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Skaldekonst i klubbstugan Juktån 
2 - Verser ur Gästboken 1975-2014 

 

Inte vinter, inte sommar, inte heller vår 
men grönska anas likväl i risigt videsnår 
Nå’t fiske ej bedrivits i Juktåns vilda vatten 
Ty målning var parollen, och det tog dag som natten 
(1975) 
_______________  

Den röding som gått i Juktån bland öring o harr, 
den sätter ej mer på fiskerev darr, 
via den Lawinska flugan, 
den hamnat på väggen i stugan 
(1975) 

_______________  

Ett ungdomligt lag med splitcanespön 
och flugor i hatten 
kom till Juktån i juli och fiskade uppströms 
och nedströms om natten 
Men mot slutet av veckan vi ångrade trots att 
vi se lokatten 
att vi inte fiskat mera om dagen  
och ”går över ån efter vatten”! 
(1975) 

_______________  

Hör o Svea hur veckan var 
var fisken vakar och vad dom tar 

Arne från Poseidon fisken tog 
ur Svartselets djup stor öring drog 

Red Quill bästa torrflugan var 
få fiskar blev efter Sverker kvar 

Rekordfångst vi trots blåst och kyla fått 
fast knappt något vak syntes för vår blick 

Enkom för att harren sätta dit 
agnade Peter med Hardie’s Favourite 

Nästan till fiskligans topp 
har nu Blenda seglat opp 
(1975) 

 

I fjällvärdsnatur vid ett brusande fall 
där ligger en stuga vid strand 
och risiga snår och förtvinande tall 
ger intryck av karghetens land. 

Men glöm ej att skönhet är mångtydigt ord 
som präglas av människans sinn 
en skönhet jag finner vid vänskapens bord 
just här i vår stugas krypin. 
(1975) 
_______________  

Förra veckans svåra regn 
gjorde fisket svårt ohägn 
harr och öring vek från strömmen 
vi fick fiska dem i drömmen. 

Dock Per-Erik rädda’ äran 
fisken hög i ren förfäran 

Sommar’ns värme se’n vi fick 
öringen vid vassen gick 
och med Tores hjälp vi sedan 
kunde röka före freda’n 
(1975) 
_______________  

I Juktån man har allt bra sköna dagar 
man njuter och gör vad man själv behagar 
Ett gudomligt väder och alls ingen mygg 
ej fiske i dager då öring för skygg 

En kväll ut på luspen med öring och harr 
gav skönhet åt blicken och nerven en darr 
fast Svartselets storfisk tog tafsen och gick 
han först lite’ halvilsk gav Olle en blick. 
(1975) 
_______________  
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Störd ro sista natten: 

Det knakar och brakar och rister i stugan 
från småfolk kan bortses helt liksom frugan 
och tankarna går liksom hän bort mot trollen 
- men Martin han skakar på huvu’t åt fjollen. 

Och visst är det sant att hösten är inne 
men åren för med sig ett öppet sinne 
Dock nog nu om troll och tack torra fluga 
som skänkt så’na stunder kring klubbens stuga 
(1975) 
_______________  

Tidens flykt kan ingen hindra 
redan fyra år förflutit sedan sist 
med förväntningar så trinda 
vi kom till Juktåstugans förstukvist 

Otroligt vad stugan vunnit på sin nya fräschör 
heder åt dess hantverkare och dess organisatör 
av frihet väntade vi oss mycket, ja under 
enligt vad ryktet oss förtäljt, det blev trivsamma stunder 

Men med fångster blev det knalt 
Men vad gjorde väl det, då trivselfaktorns var så fin 
vi delade systerligt och broderligt båd’ bröd och vin 
(1975) 
_______________  

Ett minne att vårda blev tiden vid Juktan 
fast en fiskesugen fick leva i tuktan 
ty harren behövde ej leva i fruktan 
han gjorde rätt ostörd sitt vak och krumbukt han 
Av Martin vi hölls i förmaning och tuktan 
han höll magen i fyllnad och tungan i fuktan 

och Rudolf var den som för  fick fruktan 
Därför är det med saknad vi skils ifrån Juktan. 
(1976) 
_______________  

 

 

 
Melodi: ”Du får ta min gamla svärmor …” 

Juktåns forsar blir allt mindre dag för dag 
Solen skiner uppå varje fiskelag 
och i vattnet trives fisken 
men i köket staplas disken 
för att äta bör man göra förr’n man dör. 
(1976) 
_______________  

Vi fiskade dag, vi fiskade natt 
i forsar, stryckor och sel 
men bara småfisk på flugan satt 
och vi undrade vad som var fel. 

Men vi kämpade vidare utan resultat 
provade alla flugor i vår ask 
men ingen fisk vi fick på våra fat 
så på torsdag beslöts om avfärd rask 

Vi får nu gå i fiskedrömmar 
ytterligare ett år 
om den jättefisk i Juktåns strömmar 
som vi då kanske får. 
(1976) 
_______________  

Vi som kom med, så att säga som ”drag” 
kan väl också få snickra ett slag – 

Jo – så här var de att gubben me båt, 
spö samt fluga torr eller våt 
tänkte att kanske öringen lura 
medan vi andra satt här och kura 

Gossen så ivrigt vid fönstret hörs gasta 
”Titta en gubbe – men inte min farsa! 
Ut vi rusa i nattsärk o stirre’ 
 
Där neri bäcken drar ”Gubben” en firre 
lång som ett nödår och minst ett par kilo 
man borde ha puffra ifrån sjätte Milo. 

Raskt nu de komma mot stranden med båten 
uppå bar gärning tas tjuven med gråten 
nästan i halsen o ’valsar en nit’ 
- dä va ju bara e littar Stenbit - ! 
(1976) 
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Nubbevisa 
Melodi: ”Uti det fagra Skånelann…” 

Uti vårt fagra Juktålann 
Där finns det både harr och lann 
Där finns det gott om pågar, som fiskar så gott dom kan 
 
Pling, plotta, plotta, pling, pling, pling 
En nubbe till gör ingenting 
Pling, plotta, plotta, pling, pling plotta pling 
Sån jädrans tur att Juktån finns fallera 
Mannfolk som kvinns fallera 
Mår där som en prins 
(1976) 

_______________  

Fredag kväll: 
Inga gardiner, tänka sej 
Utbrast frugan och tittade på mej 
- och forsens högljudda brus 
hur kan man sova i detta hus? 

Lördag kväll: 
Nyfångad fisk, så underbart 
och vattnet – hur kan det va’ så klart 
Och örnen vid skogens kan 
man tror knappt att det är sant! 

Söndag middag: 
Måste vi verkligen åka nu? 
Hördes från min son och från min fru 
Säg på jobbet att sjuk blev din faster! 
sade två nya juktåfantaster. 
(1976) 

_______________  

 

Crescent trea åtta femma 
blivit Juktåns röda blemma 
Fan, sa selets största fisk 
nu kan simmas utan risk 

Äntligt syns var fiskar’n vistas 
aldrig mer skall fiskkäft ristas 
utav falska flugors mara 
som för alla var en fara 

Nu vi stannar i det våta 
- det för DOM blir tjänlig gåta 
(1977) 

_______________  

Du öring i Juktåns sel och strömmar 
du gav oss inte ens hopp eller drömma 
Vattenstånd och temperatur du hade på din sida 
Vi fick aldrig chansen att med dig strida 

Vi provade allt vi hade i vår ask 
men det hade nog inte ens gått med mask 
Men du öring, var inte allt för säker 
nästa år vi flugor i strömmen åter vräker 

Med nya flugor som bundsförvant 
hoppas vi slippa torrproviant. 
(1977) 

_______________  

För Lennart, Joakim, Per-Erik och Fred 
var fisken i början inte beredd 
men snart började solen skina o värma 
och insekter utöver vattnet svärma 
Det började hoppa och vaka med ens 
och fisk och fiskare blev överens 
 
Så måste då Lennart och Joakim fara 
lämnade på onsdag vår lilla skara 
men nu var flugan av fisken väl sedd 
så därför stannade Per-Erik och Fred 
(1977) 

_______________  

Trenne gäster kom på besök 
först Jack, sedan Roland och Jan 
men fisken gäckade deras försök 
räddningen blev proviant ifrån sta’n 
(1977) 
_______________  
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Det gäng som denna vecka i stugan bodde 
ihärdigt och efter fisken i forsen rodde 
Men vinden den ven 
fast solen den sken 
så fisken djupt nere i vattnet trodde 
att ytan från fiskare var ren 
(1977) 
 
Anm.:  fisken trodde säkert fel -  sista dagen för laget 
tog Sverker Nordlander rekordfisken ur Stugselet i Juktån: 3,7 kg 
(och samma natt på samma ställe, med samma fluga dessutom  
öringar på 1,3 kg och 1,6 kg) 
_______________  

En veckas regn och högt vatten 
med fiske både på dagen o natten 
gav inte alls vad vi velat tro 
när vi till Juktån for för att bo 

Tusen kast båd’ fram och bak 
på varje litet ynkligt vak 
i lusp, stryckor och sel 
vi måste ha gjort fel 

Ty i varje liten ström 
var Sverkers fiskar i vår dröm 
Nästa år vi är nog här ändå 
då har vi glömt att fiskarna var få. 
(1977) 
_______________  

I Västerbottens lappmark i fiskarkoja röd 
här sitter rester av ett gäng med eldig fiskarglöd 
vi skaffat oss vår bärgning ur selen och ur ström 
som våra hustrur anrättat. Dom skall ha stort beröm 

För vårt Juktåvatten har bjudit oss ett liv förutan press 
en avkoppling helt främmande från arbete och stress 
Sen minst 20 år vi nyttjat den, vår längtans fiskemål 
och än kan gubbarna på stora fiskar taga kål!  

(1977) 

 

 

Melodi: ”Petter Jönssons amerikaresa” 
(utläres vid förfrågan) 

När fiskelaget om lilla snapsglaset fattar 
går Harr och Öring omkring i selen och skrattar 
Men när som linorna över lusparna flyger 
de kloka djuren sig ned i djuphöljan smyger. 
(1977) 

_______________  

 

I Juktån en vecka vi var 
och överallt vi fisk sökte fånga 
men flertalet fiskar är kvar 
för på oss de verkade vrånga 

På morgon vi vakna i kylskåp 
och kände iskallt drag vid tån 
och sen så börja fiskeknåp 
- då visste vi att detta var Juktån 

I samlad tropp vi cirkla varje brasa 
och huttra’ i varenda liten trasa. 
(1977) 

_______________  

Fisken svek oss dessa dagar 
men vi är inte dom som klagar 
Dock vi fått några fiskar på flugan 
som vi kan ta hem och visa för frugan 

När vi en morgon vakna och huttra 
gick ut och morgonpinka litet buttra 
Dörren i baklås gick! 
Så vi en resa till Storuman fick.  
(1977) 

_______________  
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Vädret hade just sla’t om 
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 
har och öring blev ”som from” 

Andra blev av fisket yra 
kom ej hem förr’n klockan fyra 
Minkar tvenne sågs vid källan 
bägge av dem gick i fällan 
(1978) 

_______________  

För första gången var två av mina flickor med till stugan 
Det var dottern ”Mia”- Maria och lilla frugan 
Tillsammans vi haft helt underbara dagar 
med fiske och värmebölja som trotsat alla lagar 

Så fort vi kom ut i båten 
hördes den vanliga låten 
”vem ska första fisken ta” 
Far ”experten” sa naturligtvis ja’ 

Men det påståendet kunde han ej infria 
För första fisken tog Mia 
hur elegant som helst 
nu är hon Juktåfrälst 

Vi har även halvsekel firat 
med harr, öring, dill och skirat 
till detta champagne, god och källarsval 
Juktåstugan för denna fest var vårt bästa val 

Och förresten – varför slösa med gasol 
När det finns levande ljus och i spisen glödande kol 
(1978) 

_______________  

 
 

 

Torrfluga bra, måste man ha 
när fisken på nymfer inte nappar bra 
Solen hela dagen sken 
uppå myggans långa ben 
Våtflugan om än så vän 
var inte fiskens flygfän 
(1978) 

_______________  

Två killa (noviser) från Ume’ 
som fisken int’ va särskilt du me’ 
Dem fisk, rodd och slet 
- och int’ fick dom met! 
så dom sa åt varann 
”du – dunkroka måst’ en nog ha tur me’ ” 
(1978) 

_______________  

Inga rökmoln stugan kransa 
svalorna kring knuten dansa 
och i skyn ses blixtar ljunga 
medan vi till nubben sjunga 
Peter skickligt fisken fånga’ 
övriga fick ej så många. 
(1978) 

_______________  

(forts.) 
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Uppå lörda’n kom vi hit 
Då vi fick knappt en bit 
Dock på sönda’n skulle det ske, då vi fisken skulle dra 
till vår middag denna da’ 
Men hur fasen vi än bar oss åt 
Det blev tji båd’ från land och från båt. 

Måndag tvivel stod på lur 
var nu borta vår tur? 
Har Fortuna oss så svikit med ens 
Inte ville vi tro’t 
Här vi måste råda bot 
Resultatet blev inte så dumt 
när vi fiskat till dess det var skumt. 

Något märkligt av vår kock 
hade dolts under lock 
till den middag som tisdagen bjöd 
En förvandling hade skett 
Har ni hört något så lett: 
Det som gryta av harr skulle bli 
blev en gryta med hare uti. 

Mera märkligt skulle ske 
för på onsda’n det ble 
ett sånt oherrans rajs uti ån 
Tore, Eriks gode gäst 
var i antal allra bäst 
Nitton harrar blev hans resultat 
Undra på att han då blev kavat. 
(1979) 

_______________  

 

Efter avslutad fiskenatt  
och uttröttad kastarm 
när vi så i stugan satt 
rann idéer till vid forsens larm 

- Vi utbildar präster för attack 
och sätter in mot harren 
till detta förslag vi genast drack 
som bot mot fiskedarren. 

- En caddie skall vi också ha 
och röja greener längs stranden 
ifrån den spövagn han då skall dra 
får vi det rätta uti handen. 

När vi sen björnarna drivit bort 
och bundit en fiskdödarslända 
samt från FOA fått medel mot mygg och knott 
törs vi kanske en gång återvända 
(1980) 

_______________  

 
Med flaskpost det kom från en främmande värld 
begäran om hjälp, som dock intet var värd 
Men fisken som drogs upp ur Juktälvens djup 
gav fiskarna tillfälle ta sig en sup. 

De tidiga kvällar vår sommartid givit 
har gjort att det oftast minst ett då har blivit 
Vår vecka gått fort, vi har trivts mycket väl 
och känna oss styrkta till kropp och till själ. 
(1980) 

_______________  

Öringen, den token 
nobba både oss och kroken 
Men bland höstens färger vi strömstaren såg 
som tog sig ett dopp i en forsande våg 
(1980) 

_______________  
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Tre fiskare vid Juktån njöt 
där gjorde Eric ris till gröt. 
När gröten blev sallad 
- Det är till kock jag är kallad 
sa Eric till sin tös när han skröt 

På morgonen tittade solen fram 
- idag blir det säkert några gram! 
vi sagt till varandra 
och tacklat Alexandra 
och glatt smugit runt var stam. 

I fors och från båt, vi våra flugor ”slängt” 
nog har vi rätt att tycka ”det är befängt” 
Av fiskandet jag är biten 
men vår fångst blev liten 
då fiskarna på flugorna bara har blängt. 

En av de tre på kryckor har stegat 
och för det mesta i båten har legat 
i fiskandet blev han inte stor 
desto mer han tackar sin ”bror” 
Att bli med på detta, han sig inte förspeglat. 

Fem vak under tiden vi har set 
och förstått att fisken har vett,  
att söka sin föda 
av annan gröda 
än uppifrån kommande ”Hardy’ såNett” 

När det började regna och blåsa 
vi snidade och kretade på varsin kosa 
högg ved av töre och gren 
lade sen dasstigens sten 
och gick sen in i stugan och dåsa. 

Tre fiskare från Umeå 
dikta försökte sig på 
Det gick som det gick 
att skriva en limerick. 

Vi får sluta vår dikt 
med fiskarnas höga medelvikt 
Harr, öring och röding (0,38 – 0,475 – 0,3) 
sexton stycken blev vår belöning 
och väggens gröna monster får komma på sikt. 
(1981) 

_______________  

 

 

 

Fiskar’ns 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 
”jukta-sovel” till vårt bröd 
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. 
(1981) 

_______________  

När familjen Lawin for hem slutade fisken nappa 
trots detta vi ej modet tappa 
och fortsatte utefter stränderna kasta 
och mellan Svartselet och Kanalen hasta 

För någonstans måste vä fisken stå 
så att vi den med flugan kan nå. 
Men tji fick hela gänget den gången 
trots att flickorna flugkastade första gången 

Matfisken lyckades vi ändå dra opp 
denna, utblandad med en och annan sopp 
gjorde veckan till en klar succé 
så att vi även nästa år kommer med. 
(1981) 

_______________  

Solen sken när upp vi kom 
vädret vände dock snart om 
uti nordan se’n vi frös 
fisken åt vår fluga fnös. 

Men med tur och mycket bök 
fick vi ’hop till liten rök 
Lukten drog hit Larssons kor 
- oredan blev ganska stor 
Hem vi far till barn och vif 
och ett annat slag av liv. 
(1982) 
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Kom till Juktån sent i juli 
lastade med spön och mat 
skulle lura harr och öring 
ut med flugan snabbt i spa’t 

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

”Åsa, kolla hur du slänger flugan! 
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 
hjälp nu morsan med sin disk” 

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 
(1982) 

_______________  

Älg och öring, harr och sill 
och med grönsaksfat därtill 
avnjöts av vårt fiskelag 
kropp och själ till stort behag. 

Under vårat muntra glam 
fisken uti Juktån sam 
aktade på kroken föga 
föredrog att blott sig löga 

Hem vi far med glättigt sinne 
och vår vecka i glatt minne. 
(1983) 

_______________  

 

 

 

 

När stjärnspäckat gäng ifrån klubben 
satt ned och fundera’ på stubben: 
- vi andra fiskar som klanten 
men överst’löjtnanten 
drog upp väggfisk att gravas till nubben 
(1983) 

_______________  

Hård och envis har Nordvästen susat 
mycket lågt vattenstånd i Juktån brusat 
Lägg därtill att flygfäna tycks till något varmare ställe farit 
så förstår Du hur magert vårt fiske har varit 
Men trots att barometerståndet för varje dag gått neråt 
styr vi avstressade och nöjda färden hemåt 
(1983) 

_______________  

Vi försökte fisken fånga 
men inte fick vi många 
Flugan som öringen tog 
var den som vi åt log 
Den döptes raskt till Larssons GT 
Ty Lennart på djupet gick 
och storöringen han då fick 
Varifrån han den insikten fick – vi inte vete 
Hård och envis har Nordvästen susat 
mycket lågt vattenstånd i Juktån brusat 
Lägg därtill att flygfäna tycks till något varmare ställe farit 
så förstår Du hur magert vårt fiske har varit 
Men trots att barometerståndet för varje dag gått neråt 
styr vi avstressade och nöjda färden hemåt 
(1983) 

_______________  

Utefter Juktåns sköna stränder 
vi skådat har så många ”sländer” 
storöringen kalas har haft 
dock, till att fånga den vi saknat kraft. 

I goda fiskevänners lag 
med festlig stämning varje dag 
vi haft en utmärkt vecka 
som gäst i fiskets Mecka. 
(1985) 

_______________  
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Fiskar som på bottnen går 
sällan fiskarns fluga når 
Hjortronplockning gav en chans 
till en smula stimulans 
(1985) 

_______________  

Vi trodde att fiske i dagarna tre skulle räcka 
nu önskar vi att det varit en vecka 
Ty på fiske med fluga och slända 
numera vi båda är tända 
och hoppas att snart återvända 
(1986) 

_______________  

Vissa öringar vi stekt 
andra med vår fluga lekt 
harren kom vid veckans slut 
sa’ i övrigt blott titt-ut. 

Renhjord upp på vägen kom 
vände dock snart ”hemåt” om 
Som i Birgit Cullbergs dans 
”Månren”*) bland de andra fanns 

*) Balett med en vit ren 
(1986) 

_______________  

För oss var det premiär för fiske med fluga 
men kors vad harr och öring var svåra att truga. 
Det kan berott på att flugan varit så sällan i vatten 
men desto mera fastnat i ryggen, i björkar, i vide och 
hatten 

Vi är dock inte ledsna för att vi saknas ”på väggen” 
Vad vi kommer att sakna är veckan med trevliga vänner 
alla historier och ”gnäggen” 

Från ett lugnt härligt ställe till storstad och stress 
vi tutar och kör  
fattiga på fisk men rika på minnen och vid god vigör 
Vi framför vårt varmaste tack till Tore, Börje, Jan och Dick 
och ägnar också en liten tanke åt fiskarna vi inte fick. 
(Dj-r  #&**!!#”!!) 
(1988) 

_______________  

 

Fisket var nog ganska magert 
inte många fjäll i hinken 
vädret var ej heller fagert 
största firren tog nog minken 

Humöret var ändå på toppen 
bara skratt och glada miner 
när wirren töms till sista droppen 
går det utan sol som skiner 
(1988) 

_______________  

En ensam rentjur till vattnet kom ner 
vi spanade noga men såg inga fler. 
En flock utav sjöfågel flyktade bort 
vi skäms att ej veta, vad det var för sort. 

Om vädret kan sägas att Pluvius fått 
för mycket av tiden på sin regniga lott. 
Men när han fick råda så nappade fisken 
om solen fick skina så minskade risken. 
(1989) 

Det var en familj ifrån Ume’ 
som tänkte att fiskarna ta itu me’ 
Fiskar det blev ej många 
men en lokalt vi med ögonen fånga 
och en Slätviksbo blev vi du me’ 
(1990) 
_________________ 

I skurar och sol har vi kastat vår fluga 
som väl är – i år – även minstingar duga 
för eljest vi hade nog svultit ihjäl 
om inte vår kropp så vår sportfiskesjäl. 

Dock slutet av veckan gav mera i korgen 
så vi kunde glömma den tidiga sorgen 
Från Svartselets båtar vi njutit naturen 
ett minne bland andra från denna här turen. 
(1990) 
_________________ 
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Inte ens på en luden Muddler 
vars bogsvall i Juktån går vitt 
det gick att få napp på i Juktån, 
och det tycker jag är shit! 

Inte ens på en färggrann Coachman 
jag kunde sätta dem dit 
Men den vackraste dagen som Strängnäs ger 
har hänt att jag längtat hit 
(1991) 
_________________ 

Med vackert väder varannan dag 
ett bättre fiske vi borde ha. 
Dessvärre regnade det dessemellan 
så fisken vakade mindre sällan. 

Och trots att flugan kom mitt i prick 
vi oftast öringen inte fick. 

Men Jack och Viveka bröt sig ur 
och gick på fjället en egen tur; 
där fick de uppleva (en) märklig syn 
när en lapp-öring ville upp i skyn 
(1992) 
_________________ 

Ut ur Norrlands sena vår 
växte fram en sommar 
som med sol och myggsvärm svår 
stimulerat själ och gommar. 

Fisken kom först onsdag upp 
ifrån djup till yta 
då for lagets första trupp 
hem till mammas gryta. 
 
Fångsten var då saltad ner 
Blott i drömmen får man mer. 
(1994)  
_________________ 

 

Vädret var svårt 
fisket var hårt; 
när öring vi fått 
humöret blev gott. 
Dock många blev kvar 
för kommande da’r 

En kväll kom ett plan 
och dundra som fan 
Sten Lindgren vid spaken 
och alldeles bak’en 
min fiskefru*) satt 
och vinkade glatt 

Under veckan som gått 
goda vänner vi fått 
Med minnen så rara 
vi hemåt nu fara. 
(1994) 
*) Gun Frisell 
_________________ 

Skrämd av kyla och regn och blåst 
fisken fast sigt vid botten låst 
inga flugor och fula ord 
kunde få upp den till vårat bord. 

Från pörtet skyndsamt vi sprungo ut 
när väderbekymren en stund tog slut 
Med eld i spisen och kött på bordet 
vi fick dock alltid det sista ordet 

För vi har trivts och fått sova ut 
se’n vi på morgonen tittat ut. 

Dock torsdag morgon det plötsligt kom 
en stråle sol bak gardinen, som 
dock ej var nog att få fisken att bita 
så vi fick fortsätta med flugor slita 
(1995) 
_________________ 

En mäktig öring i Juktådalen 
var den verkligt försiktige generalen 
när vi honom invitera 
att med oss dinera 
tacka han nej till alla invigningstalen 
(1996) 
_________________ 
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Hör vad det susar i löven och 
hör vad det klingar i lampor och krus 
i detta trevliga hus! 
(2004) 
_________________ 

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. 
(2005) 
_________________ 

 

Några sländor har ändå kläckts 
och intresse har väckts 
Nu hundratals kusar 
i mitt huvud susar 
(2014) 

 

__________________________________________ 

 
 
__________________________________________ 

Avskrivet mars 2017  
med ännu mer trägna försök att tyda diverse  handstilar 

Anders Selander 

 


