1 norra
Bottenviken
Fran September ochfram
till isldggningen dr sikldjans tid
i norra Bottenviken.
Jdmtofiskarna Lars Berg och Bjorn Boman
har under ndgra intensiva hbstmdnader fullt upp,
och det dr mdnga olika moment som mdste fullfoljas
innan arbetet resulterar i
Idckert gnistrande, brandgul lojrom.
Text och foto: Heinz Paul

Resultatet av mdnga timrmrs arhete blir gnistrande Idckert.

-Vi gar (or det mesta ut vid femtiden
pa morgonen for att ta upp skotarna,
och sedan har vi att gora till langt in
pa kvallen innan allt arbete med att ta
hand om fangsten ar klart, berattar
Bjorn Boman.
Men just den har dagen har man van-

tat nagra timmar med att aka ut, dels
for att forst ^ka ned till Lule^ och leverera lojrom, dels for att Oppet Hus utsande skulle hinna folja med.
-Vi har ocksa ordnat med bra vader,
skrattar Bjorn medan han styr ut fran
Rorback i Jamtons sodra del.

-Forr var det mSnga i Jamton som
bedrev fiske pa siklqja, idag ar det bara
vi och en bat till, berattar Lars Berg.
-Det ar osakert om det fmns nagra
yngre har som tar vid efter oss sa smaningom, dessutom blir fisket allt samre,
lortsatter han och far medhall av Bj5rn.
Det storsta hotet anser de utgors av
det industrifiske som bedrivs kring
Jamton av trMare frSn andra hall.
-Siklojorna blir bade farre och mindre for varje ar, beroende pa att de stora
batarna dammsuger vattnen alltfor intensivt, menar de bada. Pa lite avstand
moter vi ocksa t\'a storre fiskefartyg som
fiskar med tral.
Lars och Bjorn Fiskar med lojskotar,
som mest kan liknas vid ett vanligt fisknal, men storre. 200 meter langt och

Lais Beig kas/ar i skolania. -Sen ska man spotta tvd ganger for att det ska hli bra, det dr hemligheten med fisket, skrattar han.

drygt 4 meter djupt. Nar skotarna val
ar upptagna och en ny omgang lagts i
for morgondagens fSngst, gar man
iland och borjar det tidskravande arbetet med att skaka fisken ur naten. Lite
annan fisk, mest stromming, gars och
hanlojor sorteras bort, medan de
romstinna honorna tas omhand och
klams pa sin rom. \'arje siklqja ger
knappt en matsked rom. Rommen ska
skoljas, rensas och till slut saltas, innan
den ar klar.
-50 gram salt per kilo rom, varken
mer eller mindre, sager Bjorn Boman

Rommen tas omhand for vidare forddling,
och de gldnsande siklojorna sdljs sedan
vidare.

och bjuder pa ett smakprov. Farsk lojrom frin Jamton, n^got av det basta
som kan njutas!

Om, n&got kan konkurrera med surstrdmmingen som Norrhottens gdva till mdnskligheten sd dr det lojrommen. Prova gdrna
att servera med rarakor istdllet for brod.

