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OA:s exkursioner på 1920-talet
GUN DAHLVIK

Ostrobothnia Australis grundades år 1924. Redan från början har exkursionerna varit 

en viktig del av föreningens verksamhet. I exkursionshäften kan vi läsa om vart och 

hur färderna företagits, vem som deltagit, dagens väder och övriga iakttagelser – 

ibland kortfattat, andra gånger mer utförligt. I de fall där fotografier finns att tillgå 

ser vi att deltagarnas klädsel och utrustning skiljer sig betydligt från bruket idag. I 

detta nummer får vi följa med på exkursioner under 1920-talet. Texten baserar sig på 

anteckningar som förts av Björn Jurvelius. Den inklippta orginaltexten är kursiverad.

I maj 1924 företogs den första dokumenterade exkursionen till Gamla Wasa av två 

av föreningens stiftande medlemmar, herrarna Birger Lingonblad och Björn Jurve-

lius. Färden skedde med tåg.

Våren 1926 deltog fröknarna Lydia E. Eriksson och Vera Martens samt herrarna 

I. Calonius, Edvard ”Paffin” Lund och B. Jurvelius i en exkursion till Risöfladan 

( 25.4.1926 ). Avfärden skedde med tåg och hemfärden med tåg ; herrarna Lund & 

Jurvelius till fots.

Följande år besöktes Eisnäs ( 16.5.1927 ) av fröknarna Lydia Eriksson och Vera 

Martens, samt herrarna A. J. ( Anders Johan ) Dahl, Edv. Lund, Erik Ehrman, Johan-

nes Näse, B. Jurvelius, Edv. Sundqvist, S. Brander och J. Wiik. Också herrarna Dahl 

och Näse hörde till OA:s stiftande medlemmar. Efter exkursionen intogs supé hos 

konsul Harry Schauman där även samfundets preses dr Lennart Kurtén närvar. Fär-

den skedde till fots.

Redan nu börjar Risö framträda som ett omtyckt exkursionsmål. Den 29.4.1928 

sökte sig herrarna Uno Finnilä, Hugo Gros, E. Ehrman, Edv. Lund och B. Jurvelius 

till Risöfladan. Avfärden skedde med morgontåget och hemfärden med bil. Exkurren-

terna samlades vid hemkomsten å Sandviks villa där förplägningar intogs kl. 2 e.m.

Någon vecka senare ( 22.5.1928 ) avläggs ett besök i stadens plantskola av E. Ehr-

man, Edv. Lund, S. Brander, Ivar Wahlbeck, Birger och fru Hjördis Lingonblad, den 

sistnämnda även stiftande medlem, samt B. Jurvelius. Deltagarna samlades seder-

mera å Sandviks villa där supé intogs kl. 8 e.m. Färden skedde till fots.
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På hösten ( 20.9.1928 ) besöktes Syrings plantskola i Gerby. Hj. och B. Lingon-

blad, A. J. Dahl, S. Brander, B. Jurvelius, Viktor Ollqvist, J. Näse, E. Ehrman och 

J. Wiik närvar. Deltagarna samlades därefter till supé å Svenska klubben kl. 9 e.m. 

Färden skedde med bil.

Exkursion till Risötorpet 9 / 5 1929

Följande vår ( 9.5.1929 ) beger man sig på nytt till Risö och Risötorpet. Med på fär-

den är Lydia Eriksson, Emil Sirén, Edv. Lund, E. Ehrman, Ivar Wahlbeck, Uno Wid-

lund och B. Jurvelius. Avfärden från staden skedde med morgontåget ( Eriksson kom 

med velociped ). Hemfärden skedde med bil ( undant. L. Eriksson ).

Vid Risötorpet fotograferades deltagarna av herr U. Widlund och E. Ehrman 

bjöd deltagarna på goda smörgåsar. Vid återfärden från Risötorpet voro deltagarna 

inbjudna till apot. U. Widlunds gästfria hem. Därefter inbjödos deltagarna till jord-

bruksinstruktör Arnold Bäckmans hem. Denna goda och kamratliga man har även 

tidigare stått OA till tjänst ; i synnerhet nu visade han utomordentlig förståelse, var-

för OA gärna kunde se honom i sin krets. I staden samlades deltagarna kl. ½ 2 å 

Sandviksvillan.

Foto från Risö 9.5.1929 taget av Uno Widlund: fr. v. Edv. Lund, E. Ehrman, B. Jurvelius, 
Lydia Eriksson, I. Wahlbeck, E. Sirén.
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Zoologiska iakttagelser :

Lärka, Trädpiplärka, Gås, Spov, Enkelbeckasin, Ladusvala, Orm-

vråk, Sparvhök, Bergfink, Lövsångare, Nässelfjäril & Mygglarver / 

E. Ehrman

Botaniska iakttagelser :

Salix-hängena visade början till blomning / B. Jurvelius ( allt 

författat ).

 

Exkursion till herr A. J. Dahls villa i Gamla Vasa 15 / 9 1929

I september samma år ( 15.9.1929 ) besöker man A. J. Dahls villa Yx-

gärde i Gamla Vasa. Med på turen finns fröken Lydia Eriksson samt 

herrarna L. J. Kurtén, Harry Schauman, A. J. Dahl, J. Gästrin, Uno 

Widlund, J. Näse och B. Jurvelius. Avfärden från staden skedde med 

lokaltåget kl. 3.20 e.m. söndagen den 15/9 29 och hemfärden skedde 

med bil. En del av deltagarna voro inbjudna på kaffe till apotekar U. Widlund.

Botaniska anteckningar :

Oaktat hösten redan gjort sitt varvid en stor del av de härliga planteringarna redan 

vissnat, kunde man dock ännu se ett och annat intressant blomster och framför allt 

konstatera herr A. J. Dahls utomordentliga hortologiska insikter. Följande utklipp 

bifogas vilket tillfullo må belysa dessa storartade trädgårdsanläggningar :

Björn Jurvelius

Från vägen syns intet märkvärdigt, men vi följa stigen till lär. A. J. Dahls domän 

högst uppe och stanna i häpnad inför det under, som 20 års flitigt arbete kunnat 

uträtta med en liten stenbacke. Omkring villabyggnaden ligger en veritabel bo-

tanisk trädgård med planteringar av alla upptänkliga slag, exotiska blommor, 

ädla trädslag, utsökta bärbuskar och mjuka gräsmattor. Stenbacken har röjts, 

jord körts i stenarnas ställe och täckts med de härligaste planteringar, vittnan-

de om en sakkunskap av mindre vanliga mått. Och allt är en enda mans verk ! 

Vi lustvandra länge i detta lilla paradis, som inte med några rader kan beskri-

vas. Det måste ses.”

 

OA skrev regelbundet om exkursioner och månadsmöten i Vasabladet. Citatet från 

tidningsurklippet tyder på att Yxgärde besökts också tidigare.

”
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