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”The Last Snow”, diam. 30cm, 2021
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Människan, djuren och resten av naturen
Till frågan om vår natursyn ur ett etiskt perspektiv 

Göran Torrkulla

Människan är en varelse som skapar bilder av sig själv och sedan börjar likna dem. I. Murdoch

Ingen människa är en ö, fullständig i sig själv, utan en del av det stora hela. J. Donne

Naturen är ingenstans större än i hennes minsta skapelser. Plinius d.ä.

Idén om människans särställning

Det låter sig utan överdrift sägas att ett lika dominerande som genomgående drag i vår väster-

ländska tankehistoria är idén om människans särställning eller särart, enligt vilken människan och 

hennes kultur (eller om man så vill: den mänskliga livsformen) står i en principiell motsatsställning 

till naturen med allt som där lever och är – att det enbart är människan som lösgjort sig från de 

rumsliga och tidsliga band och beroenden som styr naturen och alla dess övriga arter. Idén om en 

sådan överordnad särställning har inneburit att människans egenart bestämts i termer av egenska-

per eller förmågor som hon själv har, men som de så kallade oskäliga djuren saknar – framförallt då 

avsaknaden av språk, självmedvetande och medvetenhet om sin dödlighet. Denna abstrakta och 

skarpt avgränsade hierarkiska uppfattning om relationen mellan människa och djur liksom resten av 

naturen, har kommit (och kommer alltjämt) till uttryck i en rad dikotoma kontrasteringar, där män-

skligt ställs mot djuriskt, kultur mot natur, förnuft mot instinkt och själ mot kropp. Trots kritiken av att ett 

sådant särskiljande tankemönster befäster en hegemonisk ”artism” som tar för givet att naturen i sin 

helhet är till för människan, och det oaktat att de negativa konsekvenserna av människans exploat-

ering av naturen i dag fått allt påtagligare och alltmer omfattande proportioner, lever idén om en 

särställning alltjämt kvar i transformerade former, som gör oss glömska eller blinda för att vi själva är 

en del av den natur som bär upp allt liv. 

Idén om en orörd eller ren natur

En annan idé inom vår tanketradition som också alltjämt gör sig starkt gällande inte bara i det 

allmänna medvetandet utan också inom vetenskapen, är idén om en ren eller ursprunglig natur, 

dvs. en av människan opåverkad vild natur. Historiskt sett har synen på naturen under en mycket 
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lång tid varit präglad av agrarkulturens bundenhet vid jorden och dess årstidscykler, där den vilda 

naturen uppfattades som både öde och ofruktbar, men också hotande. Men ett stegvist framväx-

ande vetenskapligt synsätt, tillika med en tilltagande urbanisering och industrialisering liksom också 

politiska omvälvningar, gav småningom upphov till en motreaktion där den orörda vildmarken ide-

aliserades i kontrast till den av människan helt och hållet formade stadsmiljön som begränsade 

kontakten med naturen i det vardagliga livet.

 Detta nya synsätt har alltsedan den tidigmoderna romantiken inneburit en estetisering av 

naturen, såväl i form av en sentimental idyllisering av det kulturlandskap som uppkommit genom 

jordbrukets inverkan på naturlandskapet, som i form av en kontemplativ syn på den vilda naturens 

sublima storslagenhet – olika uttryck för en längtan efter någonting ursprungligt som stadsmänni-

skan projicerade på en natur som blivit främmande för henne. Detta arv gör sig också starkt gäl-

lande i dagens urbaniserade och industrialiserade värld, där naturen vanligen uppfattas som en 

plats dit man drar sig undan från vardagens stress och slit, och sålunda förknippas med rekreation 

och friluftsliv. Ett paradoxalt drag i detta sammanhang är att drömmen om ett slags uppgående i 

en estetiskt idealiserad natur som står för äkthet och ursprunglighet, går hand i hand med att na-

turen samtidigt i allt större utsträckning exploateras – en kluvenhet som vi alla mer eller mindre bär 

på. 

 Betoningen av en skiljelinje mellan natur och kultur var också utgångspunkten bland pionjär-

erna för ett ekologiskt tänkande, vilka vidareutvecklade föreställningen om ett i naturen rådande 

ursprungligt jämviktstillstånd, vilket industrialiseringen och urbaniseringen i tilltagande utsträckning 

hotade att rubba eller förstöra. Målet var i första hand inriktat på att skydda den orörda vildmarken 

från mänsklig påverkan, med en betoning på bevarandet av dess ovanliga djur- och växtarter av 

vilka en del var utdöende. För detta ändamål skapades naturskyddslagar med syftet att bevara en 

hotad natur genom att inrätta nationalparker och naturreservat. Inför det faktum att de negativa 

konsekvenserna av människans exploatering av naturen i dag riskera att leda till en ekologisk kris 

som hotar hela jordklotets liv, har bevarandet av avgränsade naturområden kommit att framstå 

som otillräckligt, och själva tanken på en orörd natur som alltmer illusorisk. 

 Den amerikanska marinbiologen Rachel Carsons bok Tyst vår från 1962 brukar anges som en 

viktig vändpunkt i den kritiska debatten om förutsättningarna för en ekologiskt hållbar utveckling.  

Hennes påvisande av att kemiska bekämpningsmedel, biociderna och inte minst DDT, sprids långt 

bortom de platser där de användes, och genom att anrikas i naturens näringskedjor utgjorde ett 
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hot mot hela djurlivet och ytterst oss själva, medförde att också människoskapade miljöer började 

innefattas i naturskyddsarbetet. Senare dominerades miljödebatten av försurningsfrågan, där det 

framhölls att naturen globalt påverkas av de svaveldioxider som härrör från användningen av fos-

sila bränslen, och idag har ett allt vidsträcktare hot mot den biologiska mångfalden, liksom alar-

merande observationer om klimatförändringar, förstärkt miljöengagemangets globala inriktning. 

Ändå lever idén om en orörd natur kvar i det företräde som dagens främjande av den biologiska 

mångfalden ger åt intakta ekosystem, vilket påtagligt ger sig tillkänna i den ofta häftiga debat-

ten om vilka djur- och växtarter som är ”ursprungliga”, och vilka förvildade arter, återinflyttare eller 

av människan avsiktligt eller oavsiktligt spridda nykomlingar som är invasiva arter, och därför ofta 

bekämpas som störande inkräktare. 

 Min tanke är härvid att fokuseringen på idealet om en ren och orörd natur bortom männis-

kan och samhället, tenderar att skymma eller rent av stympar vår förståelse för såväl omfattningen 

av dagens miljöproblem som att de otvivelaktigt är förenade med samhällsproblem. Detta ställer 

oss inför uppgiften att på allvar ifrågasätta den hävdvunna bilden av människan som avskild från 

och herre över naturen, och istället såväl på en individuell som en samhällelig och global nivå så 

kritiskt och allsidigt som möjligt granska hur våra egna verksamheter undergräver de ekologiska 

förutsättningarna för en levande natur. I en föränderlig värld kräver detta att vi steg för steg omprö-

var såväl de praktiska som moraliska problem som vi ställs inför, liksom också att vi tar oss an frågan 

om möjligheten att visa hänsyn mot naturen och dess mångfald av olika livsformer oavsett om vi 

betraktar dem som nyttiga eller onyttiga för oss själva. 

Vikten av inte glömma vårt beroende av allt levande omkring oss 

Redan från barnsben bevittnar vi och får lära oss ett otal olika sätt att förhålla oss till djur och natur, 

något som till sin karaktär och till sitt omfång varierar beroende på uppväxtmiljön, men som i en 

urbaniserad livsform utarmats i den meningen att en direkt vardaglig kontakt med naturens vilda 

djur, liksom även med den agrara kulturens domesticerade arter, vanligen är rätt inskränkt. Tilläg-

gas kan att vi i dag till övervägande del är konsumenter av färdiga massproducerade djur- och 

växtprodukter, liksom att vi numera även konsumerar naturen som upplevelseturister. På det hela 

taget låter det sig sägas att våra kunskaper om naturens olika livsformer snarare härrör från hand-

böcker, naturfilmer och internet, än från konkreta och personliga erfarenheter. Med entomologen 

och författaren Fredrik Sjöberg kunde man – visserligen tillspetsat – säga att televisionen har lärt oss 
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att se naturen som en film, som något omedelbart begripligt och tillgängligt, men det är bara en 

illusion. Den förklarande speakerrösten saknas därute. Han anser vidare att ”artkunskapen är som 

ett språk”, och påtalar att en bristande konkret artkunskap kan ses som en ”biologisk analfabet-

ism”, med den påföljden att vi inte känner igen det vi se, vilket kan få naturen att framstå som främ-

mande och obegriplig.

 Den vetenskapliga klassificeringen och beskrivningen av naturens olika livsformer grupperar 

olika arter i system som bygger på deras släktskap, medan våra vardagliga uppfattningar inte bil-

dar något enhetligt system, utan styrs av våra olika sammanhangsbundna behov och intressen. 

Det råder visserligen enighet om vikten av att skilja mellan farliga och ofarliga djur och växter ober-

oende av art och storlek, men däremot kan de kulturella inställningarna till vad som är ätligt eller 

oätligt gå starkt isär. Likaså har särskiljandet mellan vilda djurarter och domesticerade sällskaps- och 

nyttodjur en central roll i vår syn på naturen. Till skillnad från sällskapsdjur som vi ger namn och får 

vistas i våra hem, har rationaliseringen av den industriella uppfödningen av domesticerade arter 

som kor, grisar, får och höns, liksom numera även fisk, reducerat nyttodjuren till blotta led i en kost-

nadseffektiv produktion av matvaror för marknaden. Man kunde säga att djuren härigenom helt 

och hållet fråntas det som skulle höra till att se dem som levande varelser med ett av oss oberoende 

eget liv. Vad gäller odlingen av olika nyttoväxter liksom också skogsbruket, har rationaliseringen re-

sulterat i monokulturer och en användning av bekämpningsmedel, där kvantitativa och ekonomis-

ka målsättningar ges företräde framom frågan om de ekologiskt negativa konsekvenserna. I den 

meningen är frågan om vår natursyn förbunden med vår människo- och samhällssyn, och sålunda 

också en existentiell och moralisk fråga om värde, mål och mening, som inte låter sig återföras på 

någon allmänt omfattad neutral utgångspunkt som alla skulle vara eniga om.

 Med tanke på att idén om människans särställning medfört en långtgående reduktion av 

naturen till ett medel för människans behov och intressen, vill jag lyfta fram filosofen Cora Diamonds 

idé om medvarelser (fellow creatures) som pekar på möjligheten av ett förhållningssätt som tar 

fasta på att vi på olika sätt berörs av djuren som levande varelser med artegna livsbetingelser, 

och härigenom på allvar granska vad det innebär att se dem som föremål för en ansvarstagande 

omsorg. Ett sådant förhållningssätt innefattar ett vidkännande av vårt ofrånkomliga beroende av 

en natur som inte är vår egen skapelse, liksom också att vi självkritiskt granskar vilka roller vi själva 

ger djur och natur i våra liv.  I den mån som vi ger företräde åt våra egna kortsiktiga intressen och 

mer eller mindre bortser från de ekologiskt negativa konsekvenser som våra verksamheter har för 
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naturen som helhet, kunde man tala om en glömska eller blindhet för att naturens övergripande 

livsväv av olikartade medlevande livsformer också bär upp vår egen tillvaro. 

En uppgift som ständigt kräver nya omprövningar

Som en sammanfattning av det ovanstående, vill jag avsluta med att påminna om att männis-

kans liv innefattar många vitt skilda behov och intressen vilka påverkar varandra på de mest olika 

sätt, vilket samtidigt innebär att de frågor vi ställer, och de svar vi ger, är lika skiftande som de olika 

sammanhang där de ställs och besvaras. Eftersom den mening vi som enskilda individer ser i det 

vi tänker, säger och gör, formas inom ramen för de vardagliga möjligheter som rådande samhälls-

förhållanden erbjuder, kommer våra frågor om värde, mål och mening också att handla om vår 

delaktighet i ett mänskligt livssammanhang, där de olika alternativ och möjligheter att handla som 

vi ställs inför, samtidigt innebär olika möjligheter till gott och ont. Vad vi själva i vår livsföring gör 

av dessa möjligheter är sålunda ytterst en samvetsfråga som ingen annan än vi själva kan axla 

ansvaret för, och som sådan en uppgift som ytterst kan innebära ett krav på att det är oss själva vi 

måste förändra. 

 Härvid är det skäl att framhålla att idén om medvarelser först som sist ställer oss inför uppgif-

ten att uppmärksamt beakta och ompröva vad det i enskilda och konkreta fall liksom i olika sam-

manhang innebär att ta hänsyn till att levande varelser är beroende av mer eller mindre artspeci-

fika betingelser för att kunna existera. I den meningen är medvarelseperspektivet besläktat med vår 

förmåga att hysa omsorg om varandra, men innefattar också att vi – vilket tål att upprepas – vid-

känner vårt ofrånkomliga beroende av en natur som inte är vår egen skapelse, men som vi själva 

är en del av.

 Ett sådant i grunden existentiellt och moraliskt förhållningssätt ställer var och en av oss inför 

uppgiften att efter bästa förmåga försöka öva upp en lyhörd omsorg som omfattar såväl våra med-

människor som på sina olika sätt också djuren och resten av naturen, för att mitt i det nära, lilla och 

vanliga med öppna sinnen och öppet hjärta ta fasta på att denna förunderliga planet är hemorten 

för en oöverskådlig mångfald av andra livsformer än vår egen, och härigenom värna om den os-

kattbara gåvan att vi själva liksom allt medlevande finns till.
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IRLGC, 
29X20cm, 
2020
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Den Andra Sjön
Min arbetsmetod och mitt koncept

Leif Strengell

Mitt huvudsakliga uttryck är fotogravyr. Tekniken är den s.k. foto-polymer- eller FP-gravyren. I och för 

sig är det svårt att definiera exakt var min plats finns visavi fotokonst, konst och konstgrafik. Jag vill 

själv påstå att det jag gör är konstgrafik. I och med att jag ser fotot enbart som ett verktyg och en 

startpunkt. Däremot upplever jag vid tryckögonblicket transformationen från dokumentärt fotografi 

till trycksak som en konstnärlig handling. Det är här som konst, mystik och viktiga tidsförskjutningar 

uppstår.

  Jag har i många år jobbat med att utveckla och forska i den s.k. ImagOn / Riston fotopoly-

mergravyrtekniken. Det har dock inom konstgrafikkretsar påståtts att den här tekniken är osäker 

och lynnig. Det påståendet har utmanat mig och har placerat ribban på en utmanande höjd. Mitt 

mål har blivit att bevisa det motsatta. Det kan inte vara så att något kan vara så osäkert att goda 

resultat inte kan upprepas. Här handlar det bara om uppföljning, rutin och noggrannhet. Jag anser 

att det är nödvändigt att utveckla konstgrafiken mot denna form av ultraviolett baserad ljusteknik. 

Den tar konstgrafiken in i en ny era där det klassiska möter fotokonsten och att tryckkonsten tar yt-

terligare steg mot ett hållbart arbete. 

 För mig är konstgrafik inte enbart ett ekvilibristiskt tekniklir. Jag är mån om att lyfta fram en 

parallell konceptuell väg med filosofiska, sociala och politiska berättelser och ställningstaganden. 

Jag är intresserad av klassisk skönhet med allt vad det innebär av komposition, ljussättning, kontrast-

spel och rika valörer, men samtidigt är jag också intresserad av innehållsmässiga bakgrundsberät-

telser. Det är de faktabaserade berättelserna som driver på mitt skapande. Det är inte den ytliga, 

snabbt konstaterade skönheten som primärt intresserar - trots att det vid första anblicken av mina 

bilder kanske ter sig så. 

 2017 flyttade vi för ett år mer eller mindre ut i skogen. Samtidigt fyllde Finland 100 år. Vi bodde 

i vår sommarstuga i Munsala. Kommundelen Munsala i Nykarleby har för mig varit en mytomspun-

nen ort med mångfacetterad historia i den s.k. “Munsalasocialismen”, som var mycket påtaglig  

under självständighetsperioden 1916-17. Samtidigt har också den under fortsättningskriget 1944 ak-

tiva “skogsgardismen” inspirerat mig. Här handlar det om krigströtta dessertörer som gömde sig i  

skogarna längs våra kuster i Österbotten. Speciellt vanligt var detta fenomen i sjöbyarna i västra 

Munsala, Monäs, Monå och Vexala. Varför..? Kan det ha något med “antiöverhöghetsprincipen” 

att göra? Kanske..? Jag drar här gärna paralleller med dagens flyktingrörelser och det eldfängt 

starkt polariserade politiska läget.
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 Under tiden som mina bilder blir fler och mina skogsmotiv blir allt mer allmängiltiga så har 

mina koncept också glidit över i tankar kring energianvändning, naturvård och människans aktiva 

part i klimatförändringen och jordens utarmning. Här har jag fått tacksam hjälp i mitt tänkande av 

bl.a. Göran Torrkulla.

 I samband med en diskussion kring skogsbruk hörde jag för en tid sedan i radio en man ut-

tala sig i stil med: “...det skall man bara veta att det är människan som råder över naturen och att 

det därför ligger på vårt ansvar att vårda den.” Det lilla, men kraftiga, påståendet triggade och 

inspirerade mig. Min egen lilla kommentar till detta är att naturen nog klarar sig själv. Det är klart, 

om vi människor inte skulle göra livet svårt för oss själva och naturen så måste vi naturligtvis städa 

upp och rätta till våra misstag och härjningar. Jag undrar bara vart vårt storsinniga vårdande leder 

och vad som egentligen triggar igång våra handlingar? Här tänker jag nu främst på den såkallade 

“skogsvården”. Det är ganska lätt att se hur snabbt våra skogar utarmas och att en tydlig rörelse nu 

sker från mångfald till enfald där skogen numera ser allt mera ut som gigantiska tysta pelarsalar helt 

utan liv av mångfald.

 Det är med motiv utgående från både människans egensinniga agerande och den en-

skilda människans förhållande till naturen jag arbetar. Jag jobbar separat med bägge temata, men 

blandar också gärna dessa områden för att i sin tur eventuellt åstadkomma helt nya betraktelseun-

derlag.

QR-code to translation text 
in both english and finnish  
(Torrkulla and Strengell):
QR-koodi käännöstekstiin 
sekä englanniksi että suomeksi 
(Torrkulla ja Strengell):



14
Broken, diam. 32cm, 2021
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Autumn Mist in my Forest I, 
38X22cm, 2020
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17
Pointing Tree, 40X50cm, 2020
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NIMBY, 22,5X30cm, 2019
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Autumn in my Forest II, 
38X22cm, 2020
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Running II, 
35X25cm, 2020



23
Floodings II, 25X37,5cm, 2020
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Flooded Forest II, diam. 30cm, 2021
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It’s starting to rain, 29X40cm, 2020
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Under The 
Giant Willow, 
35X24cm, 2020
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Roots and Soil I, diam. 32cm, 2021
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Roots and Soil II,diam. 25cm, 2021
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Frozen Flooding, 38X49cm, 2019
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Floodings III, 28X37cm, 2020
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On The Borders - It’s get’in Dark, 17,5X25cm, 2020
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Robin, diam. 19 cm, 2021
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Waving Grass, 40X50cm, 2021
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The Corona, 19X24,5cm, 2020
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The Table Stone, 26X35cm, 2020
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37
Lichen Woods 36,5X48cm, 2019
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A Peak Into Passed, diam. 33cm, 2020
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After the Storm, 25X50cm, 2020
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The Chatedral of Santa Lucia, diam. 33cm, 2020



41
Floating through Woods 26X40cm, 2021
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