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under mina fiskeveckor i Juktån från och med 1978 
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22-29 juli 1978 

 
när vi upp till Juktån kom 
Vattnet föll och solen sken 
båtar sparde fiskarns ben. 

Fiskar dock ej lätt man lurar 
- störde månne några skurar? 
Men när Kjell med streamern kom 

 

Andra blev av fisket yra 
 

Minkar tvenne sågs vid källan 
bägge av dem gick i fällan 
 
Hans Boström, Kjell Persson, Erik Frisell, Jan Unemo, Peder Nyqvist, 
Anders Selander 

 

21-28 juli 1979 

Veckan började med dåligt väder, mensista delen av 
veckan gav bra väder. Vattnet stigande hela veckan. 
Jämnt och bra fiske. 
Antal fisk: 127 st 
Öring  95 st 
Harr  31 st 
Röding    1 st 

Största fisk, öring 1,0 kg,  tagen i Stugforsen 

Per-Erik Risberg, Fred Risberg, Peder Nyqvist, Jan Unemo,  
Anders Selander 
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26 juli  2 augusti 1980 

Sju helt underbara och soliga dagar med dagstemp +26-
29o i skuggan gjord att vi latade oss och mest idkade 
nattfiske 20o grader vattentemp och extremt lågt 
vattenstånd gav utmärkta tillfällen till svalkande 
simturer i Stugselet. 
Fisken huggvilligast mellan 22:00 och 03:00 i månsken.  
Totalt togs 61 öringar och 20 harrar, 27,5 kg totalt. 

 kom hem efter ett 
fiskepass med enbart 4 fiskar totalt vägande 3,3 kg 
därav en harr på 1,0 kg och en öring på 0.9 
Braforsen slog till! 

Peder Nyqvist, Olov Fällefors, Jan Unemo, Anders Selander 

 

18-25 juli 1981 

 bön ej himlen nådde 
för allt väsen som här rådde. 
Regn och åska, forsars dån 
ja, var kom nu allt ifrån? 

Men två mästare ur klubben 
ordnade till middagsnubben 

-  
så vi led då ingen nöd. 

Nu har veckans dagar svunnit 
mycket annat har vi hunnit 
som att binda bästa flugan 
när vi suttit tryckt i stugan. 

Nya nappatag vi får 
ta med fisken nästa år. 

Efter heldygnsregn under onsdagen steg vattnet 40 cm 
i ån och 30 cm i källaren. 
Antal fiskar 70 st, varav 46 öring och 24 harr (20 kg) 
En öring på 1,0 kg togs på torrfluga i Stugforsen. 

Peder Nyqvist, Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Erik Frisell 
Anders Selander, Jan Unemo 
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24-30 juli 1982 

Kom till Juktån sent i juli 
lastade med spön och mat 
skulle lura harr och öring 

 

Harren högg och öring vaka 
långa nätter sent i säng 
sedan fick vi fisken smaka 
lyssna här till vår refräng: 

 
Det är ett spö och ej en kvast 
tror jag gömmer mig i stugan 
Satan  streamern sitter fast 

Lennart, ro nu hit med håven 
ser du inte, jag har fisk 
Jocke, skärp dig nu en smula 

 

Sista dagen är nu här 
och ingen öring mer vi har 
slut på trassel och besvär 
och hemåt vi med bilen far 

Hem till plikter stress och vardag 
sommarn lider mot sitt slut 
Juktån bor dock i vårt hjärta 
hjälper oss att härda ut 

- Vi har haft det trevligt med Jan och Anders.  
Tack ska ni ha. Vi har lärt oss mycket om fiske! 
Familjen Lennart Lawin 

Lennart Lawin, Margareta Lawin, Joakim Lawin, Åsa Lawin,  
Staffan Ingvarsson, Jan Unemo, Anders Selander 

 

23-30 juli 1983 

När stjärnspäckat gäng ifrån klubben 
 

- vi andra fiskar som klanten 
men  
drog upp väggfisk att gravas till nubben 

Ett 50-tal fiskar fångades, den största öringen, 1,6 kg 
drogs upp ur Långselet av Lars Carleborg på torrfluga 
E12. 

Peder Nyqvist, Olov Fällefors, Lars Carleborg, 
Gunnar Elback, Leif Tjärnqvist, Jan Unemo 
Anders Selander 
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21-28 juli 1984 

Ett tappert gäng trotsade regnväder och stigande 
vatten. Extremt nattfiske gav ändå utdelning. Inga 
kilosfiskar, men många i 3-6 hg-klassen. Många (ca 10) 
stora fiskar slet av tafsar och fick som straff gå med 
fluga i munnen ett par dar.  
Flugbindningen på 

 

Summa antal största vikt kg 
Öring 55  0,7 17,7 
Harr 24 0,4 6,0 
Röding 10 0,15 1,0 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Anders Selander 
Jan Unemo, Mikael Yström (g) 

 

27 juli  3 augusti 1985 

Regn varje dag och hög å gjorde storfisken sparsmakad. 
Vi fick visserligen gott om fisk, men exemplar över 3 hg 
var få. Men  åtskilliga storfiskar vakade och höll våra 
förhoppningar vid liv. Mygg och knott var ett elände, 
men det fick sina poänger också; Olov F. (försedd med 
myggnätshatt) glömde ta av hatten när han skulle 
spotta ut snuset - - - och dessutom två gånger i följd! 
Största öringen 0,72 kg ur Dikselet (genom gästen, 
fiskekonsulenten m m Lars Nyberg) 

Olov Fällefors, Peder Nyqvist, Leif Tjärnqvist, Anders Selander, 
Jan Unemo, Lars Nyberg (g), Mikael Yström (g) 

 

19-26 juli 1986 

Till ett myggigt juktån anlände tre entusiastiska fiskare. 
De var fast beslutna att slå alla rekord vad gäller mängd 
och storlek. A. Selander lyckades på måndag fånga 
veckans största öring i Åkroken 2,825 kg. I övrigt 
fantastiskt fiske i hela Juktån. Vädret skapligt, lagom 
med mygg. På tisdag anlände en gäst, B von Essen, som 
under veckan fångade några fina harrar. Efter det bästa 
fisket hittills i Juktån tackar vi för denna gång! 

Göran Blomquist, Anders Selander, Jan Unemo, Björn von Essen (g) 
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11-18 juli 1987 

Med oss kom högsommaren till Juktån. Soligt, varmt, 
(pust!)  miljoner mygg och knott, vattnet sjönk hela 
tiden så fisket ändrade karaktär varje dag. Trots det fick 

följd för tre av oss. 
Ett härligt sällskap, en skön vecka! 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Peder Nyqvist, Erik Ellborg,  
Jan Unemo, Anders Selander, Göran Blomquist 

 

23-30 juli 1988 

Årets fiskevecka blev olika alla andra; de yttre 
förhållandena fanns, men fisken var tjurig. Visst fick vi 
småfisk  men det blev t.o.r. när de inte höll måttet. Då 
nappade det bättre i skafferiet. 
På fredag ihållande regn och lördag hade ån stigit 40 
cm (!) efter att ha varit i stort sett stabil hela veckan. 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Anders Selander 
Jan Unemo, Kent Unemo (g) 

 

22-29 juli 1989 

Högsommarvärme i luften och + 18o i vattnet gjorde 
fisk och fiskare spaka. Bara de yngre fiskårgångarna var 
ihäridga (vi fick 100-tals som sattes åter). Fram emot 
torsdag blev fisket bättre. Då kunde vi få fisk av bättre 
format. Bäst lyckades Janne med öring på 7 och 8 hg. 
Europea12, Myran och Muddler Minnow gjorde susen. 
Trots att vattnet sjönk ca 10 cm räckte det till för att 
storfisken skulle få stanna kvar.  
Men filosoferandet i stugan kan inte beskrivas, bara 

 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Anders Selander, Jan Unemo, 
Kent Unemo (g), Magnus Davidsson (g) 
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21-28 juli 1990 

Denna vecka flyttade vi båthuset längre upp på land för 
säkerhets skull. (Egentligen borde vi betala mer till 
klubben, eftersom vi fått mer att fiska i) 
Gott om fiske 25-30 cm, men det var svårt att få de 
större. Bäst lax Janne med en öring på 0,968 kg i 
Långselet.  

det fanns så mycket svett! Men  
Slutligen har vi bytt ut historia nr 31 (fiber-kost) mot en 
ny (Cyndee Peters).  
Ett härligt gäng är vi! Om vi inte funnits, borde  ta oss 
fan  någon ta och uppfinna oss! 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Anders Selander, Jan Unemo 
Göran Blomquist, Ulf Näsman 

 

13-20 juli 1991 

Mångfald var temat  naturens sätt att leva vidare. 
Många olika väder: bl.a. slog blixten ned i 10 kV-stolpen 
mitt emot P-platsen så  stora stycken flög över bilarna, 
som dock inte fick en repa ens. 
Många olika vattenstånd, mycket vatten att fiska i (steg 
ca 30 cm under veckan och sjönk sedan ca 10) 
Många fiskar tog vi, 231 st närmare bestämt, och skulle 
vi lägga dem i en lång rad, då skulle vi nog komma 
sanningen närmast. 
Många kg fisk: summa över 35. Betr. Enstaka exemplar: 

Nyberg) på en puppa nedanför stugan. Största harr tog 

fiske). Vikt 0.984, torrfluga E12. 
Många olika flugor användes inte. Bara E12 och Haröra. 
Många otoliter examinerades av förre 
fiskerikonsulenten, nu kallad Obducenten. 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Anders Selander, Jan Unemo 
Lars Nyberg (g) 
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18-25 juli 1992 

Det var året då Ulf åt palt, Bertil fick en grann öring i 
Nedre Svartselet, Anders tappade två stora fiskar med 
en kvarts mellanrum, Göran bombade Anders med en 
flaska raklödder av märket Schick, Jösse utan skor lekte 
gömma toffeln med Anders. Dessutom bestod vi av ett 
tältlag (Mats och Sture) bakom vedbon. 
Vid samvaron på kvällarna underhölls vi av en manskör 
ackompanjerad av en blåsorkester som tutade 

. 
En nyhet som infördes var en jordbävningsindikator i 
taket, den testades med diverse pyrotekniska effekter. 
Åkroken har numera förlorat sin symbol (granen) som 
förflyttats till Brafors-nacken.  
Tre tjuvfiskare sågs, men kunde ej fångas.  
Fisket var bäst mellan 11 och 19.  
Största öringen togs av Göran kl 11 och vägde 0,924 kg. 

Göran Blomquist, Ulf Näsman, Anders Selander, Bertil Rudell, 
 

 

31 juli  7 augusti 1993 

 

Ett vältrimmat gäng  nåja trimningen bestod mest av 
många år tillsammans i Juktån  men trimningen sattes 
på hårda prov i det svårfiskade vattnet 
(VÅRFLODSHÖGT enligt Larssons söner). Nåja, vi 
lyckades skrämma fast några, mest öring och oftast 
med beten fiskade under vattnet. 

lyckosammast beträffande fisket. I övrigt mygg och 
f.f.a. knott. Ett knottbett i Anders Selanders tunga (!) 
tystade honom på fredagen.  
Nu har stugan hängrännor och stuprör, tack Olov och 
Leif! Laget donerar också en vällinklocka som också kan 
användas till annat. Klockan hörs garanterat till Nedre 
Rundselet. 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Anders Selander, Jan Unemo, 
Kent Unemo (g), Lars Nyberg (g) 
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24-30 juli 1994 

Rekord på många sätt: 

- Värme så hög och tryckande att det blev besvärlig 
-  
- Fisk en masse (p g a fiskundersökningen) 

166 öringar, 32 harrar, 3 rödingar 
totalt 201 fiskar, 41,9 kg 

- Lågvatten med helt nya vadställen 
- Flera tidigare badkrukor sågs vid ett flertal tillfällen 

badande i ån 

Kanske därför var dagfisket inte särskilt givande, 
kvällarna bättre. Två kg-öringar; 1,228 i Långselet, 
gästen f.d. Greenpeace mm Lars Nyberg, E12 
uppströmsfiskad och en öring på 1,146 i Nedre 
Rundselet, Ander  
Största harr vägde 0,432. 

En remarkabel doublé,  som inte fullföljdes:  fredagkväll 

Efter en rejäl drillning började en s-t-o-r öring komma 
upp till ytan ett par gånger  
hängande utanför gapet. Vid håvkanten släppte 
plötsligt den stora öringen  och upp håvades en sargad 
(se bilden) 105 g-öring på 21 cm! Den stora är kvar, 
kanske lika snopen som fiskaren, dvs fråntagen bytet. 
Hilsen fra oss: 
 
Olov Fällefors, Jan Unemo, Anders Selander, Kent Unemo (g), Magnus 
Davidsson (g), Lars Nyberg (g) 
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29 juli  5 augusti 1995 

Sommarens värmebölja präglade veckan med 26-28o i 
 

Det varma vattnet präglade också fisket; enbart småfisk 
som röde sig märkbart. De större sökte svalka nedåt 
bottnarna till (?) Tack vare fiskundersökningen tog ändå 
upp rätt många fiskar, de stora är nogsamt lämnade till 
efterföljande lag. Framåt torsdag började mer normala 
vak synas. Största öring 0,480 kg. Flug-, tafs- och dylik 
bindning var dagarnas sysselsättning. Först framåt 
kvällen vågade vi oss ut till mygg & knott. En vecka gick 
snabbt, den var trivsam och avslappnande. 
Pristagare: 
1. Malda renhorn i amulett-halsband för träget 
badande, även i kallt vatten: Olov Fällefors. 
2. Ryska Tankbrigad Nords bragdmedalj i plåt för 
ständigt knytande till Rolf A. Lundin 
Hilsen till Absent Friends! 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Anders Selander, Rolf A. Lundin, 
Lars Ivarsson (g) 

 

 

18-26 juli 1996 

Efter 14 års bortovaro var det jättekul att komma 
tillbaks till Juktån. Fisket var hyfsat och vi åt ordentligt 
med både öring och harr. Ingen bjässe fångades men vi 
hade jättekul. 

En mäktig öring i Juktådalen 
vaden verkligt försiktige generalen 
när vi honom invitera 
att med oss dinera 

 

Juktare nescesse est! 

Peter Nordlander, Sverker Nordlander, Arne Nordlander 
Anders Selander, Sten Strömberg, Roland Str--berg 
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19-26 juli 1997 

Ännu en het juktåvecka! 25-talet värmegrader och i 
stort sett vindstilla varje dag, Puhh! Ingen orkade riktigt 
dagfiske, mera bad i +20o  juktåvatten. Paradoxala 
exilskåningen glömde matsäcken för lockande 
Dikselevak. Vännäsby-borna dök i böljan och sprutade 
radar i kabyssen. Ekonomi-professorn snålade in på 
tafskontot genom att geschwindt knyta egna. Allt som 
oftast sågs krokomsbon skölja klädesplagg i ån och kalla 
det för tvättning. 
Fisket? Jo rätt bra, åtminstone per fiskad timme. Fina 
matfiskar 3-5 hg med toppnoteringen 1,226 kg på 

Dessutom en öring på 0,861 på E12 vid Dikselet. 
många minkar på G. Vi dök alla i vattnet för 

att jaga dem (?) 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Anders Selander, Rolf A. Lundin, Jesper 
Witzell 

 

1-8 augusti 1998 

 
Två juktåsuktande åkroksfantaster utgjorde hala laget. 
Öppnade med 6 och 8 hg-  
Rolf var ihärdigast, tredje fisken kom först efter 9 
timmars ytterligare fiske, dock  den store är kvar. 
Tacka oss för det! 
Vattenståndet ca 40 cm för högt och åkte jo-jo under 
veckan. Från fredag sjunker det. 
Hela sträckan fiskad utom Laxaggorna och Viddaselet, 
det ni! 
Episod: Vid dagsbesök till Rastisel, efter träff med 
Linders och hund och dessutom till Pratt&Whitney-
gräsklipparens ljud (!) därstädes tog vi en fikapaus långt 
ned i Rasteselet. Solen gassar, det är vindstilla, endast 
en liten strömlinje i långsamflytande vattnet efter en 
liten udde. Vi diskuterar flugor som draggar med tafsen 
och gör testet  offrar en E12:a som ensam sprättes 
ned i vattnet, ett par meter ut från stranden. Flugan 
gungar långsamt och högflytande nedströms  DÅ! En 
stor fiskmun kommer upp och slukar flugan, plums och 
vakring  några meter framför våra fötter på ca 1 meter 
djupt vatten. Och öringen den var stor, vi lovar! 
I övrig, jo vi fick fisk, inte så många stora, men 
underhållande. Det blev rökning på fredag. Nymfande 
fisk, nästan inga torrflugevak. Dikseleluspen på 
kvällarna. Känns nästan vemodigt att lämna stugan och 
ytterdörrfönstrets klirr. 

Anders Selander, Rolf A. Lundin 
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6-14 augusti 1999 

Lågvatten, kallvatten och storfisk  veckans tema! 
Sparsamt med vak på dagtid  men på nätterna! 
Dikseleluspens alla (?) öringar hade vakbonanza vid 24-
tiden i köldgrader och mörker. 
Veckan började med återförening av ett näst intill mat- 
och flugfiskelag. 

 sök själva!) 
En öring på 1,992 kg togs på tisdagen i Tallåsselet på 
torrfluga, Grönlunds Nattslända, i översta delen av 
selet utanför Skalmabäckens inlopp. Fiskare Anders 
Selander fick inte vara veckomästare länge: gästen Kent 
Kristoffersson tog på onsdag en öring på Dikseleluspen 
kl 23:30. Den slog till på en Streaking Caddis. Vågen, 
den elektroniska slog över/av vid 2000 g, men med 
fjädervågars genomsnitt blev det 2,1 kg! Kents tur 
straffade sig fredag den 13:e då han slet ut ett ledband 
i foten.  
I övrig var det en av de bättre veckorna  trots kylan. 
Inge mygg inne. En mink lurades i fällan. Kraniet därav 
är nu införlivat i samlingarna. 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Anders Selander, Jan Unemo, 
Rolf A. Lundin, Kent Kristoffersson (g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Från gästböcker, Juktån  Anders Selander fiskelag Sida 13 av 30 
 

29 juli  5 augusti 2000  
 
Ännu en tropikvecka i Juktån för laget. Torrt, hett och 
badvatten. Ån sjönk hela vecka, ca 20 cm. Åskan kom 
och gick torsdag och fredag så vi fick några skurar. Vi 
fick också: 

- Många fiskar, de flesta av moderata storlekar. 
Toppnoteringen 8,5 hg öring (Rolf) och 44 cm harr 
(Anders). Harren var f.ö. tubmärkt i år 

- Igång Hagnerska vattenledningssystemet med 
hjälp av Jannes pump 

- En mink i fälla vid båthuset i Stugselet 
- Svettas ordentligt med och utan bastu 
- Goda vita viner till kulinariskt anrättade måltider 
- En klocka färre (tappad i Åkroken) en Casio med 

bland annat höjdmätare, så i slutet av veckan fick 
vi mäta höjden på en höft. 

- Låna Gustav Larssons elström för att ladda ackarna 
i datorn. 

Notabelt är att vi under veckan nästan inte såg några 
rejäla vak. Vi har aldrig (sedan 1978)  här sett så få 
ytätande fiskar. Men de gick att lura upp med 
blindfiske. För få insekter? 
Vi har haft många s-t-o-r-a fiskar på krokarna, ca 10 i 

med saknad till kommande fiskelag. 
  

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Jan Unemo, Anders Selander,  
Rolf A. Lundin 

 

 

 

 

 

 

  



 
Från gästböcker, Juktån  Anders Selander fiskelag Sida 14 av 30 
 

28 juli  4 augusti 2001 

Illustra fiskesällskapet Fällefors (förstärkt) 
Högt vatten som sjönk ca 3 dm under veckan. Kall vind, 
hård, byig nordväst, ing (!?) vak i 6 dagar. Fisken gick till 
botten med problemet och blev snäckätare. Mycket 
svårfiskat och mest småfisk. Regnskurar. 
Nåja, proffsiga fiskare fångade faktiskt 
85 st fiskar, varav 50 öring, den största 1,026 kg (RL) 
största harr 0,615 (RL) dessutom 3 minkar i fällorna 
som fungerar! 

-Bastun har fått en ny lave och enehandtag. Den 
nyttjades. 
- Halvtama bergfinken ville in och jaga mygg 
- Myggmedlet Sterminio funkar perfekt. Bergfinken 
svalt. 
- Kosttillskottet Hákarl (isländsk rutten haj i bit) gjorde 
karlar av pojkarna. 

cm harr i 
Stugselet och drillades i nästan 10 minuter! Vittne Leif. 
4 sargade fiskar fångades i Stugselet och Omöjliga 
Stället. 
Fredagens avslutande fiske gav dock hopp om fiskliv i 
vattnen. Vakande fisk, huggande fisk, mygg  
Alles in Ordnung! 

Anders Karlsson  BSA, Birger Nordfjell FBI, Olov Fällefors HSB, 
Leif Tjärnqvist GMC, Anders Selander RR, Rolf A. Lundin -PKK 
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3-10 augusti 2002 

 
Värmebölja igen (5:e året av tio har vi prickat 

 
Kvälls- 
halvkilot, varav några fina harrar. Leif tog den största. 
Totalt 187 fiskar. 
Största öring 1,406 tagen på streamer i Braforsen, 
största harr 0,855 på streamer i Dikselet. 
Största fisk  igen! Togs av Rolf A. Lundin, PhD, 
Professor, Dean. Vid fångstplatsen visade fjädervågen 
1,5 kg men elektronisk kontroll gav mer exakt besked, 
sorry!  
Värmen gjorde det möjligt att sitta i forsen och fiska. 
Vattentempen +17-18o 
en bekväm ligga-och-sola-plats.  
En mink togs i fällan. Tyvärr har vi sett många spår från 
Viddaselet och hela vägen upp till Dikselet. Ett par fällor 
i Svartselet vore inte fel. 
Tyko, den store, matades med tubmärkt (ÅF  märkt av 
G Blomquist 3 juli)) harr, fångad i Stugforsen av Anders  
9 aug. Harren,  litet vinglig efter återutsättning blev 
anfallen av Tyko storöringen. En grann syn som besågs 
från land.  
Om ni fångar Tyko, kolla i magen (fiskens alltså) om 
märke 0563 finns. Bra flugtips? 
Nästan ingen mygg  utom i N. Svartselet förstås. 
Svalornas första kull fick luft under vingarna. 
Fjällvråken jagar bakom Dikseleluspen. Och se upp för 
en ung ren som travar omkring. 

! PKK (Pannkakskungen) regerar 
fortfarande och även till pytten serverades gott vin 
(BIN555) 
VARMA hälsningar från  
PKK  pannkakskungen RL 
555  vin- och lokkännaren LT 
HSB  han som bestämmer OF 
TCB  two coloured body AS 

Rolf A. Lundin, Leif Tjärnqvist, Olov Fällefors, Anders Selander 
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19-25 juli 2003 

VARMT!!! För 8:e året av de 11 senaste i värmebölja! 
Svalkande bad och skuggande stugaktiviteter dagtid. 
Givande fiske kvällar och nätter. Få vak, men många 

med en 1054-grammare från Rismyraggorna. F.ö. fick 
vid 10 st öringar och 2 harrar över halvkilot. 
Totalt 210 fiskar  
var godis. 
Och nu sitter man här och skriver,  lördagsmorgonens 
stök slamrar, och en härlig Juktåvecka kan läggas i 
minnesarkivet: 

- Trallar med snoa av Bröderna Lindqvist 
- Det ena vinet mer superbt än det andra 
- Katalansk köttgryta à la Gunilla S. 
- Röken renoverad och sprängfylld med fisk,  

godis igen! 
- Årets nyponsoppe-orgie och lunchgröts-kalas  

helt klimpfri 
- Åska i stort sett varje kväll, korta skurar, men trots 

det relativt konstant, låg vattennivå. 
- Alla åns fiskesträckor besökta utom Dikseleforsen 
- Tomt hos Larssons, bara en tjäderhöna vid 

brotrappan 
- Totalt EN ny historia, resten re-  

 
Tiden går inte  den kommer! 

Olov Fällefors (mygg-mygg), Leif  Tjärnqvist (bien crue),  
Rolf K. Lundin (f.d. A), Anders Selander (veteran) 
Owe Svedjetorp (rookie) 
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31 juli  7 augusti 2004 

-

varmt, +28o i skuggan på gaveltermometern. 
Inget dagfiske  för varmt för att förflytta sig i branter 
och ris. Svala, sköna stugan  nu härligt uppgraderad  
var bebodd ända fram till kvällarna. 
Normalt vattenstånd, sjönk ca 10 cm under veckan. 
Sparsamt med vak, men skapligt fiskeresultat trots 
värmen (som förkortade effektiv fisketid). 89 fiskar på 
fyra personer, inte fy skam! 
Största harr: Olovs 0,958 på Nattsländepuppa vid Rep. 
Irland 
Största öring: Anders togen en 1,366 kg på 

resultat, yeasschh! 

dygn. Kul! Fast pannkakorna får anstå, men: 

Till nästa år igen 
kommer han vår gamle vän 
ty det har han lovat! 

- Bäverns plaskvak i Dikselet var för typiska för att 
uppfattas som storöring-vak. 

- Leifs fiskeresultat på Jukta-luspen blev en wobbler 
tagen med toppen av ett Daiwa-spö 

- Nyblivne veteranmedlemmen Olovs harr-bonanza 
vid Irland (5 harrar vara tre över 7 hg) blev för 
mycket för Olov-ponken. Han sov till 14:00 dan 
därpå. 

- Och någon vare lov för den nya duschen. 
Badkrukan Anders  värmde vatten och nötte hårt 
på duscheriet. 

- Nyvordne återfallsbesökaren Owe pustade tungt i 
värmen och sökte skugga i stugan. Vi fick äta hans 
sötsaker också 

 
Nya spisen imponerade, även om den nu inte fick 
hårdjobba den här veckan. 

Tack för i år! Vi möts igen! 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Anders Selander, Rolf A. Lundin,  
Owe Svedjetorp 
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30 juli  6 augusti 2005 

En händelserik vecka som startade med att vår PKK Rolf 
Lundin gifte sig med sin Laila i Viktoriakyrkan. Officiant 
var Gustav Larsson. En vacker lördag med härlig 
stämning. Efter vigselakten skyldrade övriga fiskelaget 
flugspö på kyrktrappan. Middagen i Härbärget var 
underbar  sex timmar njutbar samvaro med 
matupplevelser av hösta klass! 
Vi kanske i fortsättningen också ska ha vit skjorta med 
fluga till våra juktå-middagar? 
Den fräscha stugan fick under veckan uppleva 
matritualer som bara blir rikare och rikare (snart hinner 
vi väl inte fiska för alla ritualer, vilka i och för sig ofta 
innebär div. inmundiganden!) 
Vädret passade bra för fiske, dock. Stabilt, lågt 
vattenstånd hela veckan. Nya vadställen upptäcktes 

 
Fisket gav kvalitetsresultat. Fina fisken många gånger. 
11 fiskar över halvkilor. Totalet 115 fiskar, 88 öring, 27 
harr och 1 lake (!). Laken högg på en invevad Matuka-
streamer i Dikselet. (Vad är gränsen för en väggfisk-
lake?) 
Betydligt större fiskar kom också upp. Övre Pool gav 
ifrån sig en öring på 1,108 kg och dagen efter släppte 
Nedre Rundselet ifrån sig en grann öring 1,910 kg. Båda 
fångades av Anders S. (hans tredje och minsta 

 
Det blev korkarna 
till pannkakorna på torsdagen.  
Fiskröken rastades ordentligt med alla ollor välfyllda. 
En härlig syn och doft på fredagen. Men rökens 

för glödbädd och enris numera. 
Fiskelaget summerar ännu en härlig själsdialys-vecka. 
Snart har vi att fira sammanlagt två man-år i stugan. 

 

Ett fisklag som bor i Juktan 
bland öring och harr, 
tar längre och längre middag 
och sjunger med darr 
om fisken som tar sig en snabbrese-rutt 
till fiskarens fluga  och gör sen ett skutt! 

Rolf A. Lundin . PKK, nygift -  Olov Fällefors, ÖB  
Anders Selander, 3V  Owe Svedjetorp, rookie 
Leif Tjärnqvist, GM (grillmästare) 
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5-12 augusti 2006 

Fiskelag Fällefors fullbordade frenetiskt fantastisk 
fiskevecka. 

 och rekordlågt och dito varmt 
vatten: +18-20o i Stugforsen! Vi får nog lämna 
märkningstävlingen åt sidan. Inga fenklippningar heller 
i den värmen. 
Värmebölja? Nej det borde nog heta värmeblöja; vi 
blev så svettiga, att vi fick torka kläderna i ån. Och 
basta för att svalka av oss! 
Det hindrade inte att det blev några fiskar ändå, trots 
att vi fiskade ovanligt lite i år. 158 fiskar registrerade. 
Men antalet överskuggas hel t av STOR-ÖRINGEN som 
Rolf tog upp ur (stryckan uppströms) Åkroken! 3,1 kg 
som togs på den egenhändigt, och för uppgiften 

år sedan tappat en jättefisk på det stället, har Rolf 
atsen. Och 2006 

kom den! 
Vad vi förstått är det den näst största flugfångade 
öringen i klubbens historia. Men  hur mycket vägde 
den exakt? Det fick vi inte veta. Elektronik-vågen går ju 
bara till 2 kg. Och gamla hushållsvågen är borta. Så 
vikten blev ett genomsnitt av flera fjädervågar. 
Lågvattnet gav tillfällen till intressanta botten-
topografistudier och många nya vadställen. Riktmärket 

vattnet. Dagarna fick ägnas åt mat, gemenskap. Det 
kinesiska brännvinet fick dock blandad bedömning 
(Mianzhuda¤u). Produktprovningarna fick en renässans 
när Janne Unemo återkom efter några års flugbindning 
och redskapsinvesteringar.  

och hälsade på kvällarna. Renar längs vägen  se upp! 
Men  minken! Fem minkar sågs vid Dikselet samtidigt. 
Och massvis med spår i båda Svartselen. Minkjakt 
anbefalles! 
Förlorat: en vadarstav (teleskop-) i ett grönt läderkoger. 
Plats mellan Rismyraggorna och Nedre Laxaggan. 
Belöning: god fiskelycka och en glad Anders. 
Fisket kom igång något i slutet av veckan, då även 
några vakande fiskar sågs och togs. 
119 veckors samlade juktå-erfarenheter är nu slut. 
Nästa år firar vi nog 2 år tillsammans. 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Anders Selander,  Dan Selander,   
Owe Svedjetorp,  Jan Unemo, Uno Davidsson (g) 
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4-11 augusti 2007 

Lag Fällefors återknöt den varma kontakten med 
Juktån, återigen i högsommarvärme. 
Svettkoefficienten var genomgående hög, men 
diminuerades av återkommande åbad. Baden dock 
med risk för vacklande drunkningsolyckor; vem f-n 

 

Totalt 104 fiskar på 4,3 personer. 
- största öring 0,795 ur Dikseleluspen 
- största harr 0,742 ur Rismyraggorna 
Många småfiskar men ett antal av god storlek för 
fiskmiddag och rök. Rök gjorde också förhoppningar om 
storfisk, med abrupt och med fenkraft avslitna tafsar: 
- för Leif i Övre Laxaggorna 
- för Rolf i Tallåsselet 
- för Anders i Braforsstryckorna 

Pannkakor med  sylt och Captain Morgan-flavoured 
grädde aux PKK, naturligtvis med champagne. Perfekt! 

med; deras åka-kana-lek utför stugforsfallet, den 
barnsliga glädje de tycktes ha av de hissnande 
forsfärderna var en höjdare! 

En spötopp, en vadarstav, en fullmatad flugask, tidigare 
ansedda som förlorade, återfanns och återbördades till 
rättmätiga ägarna. 

Vinprovning vanlig verksamhet vid 
 

En stor grann rentjur vandra bak Svartselen och 
Dikselet (kanske ännu?) 

Tack för en härlig själsdialysvecka! 

Olov Fällefors, Anders Selander, Leif Tjärnqvist, Rolf A. Lundin,   
Owe Svedjetorp 
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2-8 augusti 2008 

Lag Fällefors med 15-31 år i Juktån kom med en 

sni  

Det var inte värmebölja i år (som det varit 11 av de 
senaste 15 årens Fällefors-
några regnskurar, men väldigt lågt vatten och varmt 
dito, så några märkningar och fenklippningar blir det 
inte tal om. 
Storfisken gick i de flesta fallen segrande ur ett antal väl 
omtalade strider. Erik var ofin nog att fånga en fin öring 
i Övre Laxaggorna. En Butcher våtfluga som 
upphängare gjorde susen. Erik nästan flög hem till 
stugan och vågen som dock grymt stannade på 1712 

 
Harrar i 8-9 hg-klassen togs i Viddaselstarmen och 
Rismyraggorna. Totalt togs 188 fiskar, de flest i 25-30 
cm klassen med CR som påföljd. Dock blev en fin 
rökning resultatet på fredag. 
Djurlivet: Minkar överallt! Lämlar, ugglor och falk. Och 

dansflugorna med röda ben. 

Tack för i år . Vi ses! 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Anders Selander, Rolf A. Lundin,  
Owe Svedjetorp, Erik Leander 
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1-8 augusti 2009 

Förväntningarna var nedskruvade inför årets 
juktåvecka. Meteorologerna yr-ade om regn mest hela 
veckan, så förstärkt klädsel var rekommenderad. Ån var 
hög fick vi höra och kunde själva se. Men, efter hand, 
möjligen på grund av vår ankomst, kom det för oss 
vanliga högsommarvädret igång. Varmt, varmt, varmt! 
Först också fuktigt. Några regnskurar svalkade något. 
Veckans andra halvled blev het och torr. Ån sjönk ett 
par dm och är nu normal. 
Transpirationsfaktorn låg på konstant hög nivå. 
Dagsfisket förskjöts till sena kvällar. Bastun fick göra 
upprepad tjänst, och kamratandan fick då tillfälligtvis 
en fräschare arom. Somliga asketer forskade fysiskt i 
fiskens livsmiljö, återkommande och även nattetid. 
Andra, med mänskligare uppfattning om vatten-
temperatur, åtnjöt då pumpduscharnas renande 
verkan. 
Fisket gav i stort sett smått. Få vak och fiskens 

fisk fortsatte dock  och si! DÅ, på tisdag, slog PKK, 
Pannkakskungen Rolf, till igen! Han luskade ut 
whereabouts och anfallstaktik och fångade då en 2,4 kg 
tung öring ur inloppet till Tallåsselet. Den tidigiare 

för den granna öringhonan. Tiden var strax före 
midnatt och Rolfs andra väggfisk gravades och avåts 
festerligt två dygn därefter. Bl.a. till valda toner ur 
klubbpärm och snapsvisekortlek. 
Enda fiskar över halvkilor därutöver blev två granna 
harrar ur Dikseleluspen och Rastesel.  
Matkvoterna inklusive kvalitet, mäångd, själva 
intagandet och ty åtföljande lösningar av 
världsproblem gjorde fiskekvoterna minskande. 

Gud (eller någon annan med makt) förbjude förresten 
att någon försöker korta ned fiskeveckorna! Hela 
veckan behövs för att komm ur vardagstakten och in i 
själsdialysens helande tillstånd. En kortare period skulle 
få ankomsttillståndet att kollidera med avreseplaner 
och skapa stressfiske. Se hellre till att fiskelagen fylls 
och att sommartiderna utvidgas. Att komplettera 
fiskelag är en självklarhet. 

För årets fiskevecka noterades också: 
- avsaknad av fågelliv. Tyvär var skrak ett undantag 
- få andra djur synliga. En mink och en hare var 
undantagen 
- Och var kom alla trollsländorna ifrån? En ny (?) 
bekantskap i dalen? 
- Myggen var periodare 

 

Veckan avslutades med 
- en tidigare hemrest 

- tre finalnattsfiskare in-i-det-sista hoppandes på att 
konkurrera ut PKK (och särskilt han själv med sig själv) 
- en var flugfiskeinstruktör för Robertsfors Kyrkokör vid 
Njallis-udden vid Överst-Juktan. 

Kroknande spön och spända linor önskar vi er. Hälsning 
också till absent friends! 

Olov Fällefors (alltid nybadad), Rolf A. Lundin (alltid med streamer), 
Erik Leander (alltid med ett leende), Anders Selander (alltid först 
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31 juli  7 augusti 2010 

Väderprognoserna lovade regn alla dagar, men 
verkligheten blev --- sol, varmt, sjunkande vatten (som 
vanligt för oss!) Några små regnskurar behagade vattna 
gräslöken på sena nätterna och under middagsmaten. 
Tiderna vid middagar, bruncher, för- och efter-
beredelser blev nog längre än tiderna vid fiskevattnet. 
Först sena kvällar fick fisken i ån passa sig. 
Få vak, men rätt många fiskar fångades (totalt 171). De 
flesta dock av blygsam storlek. Bäst lyckades den ny f.d. 
rookien Erik med en Diksele-öring på 1004 g och PKK-
Rolf fick största harren, 746 g. 
Nya tider, förändrad natur. Ett rådjur sågs bakom 
Dikseletarmen. Och grundet överst i Nedre Rundselet 
verkar ha ambitionen att bli en liten ö. 
Värdshuset Juktåstugan har åter fårtt bli kulinariskt 
berikat en masse: Lammgryta, Grillad oxfilé, Truit  
crème aux Fällis, PKK-pancakes w. Yoko Ono och de 
långa bruncherna med fiberhavregrynsgröt ej att 
förglömma. 
Juktåvisan, Service Pack 2, har nu implementerats i 
programmet (och Juktå-pärmen) En pastisch i fem 
akter. 
Vår skapare lär ha adderat ett stort antal dagar till vår 
jordiska budget tack vare våra vederkvickande 
fiskedagar vid ån. 
Pannkakskungen och nestorn i gängen, Rolf, håller 
formen (och oss ungdomar i still förundran) genom 
joggingturer varannan dag. Vändpunkter Viktoria-
kyrkan, Rastisel, Viddaselet!!! 
Och nästa år hoppas vi få fungerande bastu och flera 
myggfönster. 
Au revoir Juktån! 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Rolf A. Lundin, Anders Selander, 
Erik Leander 
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9-16 juli 2011 

Värmebölja igen, som slog tillbaka med kylig NV på 
onsdag-torsdag, men sedan, på fredag, kom 
sommarvärmen tillbaka. Vattnet var lågt och här och 
var dekorerat med temporära runda vågor  vakringar!  
 
Kanske berodde det på besöket i Högmässan i 
Viktoriakyrkan under kyrkhelgen. Vi välsignades i vart 
fall av relativt god fiskelycka. Fler än 200 fiskar fördelat 
på fem fiskare! Fyra av oss fick kilofiskar. 
Två harrar över kilot, öringar på 1,1 och 1,6 och  som 
kronan på verket: Erik Leanders första väggfisk! En 
öring på 2,6 kg ur Nedre Svartselet, under fiske från 
båt. Strax innan håvningen lindade öringen tafsen runt 
båtens ankarlina! Men alerte ynglingen Erik lyckades 
där håva den granna öringhannen! 
 
Lämlar och råttor en masse! Grönsaker i källaren bör 
undvikas. Mössen får bara kalas. 

sedd vid Rismyren.  
Bastun, röken och grillen har motionerats. 

 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Rolf A. Lundin, Anders Selander,  
Erik Leander 
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4-11 augusti 2012 

Laget Fällefors lockade åter igen sol och vackert väder, 
dystrare väderprognoser till trots. Sol och uppehåll alla 
dagar! Enda regnet kom lägligt under tiden för en 
kvällsmiddag i stugan. 
Juktån erbjöd normalt, något sjunkande vattenstånd. 
Månne kanske detta sjunkande p.g.a. de 206 fiskar som 
togs därur? (Nåja, de allra flesta fiskarna blev 
återutsatta, så vattenståndet hölls av detta någorlunda 
intakt). 

Pannkakskungen, PKK Rolf, tog sin vana trogen en stor 
öring ur Åkrokens vatten. 1,732 kg, så en tredje 
väggfisk-notering blev det inte. 

Sommarens första köldnätter dämpade 
myggattackerna något. Attackerade gjorde däremot 
den tjuvaktiga mink, som fräckt stal en nyfångad harr 
från Olov och en öring från Erik vid Dikseleluspens 
lägereld! 

Stugbåten har fått en face-lift. Ny bakre årtull och 
-rump- - och fiske-

position. Stugan har också begåvats med en 
flugbindarbänk vid gavelfönstret  tack Olov! 

Vi uppskattar de (tidigare) gånger då vi sluppit se 
slarvigt nedskräp, skitiga grillgaller, spinnlina med 
åtföljande panther-  

Ren, räv, mink och fiskgjuse rapporteras också. 
Kraftledningsgatorna rensades från slu av snabba röjare 
i veckan. Bastun användes flitigt under veckan, även på 
nätterna. Röken fick stå oanvnd i år (för första gången 
på 35 år för A:s del!) 

Glada tillrop från 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Jan Unemo, Anders Selander, 
Erik Leander, Rolf A. Lundin, Daniel Nordgren (wannabe) 
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3  9 augusti 2013 

Veckan  som vanligt för oss  vacker väder, stabilt, 
något lågt, vattenstånd. De tidigare väderprognoserna 
till trots. 
Fisket var givande varannan dag. Mörkerfisket speciellt 
på Dikseleluspen var givande. 190 fiskar totalt, varav 4 
öringar och en harr över kilot. Leifs 1,452-öring från 
Dikseleluspen var störst. Den högg på en haröre-nymf 
med en annan likadan nymf också i mungipan. Den 
tappade Leif ca. 20 minuter tidigare!!! Huggvillig öring 
alltså.  
Sjömansbiff, Öring på Janne-vis, 3 gravade öringar, PKK-
pannkaka (x2!), Murikka-pytt m.m. och diverse drycker 
fördröjde fiskandet rätt ordentligt. 
42 dagars längre liv, om man får tro tavlan i 
köksfönstret  det kan vi se fram emot. Tack vare en så 
härlig vecka, socialt, naturmässigt, fiskemässigt, 
gastronomiskt kan vi nog dubbla den 
livslängdsökningen för oss: 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Jan Unemo,  
Erik Leander, Rolf A. Lundin, Anders Selander 
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5-12 juli 2014 

vårt lag värmebölja  oavsett vecka? Nu igen uppåt 
+31o i skuggan och +40 o i solväggen. Alla dagar över 
+25 o ! Bara en uppfriskande, kort men intensiv åskskur 
rensade luften, men snart var det som vanligt, hett 
igen. Ån var ganska konstant låg, men fisk vakade och 
lockade till fiske och bad (med och utan kläder) 

Vår mathållning skulle säkert ge bra poäng i the White 
Guide. Viltgryta, grillafton, pannbiffar, öringpanna, 
pannkakor med champagne förståss, och  naturligtvis 
gravad juktå-öring m.tbh. till angenäm styrka och smak. 

Fisket gav över 160 fiskar, mest öring. Tre kilofiskar, 
den största 1,234 öring ur Bassängen vid gamla 
kyrkbrofästet. Minst 4 tafsar tappades till stor fisk. 
Bland annat kryssar en stor öring i Stugselet. 

Några noteringar: 
- Björnskit, någorlunda färsk, vid Åkroken, nära vägen 
- Bävern är aktiv i Nedre Rundselet 
- Inga minkar i fällorna, men aktiva i Dikselet 
- Fisketillsyn med uppskattad fiskeservice genomförd 
- Ny och bättre placering av vattenintaget garanterade 
tillgång till slangvatten hela veckan. 
- Stugbåtens årtullar är lagade 
- En komet (ev. rymdskrot) sågs med eldsvans fräsa ned 
norrut i dagsljus! 
- Grillningen fungerade bättre över björk-kol i 
eldstaden vid stugan än i gasolgrillen 
- Saknas: ytterligare stort myggfönster till stugan. 

Vill ni veta när sommaren kommer till Juktån  fråga då 
när lag Fällefors tänker komma dit! 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Rolf A. Lundin, Anders Selander, 
Erik Leander,  Jan Unemo, Kent Unemo (g) 
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1-8 augusti 2015 

Hele Hovet*) Stormar . . . förväntansfulla, optimistiska, 
självsäkra ut första dagen för att fånga stooor fisk. Efter 
ett par dagars ivrigt spöviftande stillades stormen efter 
synnerligen magra resultat. Till slut övergick resultaten 
till att räkna hugg och stigningar. 

harr på 990 g i Nedre Rundselet. En superpuppa gjorde 

Jämtlands Sportfiskeklubb) Olle Edlund. På samma 
ställe som stora harren och med likadan fluga. 
Litet regn första dagarna störde inte speciellt. Några 
riktigt fina dagar, lagom (!) varmt men magert med 
kläckningar och vak. Ån gick hög men har sjunkit 3 à 4 
dm under veckan. 

 
Vi kan ju inte BARA leva på pannkakor och champagne! 

 

*) 
Överståthållaren Olov Fällefors, Hovnarren Jan Unemo, 
Biståndshandläggaren Anders Selander, Grillprinsen Leif Tjärnqvist, 
Lillprinsen Erik Leander, PKK Pannkakskungen Rolf A. Lundin, 
Särskilda sändebudet Olle Edlund (g) 
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30 juli  6 augusti 2016 

-
nummer från 1988 den här gången. Vederbörligen 
vederkvickta dessutom. Laget med erfarenhet  totalt 
165 man-juktåveckor eller 3 år och 2 månader. 
Många fiskar blev det, men massvis med småöring, en 
grund för kommande storfisk (eller har vi bara odlat 
småfisk med vår C&R ?) 
I alla fall noterade vi 154 fiskar (varav 26 harr) med ett 
par notabla storleksundantag. 
- Anders med en 2,77 kg öring ur Dikseleluspen 
(väggfisk #4) och en 1,4 kg ur Övre Pool. 
- Leif med en 1,5 kg öring ur Dikseleluspen.Övrigt: 
- Erik simmade med kläder på. Olov som vanligt, 
frivilligt, regelbundet och utan kläder. 
- Minkfällor utsatta och kontrollerade. En mink 
fångades i Dasshöljefällan. 
- Medhavd klotgrill gjorde bästa resultatet. Murikkan 
fick oxo tjänstgöra. Pannkakor & champagne på 
torsdagar som sig bör. 
- Lite regn i stort sett varje dag. Mest som lokala skurar, 
ibland häftiga. Detta blandat med solgass och värme så 
kläderna blev våta, ömsom utifrån, ömsom inifrån, 
stundtals bådadera. 
- Vattenståndet fortfarande mycket lågt. 
- Vi lämnar kvar ett danskt serum mot fisklöshet att 
intas som/i järn.Glada hälsningar till efterföljande! 

Olov Fällefors, Leif Tjärnqvist, Erik Leander, Anders Selander, 
Rolf A. Lundin, Jan Unemo, Kent Unemo (g) 
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TILLÄGG 
Extra visiter Anders Selander 

 

1-3 september 1978 

De sista entusiasterna, alla återbesökare för 
sommaren, gjorde ett tappert försök  att slå 
klubbrekordet för öring. Den gångna veckans häftiga 
regn hade medfört högvatten och nya regn gjorde inte 
saken bättre  vi bestämde följaktligen att öringen i 
fråga får stå på tillväxt till nästa år. Ev. återstående 
septemberbesökare bör alltså lämna den i fred. 

Sture Hedberg, Göran Blomquist, Anders Selander 

 

29-30 juni 1979 

ändock: 4 öringar (största 4,5 hg), 9 harrar på tre spön 
en e.m och en natt. Alla harrarna tog Europea12 i 
översta delen av Övre Svartselet. 
OBS! en mycket stor öring sågs torrflugevaka häftigt 
utanför båtplatsen vid Dikseleluspen. Den som lyckas 

 

Anders Selander, Lena Selander (g), Leif Ådén (g), Alf Forsblom (g) 

 

28-31 augusti 1980 

sågs, kanske hade dessa fiskat? En Europea12 bort-
opererades ur Gunnars överläpp. Nu vet han hur fisken 
känner det. 

Peder Nyqvist, Gunnar Elback, Per Erik Risberg, Anders Selander, 
Leif Edström (g) 

 

28-30 augusti 1982 

En extra Juktå-weekend fick avsluta säsongen. Fisket 
var trögt trots skapligt vbäder och stabilt (lågt) 
vattenstånd. En medförd källarmästare satte piff på de 
mörka kvällarna. 

Peder Nyqvist, Olov Fällefors, Anders Selander, Björn von Essen (g) 

 

 

 

 

24-26 juni 1983 

Gäster på midsommarbröllop (Gunilla Larsson) i 
Viktoriakyrkan. Dessutom första gången familjen fick se 
Juktån. 
Kallt midsommarafton och nästan obefintligt insektsliv. 
Fiskeresultatet blev minsta tänkbara: 1 fisk! Resten 
överlåts åt sommarens fiskelag att ta hand om. 

Familjen Selander: Anders, Gunilla, Lena, Kristina 

 

 


