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Vem äger havet?

Fiske som livskonst

För 400 miljoner år sedan tog fiskarnas historia sin början.
Ur fiskarna och deras fenor, utvecklades landlevande varelser med armar och ben. Några av dessa har - under ett
fragment av jordens existens - rest sig upp på bakbenen
och kallat sig människor. Du och jag - den moderna människan - delar hälften av våra gener med fiskarna. Som
fiskätare och fiskare är vi också en naturlig del i fiskarnas
ekosystem. Vi är beroende av dessa ekosystem för vår
överlevnad.

Som litteraturforskare och fiskare tänker jag ofta på de väsentliga sammanhangen mellan
poesi och fiske. Fiskaren liknar diktaren, både genom sin fria livshållning och sin disposition för
kontemplativa sysslor – men också i själva vaksamheten inför det oberäkneliga fiskets och det
poetiska skapandets under. I centrum för denna levnadskonst finner vi fisken själv, fantasins
gäckande väsen, hoppets och dagdrömmens varelse, som också är skönhet, slem och sprittande föda. Kort sagt: fisken är en symbol för poesin och poesin är en symbol för fisken – där
den glider fram över sjöns botten utom synhåll för fiskaren.

Fisket har följt oss nordbor sedan inlandsisen drog sig
tillbaka. Med spö, krok och fällor har vi skördat laxar, ålar,
sillar, plattfiskar, rödingar, abborrar under tusentals år.
Fisken har förnyat sig själv. Som magi under ytan biologins magi.
Så kom 1900-talet. Allt skulle industrialiseras. Fiskarnas
vandringsvägar stängdes av genom utbyggnad av vattenkraft. Havsfisket skedde med allt större båtar. Fisken gick
direkt till livsmedelsindustrin och snart också till foderindustrin. Någon glömde att grunden till ny fisk, är att
fiskarna mår bra och kan föröka sig.
Nu har vi nästan tömt våra svenska vatten på matfisk och
därmed skapat stora obalanser i ekosystemen. Vi håller
också på att beröva oss själva det mentala och fysiska
välbefinnande det innebär att fånga sin egen fisk och laga
till den.
Men det finns hopp, om vi börjar ta hand om våra vatten.
Många av våra fiskarter har en förvånansvärd förmåga att
återhämta sig. Det bygger dock på att du och jag - tillsammans med beslutsfattare, myndigheter, fiskare, turistentreprenörer, forskare, ja alla vattenanvändare – agerar
med respekt för vattnen och alla dess invånare.
Är det via konsten vi bäst kan ta in världen under ytan?
Konstnären Malena Olsson tar med oss på en resa till ett
annat medium - vattnet. Kanske det är här nere vi mentalt
behöver vistas en stund för att förstå dess invånare? Det
skimrande måleriet, skulpturernas organiska former, emaljernas magiska ytor hjälper oss att öppna våra landbaserade sinnen. Malena Olsson använder sitt konstnärskap för
att fysiskt få oss att känna de sköra sambanden mellan
vatten, människor, fiskar, plankton, djur och växter.

Genom Malena Olssons konst sätts betraktaren i förbindelse med det fördolda livet, vad som
sker under ytan. I hennes bildvärld av måleri, skulptur, emalj och glas kommer vi nära havets
varelser men också vårt inre. Vi görs medvetna om de hot som människan utsätter levandet
för, samtidigt som hennes visioner talar till vår känsla av samhörighet med naturen. I hennes
bilder av fiskens väg förbi spöknät, vrak och ålgräsängar förstår vi även oss själva. Så har människans gestaltning i konst och dikt av sitt förhållandet till havets livsformer fungerat sedan
civilisationens begynnelse, men sällan så berörande och tankeväckande.
I vårt språk är ’fiskehistoria’ och ’skröna’ synonymer. En fisketur är inte avslutad förrän långt
senare, då man har fått berätta om de märkliga saker som inträffade, med de tillägg som känns
meningsfulla. Den amerikanske poeten och nöjesfiskaren James Emanuel frågar sig ”Do I fish
to tell stories, or do I tell stories to fish?” Svaret är förstås ja på båda frågorna. Den amerikanska poeten Elizabeth Bishop har skrivit en berömd dikt som följer fiskehistoriens scenario om
den stora fisken man nästan fick med sig hem. Men i vanlig ordning handlar fisket även här om
någonting mer. Fiskarens ögonblick av triumf vänds i ett större under, som utgår från fiskens
mänskliga drag av ärrad överlevare från en förlorad tid: ”And I let the fish go.” I dess käft sitter krokar som medaljer från tidigare duster, inte olikt Malena Olssons bilder av fiskedrag som
vackra och farliga smycken.
Inom den engelskspråkiga poesin har man i sekler vårdat de nära sammanhangen mellan dikt
och fiske. Åtskilliga poeter har förstås varit hängivna nöjes- och husbehovsfiskare. Men en annan viktig bakgrund finns i den tradition av nöjesfiskets konstprosa som omhuldats sedan Izaak
Walton utgav The Compleat Angler 1653, en av blott tre böcker på den brittiska bokmarknaden som alltid funnits i tryck sedan 1600-talet – de båda andra är Bibeln och Shakespeare. För
Walton är fisket just en konstart. ”Det är med fisket som med poesin”, skriver han, ”den som
hoppas bli en god fiskare måste […] älska konsten för dess egen skull” – och ”finna detta nöje
så stort att det likt dygden synes honom vara sin egen belöning.”
I engelskt kulturmedvetande är Waltons bok berömd för sitt magnifika slöseri med tid, för sina
vällustigt omständliga procedurer i allt som rör fisket. Och det är ingen tillfällighet. Bokens huvudtanke om fisket som en levnadsvis konstart i analogi med poesin innebär ett vägval mellan
å ena sidan den moderna effektivitetens självförtärande rovdrift, och å andra sidan njutningen
av det nyttolösa ögonblicket hos fiskkrokens brödra- och systerskap. Malena Olssons konst
påminner oss om att Izaak Walton fortfarande erbjuder en giltig livshållning, i omtankens samexistens med naturen.
Anders Mortensen

Martin Falklind

Lockbeten med inbyggd fara
Malena Olssons konstnärskap har sin utgångspunkt i havet och livet under vattenytan. Med ett fokus på människans påverkan av ekosystemen möts naturvetenskap och
mystik. Malenas konst är inbjudande och dekorativ men
väcker samtidigt allvarliga frågor om tillstånden i våra hav.
Teman för hennes utforskningar har resulterat i bland
annat utställningarna Vrak, Spöknät och Ålgräsängar, där
hon sökt svar på existentiella frågor kring vårt förhållande
till vår gemensamma livsmiljö. Vem har makten över livet
i haven?
Nu vänder Malena blicken till sportfisket. Hennes nya
serie av konstverk i form av måleri, emaljarbeten och
skulptur bygger på flugfiske och dess komplexa fiskeflugor. Att knyta fiskflugor är en praktisk konstform och en
hobby som också gynnas av flugbindarens kunskap om
vad fiskens livsmönster och deras matkällor som t.ex. insekter. Fiskeflugor finns av olika typer, en del som är precis på vattenytan, andra som är nere i vattnet. I allmänhet
betraktas flugmönster antingen som ”imitationer” eller
”lockare”. Fiskeflugorna kan även vara en ren fantasiprodukt, för att reta fiskens huggreflexer. Medan andra
fiskeflugor tenderar att provocera en aggressiv attityd
hos den eftertraktade fisken. För utövarna av flugfiske är
fiskevattens hälsa av största vikt för deras sport.
”Fiskeflugorna” i Malenas målningar och skulpturala
objekt är fantasifulla och lånar kännetecken från både
mytiska havsvarelser och verkliga fiskeflugor i sportfiskarnas utrustning. Malena använder sig av olika konstnärstekniker för att förstärka sin bildvärld. I måleriet
arbetas detaljer fram i olika färglager, emaljen bildar
skimrande ytor och i skulpturerna kan vi närma oss mer
taktilt hennes skapelser. Mot målningarnas milt rosa eller
grönbruna bakgrunder väcker lockbetena intresse med intrikata former bestående av uppburrade fjädrar och spröt
samt färgstarka detaljer. De har alla en vass krock som
är mer eller mindre dold men som signalerar fara. För
detta är inga livlösa lockbeten. Flera av dem har huvuden
hämtade från djurvärlden med framträdande ögon, men
även mänskliga drag förekommer. Medan i skulpturerna
blir imitationen av insekter mer framträdande och kroken
ännu påtagligare utan att förlora Malenas karakteristiska stil. Återkommande från tidigare serier av verk är
fiskstimmen både i skulptural form och i måleriet.
Berättelser om det som döljer sig under vattnets grumliga yta har funnits så länge människor har haft historier
att berätta och de vattenburna varelserna är rikt skildrade
i konsten. Under antiken och medeltiden fanns t.ex. tron
att vågornas rörelse kunde få djur att gå samman och
bilda hybrider. Havsvarelser som fascinerar och lockar
oss med sin dualistiska natur där det sköna och farliga är
lika styrande. I Malenas målning i stort format får fiskflugan form av en sjöjungfru som lockar en krokodil att
hugga till. I ett annat verk är lockbetet det antika mytiska
monstret Medusa med sitt hår av ormar. En symbol kanske för det rovfiske som sker idag?
Det lekfulla möter allvar, det skrämmande möter det
dekorativa och myten möter verkligheten. Vi får i upplevelsen av Malena Olssons nya serie konstverk känna av
att i lockbeten finns alltid en inbyggd fara.
Marika Reuterswärd
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