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Sevärt

Nordligaste
hamnen
Lotta Sundling, 49, driver sedan åtta år verksamheten i Jopikgården på Hindersön. Där kan besökaren njuta av god mat och av Luleå skärgård året om.

En juvel i skärgårdens krona
N

är Ann-Charlott ”Lotta”
Sundling tog över verksamheten på Luleå
kommuns turistanläggning Jopikgården 1998 kom hon nästan hem.
Bara ett stenkast från den elegant rustika Jopikgården ligger
hennes fars, Alf Sundling, föräldrahem där hennes farfar Ernst
och farmor Alida, förutom sitt
jordbruk, även drev en lanthandel.
I dag bor Lotta Sundling i sin
fädernegård tillsammans med
maken Bror-Einar Johansson.

Första steget
När Luleå kommun köpte skärgårdshemmanet Jopikgården 1980
togs det första steget till att
utveckla besöksnäringen i Luleå
skärgård och på Hindersön.
Under åren som Lotta Sundling
drivit verksamheten i Jopikgården
har antalet besökare stadig ökat.
Nu siktar hon på att utöka kapaciteten för att härbärgera gäster.
– Jag avser att bygga några stugor längs skogskanten ner mot
havet för att få plats med totalt
50 övernattningar.

Miljonanläggning
I dag står Jopikgården där på
Björkön, en anläggning för flera
miljoner och som har ett gott svar
på alla krav som en besökare
ställer.

I tio moderna rum kan 32 gäster
övernatta.
I gårdens utrymmen finns plats
för ett 40-tal konferensdeltagare
i modernt utrustade lokaler.
Restaurangen har fullständiga
rättigheter och plats för 76 gäster.

Brett utbud
Lotta Sundling har ett brett
utbud av aktiviteter för sina besökare under alla årstider.
Sommarens gäster kan bland
annat hyra kajaker, delta i laxfiske
eller båtluffa i Luleå och Kalix
skärgårdar.
På hösten erbjuder Jopikgården
jaktresor. Vintertid erbjuds mängder med aktiviteter med bland
annat snöskoter. På våren kan
Jopikgårdens besökare få se sälar
på de solstekta vårisarna.
Den som bara vill ha rekreation
och vila erbjuds massage, fotvård,
färg- och stilanalys.

Släta lakan

Att sova i nytvättade och manglade lakan är ingen ny lyx. Alf
Sundling, 80 år, berättar att när
han var liten gosse fick han
följa med sin mamma till familjen Stålarm i Norrisund för att
mangla de nytvättade lakanen.
Det kostade 25 öre, men det var
det värt. Den gamla stenmangeln finns ännu kvar.

Lokalt producerat
I restaurangen vill Lotta
Sundling att gästerna ska njuta av
lokalt producerade produkter.
Vad sägs om krämig kantarellsoppa, gravad lax, löjrom, Lottas
laxwook, havtornssås med glass
eller åkerbärsparfait?
Det förstärker minsann lystern
och glansen i skärgårdens kronjuvel.

Norrisund är Hindersöns nordligaste angöringshamn. Den är djup
och kanske den bäst skyddade
naturhamnen i Luleå skärgård. Dit
kan man komma genom muddrade
och väl utmärkta farleder, både
från norr och väster.
Utanför Norrisund mot
Lappöviken finns en badstrand.
I Norrisunds inre del ligger ett
enkelt museum med en sälbåt och
berättelser om den säljakt som
bedrevs på Hindersön under många
generationer. Norrisund är också
utrustad med en kommunal brygga
för det fria båtlivet.
På sommaren finns det möjligheter köpa lax, sik och börsting
i Norrisund.
På den södra stranden av
Norrisund fanns det för länge
sedan en kalkugn och ett sågverk.

Jopikgården är en modern turist- och konferensanläggning nära havsbandet i Luleå
skärgård.
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Många frågor kring kustens labyrinter

P

å öarna längs Norrbottens kust
finns ett 100-tal gamla stensättningar som förbryllat arkeologer. Omkring en tredjedel av alla
sådana byggnadsverk i Sverige finns
i Norrbotten.
De kallas för rundgångar, men i dagligt tal för labyrinter. Rundgången
skiljer sig dock från en äkta labyrint
genom att i rundgången går man inte
vilse. Den som börjar gå i en rundgång kommer ofelbart fram till mittpunkten och måste ta samma väg för
att komma ut.
Forskningen kring dessa har visat att
de första kan ha börjat att anläggas
redan under bronsåldern och att nya

tillkommit under seklens gång.
Ursprunget till labyrinterna kan spåras till områden vid Medelhavet för
mer än 2 000 år sedan. Hur
befolkningen i Skandinavien kommit
i kontakt med dem är en gåta.
Vad skulle då dessa labyrinter tjäna
till, vad var ursprunget och vilka var
de som byggde dem?

Fruktbarhetssymboler
Under förkristen tid antas de ha tjänat som fruktbarhetssymboler. Under
senare århundraden kan de ha anlagts
för att ge ett bättre fiske genom magi.
De flesta labyrinterna ligger med
utsikt över gamla fiskeplatser.

En del labyrinter har ochså använts
som lekplaser av ungdomar vid midsommartid.
På Hindersön finns det, så vitt man
vet, ingen labyrint. Skälet antas vara
att ön har varit mer av en jordbruksbygd än fiskesamhälle, men strax intill
Hindersön, på Strömmingsören, återfinns en. Den är illa medfaren, men
kan ändå skönjas där den ligger på
klapperstenfälten ner mot havet i öster.
Där utanför fiskades det fordom
strömming under några sommarmånader. På Kluntarna, Uddskär och
Båtöharun, fiskelägen inte långt från
Hindersön finns det väl bevarade
labyrinter.

En väl bevarad rundgång finns på Båtöharun, en välkänd fiskeplats,
nordost om Hindersön.
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