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Övriga recensioner

Björn Billing, Utsikt från en bergstopp. Jean-Jacques 
Rousseau och naturen. Ellerströms. Lund 2017.

Björn Billings essä Utsikt från en bergstopp. Jean-
Jacques Rousseau och naturen behandlar, som ti-
teln antyder, sjuttonhundratalsförfattaren och fi-
losofen Rousseaus natursyn. Som Billing uttrycker 
det: ”I denna essä är fokus huvudsakligen inställt 
på naturskildringarna i Julie eller Den nya Héloïse. 
Min läsart kan beskrivas med termerna miljöhis-
toria och ekokritik.” (21) Billing tillstår svårighe-
terna med att använda ett samtida ”vardagligt” na-
turbegrepp på en text från sjuttonhundratalet – en 
tid där termen natur, liksom idag, hade en mängd 
skilda betydelser, men ofta användes för att be-
teckna den inre essensen av något. Men han vid-
håller att det är skildringar av ”natur som biolo-
gisk och geologisk miljö” som intresserar, inte ter-
men i sig (21). Denna läsart är givande, men också 
problematisk. Jag ska återkomma till bägge aspek-
ter. Men först en översiktlig genomgång av essäns 
uppbyggnad.

Eller i själva verket vore det kanske mer precist 
att tala om ett flertal essäer inuti den övergripande 
strukturen; för även om avsnitten i viss mån hänvi-
sar till varandra och sammankopplar olika teman, 
så är det fullt möjligt att läsa dem fristående. I första 
avsnittet, ”En annan värld”, förs en diskussion om 
Rousseaus framskrivande av en ny, känslosam blick 
på Alperna, med utgångspunkt i ett par brev ur Ju-
lie (nummer femton och tjugotre), där Saint-Preux 
beskriver sin växlande sinnesstämning genom att 
hänvisa till Alperna; bergskedjan får både stå som 
symbol för det geografiska och sociala avståndet 
mellan de älskande, och som sceneri för extatiska 
skönhetsupplevelser i det fria.

I avsnittet ”Synvända” beskriver Billing tidig-
moderna föreställningar om bergslandskap i all-
mänhet och Alperna i synnerhet. Genom kultur-
historisk kontext visar Billing hur Rousseau går i 
led med en fysikoteologisk tradition, i vilken Gud 
framförallt kan nås genom försjunkande i den av 
Gud skapade naturen. Därtill blir Rousseaus skrif-

ter viktiga i ljuset av den förändring som äger rum 
under sjuttonhundratalets senare hälft, där berg går 
från att ses som något hotande och kaotiskt till nå-
got upphöjt och vackert. Genom att relatera till ve-
tenskapliga alpbeskrivningar i Rousseaus samtid, 
och ett skönlitterärt verk som Albrecht von Hallers 
dikt Die Alpen, vilket troligen inspirerat Rousseau, 
visar Billing fram hur Alperna lyfts fram som före-
mål för en ”lokal exoticism” i den europeiska sjut-
tonhundratalslitteraturen; något vilt främmande i 
det geografiskt relativt närbelägna och bekanta. I 
”Resor och platser” diskuterar Billing den jorden 
runt-resa som Saint-Preux företar sig i tredje delen 
av Julie, och diskuterar hur européers ökande re-
sande under sjuttonhundratalet, såväl inom konti-
nenten som transkontinentalt över haven, inverkar 
på Rousseaus roman. Julie kom också som verk, no-
terar Billing, att bli ett slags reseguide för läsare som 
ville vandra i karaktärernas fotspår och se platser i 
romanen med egna ögon – en intressant cirkelrö-
relse mellan dikt och liv.

Avsnittet ”Elysium” utgår från Saint-Preux 
promenader i den trädgård som Julie anlagt på sin 
make Wolmars gods. Här är det också just träd-
gården, i motsats till alplandskapet, som står i 
centrum. Billing ger initialt en inblick i sjutton-
hundratalets hortologiska debatt, där Rousseau in-
tar en tydlig position. Han är stark förespråkare för 
den (skenbart) vildvuxna engelska parkens ideal, 
och en av den symmetriska franska parkens mest 
hätska belackare. I underavsnittet ”Trädgård kon-
tra berg” sammanställer Billing hur bergslandska-
pets kvaliteter på punkt efter punkt motsvaras av en 
motsatt men komplementär egenskap hos trädgår-
den. Där trädgården representerar det kultiverade, 
är bergslandskapet det vilda; där trädgården står för 
det milt sköna, står bergslandskapet för det stor-
mande sublima. Detta leder vidare till ett av essäns 
mest analytiskt täta underavsnitt, ”Den könade na-
turen” i vilket Billing gör flera goda poänger kring 
hur just motsättningen trädgård versus berg spelar 
in i Rousseaus binärt komplementära syn på kön. 
Saint-Preux bergsvandrande står för frihetlig trans-
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cendens, Julies trädgårdspromenader för vegetativ 
immanens, och så vidare. Billing noterar även att 
Julies oro för att hennes domesticerade trädgårds-
fåglar ska flyga bort kan läsas som symbol för hen-
nes ambivalenta förhållande till sin egen underku-
vade frihetslängtan. Slutsatserna kring hur land-
skap fylls med könskodade betydelsekedjor är i sig 
knappast oväntade eller nyskapande. (Bredden och 
betydelsen av naturens könskodning uppvisades, 
till exempel, i den ofta åberopade antologin Nature, 
Culture and Gender, från 1977; sedan åttio- och 
nittiotalet, och inte minst i kölvattnet av Donna 
Haraways diskurskritiska verk med spetsen riktad 
mot vetenskaplig naturbeskrivning, har också lik-
artade mönster framvisats åter och igen.) Billings 
poänger kunde kanske ha fördjupats genom diskus-
sion med tidigare studier. Inte desto mindre är hans 
framställning koncis och pedagogisk.

I ”Det sublima landskapet” presenteras de un-
der sjuttonhundratalet gängse idéerna om det sub-
lima, den upplevelse av upphöjd skräckblandad fas-
cination som kan upplevas vid skådandet av farliga, 
storslagna skeenden från ett säkert avstånd. De två 
mest kända teoretikerna i ämnet – Edmund Burke 
(om det gotiskt-sublima) och Immanuel Kant (om 
det transcedentalt-sublima) – anförs i sammandrag. 
Teorier om det sublima sammankopplas sedan med 
Rousseaus skildringar av Saint-Preux alpskådande 
i Julie, liksom med skildringar av samma slags ut-
blickande i Honoré-Benedict de Saussures veten-
skapliga flerbandsverk Voyage dans les Alps (1779–
1796). Genom exemplen vill Billing sålunda be-
lysa hur denna känsla slår rot i sjuttonhundratalets 
mentalitet, och att alpinlandskapet blir det kan-
ske främsta objektet för att framkalla dylika upp-
levelser.

Avsnittet ”Överblick” fortsätter att med Saussu-
res Voyage som huvudexempel skildra hur sjutton-
hundratalet uppfinner en rad nya sätt att se världen 
på. Några anekdotiska exempel som ges är Saussure 
och Marc-Théodore Bouritts panoramatiska mål-
ning Vue circulaire des Montagnes (en 360 graders 
rundmålning av utsikten från Mount Buet); Ca-
mera Obscura (täta lådor som med hjälp av en ljus-
insläppande lins kan projicera en bild av landska-
pet utanför på väggen inuti lådan), och så kallade 
Claude-glas (bärbara färgkolorerade glasskivor var-
igenom världen antog en mer målerisk nyans, som 
i Claude Lorrains tavlor). Därftefter påtalas Rous-
seaus uppvärdering av känseln som sinne, liksom 
hans uppfattning om det Billing kallar ”sinnenas 
komplementaritet” (152); det vill säga de olika sin-

nenas påverkan och inverkan på varandra. Varefter 
avsnittet avslutas med en (något opåkallad) sam-
manföring av herr Wolmars ”kärlek till ordningen” 
(155) och den av Rousseau inspirerade Jeremy Bent-
hams övervakningsprojekt Panoptikon.

I avsnittet ”Vandraren” behandlas Rousseaus 
vandrarlust, vilken fått välkända uttryck i Bekän-
nelser liksom En enslig vandrares drömmerier. Bil-
ling registrerar hur Rousseau konsekvent knöt det 
fysiska vandrandet till intellektuellt arbete. Med 
fina formuleringar konstaterar Billing: ”Natur-
vandringen är alltså inte bara fråga om en möjlig-
het att registrera ett stoff han ser utan just detta 
att röra sig blir ett sätt att skapa ett samspel mel-
lan kropp och själ […] För Rousseau är kroppen 
inte ett själens fängelse utan tvärtom möjligheten 
till dess frigörelse, och den natur han upplever blir 
inte ett jagets absoluta gräns […].” (172) Dessa tan-
kegångar är betydelsedigra och intressanta – inte 
minst ur ett sådant ekokritiskt perspektiv som Bil-
ling aviserat. Är det inte så att trådar från detta fri-
luftsvandrande och inkännande med (bergs)natu-
ren till exempel leder vidare till den jagupplösande 
Naturphilosophie, vilken utvecklades av (Rousseau-
läsande) tyska filosofer i det tidiga artonhundrata-
lets Tyskland? Billing stannar inte upp för att nysta 
i detta, utan fortsätter i rask takt vidare mot nya 
mål. Olika trädgårdsanläggningsfilosofier jämförs 
ånyo, och Billing gör den goda iakttagelsen att den 
franska barockträdgården försökte inställa ett tid-
löst ordnat tillstånd medan den engelska trädgår-
den istället ”skriver in tiden som grundvillkor i det 
att den förutsätter en vandrande människa som kan 
addera intryck i en icke-linjär och öppen process.” 
(180) Det blir dock inte något långvarigt stopp hel-
ler vid dessa tankegångar.

I slutkapitlet ”Från berg till blomma” är det den 
åldrande Rousseaus botaniska intressen som står 
i centrum. Billing framhäver att Rousseaus bota-
niska författarskap, och den vetenskapliga ambi-
tionen i detta ofta negligerats och framhäver den 
ideologiska udden i hans syn på botaniken. Rous-
seaus resonemang att växter måste studeras i sitt na-
turliga sammanhang blickar snarare framåt mot en 
ekologisk syn på naturen, än bakåt mot äldre sam-
tida, taxonomiskt och analytiskt lagda, botaniker 
som Carl von Linné. Det finns mycket intressant 
häri, men det görs ingen djupare diskussion av im-
plikationerna av Rousseaus botanik. Detta kunde 
ha gjorts i dialog med exempelvis Alexandra Cooks 
imponerande arbete Jean-Jacques Rousseau and Bo-
tany, 2012; Billing omnämner det kort i fotnot men 
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ger inte dess centrala tes – att Rousseau förstod 
sina botaniska naturstudier som en själsligt hälso-
givande verksamhet – någon vidare uppmärksam-
het. Istället går framställningen vidare med ett as-
sociationssprång till Rousseaus (implicita) pole-
mik mot Voltaire angående jordbävningen i Lis-
sabon 1755. Billing hävdar härvidlag att Rousseau 
gör sig till språkrör för en civilisationskritisk rörelse 
och en icke-antropocentrisk syn på naturen genom 
att i brev till Voltaire göra påpekandet att jordbäv-
ningar inträffar både på platser där det bor mycket 
folk och på platser där det inte gör det, och att det 
jordbävningen i Lissabon framförallt framvisade 
var människors dåraktiga vilja att bo i höga hus i 
stora städer. Därmed avslutas essän och Billing sam-
manfattar med ett kort porträtt av Rousseau som 
”bergens ambassadör, vandrare, botaniker, natu-
rens filosof och civilisationens kritiker” (198).

Som jag hoppas kunnat visa vimlar essän av spän-
nande infall, välfunna citat och glimrande formule-
ringar. Billing är en återkommande populärveten-
skaplig skribent i dagspressen (bland annat Göte-
borgsposten och Dagens Nyheter), och de krav som 
denna framställningsform ställer på författaren ger 
också utslag i Billings essäistik. Stilen är effektiv, 
med korta meningar och pedagogiska sammanfatt-
ningar. Det är njutbart att läsa. Billing ställer krav 
på läsarens engagemang, men undviker långa re-
suméer av diskussioner inom den tidigare forsk-
ningen.

Det sistnämnda är dock inte alltid en fördel, åt-
minstone inte för alla läsare. Det höga tempot är 
till viss del tilltalande. Essän bjuder till en språng-
marsch mellan olika sevärdheter i Rousseaus förfat-
tarskap och kuriositeter i det sena sjuttonhundra-
talets tankevärld, med ibland överraskande ströv-
tåg på sidospår som leder fram till oväntade vyer. 
Samtidigt önskar jag ofta att framställningen kunde 
stanna upp och reflektera lite längre, meditera över 
enskilda objekt och dess mer komplexa samman-
hang istället för att jäkta vidare. Ett mer makligt 
promenadartat tempo, med tid för samlad reflek-
tion kring implikationerna av de stora tankar och 
perspektiv som framställs, hade varit förtjänstfullt. 
Även om det skulle ha inneburit att ett antal av de 
i och för sig intressanta associativa klippsprången 
behövt utgå.

Det studieobjekt som drabbas hårdast av att 
framställningen så ofta skiftar mellan olika tema-
tiker är begreppet natur. Billing vill alltså, som 
ovan citerats, fokusera sin framställning kring 
skildringar av ”natur som biologisk och geologisk 

miljö”; inte natur som begrepp. Det är nödvän-
digt med avgränsningar, och Billings undvikande 
av långdragna resuméer av begreppsdiskussioner är 
vid första påsyn en genomgående förtjänst i essän. 
Men givet att ämnet är just synen på naturen, fram-
står det dock som otillräckligt att i samband med 
begreppet natur endast omnämna att det är ”no-
toriskt mångtydigt och svårgripbart” samt att ter-
men ”natur” i Julie främst ”rör sådant som kärlekens 
och dygdens natur” (21). Jag uppfattar att naturlig-
het hos Rousseau är en egenskap som tillkommer 
oändligt mycket mer än alpklippor och buxboms-
häckar, och att förståelse för detta naturbegrepps 
omfattning i själva verket är helt centralt för att 
göra reda för såväl Rousseaus antropologi som hans 
politiska (och poetiska!) tankevärld. Begrepp som 
den naturliga religionen, la religion naturelle, eller 
naturtillståndet, état de natur, är grundläggande. 
Och dessa begrepp var långtifrån så enkla och naiva 
som såväl Rousseaus anhängare som belackare ofta 
var lockade att tro (vilket Billing kort konstaterar, 
men inte utvecklar). Tvärtom konstruerades ex-
empelvis idén om naturtillståndet som ett filoso-
fiskt nyanserat försök att reflektera över vad ett al-
ternativt mänskligt tillstånd utanför civilisationen 
överhuvudtaget skulle kunna vara. I motsats till, ex-
empelvis, det pessimistiska ”allas krig mot alla” vil-
ket Thomas Hobbes framställt som civilisationens 
nödvändiga motsats, med vargmänniskan som 
mytiskt emblem, framställde Rousseau urtillstån-
det som präglat av självreglerande naturliga dyg-
der, vilka dock kan korrumperas av sociala maktin-
strument. Detta som en alternativ (utopisk) bild att 
tänka samhällsordningen mot. Billing gör en ansats 
att förklara Rousseaus antropologi, men detta re-
sonemang knyts aldrig till just naturbegreppet, vil-
ket är synd. För hos Rousseau har idén om det na-
turliga, som ett slags, möjligen uppnåeligt, harmo-
niskt tillstånd av väsensenhet, ett intrikat samband 
med just det som vi nu i dagligt tal kallar naturen 
– alltså det som Billing vill undersöka. Rousseau 
framhåller till exempel bergsvandringar och skogs-
promenader som just de tillfällen då det naturliga i 
tillvaron framträder. Billing rör sig kring de här frå-
gorna i slutet av essän men den mera precisa rela-
tionen mellan friluftsaktiviteter och det Rousseau i 
olika sammanhang kallade natur/naturlighet hade 
varit intressant att få grundligare belyst. I samband 
med det kunde också den politiska dimensionen i 
Rousseaus ständiga polariseringar av staden (Pa-
ris) i motsats till landet (exempelvis Savojen), ha 
behandlats mer utförligt. Inte minst utifrån ett så-
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dant ekokritiskt perspektiv som Billing gör löften 
om. Nu utvecklas detta inte närmare. Avböjandet 
att diskutera begreppet natur får till konsekvens att 
Rousseau genomgående betraktas som naturskild-
rare, men endast ofullständigt som en aktiv natur-
tänkare, vilket det dock finns goda skäl att göra.

Med anledning av detta kan också en kort an-
märkning rörande behandling av tidigare forsk-
ningen vara angelägen. Den nyutkomna antologin 
Rousseau Between Nature and Culture. Philosophy, 
Literature, and Politics (2016) saknas i litteraturlis-
tan; sannolikt utkom den för sent för att ta i beak-
tande under arbetet. Men också en del äldre nära re-
laterad forskning, som exempelvis artiklar från den 
tysk- och franskspråkiga antologin Rousseauismus. 
Naturevangelium und Literatur (1999) saknas, trots 
att många av de diskussioner som förs av Billing 
tangeras i antologin. Förvisso har Billing en tydligt 
populärvetenskaplig ambition, och det är möjligen 
pedantiskt att vilja avkräva redogörelser för tidigare 
undersökningar i ämnet. Likväl framstår avsakna-
den av diskussion med tidigare forskning som en 
brist, just för att det är svårt att utifrån essätexten 
avgränsa argumentationen mot andra (möjliga) läs-
ningar. Även om breda forskningsöversikter inte 
hör hemma i essäformatet skulle det vara givande 
att ha fått det tydligare framskrivet var Billing sä-
ger något nytt och hur detta då förhåller det sig till 
den breda Rousseauforskningens i övrigt.

Den övergripande kritik jag skulle vilja lyfta mot 
Billings essä rör alltså främst valet av studieobjekt 
– ”naturskildringar i Julie eller Den nya Héloïse”. 
Avsaknaden av en fördjupad diskussion av natur-
begreppet, som kunde ha komplicerat vad som 
egentligen är att uppfatta som naturskildring, har 
berörts. Med tanke på essäns många utvikningar 
och skiftrika perspektiv, så kan jag också undra 
över framhävandet av just denna enskilda roman 
som primärmaterial. Diskussionen plockar förvisso 
fram flera intressanta aspekter ur miljöbeskrivning-
arna i romanen men ändå ägnas bara en relativt li-
ten del av essän åt att gå till djupet med textvärlden i 
Julie. Endast enstaka passager presenteras, och det i 
relativt lösryckta sammanhang. Många utvikningar 
ägnas istället åt miljöbeskrivningar och natursyn i 
andra av Rousseaus verk. Än fler åt kulturhistoriska 
aspekter rörande den tidigmoderna epokens syn på 
natur i allmänhet och Alperna i synnerhet. Inget fel 
i det. Att göra jämförelser är en god metod för att 
få fram betydelsedimensioner utanför texten, lik-
som för att illustrera dess verkningshistoria inom 
en given historisk ram. Men problemet är att det 

ofta är svårt att urskilja bakgrund från förgrund i 
Billings essä.

Diskussionen av den fysikoteologiska traditio-
nen i avsnittet ”Synvända” ger en god grund till att 
förstå vad för slags samtal Rousseau egentligen del-
tar i, när han motiverar sin vana att be ute i skogen 
med att han ”älskar att betrakta honom [Gud] i sin 
skapelse” (som det heter i Bekännelser). När Billing 
däremot ägnar ett antal sidor mitt i detta avsnitt till 
att diskutera allmänna föreställningar om drakar i 
Alperna under tidigmodern tid, är det oklart vad 
detta har med Rousseau att göra. Möjligen är det 
ett försök att illustrera hur också seriös naturveten-
skap kunde innehålla mytologiska föreställningar 
så pass sent som på sjuttonhundratalet. Men detta 
kunde hellre ha placerats i en kommenterande fot-
not, då liknande utvikningar, underhållande eller 
inte, riskerar förlora läsaren på vägen. Om det nu 
är en läsning av Julie som är vägen.

Det slår mig flera gånger: hade det inte egentli-
gen varit bättre, givet essäns metod, att istället göra 
anspråk på att tentativt utforska Rousseaus natur-
syn med ett uttalat helhetsgrepp, och söka utreda 
vad som möjligen förenar (och vad som skiljer) de 
politiska och antropologiska skrifternas naturdis-
kussioner med de sentimentala alpvyutgjutelserna 
i Julie och den äldre Rousseaus fackbotaniska skrif-
ter? Alternativt, göra den tidigmoderna synen på 
Alperna till essäns studieobjekt, med Rousseau som 
ett huvudvittne? För hänvisningarna till Julie som 
primärt studieobjekt framstår ofta snarare som en 
boja som låser framställningen, än en motor som 
driver den framåt. Kanske kunde det ha blivit till 
flera essäer istället för att sammanpressas i en? För 
Billing har mycket intressant att berätta och vet att 
göra det läsvärt.

Som ingång till Rousseauforskningen lämnar 
Utsikt från en bergstopp en del övrigt att önska. Men 
för den allmänintresserade erbjuder essän en intres-
seväckande och perspektivrik upptäcktsfärd i sjut-
tonhundratalets natursyn.

Tim Berndtsson


