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Hälsing i topp i årets test
Det är en mulen men varm sensom-
markväll när testpanelen samlats ut-
anför verandan i Lakbäck, där borden 
står dukade med klassiska tillbehör 
som hackad lök, kokt potatis, hårt och 
mjukt tunnbröd, ost och smör. 

Surströmmingsburkarna som ska 
vara med i årets test står uppradade 
på ett av borden. Först ska alla delta-
gare rösta på den snyggaste burken. 
För att allt ska gå rätt till är kvällens 
”suringar” upplagda i vita numrerade 
små hinkar i god innan panelen anlän-
de till Hamnstugan i Storsand.

–�Nu ska det bli så gott med sur-
ing, säger Jörgen Wedin, ordföran-
de i Norrfjärdens hamnförening som 
nyligen kommit hem till Sverige efter 
många år i Belgien

Innan det är dags att sätta sig till 
bords gör kvällens värd och surström-
mingsexperten Lars Carlsson en liten 
introduktion. Han berättar om hur 
”suringen” av och till har ett besvär-
ligt läge.

–�Det är samma med surström-
mingen som med snuset. EU lägger 
sig i allt, även suringen. Det är höjden 
av byråkrati att inte svenska myndig-
heter får bestämma om hur vi ska pro-

ducera surströmming, säger han. Sur-
strömming får bara säljas i Sverige.

Reglerna för surströmmingstestet 
är enkla. Det krävs minst 1�000 burkar 
för att vara med i testet. 

–�För första gången har vi surström-
ming från Västerbotten, Rovögen från 
Täfteå, berättar Lars Carlsson. 

–�Tänk om vi kunde få ihop några 
restauranger längs med Norrlands-
kusten som alltid hade minst en sorts 
surströmming från varje landskap 
som gör suring, säger Lars Carlsson 
och får medhåll från panelen.

Den välbekanta doften börjar smyga 
sig på och den laddade panelen intar 
platserna kring borden. Bland årets 
rutinerade deltagare har det smugit 
sig in två stycken premiärätare.

–�Det var en utmaning så jag sa ja, 
säger Majsan Keller från Söderhamn 
som aldrig har ätit suring.

Majsan Keller och Linus E. Ohlsson 
får pedagogiska instruktioner från 
Lars Carlsson. 

–�Testar du med hela potatisen och 
löken också, undrar Linus.

–�Ni ska inte sätta det betyg som ni 
tror förväntas, utan sätt på det som ni 

Årets tävlande burkar höll överlag hög och jämn kvalitet. Men efter 
flera timmars ätande och funderande kom panelen fram till en vinna-
re och det visade sig vara en hälsingesuring som knep förstaplatsen.  
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gillar, uppmanar Lars Carlsson alla 
deltagare.

Eftersom det är många sorter som 
ska testas under kvällen gäller det att 
inte föräta sig. En kvarts bit av varje 
filé räcker. Mellan varje ny sort är det 
bra att ta en bit tomat eftersom det 
rensar smaklökarna. 

Testet börjar med filéer och över-
går sedan till hela fiskar. 

–�Jag får sitta och hålla i mig för att 
inte äta mer, jag kan knappt hejda mig, 
säger Jenny Massana från Bollnäs.

–�Det är svårt att sluta äta, säger 
Erik Jonson från Forsa. 

När surströmmingsätandet var på 
topp producerades det cirka 1,6 mil-
joner burkar i Sverige. Nu är det nere 
på cirka 1,2 miljoner. Många små pro-
ducenter slutar med ålderns rätt. 

– Försvinner något favoritmärke så 
slutar folk äta. Färre märken på mark-
naden missgynnar surströmmings-
ätandet, säger Lars Carlsson. 

Men en av kvällens premiärätare är 
inte främmande för att prova igen.

–�Jag har kommit ut ur surström-
mingsgarderoben, jag är chockad 
över mig själv, säger Majsan Keller. 

– Det var ju inte alls så tokigt, säger 
Linus E. Ohlsson som är något mer 
tveksam.

Alla sorter går inte hem hos pane-
len. Men vilken suring som är vilket 
märke får deltagarna inte reda på. Så 
har det alltid varit och så blir det även 
i år eftersom det är ett blindtest.

–�Det är ju det som är charmen, 
säger Lars Carlsson.

– Men det är så stor skillnad på sor-
terna, säger Pär Forsell från Söder-
hamn.

– Det här var inte min favorit, säger 
Majsan Keller. 

– Smaken påminner om en liten 
saltbäck tycker jag. Men det påminner 
också om ost, säger Linus E. Ohlson. 

I klassen för ”hela” suringar var det 
ett mycket tätt fält där flera burkar 
var nära att ta en pallplats. Till sist 
var det hälsingesuringen från Bork-
bo som tog hem förstaplatsen, tätt 
följd av Kallax och Storö från Norr-
botten. 

Även bland filéerna bedömdes kva-
liteten vara hög bland alla testade bur-
kar. Vann gjorde Oskars filé med Kall-
lax och Hållstrand på pallplats.

Smaken 
påminner 
om en liten 
saltbäck 
tycker jag. 
Men det 
påminner 
också om 
ost.
LINUS E. OHLSON

Pär Forsell och Jenny Massana har svårt att sluta äta. I bakgrunden skymtar testledaren Lars Carlsson samt premiärätarna Linus E. Ohlsson och Majsan Keller.

Marita Sandberg, Norrbo, låter sig väl smaka. Suringen serverades med alla tänkbara traditionella 
tillbehör. 

Jörgen Wedin, ordförande i Norrfjärdens hamnföre-
ning, hugger in på en suring.

 ■ Ingemar Lindgren, gräv-
maskinist, Gnarp

 ■ Jenny Massana, musik-
lärare, Bollnäs

 ■ Majsan Keller, en av 
huvud personerna bakom 
Söder hamn Pride.

 ■ Pär Forsell, äger och driver 
hälsingegården Erik-Anders, 
Söderhamn

 ■ Linus E. Ohlson, webbut-
vecklare och moderatpoliti-
ker, Söderhamn

 ■ Erik Jonsson, auktionist, 
Hudiksvall

 ■ Marita Sandberg, kultur-
profil, Hudiksvall

 ■ Jörgen Wedin, ordförande 

i Norrfjärdens hamnförening, 
Gnarp

 ■ Malin Pahlm, fotograf 
Hudiks valls Tidning, Enånger

 ■ Ingvar Andersson, verk-
stadsarbetare, Iggesund

 ■ Per-Erik Martinsson, 
tekno logie doktor, civilingen-
jör, Storsand, Luleå

 ■ Mona Yttergården, pen-
sionär, tidigare biomedicinsk 
analytiker, Storsand, Ljusdal

 ■ Lars Carlsson, testledare, 
Hudiksvall, Vallentuna

 ■ Roland Lindström, folk-
dansprofil, Järvsö

 ■ Anita Lindström, folkdans-
profil, Järvsö
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Hela surströmmingar Surströmmingsfiléer

Bra saltning

Inställsam

Toppen

Sticker ut lite 
extra.

Hållstrands
filéer

Balanserad

Mild

Lättskinnad

Mycket bra 
konsistens.

Rovögerns
filéer

Fin sälta

Jättegod

Mysig

Bra, god och 
vacker färg.

Oskars
filéer

Väl salt

Stark

Bra motstånd

Salt och fast.

Röda ulven
filéer

Salt

Härlig

Spänstig

Vinner 
i längden.

Kallax
filéer

Normal

Lagom

Fast och fin

Fin fisk – smakar 
suring!

Kallax

9,9

Perfekt

Fin

Som sammet

Härligt rodnade.

Manner-
ströms

8,6

Bestämd

God sälta

Bestämd

Härlig

Den är ”stabil”!

Oskars

8,9

Obestämd

Lång

Lite lös

Lättrensad,
något lös.

Röda Ulven

7,3

Lagom

Helt OK

Bra fast

Fin konsistens 
och färg.

Storö

9,8

God

Tydlig

Fin konsistens

Röd och fin –
toppen!

Borkbo

10

Kallax

Spänstig

Inställsam

Salt

Djup

Fast

Sticker ut lite 
extra.

Hållstrands

7,5

Vass

God smak

Krämig

Stor och fin.

Rovögerns

8,5

Borkbo OskarsOskarsOskarsManner-

Härligt 
rodnande

7,1 7,8 10 98,8

Staffan Andersson förbereder blindtestet. Anita Lindström, Järvsö, fokuserar. Linus E. Ohlson antecknar. Juryn arbetar koncentrerat.


