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Hus och hem på Hindersön

Inga Öhman kom till Ostigårn som 21-åring. Nu är hon på sitt 76:e år och ser tillbaka på en tid med mycket arbete, men också med stor gemenskap och glädje.

”Jag togs emot med öppna armar”
I
Nygår’n på Hindersön.

Med hjärtat
på Hindersön
Nygår’n är ett av de hus som Britt
Isaksson beskriver ingående i sin etnologiska undersökning. Enligt henne var det
ett av de bäst bevarade på ön, med lagfart från 1721.
En av de första ägarna var krönare,
nämndeman och byns skrivare. Han
bedrev även sjöfart och Nygår’ns manngård är ett bra exempel på en tioknutars
långstuga.
På följande sidor ber Hindersöns
Hembygdsförening att få presentera alla
fastigheter som i dag är bebyggda på
Hindersön – från slott till koja.
Vi låter också tankarna gå till tidigare
generationer som verkade på Hindersön.
Somliga var fastboende, andra vistades
på ön under en del av året.
Vi som lever i dag har ett gemensamt
med dem – våra hjärtan finns på
Hindersön.

november 1951 kom Inga
Broström från Bensbyn till
Nygårn på Hindersön för att
sköta hushållet och barnen. En
vistelse som sedan visade sig skulle
förändra hela hennes liv.
– Jag hade gått en 18 månaders
utbildning till hemvårdarinna
och jobbet bestod i att åka runt
i kommunen för att hjälpa till när
kvinnan i den behövande familjen
var sjuk eller av någon annan anledningen inte kunde sköta hushållssysslor och barn, berättar hon.
Inga hade tio yngre syskon, så hon
hade naturligtvis praktisk erfarenhet
av barn. Dessutom gav utbildningen
kunskaper i sjukvård, en nödvändighet i det yrke hon hade valt.

Träffade sin livskamrat

Men Hindersön blev något alldeles
speciellt för den unga hemvårdarinnan.
– Jag blev kvar längre än det var
tänkt på grund av förfallstid och

Det var hit, till Ostigårn på Hindersön, den unga hemvårdarinnan
från Bensbyn kom.
kunde inte åka hem förrän någon
dag före jul. I vanliga fall brukade
jag vara bara ett par veckor på varje
ställe, berättar hon.
Under de veckor hon blev kvar på
Hindersön hann Inga med att fylla
21 år, dessutom träffade hon sin
livskamrat, Yngve Öhman, som var
två år äldre.
Yngve Öhman bodde i Ostigår’n,
Hindersöns äldsta hemman, och
Inga tvekade inte en sekund när han
ville se henne som sin maka.

– Jag kom till Hindersön i november 1951, i juni 1952 gifte vi oss
och i september 1952 föddes dotttern Alice. Åtta år senare kom
sonen Erik.

Många fina år

Inga Öhman togs emot med öppna
armar i Ostigår’n. Där bodde också
Yngve Öhmans föräldrar, Agnar och
Elna Öhman, och deras yngste son,
Folke.
– Jag deltog i alla de sysslor som

förekommer på en lantgård, men
dessutom ansökte jag om att få
skolbespisningen för att tjäna några
extra kronor. Jag fick jobbet och
varje dag, mellan 1953 och 1960
när skolan lades ned, kom skolbarnen och åt lunch här. De satt runt ett
stort bord mitt i köket. Den första
tiden hade vi ingen elström, men
det hela fungerade bra. Samtidigt
som jag hade skolbespisningen hade
Yngve träslöjden i gårdens verkstad, berättar hon

Blir inte som förr

Inga och Yngve Öhman fick 53 år
tillsammans innan han avled 2003.
– Jag har haft många fina år
i Ostigårn på Hindersön, säger Inga
Öhman och tänker tillbaka.
Vad tror hon då om öns framtid?
– Det blir aldrig vad det varit.
Hindersön blir nog bara en plats för
rekreation åt sommargäster och
turister, säger hon med vemod
i rösten.
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