HINDERSÖNS ALLEHANDA

6

Smakfullt

Hos Anna kan du stanna...

Filkardar
1kkp långfil
1 kkp socker
1 ägg
1 dl grädde, går bra med sur
1 tsk bikarbonad
mjöl, så mycket så du kan kavla ut
en 1½ cm tjock kaka
Ta ut ringar med kakmått. Grädda
i cocosflott, som anisbröd.

***
Birgits kakor
1 l filmjölk
1 kkp socker
1 kkp sirap
6 hg rågsikt
6 hg vetemjöl
1 msk bikarbonat
brödkryddor – efter behag
Hetta upp spisplattan på sexan,
sänk till fyran.
Kavla – eller banka för hand – ut
kakor i storlek för en stekpanna.
Grädda kakorna i den torra pannan
på spisen 1 1/2 minut på varje
sida.
Går bra att frysa.

***
Snabblimpa
6 dl rågsikt
2 msk (matskedar!) bakpulver
1 tsk salt
1 tsk stött anis
1 tsk stött fänkål
3 dl mjölk
(2–4 msk sirap)
Smörj och bröa en form på 1 1/2
liter. Blanda alla de torra ingredienserna väl. Tillsätt mjölk (och
sirap) och rör om det hela till en
lös deg. Rör så lite som möjligt.
Häll degen i formen och jämna till
ytan med oljade fingrar. Sätt in
formen i ugnen med gallret på
nedersta falsen.

Ugn 175–200 grader,
30–40 minuter.
Pensla med ljummet vatten och låt
limpan kallna på galler inlindad
i en handduk.

***
Morotsbröd i korg
5 dl vatten och 50 g jäst blandas
2 msk olja
4 dl finrivna morötter
1 msk honung eller råsocker
2 tsk salt
1 dl siktat dinkelmjöl
cirka 13 dl vetemjöl eller rågsikt
Blanda till en smidig deg. Låt
degen jäsa i 40 minuter. Ta upp
degen och forma den till två runda
bröd. Lägg i mjölade korgar eller
gör två limpor och lägg på smord
plåt. Låt jäsa i cirka 30 minuter.
Korgbröd: Vänd upp dem på en
smord plåt efter jäsningen.

Ugn 175 grader,
cirka 30 minuter.
Låt svalna övertäckta på galler.

”Jag vill sätta en personlig prägel på huset”, säger Anna Andersson om sitt livsverk, innan hon tar turbåten till Luleå för att hämta gäster från Polen.

F

ör tre år sedan fick Anna
Andersson, 32, chansen att
förverkliga en av sina
drömmar. Då blev nämligen det gamla
missionshuset på Hindersön till salu
och hon såg för sitt inre möjligheter
till en framtid på ön.
Hon slog till och köpte huset.

Rötterna på ön
Anna Andersson har sina rötter på
Hindersön och i flera år hade hon
drömt om att en gång kunna bosätta
sig, leva och försörja sig på ön.

I sin fantasi såg hon det gamla missionshuset som ett boende för människor som vill uppleva skärgårdsmiljö,
vila och som ger plats för tid och rum.
Två år senare, i juli 2005, kunde
Anna Andersson hälsa sina första
gäster välkomna till huset.
– Man klarar mer än man tror. Jag
har gjort saker som jag i min vildaste
fantasi inte kunde tänka mig att klara
av tidigare. Jag har snickrat, målat och
lagt klinker och golv, säger hon inte
utan stolthet.
Det gamla missionshuset innehåller

nu två lägenheter för uthyrning, bastu
och förråd. Tomten är planerad med
blommor och buskar och våren 2006
lät Anna Andersson dra ut en friggebod över isen för att kunna utveckla
sin verksamhet ytterligare.

Efter egen önskan
– Där ska det bli ett mindre boende,
för en eller två personer, berättar hon.
Anna Andersson har planerat sitt hus
efter vad hon själv skulle önska som
turist och besökare.
– Det är livskvalité att få bo på

Hindersön och det ska mina gäster få
uppleva. Huset ska ge plats för tid och
rum och jag vill måna om att huset har
en historia, en själ.

Fortsatt utveckling
När Anna Andersson ser framåt
önskar hon en fortsatt utveckling av
sin verksamhet.
– Det är som en tornado i mitt huvud, bara fantasin sätter gränser. Min
förhoppning är att kunna komplettera
den boendeform jag har satsat på,
säger hon.

...och köpa brödet av Lena
E

n bagarstuga på Hindersön är fylld av
minnen.
– Jag minns när mamma (Ragnhild
Johansson) och moster Henny bakade. När de första brödkakorna var färdiga fick vi barn gå med
smakbröd till grannarna. Och då fick vi karameller
eller frukt, berättar Lena Johansson, 54, om sina
första, positiva, minnena från familjens bagarstuga.
Ett annat minne är moster Hennys degiga armar.
– Tänk att vuxna fick kladda ner sig så där. Degen knådades för hand på den tiden och när degen
var klar tog moster en kniv och skrapade av de
kladdiga armarna. Det var fascinerande för ett barn.
Hon berättar vidare att när kvinnorna bakade lade
sig en underbar doft över hela ön. Grannarna uppmärksammade detta och kom med en kaffekorg åt
de bakande.
Nu, många år senare, är Lena Johansson tillbaka
i sin barndoms bagarstuga.
– Jag bakar mest på vintern, det blir så varmt på
sommaren. Ugnen i bagarstugan måste ju eldas
ordentligt och värmen kan ibland bli outhärdlig.
Lena Johansson bakar sitt bröd, hårda och mjuka
kakor, både på beställning och till försäljning på till
exempel marknader i Luleås omkrets.
Hon hoppas kunna utveckla bakningen, men hon
är heller inte främmande för annat. Drömmen är att
kunna leva och försörja sig på Hindersön.
– Det hela får växa fram. Jag hoppas på ett variationsrikt liv med många olika sysslor, säger Lena
Johansson.

Kavel och brödspade är viktiga redskap för Lena Johansson. Hon hoppas kunna utveckla verksamheten och talar bland annat om ”smolanedi”.

Än leker fisken i Lillfjärden
Sedan urminnes tider har Lillfjärden
varit en utmärkt lekplats för gädda,
abborre, mört och andra vårlekande
fiskar.
Under flera generationer var bäcken
mellan Lillfjärden och havsviken
”Sörifjärden” ett rikligt fiskeställe för
de bofasta på Hindersön. Längs bäcken upprättades fiskelotter som varje år
skiftades mellan byborna.

Sevärt!
Fångsterna sägs ibland ha varit så
rikliga att det behövdes häst och kärra
för att transportera hem dem.
I dag sinar bäcken på grund av landhöjningen, men fortfarande är Lill-

fjärden en utmärkt lekplats för fisk
och varje vår vandrar stora mängder
upp längs bäcken för att leka.
Vid Lillfjärden häckar fiskgjuse,
svan, gås och andra sjöfåglar. Dit
kommer också havsörnar för att få sig
en smakbit.
Längs den sydöstra stranden
i Lillfjärdens vatten vandrar ofta
älgar för att beta sjögräs.

Lillfjärden är ett kärt tillhåll för fiskar, fåglar och älgar.

