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Midsommar och mygg i Ankarede
Att vara ung är bland det största i
livet, om man har det bra och trivs
alltså. Man har roligt åt mycket och
påkostat behöver det inte vara. Så var
det på min tid när jag var sådär 16 år.
En av sommarens högtider var att på
midsommar komma till Ankarede och
vara med på årets stora fest. Folk, tält
och myggor i uppsjö.
Minns så väl en midsommar där på plats,
när man gick från tältplatsen till utedansbanan som var lövad och folk trängdes. Å
vilken underbar musik, en orkester som
bestod av ett dragspel en gitarr och bas.
Här rådde förväntan och magi. Helgen var
Samernas stora högtid på året och många
samlades i Ankarede. De hade egna små stugor och kåtor och vi andra bodde i tält. Det
var ingen som kom med varken husbil eller
husvagn på den tiden.
Folk var uppe dygnet runt, gjorde upp eldar
för att hålla kylan och myggen borta. Folk
i alla åldrar samlades och firade i den ljusa
natten. På midsommardagen var det gudstjänst i kapellet, en tradition som skulle
hållas, även om vissa inte riktigt var i stånd
att gå dit efter en festlig midsommardag och
natt.
Ja här i Ankarede var det många som fann
varandra, unga snygga pojkar och flickor
med samedräkt, så vackra som en hägring.
Det var något så magiskt och speciellt med
denna helg, ja något som kanske bara den
dagens ungdom kan uppleva.

Stadsbo – trodde vi

Det var sommarlov från ekonomiutbildningen och jag fick sommarjobb på Skogs
ägarföreningens kontor i Östersund. Min
kompis Maud bodde också i Stan och
vi hade livets bästa dagar tillsammans. I
Stan var det utbud av nöjen veckan lång.
Storsjöyran arrangerades för första gången.
Vi hade många glada skratt tillsammans,
för hon var oftast glad. Att vara i Östersund

var ju stort och att återvända till Strömsund
skulle inte ske. ”Till den hålan”. Vi var på
dans på Sandviken och Jamtli och vart man
än kom så var det uppsjö av militärer. Då
fanns I5, A4 och F4 och danskavaljer var det
som sagt gott om.
Vi smälte väl något så när in i miljön,
såg väl inte så töntiga ut, men så var vi på
Jamtlikväll en gång, fullsatt med publik och
uppträdande. Då får vi höra en klar röst från
”fjärran” ropa: Maud--- vill du ha choklaa,
je ha vönne på choklahjule. Publiken vände
sig om och vi skrattade så vi vek oss men
lämnade platsen för att inte väcka mer
uppmärksamhet och isa att vi kom från
landet.
Den här killen var från samma by som
Maud och ville få bjuda på choklad som han
vunnit. Snällt men för oss var det världens
pina.

Välkommen hem
Sommaren gick, det var dags att återvända
till hembyn Lillviken. Jag åkte rälsbuss och
buss från Strömsund. Det var vägarbete
mellan Alanäset och Gubbhögen och där
jobbade min pappa. Han visste att jag skulle
komma den dagen och han ville förvissa sig
om det. Han stoppade bussen vid Lomtjärn
och tittade in i för att se att jag fanns med.
Välkommen hem sa han. Min underbara
fosterfar Zakarias som var bland mitt allt i
livet, han var så glad att få se mig komma
hem.
Så blev det höst, sista skolåret skulle jag gå
färdigt i Strömsund. Men sedan…. Men hur
blev det sedan. Jo jag blev kvar i Strömsund,
jag blev ingen storstadsbo och det har jag
varit nöjd och glad över. Här har jag allt vad
hjärtat har kärt.
Text: Barbro Ericson, ansvarig utgivare
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engcon upprepar succén med att bjuda på sommarfest
Strömsundsföretaget, tillika världsledande engcon som tillverkar tiltrotatorer och andra smarta redskap till
grävmaskiner fortsätter sin tradition
med att bjuda bygden på ännu en sommarfest.
Den 29 juni klockan 21-01 öppnar de
portarna till ett stort öltält nere på
hembygdsgården i Strömsund och där
underhåller det lokala bandet Cargun
Conspiracy samt DJ Norrman.

till engcons officiella sommarfest.
engcon bjuder på inträdet och sedan finns
det lättare mat samt förfriskningar att köpa i
det stora öltältet där underhållningen också
håller till.
- Hoppas så många som möjligt kommer,
det brukar vara en super-rolig kväll med
massor av glada människor säger Karoline
Andersson en av engcons teamledare.

- Vi har fått så mycket positiv respons kring
detta upplägg så nu är det bara att fortsätta
säger Micke Persson, en av initiativtagarna

“engcons sommarfest
2017 lockade hundratals
festsugna besökare.”
Text & foto: Sten Strömgren

Generationsskifte på Hotings Camping
Carina Jonsson i Hoting är inte rädd
att hon ”tar sig vatten över huvudet”
när hon lämnade en anställning och
tog över Hotings Camping. Hon e glad
som en lärka men minst lika glad är
hennes pappa Harry Jonsson som ägde
campingen och drivit den sedan 2002
tillsammans med sin fru Ulla-Britt.
Att deras verk skulle stanna inom familjen
var deras gemensamma lycka. Och att
Carina fortfarande är ”pappas flicka” det
märks tydligt. Här har föräldrarna lagt ner
oräkneliga timmar för att bygga upp och
utveckla campingen som tidigare ägdes av
Kommunen. Med åren och med mycket slit
har det blivit en liten pärla invid sjön med
härliga vandringsleder. Man förstår att det
kändes varmt om hjärtat när deras dotter
ville ta vid.

Är du beredd att ta över?
-När pappa började prata om att göra sig
av med Campingen såg jag chansen att
förverkliga min dröm, att få driva något eget.
Pappa sa, är du beredd att ta över. Jajja men,
svarade jag. Sagt och gjort, vi klippte till och
pappa blev ju jätteglad. I våras var allt klart
och jag körde igång med förberedelser inför
säsongstarten. Men innan jag riktigt hade
kommit igång på campingen, den är öppen
året runt men med full service
mellan 18 juni och 18 augusti, infann sig
flera gäster bland annat från Australien,
Tyskland, Nederländerna och Norge. När
vi öppnar för säsongen och Vildmarksvägen
öppnad är Campingen välbesökt av folk som
är på väg norrut eller på väg tillbaka.
Det är många utlänningar som åker i norra
delen av Sverige och de älskar vår natur.
Stugorna har varit bokade nästan året om,
det är långliggare som jobbar häromkring,
berättar Carina. Harry tillägger att på
hösten är stugorna bokade av jägare för
småvilt och älgjakt.

Båthaveri och Harry störtdyker

Vid vårt besök på Campingen finns både

Bildtext: Harry och frun Ulla-Britt tillsammans med dottern Carina samt hunden Bildt, döpt efter Carl Bildt.

mamma och pappa på plats. För att få en
somrig och fin bild till tidningen får de tre
ta plats i en roddbåt. Harry tar några årtag
för en bra posering och kommer därefter
tillbaka till land. Men allt gick inte enligt
planerna, båten välte och Harry ramlade
i sjön medan Ulla-Britt ”blåhöll” sig i
båtrelingen och klarade sig bra. Carina hon
hade närmast till land och blev inte ens
blöt om fötterna (se framsidesbild). Det
var en uppvisning som sent skall glömmas.
Eftersom allt gick bra brakade skrattet loss.
Och då skall noteras att i inledningen finns
uttrycket: ”Carina Jonsson är inte rädd att
hon ”tar sig vatten över huvudet”. Men det
var allt bra nära den här gången.

Utveckla verksamheten
Men det är inte enbart själva Campingen
som drar folk utan också Stenåldersmuseum
som finns på området med massor av
sevärdheter. Det lockar både barn och vuxna
för här finns mycket gamla saker med en
intressant historia
- Mina tankar just nu är att i framtiden
bygga upp en sommarrestaurang på området och tänka ut något som kan hålla

turisterna kvar något extra dygn. Att de är
ute på samhället och handlar och lämnar lite
pengar efter sig för varje krona är ju värdefull för byn.

Flyttade med sambon
Ja Carina har varit en mångsysslare, flyttade
från Hoting i unga år med sin sambo Ivar
Hansson, tre barn föddes Emma, Amanda
och Eric.
-Vi bodde i Umeå och när Emma skulle
börja förskolan pratade vi igenom att flytta
tillbaka till Hoting för vi kände att här har
vi tryggheten för en barnfamilj. Och det har
vi inte ångrat, för Hoting det är hemma det,
berättar hon.
Efter att Carina och familjen flyttade tillbaka har hon bland annat jobbat hos sina
föräldrar som på den tiden hade Statoilmacken i Hoting. Sedan blev det sommarjobb och anställning hos Handelsbanken
från 1991. Men nu har hennes drömmar
gått i uppfyllelse, att vara egen företagare.
Text: Barbro Ericson
Foto: Cathrine Blixth

Barnboksförfattare i Strömsund

I Strömsund finns många talanger och
här har vi två av dem. Linda
Lundström som författat barnboken
Björnen Beppe och Simon Kanin samt
Maria Lövgren som illustrerat den.
-Min alldeles egna barnbok! En bok som
blev till bara som en rolig grej och efter att
Maria hade illustrerat den så kändes det
precis som jag tänkt mig, berättar Linda och
fortsätter:
-Boken har jag jobbat med i drygt ett år,
från idé till färdig bok. Jag har alltid tyckt
om att skriva men att det skulle leda till en

Fr.v Linda Lundström och Maria Lövgren

bok hade jag nog inte tänkt mig. Men när
jag väl hade börjat så blev det bara roligare
och roligare.

Nu hoppas jag att den tas väl emot i Strömsund där innehållet utspelar sig med Beppe
och Simon som frontfigurer. Beppe är vår
”maskot” som finns med på loggan och på
skyltar i ICA-butiken och Simon kanin är
en stor saccosäck i form av en kanin som
finns i affärens barnhörna.
Boken innehåller mycket bus och spring
och vad vi kan göra för att få ha en by som
är levande och lockande, säger Linda Lundström.

Maria Lövgren blev överlycklig
Att få illustrera Lindas barnbok blev Marias
stora lycka och hon berättar:
-Jag har drömt om att illustrera en barnbok
sedan jag var liten, men jag har inte tänkt
skriva en egen så illustrationsdrömmen fick
fortsätta vara en dröm fram tills i november
förra året. Då fick jag frågan av Linda om
jag kunde tänka mig att illustrera en barnbok hon hade skrivit.
Hur skulle jag kunna säga nej, uppger Maria.
Text: Barbro Ericson
Foto: Alexander Edfalk

En underhållare med mångfald
och en bred repertoar
glädja andra människor och det speglar sig
i framträdandet. Min företagsidé är att ett
företag eller privatperson ska kunna anlita
mig, och att jag skräddarsyr ett program

Linus Isander från Föllinge
drömde i unga år om att få
syssla med musik och underhållning och så blev det.
Redan som 13 åring startade han
dansbandet Fålings som senare blev
Umbrella. Där spelade han i 10 år. Under hösten 2017 startade han eventföretaget Linus Isander Nöjesproduktion.
-Jag skräddarsyr underhållning efter kundens önskemål. Jag tar bland annat på mig
uppdrag som trubadur, underhållare och
konferencier. Jag säljer även ljud och ljusutrustning. Musik och teater har alltid legat
mig varmast om hjärtat, jag blir glad av att

säger Linus. Jag har haft mycket spelningar
på olika pensionärsföreningar och då spelar
jag mycket Sven-Ingvars, blandat med roliga
historier och andra gamla låtar. Det är populärt. Många av de människor jag spelar för
där har växt upp med Sven-Ingvars och har
minnen förknippat med dem som kvarstår.
Linus berättar passionerat om kommande
spelningar och den teaterföreställning i
Föllinge som står för dörren.
-Vi ska göra flera föreställningar i sommar med premiär på midsommardagen. Vi
repeterar för fullt och skrattar så tårarna
sprutar säger Linus. Det blir en härlig
föreställning!

eller vad det nu kan vara,
efter deras önskemål.

Uppdragen varierar och efterfrågan
styr
-Det blir lite olika uppdrag ibland. Jag är
flexibel. Det mesta är möjligt. Jag har mycket kontakter inom nöjesbranschen i trakterna och kan samordna musiker om så önskas.
Vill man hyra in ett helt dansband till ett
kalas så är det inga problem. Det fixar jag,

Så missa inte årets skrattfars i Föllinge med
Botvidgänget ”En riktig hästkur”.
Text & foto: Cathrine Blixth

“Musik och teater
har alltid legat mig
varmast om hjärtat.”

Dagny 106 år känner sig inte gammal
Bloggaren och föreläsare Dagny Carlsson besökte Strömsund i slutet av maj där
hon pratade om hur det är att vårda en närstående när man är 90 år gammal.
Saga i Strömsund var välbesökt när den
kända 106-åringen
Dagny Carlsson
kom på besök. Hon
är en välkänd bloggare som gick en
datakurs vid 99 års
ålder och började
blogga vid 100-års
ålder.
Hon är en kvinna
som själv uppger att
hon inte har en enda
krämpa. Hennes
intellekt är på topp,
hon hänger med i
utvecklingen och tar
vara på möjligheterna. Dessutom har
hon en förmåga att
engagera andra av
egna erfarenheter
genom åren, med betoning att vara positiv.

Men Dagny vet också hur det är att känna
sig ensam och förtvivlad, som när hon
blev änka. Hon insåg
till slut att det är bara
man själv som kan
göra något åt saken.
Nu har hon inte tid
att känna sig ensam.
Hon gick en kurs i
att blogga och
därefter blev det
hennes största
passion.
”Man ska aldrig börja känna sig gammal
för då är det kört”,
uppger Dagny Carlsson, som också reser
ut i landet och håller
föreläsningar.
Text: Barbro Ericson Foto: Månica Näslund
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Här finns inga ”kulturkrockar”
Vilket fint arrangemang det var på
Hembygdsgården i Strömsund i början av maj när hundratalet intresserade mötte upp. Här fanns folk från i
stort sett alla världens hörn och gemenskapen var total.
Bakom arrangemanget stod Tillgänglighetsrådet, Mötesplats Strömsund –
Hembygdsgården 2020, Öppen Arena,
ABF, NBV och Studiefrämjandet.

Ett kulturmöte som många sett fram emot.
Kvinnor visade kläder från sitt eget hemland. Från bland annat Burma, Afghanistan
och Thailand. Och elever från Strömsunds
Musikskola underhöll. Ute i det fria
kunde den som
ville prova på
att baka
gaahkoe
(samiskt bröd)
över öppen eld,

Text & foto: Barbro Ericson

som Aanna Johansson Larsson ansvarade
för. Tillgänglighets- och kulturfestivalen på
Ströms hembygdsgård lockade flera hundra
besökare. Hit var olika föreningar och

		
organisationer inbjudna som informerade besökarna om sin
verksamhet. När utställningshallen öppnade
var det lång kö av hungriga och intresserade matgäster. Här serverades en mängd
olika maträtter med ursprung från andra
länder. Den stunden drog absolut de flesta
besökarna och ingen hejd på läckerheterna.
En återkommande tradition är önskemålet.

