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Matlagningsaktion med fisk från Forsmarks skärgård.
Marabouparken, Sundbyberg 2014. 7

Inledning

Forsmark är känt för sitt gamla järnbruk, sin natur och skärgård. 
Konstnären Bruno Liljefors, som under några år bodde i det närbe-
lägna Österbybruk, hämtade många av sina kända naturmotiv 
från trakten. Forsmark är naturligtvis också känt för kärnkraftverket 
med tre reaktorer som togs i drift 1980, 1981 och 1985. Idag pla-
neras för ett slutförvar av använt kärnkraftsbränsle i berget i anslut-
ning till anläggningen. 

Vid de svenska kärnkraftverken används havsvatten för att kyla 
reaktorhärden, därefter pumpas det uppvärmda kylvattnet ut i 
närliggande hav. Vid normal drift höjs kylvattnets temperatur med 
tio grader. Fisken i omgivande vatten påverkas både positivt och 
negativt av det varmare vattnet. Aktuella forskningsresultat visar 
att abborrarnas ämnesomsättning ökar och att de måste äta mer, 
vilket i sin tur leder till ökad belastning på fiskarnas andnings- och 
cirkulationssystem. Abborrarna blir större och får sänkt hjärtfrekvens 
men samtidigt också mindre hjärtan. Annan forskning undersöker 
om fiskbeståndet i Forsmark förändrats också genetiskt och om en 
snabb evolution kan konstateras. 

Näringsmässigt finns inga särskilda rekommendationer för fisk som 
är fångad i närheten av kärnkraftverket. Den håller samma närings-
innehåll som övrig Östersjöfisk och belastas av miljögifter i samma 
utsträckning. 

Vi är båda konstnärer med sommarhus i närheten av Forsmark och 
tillbringar mycket tid i den uppländska naturen. För några år sedan 
började vi, som konstnärliga aktioner, att tillreda och bjuda på fisk 
från området. Nu har vi sammanställt några av recepten.

Vi hoppas att boken inspirerar till matupplevelser utöver det vanliga! 

Carl Johan Erikson & Karin Willén
Forsmark 2016







STEKT STRÖMMING
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Stekt strömming

Ca 600 g strömmingsfilé 
1 dl grädde
2 msk fisksås
1 tsk mortlad vitpeppar

1. Blanda grädde, fisksås och vitpeppar i en bunke. Vik varje 
filé och klipp bort ryggfenan utan att fisken går sönder. Lägg 
fisken i bunken och rör om. Låt vila i kylskåp några timmar, helst 
över natten. 

2. Blanda rågmjölet med salt och vitpeppar i en grund skål. Ta 
ett riktigt grovt rågmjöl och blanda alternativt ut med lite grovt 
grahamsmjöl som är kornigare.

3. Matcha jämnstora utvikta strömmingsfiléer och lägg ihop två 
och två med skinnsidan utåt. Strö gärna lite kryddgrönt emellan 
– finhackad dill eller persilja. Vänd den dubbla strömmingsfilén 
i mjölet och se till att det hamnar mjöl runtom. 

4. Lägg en stor klick smör i en muurikka eller en stekpanna. Det 
ska vara rejält varmt som när man steker pannkakor. Stek ström-
mingen gyllenbrun på var sida. Passa noga, fyll på med smör 
om det blir torrt i pannan. Lägg åt sidan vartefter de blir klara. 

Servera den stekta strömmingen med potatismos med mycket 
smör i, pressgurka och rårörd lingonsylt. Förbered tillbehören så 
att strömmingen kan serveras direkt ur pannan – strömming blir 
fadd i smaken om den får vila en längre stund.

Andra goda varianter är att smaksätta grädden med 2 msk 
fisksås och zest från en ekologisk citron, eller 3 msk spad från 
kapris och 1 msk senap. 

Till citronströmmingen är det gott med smörslungad sparris eller 
ångade sockerärter, potatismos och en klick ricotta. Kapris-
strömmmingen serveras med fördel med skirat eller brynt smör, 
kapris, två hackade kokta ägg och kokt potatis. 15

2 dl grovt rågmjöl
1 tsk salt
1 tsk finmortlad vitpeppar
Smör

Middag: 4 personer

1 dygn eller 4 timmar

Det som blir över kan läggas 
in i ättikslag med lagerblad, 
vitpeppar och purjolök.

Vanligtvis anges 150–200 gram som portions-
storlek för fisk. Men idag känns det riktigt att 
tänka mindre portioner och att servera fisk och 
kött som tillbehör, snarare än som huvudnummer 
på tallriken.  

Anpassa med fördel recepten: ett recept baserat 
på 600 gram strömming kan till exempel serveras 
till 6 personer, i stället för till 4. Rökt eller inlagd 
fisk äter man mindre portioner av.

För stekt strömming kan man räkna filéer för att få 
fram rätt mängd: 4 filéer = 2 stekta strömmingar 
= en portion. 

Östersjöfisk för gravning och inläggning fryses 
ofta in i två dygn innan tillagning så att eventuella 
parasiter dör. Eftersom risken är liten hoppar 
många över detta. Parasiterna dör vid uppvärmning.

Vitpeppar är en underskattad krydda som är utmärkt till fisk. De 
flesta recepten innehåller nymalen eller mortlad vitpeppar. Notera 
att det är något helt annat än färdigköpt finmald vitpeppar!
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SOPPA PÅ STRÖMMING
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1 tsk grovmalen vitpeppar
8 dl fiskfond
Saften av en citron,
alternativt 1–2 dl vitt vin
2 msk smör

Soppa på strömming

300 g strömming
3 schalottenlökar
2 purjolökar
1 burk stora vita bönor
1 grön chili
2 msk dillfrön

1. Rensa strömmingen och dra filéerna från skinnet. Klipp tvärs 
över i bitar som passar soppskeden. Lägg åt sidan.

2. Finhacka schalottenlökarna och svetta i smör på låg värme 
tillsammans med dillfröna. Löken ska inte få färg. 

3. Skär ett snitt längs med purjolökarna för att kunna skölja 
bort grus. Försök att inte öppna löken för långt ner på stammen. 
Dela sedan purjolöken i två bitar – stammen och den gröna 
blasten. Skär purjolöksblasten i smala strimlor längs med, sedan 
tvärsöver till finhack. Låt hälften av det gröna purjolökshacket 
fräsa med schalottenlöken, lägg undan resten till senare. Skär 
stammarna på purjolöken i 2 cm tjocka bitar. Finhacka den gröna 
chilin, lägg åt sidan. Låt de vita bönorna rinna av i sil.

4. Häll 8 dl fiskfond i kastrullen med den frästa schalotten-              
löken. Ta några tag med vitpepparkvarnen. Lägg i purjolöks- 
bitarna och koka på svag värme. För att inte purjobitarna ska 
falla isär, stormkoka inte och undvik att röra. 

5. När purjolöksbitarna är mjuka, vänd i resten av purjolöks-
hacket, den gröna chilin och bönorna. Låt soppan bli varm igen 
men koka inte mer än ett ögonblick. Smaka av med citronen/ 
vinet. Tillsätt mer dillfrön, mer koncentrerad fiskfond eller salt 
efter behov. 

6. Lägg i strömmingen försiktigt i den sjudande soppan, täck 
ytan med fiskbitarna. Ta av från värmen efter en kort stund och 
låt strömmingen bli klar på eftervärme. Rör inte, peta bara för-
siktigt ned strömmingsbitarna.

21

Middag: 4 personer

1 timme

Servera med 
vitpepparkvarn på bordet, 
knäckebröd och ost.



RITUAL I VARMT KYLVATTEN
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Ritual i varmt kylvatten

Vid de svenska kärnkraftverken används havsvatten för att kyla 
reaktorhärdarna. Kylvattnets temperatur höjs under normal kärn-
kraftsproduktion med tio grader. När det uppvärmda vattnet pum-
pas tillbaka i havet påverkas biotopen i närområdet. Det märks 
tydligt på fiskbeståndet.
 
På midsommarafton 2014, som också sammanfaller med Johannes 
Döparens* dag, utförde jag (Carl Johan Erikson) en dykritual i det 
varma kylvattnet vid Oskarshamns kärnkraftverk. Från början skulle 
ritualen ha ägt rum vid Forsmarks kärnkraftverk, men ett beslut vid 
Länsstyrelsen i Uppsala län om att utöka skyddsområdet kring 
kärnkraftverket omöjliggjorde den planen.

Klockan 12 genomförde jag den första nedstigningen och lät mig 
helt omslutas av kylvattnet. Därefter upprepades ritualen varje 
timme. Det var en relativt kylig dag men vattnet upplevdes som 
varmt och skönt. Kring midnatt blev kärnkraftverkets skyddsvakter 
mer aktiva och jag misstänkte att jag var upptäckt. Vakterna har 
stora befogenheter att ingripa om de misstänker något olagligt. 
Även om min aktivitet inte var det bestämde jag mig för att avbryta 
ritualen. På följande sidor redovisas fotografier tagna vid olika 
tidpunkter under ritualen.

Johannes Döparen levde enligt Bibelns evangelier ett asketiskt liv i 
trakterna kring Jordanfloden i Judéen i nuvarande Palestina. Han 
praktiserade dop genom att kroppen sänktes ner i vatten. Dopet 
kan ses som en övergångsrit eller som ett symboliskt reningsbad.

25
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Klockan 12



Klockan 15



Klockan 17



Klockan 19



Klockan 22



Klockan 23



GRILLAD ABBORRE
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Grillad abborre

600 g abborrfilé eller flådda småabborrar
½ dl olja
1 röd chili
1 vitlöksklyfta
1 tsk salt

1. Hacka chilin och vitlöken fint. Blanda med olja och salt i en 
plastpåse. Lägg ner fisken och ”krama runt”. Låt ligga i kylskåpet 
minst två timmar. 

2. Lägg ut filéerna eller fiskarna på ett halster som inte får vara 
för glest. Filén faller lätt sönder så hantera varsamt under grill-
ningen. Det går fort på en normalvarm grill – passa noga. 

Servera med grilltillbehör som kokt färskpotatis, grönsallad 
med dressing, grovrivna morötter med sojasås, sesamolja och 
lime.

43

Middag: 4 personer

1 dygn eller 2 timmar



GRILLAD STRÖMMING
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Grillad strömming

600 g strömmingsfilé
½ dl olivolja
1 dl hackad slät persilja
1 ekologisk citron – skal och saft
1 tsk salt
1 tsk grovmalen svartpeppar
Enris

1. Blanda olja, persilja, finrivet citronskal, citronsaft samt peppar 
i en plastpåse. 
 
2. Vik varje filé, klipp bort ryggfenan och lägg fisken i påsen. 
Krama runt. Låt vila i kylskåp minst två timmar, gärna över natten. 

3. Lägg ut filéerna på ett halster som inte får vara för glest. 
Strömming faller lätt sönder så hantera varsamt under grillningen. 
Vill man tillaga mycket strömming kan två filéer läggas ihop 
med skinnsidan utåt. Det går fort på en normalvarm grill – passa 
noga. 

4. Lägg lite enris på kolen mot slutet och stäng locket så att enriset 
inte flammar upp för mycket.

Servera med ljum potatissallad, nyupptagna morötter och en 
klick ricotta. Kombinera gärna med chilistark abborre, då räcker 
recepten till fler.

4948

Middag: 4 personer

1 dygn eller 2 timmar



HALSTRAD STRÖMMING
MED INLAGD RÖDLÖK
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Halstrad strömming

1 kg strömmingsfilé
1 dl olivolja
4 pressade vitlökar
1 pressad ekologisk citron
1 msk salt
1 msk grovmalen vitpeppar
5 lagerblad 

1. Förbered den inlagda rödlöken dagen innan. Skala och dela 
rödlöken på hälften. Skiva tunt och se till att inga stora bitar 
slinker med. Lägg i rostfri bunke. 

2. Blanda och koka upp lagen och ta från värmen. Riv citronens 
skal på den grova sidan på rivjärnet men använd hellre ett zest-
järn för få långa tunna strimlor. Häll den varma lagen med citron-
skalet över rödlöken, blanda och låt svalna. Fördela i glasburkar. 

3. Vik varje strömmingsfilé och klipp bort ryggfenan. Marinera 
filéerna i olja, vitlök, citronsaft och kryddor kvällen innan, eller 
på morgonen samma dag. Till nöds marinera ingen tid alls – det 
ger ändå rätt bra smak. Mortla i så fall lagerbladen till pulver 
och ta bort bladnerverna. 

4. Sleva upp några strömmingsfiléer i muurikkan och stek dem 
hastigt. Utnyttja pannans storlek med svalare kanter och varmhåll 
de färdigstekta strömmingarna genom att flytta utåt.

Servera på fyrkantigt greppvänligt knäcke. Toppa med rödlök 
och en rejäl nypa hackad dill. 

Rödlöksrecpetet är generöst. Låt det som blir över av löken för-
gylla kommande vardagsmiddagar som rotsakspytt, köttbullar 
eller varför inte stekt strömming. Håller i upp till två veckor.

5554

Inlagd rödlök

3 stora rödlökar
2 dl ättiksprit 12 %
1 dl vatten
2 dl socker
1 msk salt
1 msk grovmalen svartpeppar
1 ekologisk citron 

Tilltugg: 10 personer

1 dygn 



Halstrad strömming med rödlök. 
Matlagningsaktion med fisk från Forsmarks skärgård.
Marabouparken, Sundbyberg 2014.



SOTARE MED SURKÅL
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Sotare med surkål

600 g strömmingsfilé
Salt

1. Låt surkålen rinna av i durkslag i en halvtimme. Se till att ha 
pinfärsk strömming som doftar fräscht. Frys eventuellt i två dygn. 
Vik varje filé och klipp bort ryggfenan. 

2. Skala och skär palsternackan i tunna slantar. Kan bytas ut 
mot morot eller persiljerot. Koka i snålt med saltat vatten. Häll 
av och låt svalna. 

3. Finhacka löken och skär chilin i tunna hela ringar. Blanda med 
olja, peppar och honung i en bunke. Riv citronerna på den fina 
sidan av rivjärnet, eller ännu hellre med zestjärn för få tunna 
skalstrimlor. Pressa saften ur citronerna. Ta fyra citroner om de 
är små. Blanda i bunken.

4. Rosta kumminfröna i torr stekpanna. Hacka surkålen lätt och 
blanda ner i bunken tillsammans med kumminfröna och palster-
nackan. Smaka av med honung. Det ska vara rejält surt och väl-
kryddat. Var lätt på saltet eftersom fisken blir ganska salt. 

5. Bred ut de sköljda och torra spenatbladen på ett stort fat. 
Hacka spenaten om det är stora blad och avlägsna grova blad-
nerver. Sprid ut surkålen ovanpå bladen. 

6. Strö ut vanligt bordssalt i den rejält heta muurikkan. Lägg i 
strömmingsfiléerna med skinnsidan neråt. Vänd efter en kort 
stund, lägg dem inte nödvändigtvis i mer salt utan vänd på  stället. 
Är det rätt temperatur i pannan får strömmingen fina frostade 
kanter av salt. Efterhand strömmingsfiléerna blir klara, lägg 
dem ovanpå surkålen med skinnsidan uppåt. 

1 burk surkål
3 ekologiska citroner
1 palsternacka
1 liten gul lök
2 röda chilifrukter
2 msk kummin
1 tsk salt
1 tsk grovmalen svartpeppar
2 msk honung
½ dl olivolja
200 g färsk spenat

63

Middag: 5 personer

1 timme

Servera omedelbart! 
Som huvudrätt med 
kokt potatis eller som 
aptitretare vid grillen 
i ett stort spenatblad. 



ASIATISKA ABBORRBULLAR
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Asiatiska abborrbullar

400 g abborrfilé
2 stora kokta potatisar
1 ägg
1 kruka koriander
1 röd chili
2 vitlöksklyftor
½ lime
1 tsk salt

1. Finhacka chilin, vitlöken och moroten eller nötterna. Pressa 
saften ur limen. Blanda med övriga ingredienser till såsen. Finns 
inte allt hemma – improvisera. Ställ åt sidan i kylen.

2. Hacka koriandern och ta undan lite till såsen. Finhacka chilin. 
Hacka vitlöken och lägg i matberedaren tillsammans med saften 
från den halva limefrukten, fisken, potatisarna, ägget och saltet. 
Kör till en smet utan alltför stora bitar. Lägg i den finhackade 
chilin och koriandern och kör matberedaren några varv. Späd 
med vatten eller kokosmjölk om det blir för torrt. 

3. Rulla bullar stora som köttbullar. Stek i neutral olja i muurikka 
eller stekpanna. Se till att de får fin färg runtom. 

Servera som tilltugg med sås i en äggkopp. Servera som huvud-
rätt med ris och snabbinlagd gurka på lite socker, lite ättika, 
osthyvlad gurka, chiliflakes och koriander.

Sås

½ dl sojasås
1 msk sesamolja
1 ½ lime
5 cm finhackad morot eller 
10 finhackade cashewnötter
½ dl japansk vinäger
1 röd chili
1 vitlök
1 msk fisksås
Lite finhackad koriander

6968

Middag: 4 personer

1 timme
 



LAXGRAVAD STRÖMMING
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Laxgravad strömming

1 kg strömmingsfilé
4 msk salt
4 msk socker
1 msk grovmortlad vitpeppar
1 dl hackad dill

1. Se till att strömmingen är pinfärsk och doftar fräscht. Frys eventuellt  
i två dygn. Klipp bort ryggfenan. Lägg upp filéerna med skinnsidan 
neråt på ett smörpapper. 

2. Blanda socker, salt och vitpeppar. Fördela ¾ av blandningen över 
strömmingsfiléerna. Strö över hälften av dillen. 

3. Vik ihop filéerna så att de ser ut som fiskar igen och lägg fint på ett 
vackert fat med lite kant, omväxlande stjärt- och huvudsida. Strö över 
resten av kryddblandningen och dillen. Klappa in i fisken och tryck till 
lite. Försök få till tyngd på filéerna genom att ställa ett fat ovanpå, 
lassa på några mjölkförpackningar. 

4. Låt grava i kylskåpet i 1–2 dygn. Häll av spadet som bildas efter-
hand, fisken blir annars för salt. 

Servera som gravad lax med kokt potatis och hovmästarsås eller ställ 
fram det snygga fatet på smörgåsbordet. Ät strömmingen med skinn på.

Den som vill, skär loss filéerna med en filékniv och gör tartarer. Fyll till 
exempel ett halvdecilitersmått och vänd upp en tartar på var tallrik eller 
flera tartarer på ett serveringsfat. Garnera med dillvippor, citronskivor 
och ta några tag med vitpepparkvarnen. 

Gravningen kan varieras i oändlighet. Byt ut dillen mot chili och persilja, 
mot timjan och honung, mot fänkål och apelsinskal, eller citron i tunna 
skivor och riven ingefära.
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Middag: 6 personer

3 dygn



3 × GRAVAD STRÖMMING
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Ättikslag, används till alla tre recept

2 dl ättiksprit 12 %
1 liter vatten
2 msk salt
1 kg strömmingsfilé

Se till att strömmingen är pinfärsk och doftar fräscht. Frys even-
tuellt i två dygn. Blanda lagen och se till att saltet löser sig. Dra 
filéerna av strömmingen, lägg ner i ättikslagen och blanda. Låt 
ligga kallt över natten eller minst 12 timmar. Strömmingen ska 
bli vit rakt igenom. Låt rinna av i durkslag när ättikslagen gjort sitt. 

#1 Älgörtsgravad strömming

ca 3 hg dragen strömmings-
filé som legat i ättikslag 

1 dl mild olivolja eller 
annan smakneutral olja
1 ½ dl vatten
2 msk socker

1. Blanda lagen och se till att socker och salt löser sig.

2. Skiva löken tunt i ringar och skär citronen i tunna skivor. Mortla 
vitpepparkornen grovt. Ansa blomställningarna från älggräset 
och ta bort bruna blomblad, insekter och grova stjälkar. 

3. Varva älggräs, lök, citron, vitpeppar och dragen strömmings-
filé tills burken är fylld. Tryck lätt för att få ner mer i burken. Fyll 
på med lagen. Förslut och ställ kallt i två dygn innan servering.

Älgört eller älggräs är vanligt förekommande på ängar och 
våtare marker. Växten har använts till smaksättning av öl, därför 
kallas den också ölgräs. 

1 kg strömming är lagom 
att fördela till tre olika 
gravningar. En burk med 
300 gram strömming 
räcker bra som en av flera 
rätter på ett smörgåsbord 
för 10 personer.

Anpassa recepten och 
höfta, det finns utrymme 
för improvisation.

 

3 dygn ½ dl ättiksprit 12 %
1 tsk salt
5 blomställningar från älgört 
1 silverlök
1 ekologisk citron
10 vitpepparkorn
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#2 Krondillsgravad strömming med pepparrot

Ca 3 hg dragen strömmingsfilé 
som legat i ättikslag 

1 dl smakneutral olja
1 ½ dl vatten
2 msk socker

1. Blanda lagen och se till att socker och salt löser sig.

2. Förbered genom att skiva den gula löken tunt i ringar. Skala 
och riv pepparroten fint. Blanda omedelbart ner pepparroten i 
lagen så att den inte hinner oxidera och tappa smak. Mortla 
vitpepparkornen grovt. Skär stjälkarna av krondillen. 

3. Varva dill, lök, vitpeppar och dragen strömmingsfilé. Fyll på 
med lagen lite efter hand tills burken är fylld. Rör försiktigt och 
försök få den rivna pepparroten längre ner i burken. Förslut och 
ställ kallt i två dygn. 

Om krondill är ur säsong, ersätt med 1 dl hackad dill eller 3 msk 
dillfrön. 

#3 Gravad strömming på tusen sätt

Ca 3 hg dragen strömmingsfilé 
som legat i ättikslag 
3 dl gräddfil
½ dl majonnäs

Blanda gräddfilen och övriga ingredienser i en bunke. Vänd 
ner strömmingsfiléerna. Fyll en fin burk. Låt vila i ett dygn, helst 
två. Alternativ smaksättning: ½ dl riven pepparrot, 1 finhackat 
syrligt och sött äpple, svartpeppar.

3 dygn

2 dygn

½ dl ättiksprit 12 %
1 tsk salt
5 krondillskronor
1 liten gul lök
5 cm pepparrot
1 tsk mortlad vitpeppar

1 dl finahackad dill
1 dl gräslök
1 tsk salt
1 tsk mortlad vitpeppar
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RÖKT ABBORRE MED COLESLAW
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Rökt abborre

Röklåda
Spån eller flis av t.ex. al 
Några abborrar

Servera som huvudrätt 
med kokt färskpotatis och
coleslaw eller ät den rökta 
fisken direkt från grillen, 
med händerna.

1. Riv moroten på grova sidan av rivjärnet och hacka löken fint. 
Blanda crème fraîche, majonnäs, limesaft, senap och kryddor i 
en stor bunke. Vänd ner rotfrukterna, rör om ordentligt och smaka 
av med salt och peppar. Lägg upp fint i en annan skål och ställ 
in i kylskåpet.

2. Rensa fisken – ta ur magen men låt huvud, fenor och stjärt 
sitta kvar. Salta fisken lätt med grovsalt. 

3. Gör i ordning grillen med två värmezoner – med kol på den 
ena sidan av grillen, och inget kol på den andra. Ladda röklådan: 
använd spån, som är lättast att hitta i affären, eller flis, som är 
grövre och bättre. Flisen kan blötas och avge rök under längre 
tid, vilket ger möjlighet till att hålla lägre värme under rökningen. 

4. Lägg fisken i röklådan, lägg locket på lådan. Ställ fisken på 
grillens varma sida. Kontrollera när det börjar ryka inuti lådan, 
flytta undan från värsta värmen och ta tid i 5–10 minuter. Eller 
längre om fiskarna är grova. Ta sedan lådan av värmen och låt 
stå ytterligare några minuter.

150 gram är en traditionell 
portion när det gäller fisk. 

För rökt fisk som är stark i 
smaken kan man räkna med 
mindre portioner, till exempel
400 gram till 4 personer. 

1 timme

Coleslaw görs med fördel 
några timmar eller dagen innan 
för att låta smakerna utvecklas. 
Rör om innan servering.

Om ingen röklåda finns, 
experimentera med klotgrill: 
lägg lite glödande grillkol 
på ena sidan, lägg på en hög 
med enris. Lägg fisken på 
gallret på den svalare sidan. 
Stäng locket och alla ventiler, 
vänta 5–10 minuter.
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Coleslaw

1 l osthyvlad vitkål
1 liten gul lök
1 morot
3 dl crème fraîche
½ dl majonnäs
½ lime
3 msk Johnny’s 
sötstarka senap
1 msk curry
1 tsk salt
1 tsk grovmortlad vitpeppar
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EFTERORD

KOKKONST AV ANDRA GRADEN
JESPER OLSSON



Kokkonst av andra graden 

Det är en vacker bild. Kameran ligger lågt och rummet sträcker ut 
sig: den släta ytan reflekterar en blå himmel och vita moln, 
skrovliga stenar, gräs, alar och tallar längs strandlinjen. Allt be-
traktas i vattennivå. Det är den simmande människans utsikt över 
ett landskap, eller den uppmärksamme fiskarens eller dansande 
nattsländans eller, till och med, den stigande fiskens.

Fotografiet dyker upp en bit in i Carl Johan Eriksons och Karin 
Willéns 10°C. Det följs av en serie bilder från samma utgångspunkt 
– gränslinjen mellan olika element. Men vad som främst karakteri-
serar bilderna är den tilltagande, okuvliga grönskan. Växtligheten 
invaderar vattnet. Snarare än att väcka associationer till liv och 
natur tar den över det mesta. På en av fotografierna är det gröna 
mer kompakt, mer artificiellt. Som om fotosyntesen slagit fel. 

Denna vaga oro i kombination med kokboksgenrens praktiska och 
muntra målmedvetenhet anger grundtonen i Eriksons och Willéns 
receptsamling. En kokkonst av andra graden, kanske man kan kalla 
det. För till skillnad från de ingrepp i naturen som en gång, i 
historiens gryning, separerade det kokta från det rå, som lade 
grunden till en struktur för kultur och natur, så är det här en konst 
som vill upphäva den typen av skillnader – eller åtminstone under-
söka och fundera kring deras (o)hållbarhet idag. 

Det är en form av tillagning som rör sig från strand till grill längs ett 
kontinuum snarare än över en klyfta (källan till många klagosånger 
om avstånd och alienation). Det är en poetik, ett sätt att göra, som 
uppmärksammar och lever med insikten att våra kulturtekniker och 
redskap är sammanflätade med naturen. Det är en berättelse om 
läget just nu.

De tolv fiskrecepten tar sin början vid en speciell strandkant och ett 
speciellt vatten: Biotestsjön utanför kärnkraftverket i Forsmark vid 
den svenska ostkusten. Denna konstgjorda sjö skapades 1977, då 
verksamheten vid kärnkraftverket inleddes, för att ta emot det 

uppvärmda kylvatten som användes till reaktorerna och som när 
det spolas ut håller en cirka 10 grader högre temperatur än det 
omgivande vattnet i skärgården. 

Anläggningen blev från början en plats för forskning på växt- och 
djurliv. Inte minst det fiskbestånd som fanns i sjön gav upphov till 
viktiga studier, eftersom det fram till 2004 fanns galler vid 
utloppen, vilket förvandlade sjön till ett slags akvarium. Man kunde 
konstatera att vissa arter – löja, mört, abborre, gädda och ål – 
växte snabbt i det varma och näringsrika vattnet. Samtidigt ökade 
ämnesomsättningen hos fiskarna, vilket tvingade dem att äta mer, 
vilket i sin tur ökade belastningen på deras andning och inre organ. 

Härmed uppstod ett slags anakroni i fiskarnas världar och kroppar 
– ett plötsligt språng i evolutionens utdragna djuptid. Kanske 
handlar det om en genetisk mutation. Vad gör man med sådana 
förvandlingar?
 
Ett sätt vore att dra sig tillbaka, att upprätta ett avstånd och 
betrakta förvandlingen inom en välbekant ram: naturens. Det blir 
på så vis en klassisk filmvisning av en sentimental historia om något 
rent och vackert som smutsas ned, men också något som vi inte 
själva är en del av – även om vi kan erkänna en viss skuld och 
uppröras. Reaktionen: vi måste städa upp och återställa saker och 
ting. Men återställa vad? Det finns både ontologiska och politiska 
problem med en sådan hållning, även om den rymmer rättmätig 
ilska, och även om vi självfallet ska städa om det går. 

För frågan är om det inte är detta slags distanstagande som från 
början möjliggjort metamorfosen. Naturen görs till något annat, 
som vi kan meditera kring, avbilda, avnjuta och använda för olika 
syften, till exempel utvinning av energi. Naturen blir något att mani-
pulera och kontrollera. Naturen som resurs.
 
Men om natur och kultur snarare alltid, med nödvändighet, löper 
igenom varandra? Om teknologiska processer och havsvatten, 
människor och fotosyntes, fiskar och utomhusgrillar alltid är samman-
kopplade i ett omfattande nätverk? I så fall måste kanske en annan 
hållning uppfinnas. 
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Biotestsjön och kylvattenutloppet vid Forsmarks kärnkraftverk.



Vi kan börja med att betrakta en arkaisk figur: fiskaren med spö 
och lina vid en strandkant. Hon och han befinner sig intill eller nere i 
eller ute på vattnet. Det rör sig om gränsscener som både håller isär 
och kopplar ihop, iakttar skillnader och skapar delaktighet. Visst 
finns här ett element av kontroll och manipulering, men därutöver 
måste den som fiskar närma sig fisken – taktiska antropomorfismer 
– och inte bara betrakta på distans, utan lyssna och känna, om än 
via en lina.
 
Man kanske kan jämföra linan med den nål som huvudpersonen 
och antropologen U. i Tom McCarthys senaste roman, Satin Island 
(2015) vill rikta mot den läckta och stelnande oljan på katastrof-
platser världen över. När olja hårdnar förvandlas den till vinyl, 
konstaterar U., och om man anlägger en nål mot de spår som 
uppstått i den nybildade materien, borde en märklig musik kunna               
avlyssnas. I stället för att bara suga upp och dölja det faktum att 
vi människor oåterkalleligen har förändrat planeten – inte bara 
genom spillet av olja, utan genom borrning och fracking och annat 
– kanske ett slags sonor sanning om antropocen kan träda i dagen.

Vid sidan av fiskaren – varför inte betrakta simmaren? En person 
som kliver ned i vattnet och helt låter sig omslutas. Simmaren-
fiskblivaren som flaxar med armar och ben i ett annat element upp-
häver många avstånd. I badet framkallas dessutom en kroppsligt och 
sinnligt mer sammansatt perception; en mer varierad estetik. Synen
och bilden bryts upp och omorganiseras av lyssnandet, känseln,
lukten och, antagligen, smaken av vatten. Ingen kan i längden und-
vika kallsupar. Inte ens om man badar i en biotestsjö. Kanske särskilt 
inte då.
 
Till skillnad från en dystopisk landskapsmålning eller en upprörande 
artikel om miljöförstöring, kommer detta slags handlingar att föra 
oss närmare det som annars bara ramas in. De för oss närmare det 
främmande i oss själva och det som är vi själva i det vi betraktar 
som främmande. Man kan tala om en immersiv estetik och ekologi 
som inte skapar klyftor – eller en ”ekologi utan natur” som Timothy 
Morton har beskrivit saken.
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Det självklara steget, efter fiske och bad, är att tillaga och äta 
det som har fångats. Inte som en triumf över att ha segrat över 
naturen – en sådan hållning kommer till uttryck i troféer. Att äta 
och införliva blir snarare ännu en manifestation av delaktighet. 
De stora abborrarna i biotestsjön är inte heller ”farliga” (inte 
mer än annan fisk i Östersjön, såvitt man vet). Och efter otaliga, 
dagliga revisioner – har inte frågan om bra och dåligt, naturligt 
och artificiellt holkats ur? Vad skulle en ”naturlig” föda bestå av?                 
I vilket av naturens riken och element skulle den gå att finna?

Givetvis är det inte i naturen vi finner den ”naturliga” maten 
idag, utan i den färgglada, glänsande, puttrande bildretoriken i 
matprogram på tv, i receptbilagor, i den aldrig sinande floden av 
kokböcker. Här kan kockens vita förkläde sättas upp som fond eller 
duk för den levande naturens äkta råvaror, vilka sedan – med hjälp 
av vassa knivar, glänsande kärl och dyrbara spishällar – under-
kastas en konst som gör kultur av natur. Det är en barock teater 
som det är lätt att förföras av, och som är lätt att koppla till en 
lång målerisk bildtradition av sinnligt mättade scenerier.

Annat då med de recept som förtecknas av Erikson och Willén i 
10°C. Bilderna är inte mindre vackra, men vi rör oss bort från en 
överdådig och svällande nature morte till en serie aktioner och 
instruktioner, till omtänksamma variationer kring hur abborre och 
strömming från en viss, angiven plats kan tillagas och serveras. Det 
binärt organiserade dramat – natur och kultur, rå och kokt, ren 
och nedsmutsad, äkta och konstgjord – har ersatts av småskaliga, 
humoristiska och avväpnande performances som utgår från en mer 
sammansatt värld och vardag.

Det betyder inte att alla gränser har utplånats eller att allt är 
likvärdigt eller tillåtet. Tvärtom kan både estetiken och politiken 
nu uppfinnas på nytt. Distinktioner och gränsdragningar gör av-
stamp i specifika situationer, där saker från början och alltid är 
blandade, där beslut och förhandlingar kring vad vi ska göra, 
laga och äta är tidsligt, rumsligt och materiellt inbäddade, och 
kroppsligt engagerande. Det är en kokkonst och levnadskonst av 
andra graden. Det finns skäl att lära sig en sådan idag.
 
Jesper Olsson
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