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Se fler vimmelbilder från surs

Ulf Elving, Niklas Nordström, Björn O. Nilsson, Li Skarin och Stefan Sauk lät sig väl smaka av årets årgång av surströmmingen Grand Kallax. 		

Niklas Nordström och Björn O. Nilsson, poserar vid den
stora surströmingsburken.

Foto: Sven Wallgren

Surströmming är en upplevelse för alla sinnen.
Spänstige stavhopparen Pajalapelle, även känd som
Lasse Lindvall, levererade årets första burk till sällskapet.
Foto: Sven Wallgren

Surströmmingspremiär i Kallax by
folkligt och festligt med inbjudna hedersgäster
KALLAX BY Traditionsenligt firades surströmmingspremiären
i Kallax byn med bybor och ett antal inbjudna hedersgäster
bland annat lanshövding Björn O. Nilsson, kommunalrådet
Niklas Nordström, skådespelaren och hedersmedborgaren
i Kallax by Stefan Sauk, Li Skarin, VD Luleå Näringsliv samt
radioprofilen Ulf Elving.
Det hela startade med
att Pajalapelle alias
Lasse Lindvall, i skepnad av en stavhoppare,
levererade burken till
provsmakningen. Landshövding Björn O. Nilsson,
som även är ordförande i
friidrottsförbundet, tvekade när Pajalapelle erbjöd sig att ingå i någon

lämplig landslagstrupp.
Årets Grand Kallax
verkade falla alla i
smaken. Stefan Sauk
rutinerad provsmakare
som medverkat vid samtliga 28 premiärtillfällen
tyckte att detta var en
av de bättre årgångarna. Niklas Nordström,
kommunalråd i Luleå,

var också mycket belåten
med strömmingen.
Biokemisten och
företagsledaren, nu även
titulerad Norrbottens
landshövding, Björn O.
Nilsson, avslöjade att
han aldrig tidigare ätit
surströmming men tyckte
att det smakade gott och
gjorde en jämförelse med

goda lagrade ostar. Han
lovade också, som nybliven Norrbottning, att
detta var starten på hans
surströmmingskarriär.
Li Skarin, VD Luleå
Näringsliv, var nöjd att
sitta nära Stefan som
också lovade att assistera
henne vi rensningen.
Radioprofilen Ulf Elving som ätit surströmming hela livet och har
provat allt vad Surströmmingssverige har att
erbjuda sa:
– Ingenting slår Grand
Kallax, jag har åkt 90 mil
för att komma hit, 180

mil tur och retur och det
var det värt.
Sedan vidtog en surströmmings kväll a la
Kallax inne i bygdegården med 80-talet bybor
och de inbjudna gästerna.
– Andemeningen med
surströmmingstillverkningen i byn är att bidra
till att stärka surströmmingskulturen i Sverige
och utveckla vår egen
byagemenskap, sa Ulf
Lindgren, ordförande i
Kallax bygdegårdsförening..

Text: Ulf Lindgren,
ordförande i Kallax bygdegårdsförening och ledamot
i surströmmingsakademien

FAKTA GRAND KALLAX
• Grand Kallax Orginalsurströmming tillverkas
år 2018 för 28 gången
• Fiskas av byborna
själva, alla moment
i tillverkningen sker
hantverksmässigt
• 1000 burkar tillverkas som alla numreras,
burkarna säljs inte i
inte i handeln och man
måste känna någon i
Kallax för att komma
över en burk
• acceptans hos övriga
surströmmingsproducenter, detta är
surströmmingens Rolls
Royce.

