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Flora utan motsvarighet
Jungfru Marie nycklar – en orkidé som är mycket vanlig på Hindersöns ängsmarker.

H

Nornan är en 10–15 centimeter hög orkidé som är tämligen sällsynt. Men
på Hindersön finns flera bestånd av den välluktande blomman.

indersön har en rik natur, utan motsvarighet i
Luleå skärgård.
1985 startade ”Skärgårdsgruppen”, bestående av
ornitologer och botanister, en inventering av Hindersöns
flora och fauna. Den följdes sedan upp av ytterligare fem
inventeringar, den senaste 1994.
I en rapport, utgiven av Länsstyrelsen 1995 redovisar
gruppen resultatet av sin undersökning av växtligheten på
Hindersön. Där framgår att Hindersön är en prunkande grön
ö där 286 olika arter av växter samsas. Av dem är nio orkidéer.

Rariteter
– Den prunkande floran beror på två orsaker. Den rikliga
förekomsten av kalk i berggrunden, vilket gynnar växtligheten, och på förekomsten av flera olika biotoper, berättar
Lars Harnemo, en av deltagarna i Skärgårdsgruppen.
Skärgårdsgruppen har undersökt de olika biotoperna. De
har klassat dem som strandängar, strandskogar, våtmarker,

tjärnar, skog och ängar med diken som fortfarande slås med
lie.
Många av Skärgårdsgruppens fynd är rariteter och en del
av dem är rödlistade, vilket innebär att de är hotade arter.

Liljekonvalj
På Hindersöns strandängar kan man finna glasört och
ormtunga. I strandskogen växer ormbär, vitpyrola, nordbräken och hasselbrodd. Den som strövar i skogen finner orkidéer som skogsfru, skogsnattviol och norna. På våtmarkerna syns korvskorpionmossa, tätört, ängsnycklar, korallrot och jungfru Marie nycklar. I och vid tjärnarna växer vit
näckros, trindstarr, hjortron och dvärgmåra.
De rikligt förekommande ängarna på Hindersön bjuder
bland annat på blåklocka, kattfot, backnejlika, smörboll,
prästkrage, smörblomma och norrlandsviol. Vid några av
ängarna finns det fantastiska bestånd av liljekonvalj.
Hindersöns rika flora bjuder på ännu mycket mer, den
måste ses.

Den färggranna tisteln har lockat till sig en humla.
Biet tar sig en slurk ur klofibblans gula blomma. Sedan bär det av hem till
kupan med det insamlade nektaret.

Prästkragen lyser upp ängarna på
ön och de många olika fjärilarna
låter sig väl smaka.

Post med lång tradition
Posten har en lång tradition på
Hindersön.
Under större delen av 1900-talet har
här funnits en post- och telegrafstation.
Den 1 juli 1901 öppnades första
postkontoret på ön. Postföreståndare
var då hemmansägare Fredrik
Johansson.
Den tjänsten övertog Ragnhild

Sevärt!

Johansson 1946 fram till 1980 när
postkontoret på ön lades ner.
Transporten av posten, till och från
ön, sköttes av en postförare. På
sommaren med båt, på vintern med
häst. En av dem var Edvin Oskarsson
som skötte den verksamheten tre
dagar i veckan i drygt 30 år. Därefter
tog Ragnhild Johanssons make, John

Johansson, över posttransporten fram
till sin pension.
I dag får Hindersön sin post via postväskor som transporteras till och från
ön två gånger i veckan av sex öbor
som delar på den verksamheten.

Ragnhild Johansson som föreståndare för Hindersöns poststation.

