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Det var i nedgangstidene i 
1920- og 1930-åra at dei slo 
seg ned blant søppel og 

skrot i New York. 
Vinteren i 1921 steig arbeids-

løysa blant norske sjøfolk i 
Brook lyn til dei store høgdene. 
Minst tusen dreiv gatelangs i 
Hamilton Avenue utan hyre og 
losji. Så mange som tre hundre 
bretta seg saman og overnatta i 
Bethesda – senteret for skandina-
visk naudmisjon i Brooklyn.  

I desse dagar kjem boka som 
fortel historia om Ørkenen Sur, 
den norske uteliggjarkolonien i 
New York. 

Bak boka står folkeminnegran-
skaren og forfattaren Thor Gotaas 
og historikaren Roger Kvarsvik.

– Å skriva om dei som fell 
utanfor, er litt av prosjektet mitt, 
seier Thor Gotaas, som er folke-
minnesamlar og etnolog. Han har 
skrive bøker om taterar og land-
strykarar tidlegare. 

drakk SEg i HEl
I boka vender forfattarane til-
bake til ein haustdag i Brooklyn 
i 1930. 

I august går sjømannen Adler 
Olsen (42) frå Fredrikstad i land 
etter ein tur til sjøs. Han samlar 
ein del hyrelause sjømenn i Ørke-
nen. Dei handlar inn fire liter tres-
prit blanda med kokt mjølk. Den 
neste dagen ligg Adler Olsen død 
på bakken, men «festen» tek ikkje 
slutt av den grunn. Kring eit bål 
sit sju menn. Tre menn kjem til. 
Dei smakar på spriten, spyttar ut 
og åtvarar dei andre. Utpå kvelden 
får fleire av karane rundt bålet 
tåkesyn. Dei snøvlar og skrik for-
tvila. Til slutt vert alt mørkt. Så 
stilnar skrika og snøvlinga. 

Neste morgon finn ein politi-
mann fem døde nordmenn ved 
bålet. Dei to andre ravar rundt og 
pustar febrilsk. Men også dei to 
blinde døyr. Berre éin mann, Mar-
tin Nordahl, er i live, og han går 
sjølv til sjukehuset, men brått 
kastar også han seg i krampe på 
golvet.

«Det har gått sju, eg vert den 
åttande», seier han – og ropar på 
vatn og ambulanse. 

Og slik gjekk det. Sju nord-
menn og ein russiskfødd finne 
døydde i dette drikkelaget den 
12. september 1930, skriv Gotaas 
og Kvarsvik i den dramatiske inn-
leiinga til den nye boka. 

– Det var fleire som drakk 
seg i hel i Ørkenen Sur. Me har 
registrert om lag førti dødsfall, 
og gjennomsnittsalderen for dei 
døde er om lag førti år.

Thor Gotaas har snakka med 
fleire av dei som var innom Ørke-
nen. 

– Den eine, Frithjof Olsen, 
er 101 år og bur i dag i Alexan-
dra i Virginia. Han var i Ørkenen 
i 1932 for å byggja eit forsam-
lingslokale. Gina Lie var der med 
suppe som jentunge. I dag er ho 
89 år gammal og bur i Oslo. I til-
legg veit eg om to–tre til som var 
i Ørkenen og som framleis er i 
live, fortel Gotaas.

Han Som ovErlEvdE
Det var ikkje berre førstereis-
gutar som hamna i Ørkenen. Der 
var både «Statspresten», «Kaptei-
nen» og «Ingeniøren». Etter børs-
krakket i 1929 kom det mange 
vanlege folk. 

– Dei drakk ikkje, men bygde 
seg finare hytter. Standarden 
auka, og det vart meir normalt 
å bu i Ørkenen. Berre i 1930 var 
det 200.000 utkastingar i New 
York. Dei som åtte leigegardar, 
ville heller at det skulle stå tomt 

enn at folk skulle få lov til å bu 
der gratis. Det var kapitalismen 
på sitt verste. «Sink or swim», sa 
dei i USA.

Frå Ørkenen Sur rodde inn-
byggjarane ut til dei norske 
skipa i sjølvlaga båtar, og så fekk 
dei potetskrell og matrestar i ei 
bytte. Det voks fram ein tiggar- 
og matsankarkultur. Frå Ørkenen 
reiste folk ut til fiske- og frukt-
marknader for å få tak i matres-
tar, og somme tider vart det slått 
saman i ein stor lapskaus. Det var 
trass i alt snakk om å overleva.

Ernst Olsen (95) frå Kråkerøy 
sa at han var så svolten og skam-
full at han ville ta livet av seg. 
Han hadde ikkje råd til å reisa 
heim, men så møtte han eit 
norsk par som gav han rett til 
mat på Norway House. Han over-
levde – og lever framleis. 

mangE rømdE
For om lag hundre år sidan var 
Noreg den tredjestørste skips-
fartsnasjonen i verda. Nærare 
fem hundre norske skip med eit 
mannskap på ti tusen kunne lig-
gja i hamn i New York i seglsku-
tetida.

– Mange unge nordmenn 
skaffa seg hyre over Atlanteren, 
men stakk sin veg så snart båten 
var komen til USA. Frå 1871 til 
1915 rømde kring 41.500 sjøfolk 
frå norske skip. Mange var unge 
gutar, og ein kan samanlikna dei 
med dagens asylsøkjarar, meiner 
Gotaas.

– Sjøfolka var hardhausar. Dei 
arbeidde tolv timar om dagen – 
heile 84 timar i veka fram til slut-
ten av 1930-åra. 

Fleire av dei var veteranar frå 
den første verdskrigen. Det var 
gode pengar å tena på amerikan-
ske skip under krigen, og mange 
nordmenn fekk hyre, men ikkje 
alle vart så gamle. Mange hamna 
på bommen. Kanskje budde dei 
femten mann på eit rom – slik 
austeuropearane gjer her til 
lands i dag. Men verst var det å 
hamna i Ørkenen Sur.

HoovErvillES
I 1920-åra hadde Sjømannskir-
ken i New York 300.000 gjester 
i året. Det var nesten tusen om 
dagen, men inkludert er også 

svenskar, danskar og finnar. 
På den tida budde om lag like 

mange i Brooklyn som i Noreg – 
snautt tre millionar. Bydelen var 
pulserande. Det skaut opp nye 
bygningar, og mange nordmenn 
fekk seg arbeid.

– Utvandringa frå Sørlandet 
og Vestlandet var stor, og i 1920- 
og 1930-åra var det mange som 
ikkje hadde billett til å reisa 
heim att. Dei vart verande i Ame-
rika mot sin vilje, og på søppel-
dyngja i Brooklyn skapte nokre 
av dei sitt eige samfunn. På det 
meste budde det tre til fire hun-
dre nordmenn der før Ørkenen 
Sur vart sanert i august 1934. 
Berre éi norsk dame er registrert, 
og ingen norske familiar. Det er 
vanskeleg å vita kor mange nord-

menn som var innom Ørkenen, 
men det var sikkert over tusen.

Fleire stader i USA grodde det 
opp liknande brakkebyar for fat-
tigfolk etter børskrisa i 1929. Dei 
vart til under president Herbert 
Hoover og vart difor kalla «hoo-
vervilles». 

Berre i New York skal det ha 
vore tjue av dei. Ørkenen Sur var 
mellom dei største, og han vart 
til tidleg i 1920-åra.

I dagens USA ser ein litt av det 
same. Mange amerikanarar er 
husville, og det har byrja dukka 
opp det som dei kallar «obama-
villes», fortel Gotaas. 

HjElpEakSjon
Det fanst kaféar i Brooklyn som 
hadde eit dårleg rykte. 

På ein søppelhaug i Brooklyn budde det fleire 
hundre nordmenn. 

– På det meste budde det mellom 

tre og fire hundre nordmenn i 

Ørkenen Sur.
Thor Gotaas, forfattar

Hans Nesset utanfor hytta si i Ørkenen Sur sommaren 1933.  Alle foto frå boka
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OLA BAUER-BIOGRAFI
I oktober kjem Espen Haavardsholm med biografien om forfattaren Ola 
Bauer – Et rom i flammer. Bauer skreiv ti romanar, pluss dramatikk for 
både teater og fjernsyn. No er det ti år sidan Bauer døydde, og med 
biografien prøver Haavardsholm å gje eit personleg og usentimentalt 
portrett av ein forfattarkollega og nær ven.

VAAGE- OG STEEN-ROMANAR
I oktober kjem Lars Amund Vaage med romanen Skuggen og dronninga. 
Det handlar om Mikal som reiser tilbake til heimbygda. Der møter han 
att bestemor si, Sara, ho som ein gong for mange år sidan vart sjuk og 
kom på sinnssjukehus. Han møter også Samson, son hennar, som også 
vart sjuk. I romanen fortel Vaage om galenskap, om sterke kjensler og 
stor innlevingskraft, om psykiatri og om nedbrytinga av eit menneske.

I haust kjem Torvald Steen med den sjette historiske romanen sin. 
Denne gongen skriv han om Rikard I av England, som vart kjend som 
Rikard Løvehjarta. Femten år gammal leidde han ein hær mot far sin. 
Fjorten år seinare er han utvald av paven til å leia det tredje krosstoget 
mot Jerusalem.  

SKARD-STIPEND TIL LEIKVOLL
Jan Roar Leikvoll (36) frå Frekhaug i Nordhordland er tildelt Sigmund 
Skard-stipendet på 25.000 kroner. Han har så langt gjeve ut to romanar 
og får prisen for starten på ein viktig og original forfattarskap.

«Leikvoll har på truverdig og effektfullt vis smelta saman det vonde 
og det vakre, og me kan ikkje unngå å verta rørte av dei spørsmåla han 
stiller», uttalar juryen.

SAMLAGSDEBUTANTAR I FLENG
Ingen av dei mest etablerte Samlags-forfattarane kjem med nye bøker 
denne hausten. Men både Magnhild 
Bruheim og Grete Kleppen har teke ein 
pause frå krimmen og satsar på tradi-
sjonelle romanar. 

I staden for dei gamle, gode satsar 
Samlaget hardt på nye namn – og ikkje 
mindre enn åtte vaksendebutantar:

Atle Berge (24) frå Nordhordland 
med romanen Muntergang. 

Sindre Ekrheim (43) frå Stavanger 
med diktsamlinga Sjøen hugsar ingen 
barndom.

Ingvild Holvik (34) frå Bergen med 
romanen Lykkefeltet. 

Ragnhild Kolden (54) frå Bøverdalen 
med romanen I krig og kjærleik. 

Berit Rødstøl (31) frå Verma med romanen Himmelreisande.
Kristin Sørsdal (44) frå Tromøya med romanen Makabre bikkjer. 
Terje Tørrisplass (53) frå Bromma med diktsamlinga Eg byggjer ikkje 

byar.
Aina Basso (31) frå Giske har tidlegare gjeve ut barnebok, men kjem 

med sin første vaksenroman, Fange 59. Taterpige.

NYNORSK UNGDERGANGSHISTORIE
Barnebokforfattaren Arnfinn Kolerud har tidlegare vist seg som ein 
stor humorist. Denne hausten kjem han med vaksenromanen Når ein 
først skal skyte nokon, og Samlaget omtalar han som ei artig under-
gangshistorie. Berre ei lita, trassig bygd i nordvest klamrar seg til nynor-
sken. Resten av landet held seg til bokmål og engelsk. Men folk på den 
vesle staden greier ikkje eingong å einast om dei bur i Vassbygda eller 
i Vassbygdi. Dei har heller ikkje a- eller b-klassar på skulen, men a- og 
i-. Og den mest ihuga nynorskingen av dei alle, Bendik Uføre, køyrer 
Toyoti.

ottar@dagogtid.no

Ingvild Holvik frå Bergen 
debuterar med romanen 
Lykkefeltet. Foto: Ole Røe

Espen Haavardsholm.  Foto: Scanpix

– Der samarbeidde såkalla 
beachcombers med dei som dreiv 
kafeane. Dei sytte for at nord
menn som kom dit, fekk sove
middel i spriten, og så fekk dei 
juling og vart fråstolne det dei 
hadde. Eit godt råd til fulle nord
menn var at dei skulle gå midt i 
gata. Gjorde du det, var sjansane 
mindre for at du vart lokka inn i 
eig smug og slått ned.  

Ein kar frå Fredrikstad hevda 
at viss han gjekk på fylla i Brook
lyn, fekk mora i Noreg vita om 
det nokre veker seinare. Nord
menn lika å tru at dei var edrue
lege, men det var mange som 
vart alkoholikarar. 

Mange i Noreg visste om Ørke
nen Sur. Fleire stader vart det sett 
i gang innsamlingsaksjonar for 

å få heim ein av dei som hadde 
hamna i Ørkenen. Det vert for
talt at far til ein av dei som budde 
der, tok turen til Amerika for å 
leita etter sonen, men faren fann 
han ikkje. Seinare viste det seg 
at sonen hadde sete på ein bar i 
Brooklyn og sett faren gå framom 
på gata, men han ville ikkje gje 
seg til kjenne. Ei anna historie 
fortel om ei kone som kom over 
frå Noreg. Ho greidde å plukka 
opp mannen sin i Ørkenen, og 
dei busette seg i Amerika på van
leg vis.

Både hopparen Sigmund 
Ruud og Herman Wildenvey 
var innom Ørkenen Sur. Dikta
ren vart forskrekka over det han 
fekk sjå, og han skreiv eit dikt til 
staden. Det var ikkje uvanleg at 
folk reiste til Ørkenen Sur etter 
den andre verdskrigen, for å sjå 
staden dei hadde høyrt så mykje 
om.

Fjerna i 1934
I boka er Karl Holm ein gjennom
gangsfigur.

– Han arbeidde på eit skips
verft, men vart friviljug gate

misjonær – ein religiøs idealist. 
Han var innom Ørkenen Sur éin 
gong i veka –   meir enn fem hun
dre gonger – frå 1926 og fram til 
Ørkenen vart riven i 1934. Han 
sytte for innsamling av mat til 
dei som budde på søppelhaugen. 
Larsens Bakery gav til dømes i 
alle fall femti brød i veka. Til og 
med her i landet var det innsam
lingar til dei som budde i Ørke
nen. 

Holm fotograferte og skreiv 
dagbok, og dette materialet har 
forfattarane av boka fått låna hjå 
barneborna hans.   

i dag: ikea
Gotaas og Kvarsvik har arbeidd 
med boka sidan 2006.

Då forfattarane tok turen 
til Brooklyn, fann dei ut at dei 
kunne ta IKEAbussen vidare til 
Ørkenen Sur. På den gamle søp
pelhaugen fann dei ei fotball
bane, ei baseballbane – og eit 
IKEAkjøpesenter.

No satsar dei på å setja om 
boka om Ørkenen Sur til engelsk, 
og at ho skal koma ut i USA i den 
næraste framtida.

Hans Nesset utanfor hytta si i Ørkenen Sur sommaren 1933.  Alle foto frå boka

«Greven» smaka på trespriten og spytta ut. Åtte andre smaka også, men svelgde – og 
døydde. Her er «Greven» saman med misjonæren Karl Holm, som gjorde ein stor innsats for 
dei som budde i Ørkenen Sur.

Kroppsspråket osar av svolt. I Ørkenen Sur i 1932–1933.

Hans Hansen i 1933 eller 1934.


