
Eskil Johansson trivs 
utmarkt bra med sitt 
Jamton och att vara 
ordforande i PRO-
fbreningen. Som yrkes-
verksam arbetade han 
pa Lantmateriet i 
Lulea. 

Foreningsfiske 
och halstrad stromming 
Nyfangad halstrad stromming pa tunnbrod och farskpotatis dartill. 
Det ar en lika stor delikatess langs Norrlandskusten som surstrom-
ming. I varje fall hos PRO Jamton i Norrbotten dar man traditions-
enligt bjudervarandra och andra pa halstrad stromming. 

Ett 30-tal aktiva PROare och medlemmar 
i Lulea kommunala pensionarsrad 
(KPR) hade infunnit sig en forsommar-
dag till sammantrade och kalas. Man-

nen som holl i det hela var Jamtons PRO-
ordforande Eskil Johansson. 

- Det ar sjunde aret nu som vi forenar 
nytta med noje, sa att saga, berattar Eskil 
Johansson. Vi brukar forlagga ett sommar-
sammantrade varje ar har pa Jamton. Och 
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da passar vi pa att bjuda alia, inklusive PRO-
arna, pa halstrad stromming som ar fangad i 
norra Bottenviken pa sjalva nationaldagen. 
Jag vagar pasta att arrangemanget ar 
uppskattat. Fisken koper vi av en fiskare som 
ocksa haller pa med inlaggning av surstrom-
ming. 

- Halstringen skots helt av oss PRO-med-
lemmar, och alia staller upp med glatt 
humor, tillagger han. 
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En buss kommer lastad med Lulea kommunala 
pensionarsrad och PROare. Eskil Johansson halsar 
Gun Fingal (narmast) och Eva Hortell valkomna. 

Mellan femtom och tjugo strommingar halstras per gSn 
Det galler att vara pa alerten sa att de inte branns vid. 

En Jamto-delikatess - halstrad 
stromming med farskpotatis och 
smbr pa hart eller mjukt tunnbrod. 

Att halstra tjugo kilo stromming kraver sin 
kvinna, forklarar Margareta Berg och Anna-Lena 
Engstrom som bada har vanan inne. 

Sven-Erik Sterner glllar halsti 
ming skarpt, men ocksa sursi 

P O Lundqvist ar vice ordforande i PRO 
Jamton. Han och hustrun Berit Lundqvist 
later sig val smaka av strommingen. 

Ann-Christin Halmet 
Kangas ar sekreterare i 
LuleS kommunala pensio
narsrad och men ocksa 
en varm anhangare av 
stromming i olika former. 

Birgitta Johansson och Anna-Gn 
mumsar pa den goda maten. 
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