
        Krönika

En svårsmält  
tradition

Josefin Olevik – ser fram emot mörka  
augustinätter utan surströmming men  
med utomhusbio i Rålambshovsparken.
  

Augusti är här och tystnAd råder. Tiden för surström-
ming är inne och jag vet att familjens fantast har börjat 
längta, men jag vet inte hur det ska ta sig uttryck. Osäker-
heten beror på förra årets incidenter. 

Min styvmor älskar surströmming. Hon har uppförs-
backe eftersom min syster är fiskallergiker och min bror 
och jag allmänt kräsmagade, men hon har aldrig gett upp. 
Istadigt och årligen genomför hon surströmmingsskivan. 

Förra året vädrade hon morgonluft och tog krafttag.  
Kanske kunde de två ingifta och barnbarnet som berikat 
familjen äntligen hjälpa till att sätta traditionen. 

Oskrivna blad, tänkte min styvmor, dekorerade med  
nyplockade rosor på glasverandan och bjöd in till fest. 

Min svägerska fotograferade när 
pappa skulle öppna den första fisk-
burken under vatten i en hink i 
trädgården, för att undvika spru-
tande. På bilderna ser man hur 

pappa nervöst drar burken upp och ner för att kolla om han 
lyckats göra hål. Det har han. Och i samma sekund som den 
fermenterade saften sprutar ner honom och svägerskan skär 
han sig på locket. Det rinner blod och luktar ruttna ägg. 

Då kliver hunden in på scenen och kissar i hinken. 
En ny burk kommer diskret fram medan blod stillas och 

svägerska byter tröja. 
Så blandas rosornas sötma med fiskens förruttnelse i  

en totalupplevelse omkring gästerna. Barnbarnet bygger 
kantrande legoflottar och befattar sig inte med maten.  
Svägerskan äter potatis och andas genom munnen. 

Svågern är den som axlar ansvaret, tuggar och ler, hittar 
en intressant smak, dricker snapsar och gläder sin svärmor. 
Kanske finns det något att bygga på här? 

Men när han så småningom kliver ur bilen vid sitt eget 
hus vänder sig magen ut och in och så ligger all surström-
ming på en gräsmatta och är svår att älska, också för svågern. 

Därefter duschar min pappa, jag lägger mig och rapar 
mot väggen för att inte kontaminera mitt barn och min bror 
tillbringar kallsvettig natten på toaletten, eftersom han 
känner sig matförgiftad. 

Glasverandans fönster står på vid gavel och morgonen 
efter är det bara tvättkorgen som osar, av pappas tröja.  
Och så var augusti över.

Men nu är vi där igen. Med en ensam  
entusiast, men en envis. Det blir med  
stor sannolikhet skiva igen, möjligen 
utan rosor. 

”Så blandas  
rosornas sötma 

med fiskens  
förruttnelse”
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