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I öster färgas himlen röd av det första gryningsljuset 
när Börje och Daniel Lindblom (far och son) styr 
ut sina fiskebåtar från Storöns hamn, knappt två mil 

söder om Kalix. Det är i början av oktober och mitt i 
högsäsongen för årets siklöjefiske. Ytterligare 8–10 båtar 
är på väg ut mot dagens fiskeplatser, som för de flesta 
verkar bli Storöfjärden och fjärdarna däromkring. De går 
två och två, för det är partrålning det handlar om.

Klockan sex sätts trålen ut. Daniels båt drar den ena trål- 
armen, Börjes den andra. Båtarna håller båda tre knops 
fart och avståndet mellan dem är ungefär 100 meter. Det 
gäller att förarna är samspelta så att ingen båt kommer 
före den andra eller att avståndet mellan dem varierar för 
mycket. Allt sådant inverkar på trålens förmåga att fånga 
fisk. Jag frågar Daniel vem det är som bestämmer kursen 
och hur den andre vet vad den ene tänker göra.

– Vi har partrålat så många år att detta inte är nå-
got problem. Vi är väldigt samkörda och vet båda var 
tråldragen går, var stenarna ligger och när det är dags 
att svänga.

Och så har man ju mobiltelefon som används flitigt. 
Telefonerar gör man också till och mellan de andra bå-
tarna. Det kan bli trångt när flera trålare skall samsas på 
fjärdarna. Därför måste man i god tid veta hur de andra 
tänker lägga sina drag. 

Kättingknippen ökade fångsterna
Det storskaliga kommersiella fisket efter siklöjans rom 
är av ganska ungt datum. Löjfisket var fram till början av 
1960-talet ett fiske med garn (nät) och ryssjor. Man kan 
med fog säga att det moderna löjfisket började med att 
dåvarande fiskerikonsulenten vid Hushållningssällskapet 
i Norrbotten, Karl-Bådo Johansson, fick sin tjänstebåt. 

– Jag kunde med ekolodets hjälp konstatera att det 
fanns stora, outnyttjade bestånd av siklöja i fjärdarna, 
säger Karl-Bådo.

Under 1950-talet hade trålfisket introducerats i södra 
Sverige och nu överfördes tekniken med partrålning till 
de norrbottniska fiskarena. Eftersom två båtar samsas om 
trålen kan de vara relativt små och motorsvaga, vilket pas-
sade alldeles utmärkt här uppe. Men ett problem uppstod 
genast – trålarna fångade knappast ingen fisk! 

– Detta trots att ekolodet visade att det fanns fisk vid 
botten. Förmodligen gick trålen för lätt och kom inte 
tillräckligt nära botten. Vi försåg då trålen med kätting-
knippen, så att den tyngdes ner och gick hårdare i botten. 
Nu blev det goda fiskfångster! Sådana kättingknippen 
används fortfarande.

Kurser i romberedning var nödvändiga
När väl löjfisket efter rom kommit gång gällde det för 
fiskarena att lära sig bereda rommen så att den blev att-
raktiv för konsumenterna. Under 1960-talet anordnades 
därför genom Karl-Bådos försorg ett stort antal kurser 
i romberedning. 

– Det tog 10 –15 är innan vi uppnådde den kvalitet 
som vi idag har och som gjort rommen från Kalix känd. 
Så var t.ex. rommen förr mycket mörkare än dagens.

Naturlig fångstbegränsning
Daniel och Börje låter trålen släpa efter båtarna i fem-sex 
timmar innan de tar upp den. Det är spänning i luften när 
man väntar på att trålen skall komma upp till ytan och 
avslöja sitt innehåll. Utslagen på ekoloden har idag inte 
varit speciellt kraftiga. Därför blir man glatt överraskad 
över den stora mängden siklöja i det här draget. 

Efter att löjan hällts ner i stora 500-kilosbehållare 
sätter man ut trålen igen, men nu för ett kortare drag. 
Även denna gång blir fångsten god. Det står nu behållare 
med siklöja både under och ovan däck. Sammantaget är 
det ca 4,5 ton. Det hade gått att fånga mer men man skall 
också hinna ta hand om fångsten under kvällen!

Egen beredning ger många arbetstillfällen
Varje fångstlag bereder den egna löjrommen. Förr gjordes 
detta nere vid hamnen, och många av dessa enkla skjul 
står fortfarande kvar. Nu har man genom bl.a. EU-stöd 
kunnat bygga moderna beredningsanläggningar vid sina 
hus. För att hinna ta hand om fångsten under kvällen 
rings ett 20-tal personer in. Några skall sortera bort hanar 
och annan fisk ur fångsten. Andra kramar rommen ur 
honorna. Genom en snabb knyck spräcks buken på löjan 
och romsäckarna kommer ut. Ytterligare andra rensar bort 
romsäckarnas hinnor och sköljer rommen. En högklassig 
rom skall inte ha några om helst hinnor eller blodslamsor 
kvar. Sedan saltas rommen och genomsöks noggrant ännu 
en gång så att inga föroreningar finns kvar. Till sist läggs 
den i burkar för försäljning – färsk eller fryst. 

Norrbottens viktigaste fiske
Fiske efter siklöja, ofta i kombination med laxfiske, är 
en grundförutsättning för att vi skall kunna upprätthålla 
ett livskraftigt yrkesfiske utefter kusten, säger Östen 
Karlström, tidigare fiskeriintendent i Luleå. Därför är 
det viktigt att beståndet övervakas noga. Fisket efter löja 
sker med fiskarledd förvaltning d.v.s. det är fiskarena 
själva som, utifrån de ramar Fiskeriverket angett, avgör 
vilka begränsningar i fisket som skall ske. Till sin hjälp 
har de forskare från Fiskeriverkets kustlaboratorium som 
följer beståndets utveckling och ger råd om framtida 
fångstuttag. 

Framtidsfisk
Trålfisket efter siklöja sker uteslutande i syfte att få 
löjans rom. Hanarna och de kramade honorna säljs 
som minkmat till Finland. En ytterst liten del går till 
konsumtion. Nu pågår dock ett projekt som syftar till att 
göra löjan populär även som matfisk. Läs mer om detta 
under Notiser, där Hushållningssällskapets kokbok med 
löj-liga recept presenteras. 

– För att bli en attraktiv matfisk måste löjan förädlas, 
menar mat- och kostkonsulenten Kristina Wikström och 
får medhåll av fiskförsäljaren Bengt Ökvist i Guldfiskens 
butik i Luleå. 

– Dagens unga hushåll vill ha färdiga rätter eller 
åtminstone färdigfiléad fisk. En hake är att löjan hit-
tills motstått alla försök att låta sig filéas maskinellt, 
något som måste till om färdigprodukter i större skala 
skall bli verklighet. Försök pågår att få fram en lämplig 
filéteringsmaskin, fortsätter Kristina.

Lyckas man kommer det ekonomiska utfallet av fisket 
av avsevärt förbättras då matfisk betalas många gånger 
bättre än minkfisk. Och vi konsumenter får ännu en 
prisvärd fisk på matbordet, kan man tillägga.

Om strömmingen är havets silver är siklöjan, eller rättare dess 
rom, havets guld. Få produkter från havet betingar ett så högt 
kilopris som siklöjerom – upp mot 700 kr. Men det är många 
händer som arbetat innan rommen är färdig att avnjutas.

Bottenvikens
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