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Skärgårdsnatur ger inspiration

S

jöbod, Gräs-likt,
Nornan, Blåbär och
Åkerbär.
Birgitta Johanssons, 63,
vävda löpare har alla insprirerats från Hindersön.
För cirka 20 år sedan försvann Birgitta Johanssons syn
successivt. Då fick hon möjlighet att låna en vävstol för
att få fritidssysselsättning.
– Jag hade aldrig vävt tidigare, säger hon.

Fantasin flödar

Helt plötsligt flödade
Birgitta Johanssons fantasi
och i dag, när synen är helt
borta och även det mesta av
hörseln, är hon mer produktiv
än någonsin tidigare.
Hon väver löpare, gardiner
och mattor, knyter en egen
variant av blommor, skriver
dikter och gör fantastiska
bildvävar.
– Ju mer jag gör, desto mer
kommer ut, berättar hon.
I februari 2006 fick Birgitta
Johansson möjlighet att visa
sina alster för en bredare
publik när Landstingshuset
öppnade sina dörrar för henne.

För allmänheten

I dess entré och foajé fick
Birgitta Johansson hänga sina
alster till allmänt beskådande.
Där fanns bildvävar med
bland annat nyutspruckna
björkar, kantareller i skogskanten och hennes första med
orden ”Röra, men inte se”.
Mycket av sin fritid tillbringar Birgitta Johansson
i stugan på Källbacken
i Norrisund på Hindersön
tillsammans med sambon Rolf
Hansson och hunden Julle.
Där har hon naturligtvis ett
eget vävrum, varifrån det
sprudlar av inspiration till nya
bildvävar, dikter och löpare.

Birgitta Johanssons stora fritidsintresse är vävning. Och med Hindersöns flora och fauna som inspirationskälla är möjligheterna oändliga.

...och god smak
V

ad är det i luften som surrar?
För flera år sedan, när
Bengt Lindblom, 50, bodde
i Svartöstaden, började han fantisera
om biodling.
– Och när jag fick möjligheten att
köpa huset på Hindersön tände jag
ordentligt på idén. Här är det som
gjort för bin, säger han.
Han tog kontakt med Luleå Biodlarförening.
– Där finns ett system med mentorer
och genom det fick jag kontakt med
en biodlare i Sundom, norr om Luleå.
Han skaffade sitt första bisamhälle.

sin karriär som biodlare. I stället för
att satsa på kvantitet räknar han med
kvalitet.
– På Hindersön har bina tillgång till
rallarros, blåbär, lingon och maskros.

Bisaker

Sen vår försvårar

Slöjan på för biodlare Bengt Lindblom. Hans bin ger en mild och god
honung, speciell för Hindersön.

I dag har han åtta kupor, men bara
tre är igång.
– Jag har haft motgångar och otur.
Vårarna här ute är långa och kalla.
Bina vaknar redan i april, men då är
det för tidigt för al och sälg, som är
den första maten på våren för bin. De
svälter ihjäl när solen lurar ut dem,
berättar Bengt Lindblom.
– Vi ligger två, tre veckor efter fastlandet.
Bengt Lindblom ger dock inte upp

Honungsbi, på latin A´pis melli´fera.
Förutom Bengt Lindblom på Hindersön
finns det mellan fem och sex miljoner
biodlare i världen. Deras bin producerar
omkring 600 000 ton honung och 6 000
ton vax varje säsong. Vaxet används för
att framställa kosmetiska och farmaceutiska produkter. Bidrottningen är den som
regerar i bisamhället. Under högsäsong
lägger hon 2 000 ägg per dygn. Ett bisamhälle består av omkring 50 000 individer,
men bara en drottning. Varje samhälle kan
producera 30 till 50 kilo honung.

Det ger en mild och god honung. Det
är skillnad på honung och honung,
säger han.

Reservat för hotat bi

Tillsammans med en annan biodlare
på Hindersön, Kurt Johansson, har
Bengt Lindblom planer på ett nordbireservat.
– Det ursprungliga nordiska biet är
hotat och länsavdelningen av Biodlarförbundet har visat intresse. Biodling
är större än man kan tro, säger han.

Strikta regler

Biodling lyder under jordbrukets
lagar, med Jordbruksverket som tillsynsman.
Även länsstyrelsen är inblandad.
– Man får inte flytta bin hur som
helst, bland annat för smittorisker,
berättar Bengt Lindblom.
Till hösten är det dags igen för Bengt
Lindblom att ta hand om sina bins
sommarproduktion, slunga skärgårdshonungen i Lindblomsgården och
ladda kuporna för nästa säsong, men
mellan varven hinner han också guida
turister på Hindersön.

Storhetstid – många affärer
Slutet av 1920-talet var Hindersöns
storhetstid. Då fanns det omkring 130
innevånare på ön.
Därför var då Hindersön utrustad
med flera affärer.
En tid fanns det tre butiker samtidigt
på ön.
En av dessa, i gården ”Villa”
i Ostisund, ägdes av jordbrukaren,
fiskaren och köpmannen John

Ur historien
Östling, som startade sin affär
omkring 1920 och drev den fram till
1962.
En annan affär låg i grannfastigheten
till nuvarande Jopikgården och drevs

under 50-talet av Ernst och Alida
Sundling.
Bland andra lanthandlare på
Hindersön kan nämnas Anna Kajsa
Öhman, gift Jansson, och Ragnhild
Johansson.
Öns sista lanthandel öppnades
i Norrisund i mitten av 1960-talet av
Thore Hjelte. Den blev kvar några år
in på 1970-talet.

Många innevånare – många affärer. Här var en av dem – John Östlings.

