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saktekjø-
ring på 
Nordlandsba-
nen pga. alle 
reinpåkjørs-
lene i vinter. 
Man kommer 
seg ihvertfall 

mellom Bodø og Fauske på to 
timer. Med andre ord like bra som 
Sverige. inge ingvaldsen
 @ingen87

lode. 
Lode forlot 
Bryne til Bodø,
Egentlig et 
smart valg i 
hodet,
Nå er tiden 
hans ferdig i 

Nord, Stavanger er neste, her vil 
han bo.
 John
 @Stvg1899

våpen. 
Når våpen-
gærninger 
møtes uten 
våpen blir 
færre skadd i 
våpenulykker 
der møtene 

ikke avholdes. Sannsynligheten 
for årsakssammenheng er stor.
 Thor
 @nordjuss

Not lA 
No this is not LA, 
Athens or London, 
it’s Bodø a small 
town north of the 
polar circle in 
Norway. I was so 
surprised that it has 

such a vibrant atmosphere with street 
art, cozy bars, concerts and boutiques 
besides all the beautiful nature around.
 Jana Zieseniß @SonneundWolken

frA TwiTTer

75 50 00 00
epost: apen@an.no
sms: ANåpen til 2005 (3 kr)
Du må oppgi navn for å 
komme på trykk.

Post og porto
– Rimelig porto og god 
tilgjengelighet er bra for 
Posten. En hilsen i posten er 
kjekt å få. Bryr vi og politikerne 
oss om hverandre? Send en 
hilsen i posten! oppfordrer en 
leser.

Takk til ærlig finner
– Tusen takk til den ærlige 
personen som fant mobilen 
min utenfor Jakhelln brygge 
tirsdag formiddag, sier Luna.

ol-medaljer
–  Det var jeg som hadde 
innlegget om OL der jeg takket 
herrelandslaget i langrenn. Og 
jeg skjønner Wiksaas godt når 
AN ikke gjengir riktig. Jeg 
skrev tydelig 4 gull, 2 sølv og 1 
bronse, siden innlegget 
handlet om herrelandslaget i 
langrenn!  Ikke 14 gull, 14 sølv 
eller 11 bronse som dere skrev!

eiendomsskatt
– Jeg har alltid stemt Arbeider-
partiet. Nå har jeg nettopp fått 
nye 6784 kroner å betale i 
eiendomsskatt av en liten 
pensjon. Tro om de innbiller 
seg at de skal få min stemme 
neste gang?

mørk hurtigrute
– Jeg ser i åpen linje at det er 
en mann som reagerer 
negativt på at den nye 
hurtigruta er svart utvendig. Så 
et bilde av båten og syns den 
var den flotteste hurtigruta 
som har vært bygd siden 
Italia-båtene på 1950 tallet. 
Noen av dagens båter ser ikke 
ut i det hele tatt. Har selv en 
liten trebåt og når jeg tjære-
brer den bruker jeg så mørk 
tjære som mulig, sier BJV.

sjekk tilbudsprisene!
– Folk bør sjekke kvitteringen 
når man kjøper ting på tilbud. 
Jeg har ikke tall på de gangene 
det slås inn fullpris. Aldri har 
jeg opplevd at en feil går i min 
favør, sier en leser.

rausere Bodø?
– Skjalg Fjellheim etterlyser et 
rausere Bodø. For en fin ide! 
Hva med et rausere Tromsø?

åPeN liNJe

roNAld NysTAd-
rusAANes
Styreleder i litteraturfestivalen 
Det Vilde Ord

deTTe er vinteren alle legger 
feller under skiene. Det fortel-
ler folkelivsskildreren og bota-
nikeren Søren Christian Som-
merfelt (1794–1838) at saltda-
lingene gjorde allerede på 
1820-tallet. I år er det 200 år si-
den dalens Snorre ble innsatt 
som sogneprest i Saltnes kirke 
på Rognan.

i siN folkelivsskildring «Phy-
sisk-oeconomisk beskrivelse 
over Saltdalen i Nordlandene» 
fra 1827 heter det om dalværin-
genes forhold til skifeller og sel: 
«Sælhunden ... findes her i tem-
melig Mængde: gaaer underti-
den indtil 3 Mile opad Elven, 
forfølgende Laxen; drepes kun 
ved Skud, spises ikke her, som 
ude ved Havkanten, med be-
gjærlighed. Skindet bruges for-
nemmelig til Onrer): Skier, be-
trukne med Kobbeskind, hvilke 
bruges her meget almindeligt».

om sAlTdAliNgeNe kunne 
være fremtidsrettet når det 
gjaldt bruken av skifeller (On-
rer), var de ifølge Sommerfelt 
så preget av overtro at dette 
gjorde dem begrenset i mat-
veien. Han observerer hvordan 
samene med sine tradisjoner 
med salting og speking kan til-
berede det hestekadaver som 
bufolket lar ligge. 

og om det er snakk om gris, 
kalv (av dalværingene definert 
som «Lapføde»), eller annet 
kjøtt spises det sjeldent, det 
«findes nok neppe en Pande i 
noget Kjøkken. Den behøves ei 
heller; thi Intet steges». Kosten 
går i grøt og rugbrød, smør, ost, 
saltet sei og til drikke: «Bygg-

meels Velling med Syre»   

selv sildeN som fjorden inn 
mot Rognan er så kjent for, kan 
ikke utnyttes maksimalt. Som-
merfelt får fortalt at de siste 
gode sildeår var rundt 1800, og 
da i så store mengder at fisken 
lå (selv-) død på bergene. Da 
dette hadde ryktes helt til 
Hundholmen (Bodø) kom det 
folk derfra med kjeler for å koke 
om død fisk til tran. 

"
Presten Søren 
Christian Som-
merfelt kom i juni 

1818 til Saltdal. Slik ble han 
den første botanikeren 
som oppdaget Junker-
dalsuras unike flora. 

meN, AllmueN nektet og defi-
nerte dette som «Afguderi», da 
kokingen under et tidligere 
steng hadde ført til mange år 
med lite innsig. Sommerfelts 
beskrivelse av sild og sel er bare 
en liten del av hans omfattende 
folkelivsskildring, tilrettelagt 
av Jan Dagfinn Monsen i 1994 
og fortsatt til salgs hos Leselyst-
huset på Rognan.       

søreN ChrisTiAN Sommer-
felt var født i 1794 på Toten og 
studerte botanikk ved universi-

tet i København fra 1812–1814. 
En konflikt gjorde at han ikke 
fikk bli den første professor i 
botanikk ved det nye universi-
tetet i Christiania. Sommerfeldt 
ble isteden prest og dette førte 
han i juni 1818 til Saltdal. 

slik Ble han den første bota-
nikeren som oppdaget Junker-
dalsuras unike flora. Resultatet 
av dette arbeidet kan leses i 
hans studie «Supplementum 
florae lapponicae» fra 1826. Her 
finnes en oversikt over 700 ar-
ter fra det nordnorske planteliv. 
Sommerfelts Saltdals-observa-
sjoner fra 200 år tilbake er så 
grundige at det virker som en 
prestasjon at botanikeren også 
fikk tid til å være prest, men 
den kjente biskop Bonsak 
Krogh gav han de beste skuss-
mål.

NevNTe «Physisk-oeCoNo-
misk Beskrivelse over Saltda-
len i Nordlandene» er en litte-
rær skatt, med sjelden kunn-
skap om livet i en nordlandsk 
innlandsbygd fra 1820-tallet. 
Sommerfelt skildrer dalværin-
gene fra folkeliv og nærings-
veier til klima og bergarter. Pre-
stens respekt for den samiske 
kulturen er også langt forut sin 
tid. Når «fjeldfinnerne» kom-
mer ned til bygden er det for å 
bytte bort reinkjøtt, reinost og 
skinn. 

reiNskiNN for å ligge på, 
men også til «Tetlinger», som er 
skinnet fra reinens føtter og 
som bygdefolket lager sine fin-
sko av. Tilbake får de mel, vad-
mel til finklær og telt – og bren-
nevin. Sistnevnte ingrediens 
blir gjerne drukket opp på han-
delsstedet. Altså er det her in-
gen forskjell på samene og dal-
væringene; de siste starter gjer-
ne dagen med «sit Morgen-
brændeviin): en Dram fastende 
før Frokosten, men ikke Alle 
desværre lade det blive der-
ved.» 

24–26 AugusT er en arbeids-
gruppe invitert av Nordland 
Nasjonalparksenter på Storjord 
til å gjennomføre et Sommer-
feltseminar. Dette skal være et 
åpent arrangement, rett ved 
Sommerfelts feltområde – Jun-
kerdalsura. En slik feiring av 
Søren Christian Sommerfelt vil 
igjen sette Saltdalen i sentrum 
på botanikkens norgeskart. Og 
følgende delikatesse fra 200 år 
tilbake vil være helt på sin 
plass: «Melkegrød, overøst med 
en Blanding af Smør og Sirup».

 ■ I år er det 200 år siden Søren 
Christian Sommerfelt ble 
innsatt som sogneprest i 
Saltnes kirke på Rognan.

 ■ Kronikkforfatteren er fra 
Saltdal, er litteraturviter 
og leder for Bodøs største 
litteraturfestival, Det Vilde 
Ord.

Sommerfelt 2018

JuNkerdAlsurA: Søren Christian Sommerfelt var prest, men ble også den første som beskrev den 
meget rike floraen i Junkerdalsura.  illusTrAsJoN: BJørNAr meisler

Nordlands 
Trompet


