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SOM BARN BÖRJADE MARTIN BERGMAN FISKA I FAMILJEFÖRETAGET I NORRSUN-
DET UTANFÖR GÄVLE. NÄR HAN AVSLUTAT GYMNASIET STARTADE HAN FÖRETAG 

OCH NU, I VUXEN ÅLDER, DRIVER HAN EN VÄLBESÖKT OCH HYLLAD GÅRDSBUTIK 
OCH RESTAURANG VID AVTAGSVÄGEN MOT FJÄLLEN I VILHELMINA. HÄR SÄLJS 

BLAND ANNAT HANS PRISBELÖNTA RÖKTA PRODUKTER OCH DEN UPPSKATTADE 
SUSHIN GJORD PÅ LOKAL FISK. NU ÄR DET DAGS ATT STARTA WEBBUTIK OCH NÅ 

VÄRLDSMARKNADEN MED EN HOCKEYREVOLUTIONERANDE UPPFINNING. 

TEXT Annelie Lanner ■ FOTO Stéphane Lombard

MARTIN FÖRÄDLAR 
FISKEN OCH FÖRETAGET

■  R E P O R T A G E  ■

V id avfarten till fjällorterna Klimpfjäll, Kittelfjäll och 
Saxnäs, längs E45 strax norr om Vilhelmina, ligger den 
timrade byggnad som Martin Bergman ritat till sin 
gårdsbutik och sina förädlingslokaler. Läget är utmärkt.

– Alla som ska upp i fjällen passerar här, säger 
 Martin.

Även Inlandsbanan passerar Martins gårdsbutik och sedan någ-
ra år tillbaka stannar tågen vid Vilhelmina Norra, den hållplats som 
byggdes enkom för Martins företag. 

– Vi såg det där jäkla tåget som körde förbi varenda dag, säger 
Martin.

Hur det kom sig att tåget nu stannar vid gårdsbutiken är ett 
utmärkt exempel på den initiativrikedom och företagsamhet som 
Martin ständigt visar prov på. När han fick veta att Inlandsbanans 
makthavare skulle ha ett möte i Vilhelmina bjöd han in dem till sin 

gårdsbutik. Lagom till det mötet fick han också tag i ett gruslass från 
några kompisar som har ett åkeri och en väg byggdes från rälsen till 
gårdsbutiken.

– Då var det ganska enkelt att säga till Inlandsbanefolket: hade 
det inte varit läge för era gäster att stanna här? Den reaktion jag fick 
var att de tyckte att jag var väl förberedd, säger Martin och småler.

Några dagar efter mötet kom personal från Inlandsbanan och 
mätte bland annat siktsträckor. Sedan byggdes perrongen och nu 
stannar Inlandsbanan vid Vilhelmina Norra, som egentligen enbart 
är Bergmans Fisk och Vilt, två gånger per dag, sju dagar i veckan 
mellan juni och augusti. Mellan 20 och 100 gäster kliver av och stan-
nar en knapp timme.

– Vi har en meny på tåget och beställningarna rings in. När re-
senärerna sedan kliver av är det bara för mig och min personal att 
servera och kanske sälja något från butiken.

→
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MARTIN HAR fisk i blodet. Han växte upp i Norrsundet utanför 
Gävle i en yrkesfiskarsläkt och började fiska själv när han var sju år 
gammal. När han var 16 flyttade han till Vilhelmina för att gå jakt- 
och fiskegymnasium. När han var 19 startade han företag för jakt 
och fiskeresor.

– Jag trivdes väldigt bra i Vilhelmina, men det gick inte riktigt 
ihop, så jag målade också, berättar Martin.

Han är en skicklig konstnär, vars tavlor ställts ut vid flera tillfäl-
len. Men det gick fortfarande inte riktigt ihop.

– Därför utbildade jag mig till konservator och stoppade upp 
djur som såldes bland annat till jaktturisterna. De där djuren finns i 
hela Europa nu.

Inte heller det räckte, men Martin hade självklart fler idéer.
– Jag behövde en inkomst på sommaren också och därför bör-

jade jag röka fisk som jag sålde på campingen och till grannar.
Folk tyckte fisken var väldigt god och Martin fick en massa be-

röm.
– Det var ju en himla egoboost. Jag var ju en finnig kille som 

knappt kommit ur målbrottet, men här fick jag en massa beröm och 
jag tyckte att det var så förbannat roligt att jag rökte mer fisk.

Martins företag fortsatte att växa och han fortsatte att få nya idé-
er. Han sålde sina produkter på torg runt om i Norrlands inland och 
några ICA-butiker blev återförsäljare, men han insåg att det är bättre 
att sälja direkt till kunderna. Därför blev det 2009 bygge av gårdsbu-
tik och rökeri som han ritat själv. Invigningen blev en folkfest.

– Det byggs ju inte så mycket i Norrlands inland. Därför blev 
många nyfikna och jag blev omtalad. När vi öppnade var det fullt 

som på en rockkonsert!
Det var tufft med tillstånd och med lönsamhet, men allt efter-

som började det bli rätt färg på siffrorna.
– De anställda fick lite lön och jag fick lite lön, säger Martin och 

ler.

FÖRSTA GÅNGEN Martin ställde upp i SM i mathantverk vann 
hann. Han menar att det har varit väldigt viktigt ur ett marknads-
föringsperspektiv.

– Nu har vi vunnit varje år vi ställt upp och har väl någon form 
av favoritsstämpel, säger Martin blygsamt.

Företaget har vunnit för flera olika sorters produkter; rökta pro-
dukter, sillinläggningar och faktiskt även charkprodukter.

– Vi har ett litet utbud av sådana också.

UNDER 2017 var det dags för ombyggnad och i november 2017 
invigdes den nya serveringsdelen. Enligt Vilhelmina kommun är 
gårdsbutiken nu ett av kommunens största besöksmål.

– Vilhelminaborna är inte så många, så en stor del av våra gäster 
kommer utifrån, men de som bor här verkar stolta över oss. De är 
fantastiska på att marknadsföra oss och tar ofta med sig sina gäster 
hit, säger Martin.

I början av februari i år fick gårdsbutiken besök av kungen. Han 
deltog i firandet av att det i år är 100 år sedan Inlandsbanan nådde 
Vilhelmina. Då var Bergmans Fisk och Vilt en självklar plats att 
 besöka.

■  R E P O R T A G E  ■

→

I gårdsbutiken hos Bergmans fisk och vilt träffar man bland andra Per Christoffer Ekbäck, Martin Bergman och Urban Lindmark.
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■  R E P O R T A G E  ■

MARTIN är mycket aktiv i företaget själv. Han röker fisken, serverar, 
pratar med kunder, diskar och utvecklar företaget.

– Lite för sällan tänker jag nog på att allt det här har jag gjort, 
erkänner Martin.

Företaget har vuxit snabbt. Nu har han fyra personer heltidsan-
ställda. På sommaren är de drygt 15.

– Jag har helt fantastiska personer anställda. De brinner för det 
här lika mycket som jag gör, säger Martin.

En av de anställda är Per Christoffer Ekbäck som är kock och 
som började jobba hos Martin 2012. 

– En kompis ringde och undrade om jag inte kunde hjälpa till, 
och sen blev jag kvar, berättar han.

Per Christoffer hade då jobbat som kock både i fjällvärlden och 
i Umeå, men jobbet hos Martin har gjort att han har bosatt sig i 
Vilhelmina.

Sillprodukterna som Bergmans Fisk och Vilt säljer sköts av Mar-
tins lillebror.

– Det är väldigt kul att ha honom här, säger Martin.
En av de senaste succéerna hos Bergmans Fisk och Vilt är den 

lokalproducerade sushin. 
– Vi hade ganska mycket efterfrågan på sushi så jag utbildade 

personalen och vi smygstartade för ungefär ett år sedan, men när vi 
höll på med tonfisken och den röda snappern började jag fundera 
över varför vi skulle hålla på och köpa en skitdyr fisk med dålig kva-
litet när vi har bättre kvalitet på fisken här, så därför tog vi beslutet 
att övergå till lokal fisk.

Sushin som Martin och hans anställda serverar innehåller röd-
betsbetsrimmad abborrfilé, gravad sik med enbär, timjangravat 
älginnanlår och picklade granskott. Fisken är fångad i Malgomajsjön 
och älgen skjuten i skogarna runt Vilhelmina.

En äldre herre i keps och rutig jacka kliver in gårdsbutiken. Mar-
tin tar emot honom med ett leende i kassan.

– Är du sushisugen, Edvard?
Det var han, så klart, precis som så många andra lunchgäster.
I köket har Per Christoffer fullt upp med att göra i ordning nya 

sushibitar. Det blir nog en rusning framemot middagstid också.
Fiskar gör Martin inte så mycket längre.
– Jag fiskar en del sik, men jag har väl egentligen alltid varit mer 

förädlare än fiskare, säger Martin.
Förnyare är han också. Nu under våren ska webbutiken öppna 

för att kunna leverera de rökta produkterna och sillinläggningarna 
till de turister som blivit fast för dem på sina semesterresor. 

– En stor del av våra kunder är ju inte härifrån, så vi skickar re-
dan mycket grejor. Det blir en servicegrej, förklarar Martin. 

Företaget kommer också börja hyra ut stugor till turister, som till 
exempel en timrad stuga på en ö i den närliggande Malgomajsjön.

Martin har också hunnit uppfinna en puckuppsamlare i plast, 
som ska göra det lättare att samla ihop puckarna på isen när han är 
hockeytränare. 

– Den här tror jag skulle kunna sälja över hela världen, säger 
Martin Bergman och inget i hans företagarkarriär hittills säger väl 
emot honom. //

KURS

Den 9–10 april håller Eldrimner kurs i 
fiskförädling hos Bergmans Fisk och Vilt. 
Läs mer på sidan 54 och anmäl dig via 
eldrimner.com/utbildning.

På Eldrimners kanal på Youtube kan du 
se en film om hur Martin röker fisk.

Sushin hos Bergmans fisk och 
vilt innehåller (uppifrån) timjan-
gravat älginnanlår med picklade 
granskott, gravad sik med enbär, 
rödbetsrimmad  abborrfilé och 
 röding från Malgomajsjön.


