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Nykänens aforismer

Det vi kallar trotsålder hos barn är det stadium där de första tecknena 
på vuxenhet på  allvar börjar visa sig. All den feghet och inbilskhet 
som senare kommer att bli en helt naturlig del av människans 

vuxenhet blir synlig i trotsåldern. De första eruptionerna ger ett något 
komiskt intryck, men småningom sitter fegheten och inbilskheten allt 
naturligare. Då de är helt integrerade i ens person kallas man ”förnuftig” 
eller ”vuxen”. Förnuftet står alltså å ena sidan i idiotins och inbilskhetens 
tjänst medan det å andra sidan dämpar deras socialt störande eruptioner.

 – Hur mycket förnuft behöver du?

Hannes Nykänen

”Istället för att yrka på förhas-
tade åtgärder som kanske bara 
ytterligare förvärrar situatio-

nen, borde vi snarare bemöda oss om 
att försöka komma tillrätta med natu-
rens dynamiska och i grunden allt an-
nat än harmoniska föränderlighet på 
ett sätt som göra rättvisa åt de lokala 
betingelserna och inte heller glömmer 
bort att det som väcker våra farhågor 
och vårt missnöje kan härröra ur våra 
egna ingrepp i naturen – och att det 
sålunda snarare är våra egna uppfatt-
ningar och vårt eget beteende som vi 
borde ändra på.”
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En fågelart i skarven 
mellan natur och onatur

Göran Torrkulla kommenterade den  
så kallade skarv-debatten i Ikaros‘ 
nyhetsbrev nr 10.

Beställ Ikaros’ nyhetsbrev gratis från 
http://www.fbf.fi/ikaros

På samma webbsida kan du prenu-
merera på Ikaros – det bästa sättet att 
stöda oss på!
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tala eller materiella) av naturen är i Bur-
kes uppfattning ett sätt att exploatera den 
– att förväxla konsten med det naturliga 
och orörda.

DEN PERIOD SOM Armstrong behandlar 
beskriver hon som en utveckling inom 
många områden i kulturen där bildens 
betydelse blir allt mera central. I över-
gången från romantiken till modernite-
ten förvandlas naturens oberördhet och 
det sublima till ett estetiskt ideal om det 
pittoreska. Det pittoreska (engelskans 
picturesque, bildlig, bildskön) landskapet 
som blir ett ideal under den viktorianska 
tiden innebär att landskapet i första hand 
uppskattas för dess estetiska kvaliteter. 
För viktorianerna var det välplanerade 
och bildsköna landskapet ett tecken på 
en utvecklad nation, medan till exempel 
ett fungerande och rationaliserat jord-
bruk tydde på att samhället var mindre 
utvecklat eftersom det fortfarande var 
beroende av att använda jorden för lägre 
utilitaristiska syften.

För viktorianerna var landskapet alltså 
en miljö som är formad utgående från es-
tetiska, inte nyttoprinciper. I och med att 
det pittoreska blir ett ideal, har syftning-
en till den orörda naturen bytt betydelse. 
Tanken om oberördhet lever delvis kvar 
i och med att man inte ser den brukade 
jorden som värdefull, men där Words-
worth och Burke uppskattade naturens 
sublimitet – dess obeskrivbara prakt, 
uppskattade viktorianerna enbart natu-
rens formella skönhet.

Den här skiftningen i kulturen ger 
också upphov till en allt mera ingående 
planering av landskapet. Filosofen och 
estetikern Richard Payne Knight (1750-
1824) ansåg att föreställningarna om na-
turen möjliggör dess skönhet. I en bild 
kan en skicklig konstnär eller landskaps-
arkitekt experimentera fram ett estetiskt 
landskap genom att komponera de rätta 
förhållandena mellan olika element som 
träd, buskar, vattendrag och byggnader. 
Efter att bilden tidigare uppfattats som 
en efterapning av naturen (och därför 
underlägsen eller rent av suspekt), vänds 
förhållandet om och man börjar förhålla 
sig till landskapet som någonting som 
borde efterlikna bilden.

Den här skiftningen har enorma konse-
kvenser i och med att man under början 
av 1800-talet börjar planera och forma 
landskapet efter redan givna bildliga be-
skrivningar. Man konstruerar olika mo-
deller enligt vilka landskapet skall formas 
så att det uppnår det pittoreska idealet. 
En viktig aspekt i den här utvecklingen är 
också att tomtens värde blir beroende av 
det estetiska. Så uppstår en privatisering 
av det visuella rummet. Det blir en privat 
och ekonomisk angelägenhet hur omgiv-
ningen skall formas.

EN JÄMFÖRBAR VÄNDNING sker paral-
lellt inom ekonomin. I slutet av 1700-talet 
bygger Englands monetära system fortfa-
rande för det mesta på mynt, vars värde 
står i förhållande till den mängd ädelme-
taller som myntet innehåller. Vid sekel-
skiftet börjar man övergå till ett system där 
sedeln representerar en viss mängd guld. 
Guldet finns bevarat i bankerna som trygg-
het för tryckningen av sedlar, men också 
det här förhållandet börjar luckras upp. 
Guldbeståndet är aldrig exakt det samma 
som sedelbeståndet i och med att en del av 
guldet även används i utlandshandeln och 
således försvinner, närmast till Frankrike.

Det sker en fluktuation inom ekono-
min. Ibland måste flera sedlar tryckas för 

att guldbeståndet överskrider sedelvärdet 
och vice versa: ibland måste banken skaffa 
in mera guld. År 1797 bestämmer parla-
mentet att alla lokala sedlar och mynt kan 
bytas ut mot den nationella bankens dito. 
De lokala ekonomierna, som tidigare har 
utgjort ett lapptäcke av olika lokala banker 
och butiker med egna lokala sedlar, börjar 
uppgå i en nationell och med tiden också 
internationell ekonomi där värdet av alla 
pengar fastställs i förhållande till national-
bankens valuta. Sedeln (representationen) 
blir i den här utvecklingen en fullvärdig er-
sättare för myntet (objektet).

Armstrong ser det inte som en slump att 
bildens ontologi, under ungefär samma 
period, genomlever en liknande föränd-
ring. Guld och land övergår i kapital och 
kulturellt kapital. Det estetiserade land-
skapet innebär även att miljöns värde 
ändrar karaktär. Under en femtioårig pe-
riod genomgår det engelska landskapet 
en betydande omvandling. Den har blivit 
en plats för förströelse där den stadsbo-
ende och välbärgade borgaren kan finna 
en tillflyktsort från plikter och arbete. Då 
landsorten utnyttjas till andra ändamål än 
tidigare innebär det också att den byter ut-
seende och invånare.

ARMSTRONGS BOK påvisar att förhållan-
det mellan den planerade och den oplane-
rade miljön är mer komplicerat och pro-
blematiskt än vi ofta uppfattar. De flesta 
miljöer som vi rör oss i är på något sett for-
made av ett mänskligt omdöme. Vår när-
varo i en miljö innebär att den i viss mån 
blir föremål för våra utilitaristiska, ekono-
miska eller rent estetiska intressen. Tanken 
om ett orört landskap är alltså ett paradox-
alt ideal, som inte går att fullborda.

Jag tror att själva tanken uppstår ur en in-
sikt om att det är någonting beklämmande 
i att omgivningen allt mer och mer är pla-
nerad, designad eller formad enligt våra 
omdömen. Det som Wordsworth tycktes 
beskriva är inte ett landskap eller en plats, 
utan ett tillstånd där vi slutar vara betrak-
tare och istället ger oss hän åt vår omgiv-
ning. I hängivelsen slutar vårt omdöme att 
diktera vad som är värdefullt, fult, vackert, 
korrekt, lönsamt och så vidare. Det här 
handlar om en uppgivenhet i positiv me-
ning, ett upphävande av den begränsning 
till det yttre som subjektet utgör.

Antony Fredriksson
är doktorand i filosofi vid Åbo Akademi

antony.fredriksson@abo.fi

LITTERATUR:

Nancy Armstrong: Fiction in the Age of Photography: The 

Legacy of British Realism. Harvard University Press, 2002.

ORDET: DIPTYK

Syftar på två bilder som inte länkats 
samman fysiskt men som hör ihop 
motivmässigt och är tänkta att ses 
tillsammans. Ordet kommer från gre-
kiska di‘ptychon, som betyder ”dub-
beltavla“.


