
I sfort sett all 
stromming som Mikael 

rs drar upp blir 
rshromming. 

Nar sommar dvergar 
i host samlar flske-
kompisarna Mikael och ' 
Lars ndra och karo for 
en surstrommingsnniddag 
i den gomla bagarstugan 
i byn Siknds i Norr-
botten. For visst dr det 
nagot sdrskilt med att 
dta sin egenhdndigt 
tillverkade surstromming! 
Text och bild: JOAKIM 
NORDLUND 

P a bmnnskKket utanfor den 
vackra Norrbottensgarden i 
byn Siknas hos Mikael och 

Maria Lundback star tva blanka 
surstrommingsburkar och bara 
vantar. Nar Mikael tiyckerin spet-
sen fran konservoppnaren hors ett 
litetpys och kort darefter blandas 

i cir lika spanda varje 
I juni, nar sommaren dr som 

fiskas strommingen. 



Surstrommingsfest! Fr v Gunnar Nilsson, Maria Lundbdck, 
Greta Lundbdck, Johan Lundbdck, Lars Berg, Mikael 
Lundbdck, Lena Nilsson och Tiina-Mari Nybocko. 

den viilbekanta dol'len av sur-
stromniing mcd den Ijumnia au-
gustiluften. 

ForensLirslrommingsalskarear 
del rena julafton att se hur del 
vackra gamla slagbordet i den 
gamlabagarstugandukasuppmed 
lackerheter. Samtidigt som det 
knastrar hemtrevligt i den oppna 
spisen torser sig giisterna ined 
potatis, lok och tunnbrod. alia 
klassiska tillbehor niir den norr-
liindska delikatessen ser\eras. 

Vanner sitter spiint och vantar 
pa att fa en smakbit av Mikael 
Lundbacks och Lars Bergs egen-
tillverkade sui"stromming. Bock-
6n. Lena och Gunnar Nilsson, 
som bar kommit med bat fran 
grannbyn Soren, har langtat eftcr 
mlddagcn hela dagen. 

- Bade jag och Gunnar tycker 
ju om surstromming. Bockon iir 
jattegod och att fa iita den sa hiir 
tillsammans med goda vanner, j a 
det finns inte mycket som slar 
det, sager l ^ n a innan hon hugger 

in pa tunnbrodmackan diir sma 
Strommingsbitar samsas med 
skivad potatis. lok, tomat och 
creme fraiche. 

Smakar fanfastiskt 
Sedan blir det tyst. Det som hors 
ar kliiret fran bestick och knast-
randet nar det sproda lunnbrodct 
bryls av. L i k a sjalvklart som sill 
och potatis ar till midsommar da 
sommaren ar som ljusast. l ika 
sjiilvklait iir det tor manga norr-
liinningar att oppna surstrom-
mingsburken niir hostmorkret 
smyger sig pa. 

- Det bar smakar lika bra som 
jag hade hoppat s pa, sager Gunnar 
samtidigt som ban sticker gaffeln 
i annu en rykande nykokt potatis. 

A l i a runt bordet iir rorande 
eniga-dcthiir smakar fanlastiskt! 
Men bakom varje burk Bockon-
strcimming ligger hart arbete. Det 
vet Mikael och Lars. I borjan av 
juni fiskarde strommingen. men 
istiilietforau saljafangstendirekt 

vid kaj har de pa egen hand tagit 
sig an vidareforiidlingen. 

Tden att gora egen surstrom
ming hade funnits hos Lars i 
nagra ar. och niir han framforde 
sitt forslag till kompanjonen och 
fiskekompisen Mikael togsbcslu-
tet tiimligen omgaende. 

Lars hittade ett standardrecept 
pa internet och har startattillverk-
ningen fran grunden. 

- Ja. sa var det. Jag hade ingen 
bakgrund inom omradet, men v i 
kiinde att vi vilie forsoka. 

Det visade sig att han skulle 
traffa ratt niistan pa en gang. De 
forsta strommingarna tick den 
narmaste familjen prova och de 
gjorde tummen upp direkt. 

- Det iir klart att det ar skoj nar 
andra uppskattar det man gjort! 

Det iir nlonde aret som Lars och 
Mikael framstiillerden norrland-
ska delikatessen. De startade med 
nagra fa burkar och har okat pro-
duktionen successive 

1 tjol stiippte de 1 500 burkar 
forfdrsiiljningi samband med den 
arhga surstrommingspremiiiren 
och de liir salta in ungefar samma 
miingd I ar. 

Nagon storre marknadsloring 
iir det inlc tal om. utan en sida pa 
Facebook ar i princip den enda 
kanal man nyttjat sig av for att na 
ut. Likaful l t tog de 1 500 bur-
kama slut pa bara nagra dagar! 

- Hclt fantasti.skt, intresset har 
bara vuxit. siigerMikael samtidigt 
som han skickaroveren surstrom-
mingsburk till andra sidan bordet. 

- N u har vi bara nagra kvar som 
vi sjiilva ska ata, del iir allt! 

Som alira ljusast 
Det iir niir dygnet iir som allra 
ljusast som de bMa fiskaina kas-
tar sina niit, hogst upp i Botten-
vikens skiirgard. 

De dagar som fisket iir riktigt 
bra kan kompanjonerna ha med 
sig flera hundra kilo iarsk strom
ming in till land. 

Trots att dc tva miinnen bakom 
Bockon har skapat en forsiilj-
ningssucce i miniatyr ar de bada 
eniga om en sak: 

- Fisket, och friheten man kiin-
ner ule pa havel ar iindii det biista. 
Men det iir klart. man iir j u l ika 
spiind varje gang man oppnar en 
tunna med surstromming, siiger 
Mikael. 

- Ja, for det iir j u lorst da man 
vet om man lyckats, inllikarLars. 

Av kommentarema runt bordet 
att doma far de tva fiskekompi-
sarna mcd berom godkiint for 
arets insats. 

- Det viirmer. Del kiinns spe-
cicllt atl fa gora nagot som andra 
tycker om och uppskattar. Aven 
om det iir mycket jobb, sa iir del 
van det, sager I^ars. • 

gang vi oppnar en tunna! 
Surstrommingens tre vapendragore 
1. POTATIS 
Surstromming dter man inte utan tillbehor, och potatis 
dr definitivt det viktigaste. Heist farskpototis. 
2. TUNNBROD 
Att Idggo surstrommingsbitor och annat gott pa en smorod 
tunnbrodskivG, mjuk eller hard, dr 

3. LOK 
Hacked gul Idk dr ett 
maste. And 
tillbehor dr 
fraiche, hacked 
rod Idk och 
skivade 
tomater. 

Alers3d/!d 

1. Lars och Mikael fiskar strommingen 
i juni. 
2. Fisken Idggs i saltlake i 3 -4 dygn 
och rensGs sedan. 
3. Fisken Idggs i ny saltlake under 
6-8 veckor i 14-18 graders vdrme. 
4. I borjan av augusti dppnos tun-
nornc. Surstrdmmingen konserveras, 
burkorna etiketteros och dr klcro for 
forsdljning. 
5. Forsdljningen dr enkel - Mikael och 
Lars delar upp burkarno mellon sig. 
Strommingen sdljs sedan i Siknds och 
Jdmtdn, och i delikotessbuHker 


