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Gunnar Olsson: Abysmal, A Criti-
que of Cartographic Reason, Uni-
versity of Chicago Press, Chicago, 
IL & London, 2007, xii, 553 s., 
isbn 0-226-62930-9.

Gunnar Olsson disputerade 1968 
(Uppsala universitet) på avhandling-
en Distance, Human Interaction and 
Geographic Model Building. Åren 
1966−77 professor vid University of 
Michigan, Ann Arbor, USA. 1977−96 
professor i ekonomisk geografi och 
samhällsplanering vid Nordiska in-
stitutet för samhällsplanering och 
dess föreståndare 1987−88. Profes-
sor i ekonomisk geografi vid Upp-
sala universitet 1997−2000. Professor 
emeritus, Uppsala universitet, 2000. 
Gunnar Olsson har skrivit elva böck-
er exempelvis Birds in Egg/Eggs in 
Bird (1980), Antipasti (1990), Lines 
of Power/Limits of Language (1991) 
samt mer än 200 artiklar, kapitel, 
recensioner, intervjuer mm. Gunnar 
Olsson är den internationellt mest 
kände och framträdande svenske 
geografen. 

Vad betyder det att vara män-
niska? Så inleder Gunnar Olsson 
boken Abysmal. A Critique of Car-
tographic Reason. (En Kritik av det 
Kartografiska Förnuftet). Och det 
är i grunden vad boken handlar om. 
Boken är mycket estetiskt tilltalande 
både typografiskt och i design. The 
University of Chicago Press har gjort 
ett fantastiskt arbete. Genom att titta 
på och fundera kring enbart omsla-
get ställs betraktaren inför en rad 
frågor. Frågor som sedan tas upp i 
bilder (boken är rikt illustrerad), i 
text och ”mellan raderna”. Utform-
ningen berättar för oss om innehållet 
− budskapet. På framsidan och foto-
montaget Chartographus Universalis 
(som utgår från Jan Vermeers kända 
målning Geografen) ser vi en tavla 
av skulpturen Absolut kunskap/Fri-

hetens väsen (av Kent Karlsson). En 
uttryckslös mumie med ett kraftfullt 
slagträ horisontellt uppburen av ett 
par trådsmala armar. Den osynliga 
makten och våldet illustrerat. Var 
är ”stridslinjerna”? För mig förmed-
lar skulpturen också att kunskap är 
makt, men makt är också kunskap 
eftersom makten definierar kunskap 
liksom vad som är frihet.

Nederst till höger på det lilla bor-
det står Mappa Mundi Universalis 
(av Gunnael Jensson alias Ole Mi-
chael Jensen & Gunnar Olsson). En 
tetraeder av transparent glas, guld, 
rubin och som stadigt vilar på en tre 
cm tjock skiva av kalmargranit. Det 
är en geometrisk figur ”a chrystal 
palace”. Från hörnen utgår fyra ”lin-
jer” varav tre är av guld samt ”one of 
invisible imagination”. ”Imagination” 
kan närmast översättas med inbill-
ningskraft. Linjerna träffar vinkelrätt 
de motsatta väggarna. I botten på 
triangeln och i dess centrum finns 

ett litet hål som täcks av en rubin. 
En minimalistisk skulptur som blott-
lägger fixpunkterna, siktlinjerna och 
projektionsplanen som tillsammans 
”constitute the foundation of wes-
tern culture, perhaps of all cultures” 
(s. 412). Mappa mundi universalis 
finns att beskåda i Gustavianum i 
Uppsala. En mindre prototyp är de-
ponerad i vardagsrummet hos Gun-
nar Olsson. I avdelningen requiem 
och i kapitlet uppsala beskrivs till-
komsten av Mappa Mundi Univer-
salis, en fascinerande berättelse. Ett 
euklidiskt rum åskådliggjort och 
mycket imponerande. En skulptur 
som sammanfattar västerlandets kul-
tur, hur vi tänker och hur vi handlar.

I centrum av bilden står en man, 
en kartograf, en geograf, en upptäck-
are. Hans något drömmande blick 
är inte riktad mot de starkt belysta 
pappren (kartorna?) på bordet utan 
ut mot, som det verkar, tomma intet. 
Försöker han fånga det osynliga, det 
ogripbara? I handen håller han ett 
mätinstrument lämplig för observa-
tioner i tre dimensioner. Någonting 
håller på att blottläggas. Det skvallrar 
den skrynkliga duken i förgrunden 
som rullats undan och synliggör det 
bländande ljusa − ett upplyst hål − 
avgrund. Vågar mannen ”kliva ner” i 
djupet? På skåpet i bakgrunden står 
en jordglob. Den förefaller undan-
ställd. Är inte mannen lik Gunnar 
Olsson?

Jag tar av omslaget. Pärmarna 
är svarta och på den breda ryggen 
(boken har 556 sidor) står med sil-
verbokstäver ”abysmal” samt dis-
kretare författarens namn och utgiv-
ningsort. Designen, uppenbarelsen, 
leder tanken till min farmors bibel, 
samma format och färg men avsak-
nad av korset på pärmens framsida. 
Emellertid, Bibelns texter, framför 
allt Gamla testamentets, innehåller 
mycket av de begrepp och fenomen 
som Gunnar Olsson tolkar och ut-
vecklar i Abysmal på ett sätt som 

Recensioner

figur 1. Figuren visar framsidan av 
Gunnar Olssons bok Abysmal. Bil-
den är ett kollage där grunden består 
av Jan Vermeers berömda målning 
Geografen från 1660-talet, men det 
finns flera modernare inslag som 
placerats in av Gunnar Olsson, se 
vidare i texten.
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kanske ingen annan gjort tidigare. 
Bokens innehåll är med Gun-

nar Olssons ord ”en nedkokning”, 
minimalistiskt. En hel del av stoffet 
i Abysmal har vi lärt känna genom 
tidigare texter, från ett flertal böck-
er1, antologier2 och artiklar i olika 
vetenskapliga tidskrifter. Efter pen-
sioneringen (första september 2000) 
tänkte Gunnar Olsson göra ”an exihi-
bition of scattered works from previ-
ous decade”. Det som var tänkt som 
en ”backward-looking retrospective 
gradually turned into a forward-loo-
king prospective.” Efter fem−sex års 
arbete, 80 timmar i veckan, förlöstes 
Abysmal. Gunnar Olsson är inte kar-
tograf på vanligt sätt men skulle inte 
ha kunnat skriva detta om han inte 
var geograf. Han skriver att ”so geo-
graphy is my way of teaching philo-
sophy” (s. 111). Immanuel Kant utta-
lade detsamma. Gunnar Olsson går 
utanför de konventionella gränserna 
vilket för somliga kan vara svårt att 
förstå. Det kartografiska förnuftet är 
en gigantisk metafor för förståelse. 
Vilket innebär att många risker och 
primitiver som inte bara är involverat 
i kartografin utan i allt kartografiskt 
tänkande. Det är detta bl.a. som gör 
boken unik och tankeväckande inte 
bara för geografer och kartografer 
utan också för alla (som det står på 
insidan av omslaget) intresserade av 
idéhistoria, kultur och konst. 

Disposition
Boken/dokumentet är indelad i sex 
sektioner ”a illustrated tale that takes 
the reader from point A to point F.” 
Jag vill betona den rika förekomsten 
av väl valda illustrationer. När Gun-
nar Olsson såg, en från min sida, vi-
sad oro över att förstå och tränga in i 
den omfattande textmängden − blev 
rådet ”titta på bilderna!” Ett gott råd. 
Bilderna gör en nyfiken och leder lä-
saren in i texten.

I ”prelude” (a) redovisas det verk-
liga syftet med uppdraget, kalibre-
ringen av instrumenten för kartlägg-
ningen, införandet av fixpunkterna 
och baslinjerna som sedan kommer 
att användas vid kartläggningen av 
vad det innebär att vara människa.   

(b) Består av tre subsektioner be-

stående av tillsammans elva kapitel. 
I ”mappings” berättas kartografins 
historia på ett annorlunda sätt. Den 
börjar med Enuma elish ”this ancient 
text is a crucial document, for what 
it does is to lay bare the rhetorical 
techniques through which undiffe-
rentiated chaos is turned into diffe-
rentiated cosmos” (s. 17) och lär vara 
den äldsta av alla bevarade skapelse-
berättelser. Vidare Eratosthenes, Pto-
lemaeus som bl.a. skrev Geographike 
Hyphegesis − en geografisk manual 
som brukar kallas Geography − som 
behandlar ”issues of representation, 
but there the focus was on the more 
limited problem of how to draw a 
picture of the inhabited world either 
as a sphere on a globe or as a plane 
surface on a map” (s. 33). Kapitlet 
“in-between” tar upp filosofer så-
som John Philoponus och Plotinus 
vilka får bilda övergången till kapitlet 
“mappae mundi medievalis”. Syftet 
med den medeltida kartan var inte 
primärt att kommunicera geografis-
ka eller kosmologiska fakta utan att 
”charter the world of thought-and-ac-
tion, as always a mysterious mixture 
of the arts and sciences, albeit during 
that period more of the former than 
of the latter.” (s. 57). I det kapitlet 
analyseras Ebstorfkartan.

Ur subsektionerna instruments 
och imaginations samt avdelning-
arna (c) collation och (d) atlas 
följer nedan några trådar. Inlednings-
vis har jag redan tagit upp något ur 
avdelningen (e) requiem och nedan 
följer ytterligare några kommentarer 
kring det avsnittet. requiem består 
av två kapitel. I Philadelphia finns ett 
långt avsnitt om konstnären Marcel 
Duchamps dekonstruktioner av det 
för-givet-tagna. ”Such is the condi-
tion of being human that without 
names we are nothing, for without 
names the Kantian as-if has nothing 
but its own trickery to hook on to. 
It was Marcel Duchamp´s genius to 
smash this ready-made idol, slaying 
the ghost of cartographical reason 
in process. In the emerging world of 
globalization the fix-points are in fact 
so invisible and unstable that they 
are not at all ...” (s. 410). Det andra 
kapitlet Uppsala behandlar Mappa 

Mundi Universalis. Boken avslutas 
med fem (f) memorials, nämligen 
noter, en omfattande bibliography, 
proper names, (in)definite descrip-
tions samt acknowledgements. Väl 
att märka är att samtliga noter åter-
finns i sista avdelningen (s. 441−504) 
och är i sig läsvärda, inte bara som 
komplement till huvudtexten. 

Ebstorfkartan
Med den kritiska kartografens 
ögon gör Gunnar Olsson en spän-
nande och annorlunda tolkning av 
Ebstorfkartan (s. 61−75). Kartan är 
ursprungligen målad på getskinn nå-
gon gång på 1230-talet och omfattar 
närmare 13 kvm (358 cm x 356 cm). 
Den återfanns i ett Benedictinerklos-
ter i Ebstorf (norr om Hannover) år 
1830, förstördes helt i en allierad raid 
1943. Tack vare tidiga dokumentatio-
ner kan vi idag se kartan i faksimil. 
Kartan utgör (i alla fall när den gjor-
des) en perfekt kvadrat i vilken det är 
inskrivet en T/O karta (ser ut om ett 
anagram med bokstaven T omgivet 
av ett O). I enlighet med den medel-
tida kristna världsuppfattningen 
finns Jerusalem i centrum omgärdat 
av jorden som i sin tur är indelad i 
tre kontinenter genom huvudvatten-
dragen och på kanten av världen fly-
ter Ocean. Öster är riktat uppåt och 
där finner vi Kristus, en bild av fräl-
sarens huvud i en rektangulär ram, i 
väster (nedåt) hans fötter och i sö-
der och norr hans vänstra och högra 
händer. Men, vilket Gunnar Olsson 
ser och tolkar är att fix- punkterna, 
de nämnda kroppsdelarna, är ”posi-
tioned neither inside nor outside the 
oikumene, but exactly in that limit of 
limits which is Ocean itself”...”partly 
tied to the solid ground of terra fir-
ma, partly to the unknown on the 
other side. The abyss between cer-
tainty and ambiguity transcended ...” 
Kartritarna till Ebstorfkartan tycks 
aldrig ha tvivlat på att världen är Kris-
tus. Kartan utgör en, med Gunnar 
Olssons ord, en medeltida Baedeker, 
en guidebok för pilgrimerna i deras 
väg att finna frälsning. Med sina 1224 
teckningar och mängder av historier 
är denna karta ”an outstanding ex-
ample of invisible connections made 
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figur 2. Ebstorfkartan är en Mappa Mundi från 1230-talet. Kartan förstördes 1943 vid en brand och återges som  
faksimil från 1890-talet. Uppsala universitetsbibliotek.
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visible − in it is content a compen-
dium of everything worth knowing”. 
Den visar inte världen som den är, 
snarare en normative uttolkning vad 
den borde vara. Historierna och bil-
derna förstärker trovärdigheten. De 
berättar om Alexander den store 
(nämns 10 gånger och avbildas 15), 
Adam och Eva, paradiset på flera stäl-
len, Gog (och hans folk blir besegrat 
av Gud själv) och Magog (helvetet), 
kineser vid den Stora muren, för-
skräckliga monster och mycket mer. 
Kartan i sin kartografi förmedlar att 
alla, fattiga som rika, prostituerade, 
handikappade, härskare, leprasjuka 
är välkomna i Herrens famn. Jerusa-
lem i origo, Palestinas huvudstad på 
jorden men också ett origo i läget för 
Kristus navel, betecknande den him-
melska huvudstaden för Kristendo-
men. Den horisontella och vertikala 
axlarna korsar varandra i den kvadrat 
där ramen utgörs av en gyllene mur 
med tolv torn (varav fyra är placerade 
i var sitt hörn). Geometrin har talat. 

Vad lär vi oss genom att studera 
dessa kartor? Gunnar Olsson skriver 
(s. 10) att det är inte bara så att varje 
karta är ”simultaneously a picture 
and a story but every map is a re-
cord of mistranslation, hence a ma-
jor confrontation with the limits of 
representation”. Där Ebstorfkartan 
är en helt enastående exempel på 
”cartographical reason in pratice”. 
Jag håller med ty den kartan med 
Gunnar Olssons tolkning (som jag 
här helt fragmentariskt försökt redo-
göra för) är fantasieggande − stimula-
tion to the imagination! Ett bra tips 
inför läsningen av Abysmal kan vara 
att börja med kapitlet mappae mundi 
medievalis där Ebstorfkartan analy-
seras. 

Geografi och kartografiskt 
förnuft
Vad är då geografi? Här hämtar 
Gunnar Olsson ett citat från Platons 
akademi där det enligt legenden 
står ”Här träder ingen in som inte 
kan sin geometri”. Budskapet är att 
geometrins regler och tankens regler 
är ett och desamma. ”Det goda är 
ett, men har många namn: förstånd 
(fronesis), gud, intellekt (nous). Det 

har ingen motsats” enligt Euklides 
centrala lärosats.3 Det finns också 
en själens (eng. soul) geografi, en 
omfattande Terra Incognita som 
väntar på att bli kartlagd. Geografi 
är en Geometri med namn. Platons 
akademi har också en utgång där det 
står: ”Härifrån kommer ingen ut som 
inte vet sin geografi.” Geografi är en 
form av föreställning (eng. imagina-
tion). Kartan reproducerar inte det 
undermedvetna inbyggt i sig själv; 
den konstruerar det undermedvetna, 
(enligt ett citat som inleder kapitlet 
Quod Erat, s. 99). 

Gunnar Olsson är den kritiska 
kartografen som försöker finna en 
karta som aldrig tidigare skådats och 
att exakt bestämma det mänskliga 
territoriets två gränser. Han utgår 
från denna minimalistiska form  

 S
 s

eller som

 s
 S

Där S står för Betecknare (eng. Signi-
fier) och s för det betecknade (eng. 
signified). Kontakt med Betecknaren 
sker via kroppens fem sinnen − syn, 
hörsel, känsel, lukt och smak − går 
vägen till det betecknande via kultu-
rens sjätte sinne − det socialt förgi-
vettagna. I det ena fallet handlar det 
om en idé som söker uttryck och i 
det andra fallet ett uttryck som söker 
sin mening. Men, det intressanta och 
”tecknets hjärta” ligger i det bråk-
streck där S och s möts ”där kropp 
blir till mening och mening blir till 
kropp”. Bråckstrecket är det lim som 
håller oss samman och isär. Och det 
är där i denna avgrund /Abyss/ som 
det visar sig vad det är att vara män-
niska. Detta bråkstreck kan göras 
synnerligen tunt eller också tjock så 
att det blir en gräns blir två, med en 
yta emellan. Gunnar Olsson skriver 
att det är mellan dessa ytterligheter 
vi lever, i Människans Territorium. 
Dessutom ett landskap som är ett 
också med Maktens landskap. Makt 
handlar om gränser och gränsdrag-
ningar. 

 s
 S

människans territorium
 s
 S

De två linjerna markerar gränserna 
”mot den absoluta tystnaden, det 
bortom dit det semiotiska djuret ald-
rig kan nå, det mystiska varom den 
säregne filosofen påstod att vi inte 
kan tala och därför måste tiga”. Den 
säregne filosofen är Ludwig Wittgen-
stein och syftar på hans ord ”Mitt 
språks gränser betyder min världs 
gränser”. 

Gunnar Olsson går vidare genom 
att ställa frågan ”vad är detta otänk-
bara som vi mot alla odds ändå anar 
på den andra sidan?” Han skapar två 
områden/riken en ovanför linjen kall-
lad anderiket (eng. Mindscape) och 
ett nedanför linjen stenriket (eng. 
Rockscape), därimellan finns män-
niskoriket4 (eng. Human Territory). 
Nu framträder kartan över vad det är 
att vara människa (eng. Map of the 
Human Territory): 

anderiket
 s
människoriket

 S
stenriket

Det uttryckslösa Anderiket är det 
område som fylls av tyst mening och 
det meningstomma Stenriket är den 
tysta materiens hemvist. Men, var går 
det mänskliga territoriets gränser? Att 
vara mänsklig i det här perspektivet 
är att vara inblandad i ett våldsamt 
tvåfrontskrig ”in which every battle 
boils down to a struggle over ontolo-
gical bridgeheads and epistmological 
supply lines.” − ”The history of Be-
ing is the history of how the bounda-
ries of the oikumene have fluctuated 
over time and space.5

Atlas
I syfte att illustrera processerna och 
hur gränserna har förändrats, be-
skrivs och analyseras fyra berättel-
ser − kartor i avdelningen atlas (s. 
251−364). De viktigaste ”slagen” finns 
där, ”an exposition of cartographical 
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reason in practice”. De är uruk den 
stad i Babylonien där Gilgamesh bor. 
Detta poem är en enastående studie 
av makt, berömmelse, vänskap och 
dödsfruktan. Den andra kartan he-
ter peniel och handlar inledningsvis 
om Jacobs svek, flykt, brottning och 
hans kamp för att det rätta skall vara 
rätt. Jag återkommer till Jacob längre 
fram. Boken om Job avslutar Peniel. 
I den finns det mesta kring den pro-
blematik/frågeställningar som Gun-
nar Olsson närgranskar. Läs Job i 
Gamla testamentet och sedan Gun-
nar Olssons analys (s. 289−309)! Den 
tredje handlar om den maktfullkom-
liga kungen i thebes vid namn Oidi-
pus och sista kartan om olika defini-
tioner av självaste Jesus Kristus ”the 
most interesting being of beings” 
och kallas nicae, Kejsar Constantins 
sommarpalats, där tvåhundrasjuttio 
biskopar samlades i maj år 325 för 
att få slut på deras bittra käbblande. 
”A pivotal event in the history of 
Christendom, for here, as elsewhere, 
power and organization are one the 
same.” (s. 322). Väl att märka är att 
det är geografiska namn på platser 
som är kartornas beteckning.

Läsandet av dessa kartor är en 
fascinerande upplevelse och konkre-
tiserar vad jag försökt skildra tidigare 
och som ökar förståelsen av vad det 
innebär att vara människa. Och att 
kartor kan innehålla mycket mer en 
än fysisk representation. Det svåra är 
hur jag hittar vägen till det okända, 
till den abstrakta och osynliga värl-
den. Varför blir vi så lydiga, vad är 
det för makter och socialisationsme-
kanismer? 

Abysmal
Abysmal är ett adjektiv (bottenlösa) 
och är kopplat till ett substantiv dvs. 
avgrund. Svaret på frågorna finns i 
en förbjuden avgrund. Det som är 
varken är sant eller falskt. Det som 
Gunnar Olsson försöker visa är att vi 
börjar närma oss en fjärde dimensi-
on- den fjärde ”linjen” one of invisible 
imagination” − den Immanuel Kant 
inte kunde finna. Kants huvudsakliga 
syfte var att ”establish the boundary 
between the empirically verifiable 
and the utterly unthinkable, to mark 

the line between the certainties of 
truth and the ambiguities of fantasy, 
to frame what to Plato was the Ter-
ritory of the Humans” (s. 214). Kant 
var också geograf och höll föreläs-
ningar i just geografi som fungerade 
som en nödvändig propedeutisk kurs 
inför filosofiundervisningen. I geo-
grafi lär man sig hur man skall tänka! 
Den visheten borde spridas mer en-
ligt Gunnar Olsson. Vad man tänker 
på och om. ”Dessutom hette han ju 
Kant, det perfekta namnet på den 
som allmänt betraktas som gränsbe-
greppets filosof par exellence.”6

Planering, makt, kulturarv
Det som för många år sedan ledde 
mig till Gunnar Olssons texter var 
dess annorlunda och tankeväckande 
analys av begrepp och fenomen om 
planering och makt (i bl.a. artiklar 
som Planeringens öga, Planläggning 
som ideologi och vid samtal). Gun-
nar Olsson var professor vid Nordi-
ska institutet för samhällsplanering 
(Nordplan) i många år. Planering är 
en form av maktutövning och nära 
besläktad med ideologi. Gunnar Ols-
son liknar makten vid en vattenfylld 
ballong! Makten sitter aldrig still, 
ändrar sig ständigt och bryter mot 
logikens lagar. Geografer sysslar med 
förhållandet mellan geometrisk form 
(rumsliga mönster) och de processer 
som den/det skapat. Tidigt lärde vi 
oss (för min del av Gunnar Olsson 
och David Hannerberg) att det är 
väldigt lite vi kan uttyda av proces-
serna genom att beskriva ett rumsligt 
mönster därför att samma form kan 
skapas av helt olika processer. Om-
vänt bör vi vara medvetna om att det 
bara till liten grad eller inte alls som 
samhällsfunktioner och ”symboliska 
sammanhang” kan påverkas via änd-
ringar i det rumsliga mönstret. Kan 
tyckas vara en självklarhet men än 
idag verkar den insikten för många 
inte uppenbar. Språket (och de in-
strument som planeraren använder 
exempelvis olika illustrationer som 
kartor) får sin kraft ”ved det vi siger 
har en social, institutionel og sidste 
ende symbolsk forankring. Planlaeg-
ning bliver derved en dybt moralisk 
aktivitet.”7

Åter till bråkstrecket till Männis-
kans territorium, till Maktens land-
skap. Varför är vi så lydiga? Triangel, 
punkter, linjer, plan. Skall du göra en 
karta behövs fixpunkter, en skala − 
en översättningsfunktion − en duk, 
någon typ av projektionsplan. Planet 
är ett förgivettaget och hur definieras 
det, omöjligt? Geometrin är det tran-
silas språk dvs. kodifieringen av krop-
pen själv. Kroppen har arbetat sig in 
i geometrin. Geografi är helt enkelt 
geometri med namn. Punkterna är 
inte så svåra att namnge och vi kan 
peka ut dem. Linjerna (relationerna) 
− makten − svårare att ge ett namn 
och de syns inte. Två linjer som möts 
i en punkt − vinkeln − blir nu extremt 
viktig och utgör den röda tråden i 
Gunnar Olssons studier. Konsten i 
tänkandet är att hitta den bästa vin-
keln. En bra konstnär utmärks av att 
klara detta med vinklarna (Otto Carl-
sund, Piet Mondrian, Alberto Giaco-
metti, Bror Hjort). ”Kraften” bestäms 
av vinklarna. Gunnar Olsson menar 
att de matematiska modellerna, gra-
vitationsmodellerna, regressionsmo-
dellerna, där ligger all kunskap i vin-
keln. Var du står i relation till det du 
ser, det stämmer. I studiet kan man 
göra en skillnad mellan det naturalis-
tiska perspektivet i det vanliga ögat 
och den perspektiva artificians som 
är det kulturella. 

Makthavare (liksom konstnärer-
na) har i alla tider utnyttjat, medvetet 
eller omedvetet, vinkeln. Viktigt är 
exempelvis hur man vill bli fotogra-
ferad och framställd om man är en 
kortvuxen person som måste mani-
festera sin makt. Hitler och framför 
allt hans rustningsminister Albert 
Speer tillika arkitekt kunde kon-
sten. Den berömda bilden från Abu 
Ghraib fängelset är ett annat nutida 
exempel, där fångvaktaren håller en 
fånge som halvligger på knä (likt en 
hund) i ett spänt koppel i en vinkel 
som ger det perfekta uttrycket av 
övertag−underkastelse. Geometri och  
ren geografi.

Dock, allt går tillbaka till stentav-
lorna, Guds lag som Moses mottog 
på Sinai berg. Här personifieras mak-
ten i den gammaltestamentliga Gu-
den – han är mordisk! ”Du får inte 
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göra dig något beläte eller någon bild 
...” (2 Mos. 20:4). Det Gud säger är 
att om du gör en bild av  mig så kan 
du känna igen mig. Inte heller får 
vi missbruka hans namn. Den som 
så gör kommer att bli straffad. Det 
är fråga om ren censur! Det tredje 
budet är enligt Gunnar Olsson den 
viktigaste, ”tänk på sabbatsdagen 
(vilodagen) så att du helgar den” (2 
Mos. 20:8). Du får inte vara ensam, 
du måste komma på vilodagen, till 
kyrkan, till föräldramötena etc. ”Var-
för, därför att den här idén att jag 
(Gud) måste ha makten över dig är 
så fantastisk att den måste hamras in 
ständigt.”8 Du måste hela tiden bli 
påmind. Andra tankar och verksam-
heter får inte ta över. Gunnar Olsson 
gör här en unik analys som en reli-
giös människa inte skulle komma på 
idén att göra. 

Gud har makten och rätten att 
välta även logiken över ända. Vad 
skall Moses svara israeliterna när 
de frågar efter hans namn, deras 
fäders Gud som skall hjälpa dem? 
Gud svarar Moses genom att säga: 
”Jag är, den jag är” (2:a Mos. 3:14) 
samtidigt säger han att jag är inte 
jag. Kan det uttryckas tydligare! I 
Gamla testamentet får vi många be-
vis för att maktens struktur inte föl-
jer logikens väg. I kapitlet peniel (s. 
273−289) analyseras berättelsen om 
Jacob (1 Mos.) Denna text är enligt 
Gunnar Olsson och för den kritiske 
kartografen en guldgruva. Några ex-
empel, Jakob tar en sten till huvud-
kudde och lägger sig att sova. Han 
drömmer och ser en stege, rest på 
jorden och som räcker ända upp i 
himmelen där Guds änglar går upp 
och ner. Stenen, tyst materia som 
ligger dikt mot Stenrikets gräns. Ste-
gen är förbindelselänken mellan den 
tysta materien på marken och den 
rena meningen i himlen. Änglarna 
är budbärare, ambassadörer ”med 
uppgift att översätta sinsemellan 
oförståeliga språk till varandra, att 
utifrån sin privilegierade position i 
bråkstrecket mäkla fred eller i varje 
fall vapenstillestånd”.9 Jakob ger ett 
löfte till Herren att Herren skall vara 
hans Gud, att stenen (huvudkudden) 
som Jakob rest till en stod skall bli 

Guds hus och av allt som Gud ger Ja-
kob skall han ge Gud tionde, endast 
om Gud ger honom skydd, bröd och 
kläder mm. Gunnar Olsson skriver 
”det mest fantastiska i denna fantas-
tiska berättelse: Jakobs löfte till Gud, 
totalt villkorat, ett rävgryt av kryphål. 
Endast om, endast, endast om. En-
dast om det lönar sig är fullblodspo-
litikern villig att acceptera Gud som 
sin Gud, endast då kommer han att 
betala sin skatt. Och i det avseendet 
är de två kontrahenterna lika att ing-
endera är att lita på.”10 

Slutkommentar
Gunnar Olsson skriver att syftet med 
Abysmal är inte att diskutera den bio-
logiska evolutionen där homo blev 
sapiens, ”a knowing man, but to ex-
plore those cultural practices which 
together make us sapiens” (s. 5). Han 
lyckas − med hjälp av uråldriga tex-
ter, kartor m.m. och filosofer som 
Platon, Wittgenstein och Kant som 
alla var besatta av var man drar den 
exakta gränsen mellan det påtagliga 
och det imaginära. Gunnar Olsson 
säger själv, vid ett av våra samtal, att 
Abysmal är en mycket svår bok men 
skriven på ett mycket förledande en-
kelt sätt. Språket, verktyget att förstå, 
blir här oerhört viktigt. Grekiska och 
latin är det för övrigt få idag som be-
härskar. Det finns alltid en spänning 
mellan den idé du vill uttrycka och 
de ord du uttrycker. Kan aldrig bli 
detsamma. Om Gunnar Olsson inte 
hittar de rätta orden då offras hellre 
idén. Många led finns inte med i 
texten, men Gunnar Olsson känner 
dem − broarna. Läsaren däremot 
känner inte till bron och då kan det 
bli för långt hopp som resulterar i ut-
talanden att Gunnar Olsson har inte 
begripit! Själva ledstjärnan har varit 
att inte skriva något som han inte 
själv förstår. Gunnar Olsson har sagt 
att det var oerhört viktigt för honom 
att skriva Abysmal. Det är lika viktigt 
för oss andra att läsa den!

För mig innebär Abysmal nya 
insikter. Gunnar Olsson visar överty-
gande att det som än idag styr oss 
i överväldigande grad är Aristoteles 
tankelagar/logiken, Euklides geome-
tri och Mose första stentavla. Den 

insikten är för mig hisnande. Att be-
gripa det obegripliga, det är så svårt, 
för när man närmar sig det ogripbara 
så gör vi det via det gripbara. Om det 
är något som inte har något namn så 
existerar det inte, inte i den bemär-
kelsen att den kan bli en del i vår 
förståelse. Gunnar Olsson menar att 
det är ett hot mot vår överlevnad att 
vi inte kan vara abstrakta nog. Utma-
ningen är att komma på ett förståel-
sespråk vars struktur är så nära den 
verklighet som vi försöker förstå. 

Jag avslutar där jag började, näm-
ligen med Mappa Mundi Universalis 
”the ghost of cartographical reason 
has merged into one with its basic 
instruments − fixpoint, scale and 
mappa.” (s. 437 och s. 434)

mapping

mapping is triangulation

triangulation is the geometry of 
power

the geometry of power is the practice 
of cartographical reason

the practice of cartographical rea-
son is the critique of mapping
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