnt til ridder av 1. klasse av Den kongelige 
St. Olavs orden.

Slik så deler av Ørkenen ut da Karl Holm oppdaget stedet. Dette bildet fra 1930-åra, viste at det selv da lå mye søppel på området.


