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Inledning

I ”A Museum of Language in the Vicinity of Art”, publicerad 1968, diskuterar 
Robert Smithson några med honom samtida amerikanska konstnärers fasci-
nation för kartor och kartläggningar under det sena 1960-talet.

From Theatrum Orbis Terrarum of Orrelius (1570) to the ”paint”-
clogged maps of Jasper Johns, the map has exercised a fascination over 
the minds of artists. A cartography of uninhabitable places seems to 
be developing – complete with decoy diagrams, abstract grid systems 
made of stone and tape (Carl Andre and Sol LeWitt), and electronic 
”mosaic” photomaps from NASA. Gallery floors are being turned into 
collections of parallels and meridians. Andre in a show in the spring of 
’67 at Dwan Gallery in California covered an entire floor with a ”map” 
that people walked on – rectangular sunken ”islands” were arranged 
in a regular order. Maps are becoming immense, heavy quadrangles, 
topographic limits that are emblems of perpetuity, interminable grid 
coordinates without Equators and Tropic Zones.1

1. Robert Smithson, ”A Museum of Language in the Vicinity of Art”, i Robert Smith-
son: The Collected Writings, red. Jack Flam (Berkeley: University of California Press,1968; 
1996), 92.
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Detta återupptäckande av kartan och kartläggningen kan enligt Smithson 
härledas tillbaka till 1500-talet, men äger en för det sena 1960-talet specifik 
prägel. Citatet är en tids- och rumsmarkör som möjliggör vidare tolkningar av 
olika teman som de här nämnda konstnärerna arbetade med. Detta textstycke 
utgör ett koncentrat av avhandlingens ämne: kartan och kartläggningen som 
motiv och praktik i konsten vid åren kring 1970, även om scenen för avhand-
lingen inte begränsas till en gallerilokal i Kalifornien. Delar av ”A Museum of 
Language in the Vicinity of Art” publicerades också i svensk översättning i 
konsttidskriften Paletten nummer 3/1968, som ägnades åt så kallade ”primary 
structures”.2

Detta textstycke av Smithson går, i längre eller kortare form, genom hän-
visning eller i fulltext, att återfinna på ett antal ställen där kartan i 1900-talets 
konst behandlas. Återkopplingar till denna formulering synliggör förstås även 
tänjbarheten i Smithsons texter, hur olika aspekter av dem kan accentueras 
för att understödja nya teser. Det är särskilt under 1990- och 2000-talen som 
hänvisningar till detta citat förekommer.3 Detta citat är centralt då det sam-

2. Robert Smithson, ”Konst och entropi”, övers. Leif Nylén, Paletten, nr 3 (1968), 
42. ”En kartografi över obeboeliga områden tycks hålla på att växa fram – komplett med 
diagram, abstrakta nätverk (Carl Andre, Sol LeWitt), elektroniska fotokartor från NASA. 
Gallerigolv förvandlas till system av parallella linjer och meridianer. På en av sina utställ-
ningar täckte Carl Andre hela golvet med en ’karta’ som folk gick på – rektangulära sjunkna 
’öar’ ordnade i regelbundna mönster. Kartorna blir enorma, tunga fyrkanter, topografis-
ka bestämningar, koordinatsystem utan ekvator och tropiska zoner. Lewis Carroll pekar 
på den sortens abstrakta kartografi i ’The Hunting of the Snark’ (där en karta innehåller 
’ingenting’) och i ’Sylvia and Bruno Concluded’ [sic] (där en karta innehåller ’allting’) I 
’Sylvia’ berättar en tysk professor om hur hans hemlands kartografer experimenterat med 
allt större och större kartor tills de slutligen framställde en som hade skalan ett till ett. Det 
skulle mycket väl kunna gälla som en parabel för måleriets utveckling sedan 1950-talet. 
Professorn sade: ’Den har inte vecklats ut ännu. Bönderna invände. Dom menade att den 
skulle täcka hela landet och utestänga solljuset. Så nu använder vi själva landet som dess 
egen karta och jag försäkrar att det fungerar ungefär lika bra’.” Översättningen i Paletten 
1968 är en förkortad version med delar av Smithsons ”A Museum of Language […]” med 
en direkt påföljande passage om Lewis Carrolls kartexperiment.  

3. Marie-Ange Brayer, ”Atlas der Künstlerkartographien”, i Atlas Mapping: Künstler als 
Kartographen, Kartographie als Kultur, red. Paolo Bianchi och Sabine Folie (Wien: Turia 
und Kant, 1997), 29; Edward S. Casey, Earth-Mapping: Artists Reshaping Landscape (Min-
neapolis: University of Minnesota Press, 2005), xiii; Nils Plath, ”Robert Smithson’s Pur-
suit: Mapping Some Traces of Remnants”, i Cartography and Art, red. William Cartwright, 
Georg F. Gartner och Antje Lehn (Springer, 2009), 255–256; Gilles A. Tiberghien, Land 
Art, övers. Caroline Green (Paris: Éditions Carré, 1993; 1995), 168–169; Astrid Wege, 
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manfattar ett för det sena 1960-talet typiskt konstnärligt intresse för kart-
läggningar. Men inte bara det: dess stora spridning i sammanhang där möten 
mellan konst och karta kontextualiseras är en indikation på hur arvet från 
det sena 1960-talet har omtolkats. Dessutom sammanfattar texten flera av de 
teman och uttryck som intresset för kartor och kartläggningar i konsten har 
antagit. Genom att inleda med detta citat sällar sig även den här avhandlingen 
till skaran av publikationer som refererar till ”A Museum of Language […]”. 

Smithsons text innehåller också metaforer som föreslår hur texten och 
skrivandet ska betraktas, och gör det med hjälp av ord som hämtats från disci-
pliner som undersöker jordens beskaffenhet: geografi och geologi. Ett sådant 
bruk av metaforer gäller även för Michel Foucaults för sin tid radikala attityd 
till historieskrivning, språk och dokument i Vetandets arkeologi. Närheten lig-
ger inte bara i de båda texternas publiceringsår: Smithson 1968 och Foucault 
1969. Foucault skriver angående historikerns arbete: ”Dessa verktyg har givit 
dem möjlighet att inom historiens fält urskilja olika skikt av avlagringar; de 
lineära utvecklingskedjor som dittills hade varit föremål för deras forskningar 
har ersatts av ett samspel mellan förkastningar på djupet.”4 I Foucaults text 
uppträder rumsliga metaforer relaterade till geologiska skikt, någonting som 
Smithson i andra texter och verk ägnat mycket uppmärksamhet. Foucaults 
”skikt av avlagringar” och ”förkastningar på djupet” kan tolkas som strata, 
eller geologiska strukturer. I Smithsons text förekommer främst arkitekto-
niska metaforer: ”strange corridors of history, unexpected echoes, unknown 
humours, or voids of knowledge […] but this quest is risky, full of bottomless 
fictions and endless architectures and counter-architectures […]”.5 Smithson 
skriver om konstnärers texter från 1960-talets slut som upphäver språkets 
traditionella ordningar. I Foucaults fall handlar det om formulerandet av den 
arkeologiska metoden. I båda texterna är syftet att försöka finna ord för att 
beskriva språket och de sammanhang som tolkaren kan skapa utifrån dess 
formationer av utsagor. Citatet som inleder den här undersökningen pekar ut 
flera återkommande teman i användande av kartografiska former och prak-
tiker i konsten kring 1970: avståndet mellan territorium och karta, diagram 

”Maneuvering on Uncharted Terrain”, i Mapping a City, red. Nina Möntmann och Yilmaz 
Dziewior (Ostfildern: Hatje Cantz, 2004), 138–139; Denis Wood, Rethinking the Power of 
Maps (New York: Guilford Press, 2010), 207.   

4. Michel Foucault, Vetandets arkeologi, övers. Carl Gustaf Bjurström och Sven-Erik 
Torhell (Lund: Arkiv, 1969; 2002), 15.

5. Smithson, ”A Museum of Language in the Vicinity of Art”, 78.
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och abstrakta rutnätssystem samt kartläggningar av okända eller till och med 
fiktiva platser.

En karta i skala 1:1

Det inledningsvis citerade textstycket av Smithson ringar in ett skeende där 
abstrakta kartografier, synbarligen från en dag till en annan, blir ett domi-
nerande inslag i utställningsrummet. Texten innehåller också utsagor om 
vad som kännetecknar intresset för kartor och kartläggningar inom konstens 
domäner. Även i Svetlana Alpers formulering av en kartläggningsimpuls i 
det nederländska 1500-talsmåleriet ingår ett krympande avstånd mellan det 
registrerade och avbildade territoriet. Det finns en samtidighet i observation 
och nedteckning. Observatören är en aktör som befinner sig mitt i territoriet, 
samtidigt som denne registrerar – kartlägger – det.6 En möjlig tolkning av det-
ta är att kartläggningsprocessen accentueras. En annan är att avståndet mellan 
territorium och tecken upphävs. Den verklighet som nedtecknaren befinner 
sig i slukas upp av avbilden, av en karta i samma skala som det stycke land 
den ska representera. Den fundamentalt omöjliga kartan i skala 1:1 utgör en 
ofta refererad standardberättelse om kartan och kartografin behandlad inom 
konstens diskurs under 1900-talets senare del. 

I Smithsons ”A Museum of Language […]” är också ett citat av Lewis Car-
roll infogat. I en text från 1874 beskriver Carroll en alldeles tom karta, utan 
minsta tillstymmelse till land. I ett annat motiv från Carroll som Smithson 
hänvisar till framställs en karta som i kartografernas iver att få med allt växte 
sig så stor att den täckte ett helt land.7 I Smithsons text framträder en bild av 
konstnärliga tolkningar av kartan vilka också har återverkningar i 1990- och 
2000-talens konst. En återkommande utsaga är idén om en karta i skala 1:1. 
Återbruket och åberopandet av Carrolls kartografiska tanke experiment kan 
också tolkas som ett ökat intresse för experiment med kartor och kartlägg-

6. Svetlana Alpers, The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century (Chi-
cago: University of Chicago Press, 1983), 168. Alpers syftar här specifikt på Jan Vermeers 
Målarkonsten, och skriver: ”[…] observation is not distinguished from the notation of 
what is observed.”

7. Smithson, ”A Museum of Language in the Vicinity of Art”, 92–93. Motivet med den 
tomma kartan kommer från The Hunting of the Snark (1874) och motivet med kartan i skala 
1:1 är hämtat från Sylvie and Bruno Concluded (1893). 
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ningar i det sena 1960-talets konceptkonst. Konstnärsgruppen Art & Lang-
uage tolkar exempelvis Lewis Carroll i kartexperimentet Map of Itself från 
1967, en karta vars enda visuella egenskaper består av ett rutnät.8 I den korta 
texten ”On Exactitude in Science”, ursprungligen publicerad 1935, använde 
Jorge Luis Borges samma motiv som Carroll.9 Texten har en fiktiv avsändare 
och beskriver hur kartografernas skrå i ett ej namngivet kejsardöme i sin iver 
att göra en perfekt karta över riket istället skapade en minutiös avbild av det 
i naturlig storlek. Texten skildrar också det förfall som sedan äger rum: den 
gigantiska kartan förstörs av väder och vind, och endast fragment av den 
lämnas kvar i oländiga trakter. Dessa kartfragment blir samtidigt en kvar-
varande påminnelse om den en gång så stolta geografiska disciplinen i det 
fiktiva riket.10

En karta i skala 1:1 faller på sin egen orimlighet, eftersom den upphör att 
vara en karta och istället blir ett gigantiskt icke-fungerande tecken där det be-
tecknande har smält samman med det betecknade, för att använda de Saussu-
res terminologi. Genomgående för det sena 1960-talets kartläggningsimpuls 
är en kritik av förhållandet mellan karta och territorium, vilket kan samman-
fattas i filosofen Alfred Korzybskis tes ”The map is not the territory”.11 I essän 
”On the Impossibility of Drawing a Map of the Empire on a Scale of 1 to 1” 
(1982) går Umberto Eco igenom alla sätt på vilka Borges karta i skala 1:1 är 
omöjlig. Eco kommer fram till att även om en sådan karta hade varit gjord i 
ett transparent material, hängt i luften eller varit hopvikbar skulle det ändå 
finnas avvikelser mellan karta och territorium. En helt överensstämmande 
karta i skala 1:1 skulle, bortsett från problemet med människor och djur i 

8. Michael Baldwin, Charles Harrison och Mel Ramsden, Art & Language in Pratice. 
Illustrated Handbook Vol. 1 (Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1999), 196.

9. Jorge Luis Borges, Aleph and Other Stories, övers. Andrew Hurley (London: Penguin 
Books, 1945; 2000), 181; Jorge Luis Borges, ”Om vetenskapens stränghet”, i Approximativt, 
övers. Andreas Gedin och Anders Cullhed (Stockholm: Encyklopedia, 1946; 1995), 95. 

10. Borges, ”Om vetenskapens stränghet”, 95; Jonas (J) Magnusson, ”K=A=R=T=O=R”, 
Glänta, 2002, 136. Magnusson skriver: ”Jorge Luis Borges ’Om exakt het inom vetenska-
pen’ är en ständigt åberopad text i litterärt eller konstnärligt inriktade essäer om kartor.” 
 Magnusson refererar sedan Umberto Ecos och Louis Marins respektive tolkningar av Borg-
es text. 

11. Peta Mitchell, Cartographic Strategies of Postmodernity: The Figure of the Map in 
Contemporary Theory and Fiction (London & New York: Routledge, 2013), 2–3; John Brian 
Harley, ”Deconstructing the Map”, i Writing Worlds: Discourse, Text and Metaphor in the 
Representation of Landscape, red. Trevor Barnes och James Duncan (London & New York: 
Routledge, 1989; 1992), 233. Mitchell anger år 1933 som citatets ursprungsår. 
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rörelse, också behöva vara ett territorium med en karta som representerar 
ett territorium med ett karta – i all oändlighet.12 

Den omöjlighet som kartan i skala 1:1 symboliserar letar sig in i Foucaults 
arkeologiska metod för tolkning av utsagor för att illustrera hur en kommen-
tar inte kan förhålla sig till en utsaga, då kommentaren inte kan kopiera utsa-
gan helt och hållet.13 Enligt Foucault skulle vi för att helt eliminera skillnaden 
mellan en ursprunglig och en kommenterande utsaga landa i ”[ett] spel à 
la Borges med en kommentar som inte blir något annat än det ordagranna 
återgivandet (men denna gång högtidligt och väntat) av det som kommente-
ras […]”14 I fråga om vetenskapliga illustrationer och visualiseringar finns ett 
likartat problem. Lorraine Daston och Peter Galison använder liknelsen med 
kartan i skala 1:1 för att beskriva hur en vetenskaplig illustration kan bli för 
detaljerad och alltför lik sin förlaga, den blir då till ”a nightmare reminiscent 
of Borges’s too-lifelike map”.15 När N. Katherine Hayles refererar till kritik av 
Claude E. Shannons och Warren Weavers kommunikationsmodell använder 
hon kartan i skala 1:1 som liknelse för att påvisa det omöjliga i en relation 
mellan modell och referent utan någon som helst reduktion i överföringen. 
Om en modell inte är generaliserad och förenklad upphävs hela dess syfte, 
den förlorar sin provisoriska karaktär och underlättar inte förståelsen.16

Tiden som avhandlingen koncentreras kring, åren kring 1970, framställs 
ofta som en brytningstid. Studentrevolterna 1968 och protesterna mot Viet-
namkriget utgör tydliga uppror mot gamla samhällsordningar. Men även 
inom filosofi och humaniora syns genomgripande förändringar. Den språk-
liga vändningen sammanfattar en dominerande strömning där texten är den 
huvudsakliga bäraren av information och den främsta tolkningsbara entite-
ten. The Linguistic Turn är också titeln på den antologi som gavs ut av den 

12. Umberto Eco, ”On the Impossibility of Drawing a Map of the Empire on a Scale 
of 1 to 1”, i How to Travel With a Salmon and Other Essays, övers. William Weaver (New 
York: Harcourt, Brace, 1982; 1994), 95–106.

13. Michel Foucault, Diskursens ordning: Installationsföreläsning vid Collège de France 
den 2 december 1970, övers. Mats Rosengren (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokför-
lag Symposion, 1971; 1993), 17. 

14. Ibid.
15. Lorraine J. Daston och Peter L. Galison, Objectivity (New York: Zone Books, 

2010), 50, 357.
16. N. Katherine Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, 

Literature, and Informatics (Chicago: University of Chicago Press, 1999; 2008), 60.
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amerikanske filosofen Richard Rorty år 1967.17 I en text av Nelson Goodman 
om Rudolf Carnaps Der logische Aufbau der Welt, vilken Rorty hänvisar till 
i förordet till The Linguistic Turn, ansluter Goodman också till tankefiguren 
med en karta som är för lik det den ska representera: 

For when our map becomes as large and in all other respects the 
same as the territory mapped – and indeed long before this stage 
is reached – the purposes of a map are no longer served. There is 
no such thing as a completely unabridged map; for abridgment is 
intrinsic to mapmaking.18 

Någonting måste gå förlorat när ett territorium ska representeras som karta. 
Om kartan blir alltför lik territoriet är det inte längre någon karta. En reduk-
tionsprocess måste ske mellan det representerade territoriet och de tecken 
som ska representera det. Detta är kartans inneboende nödvändighet men 
samtidigt ett uttryck för saknad: kartan kan inte vara territoriet. 

Tankefiguren med den kortslutna kartan i skala 1:1 används ofta i en 
teoretisk diskurs som ett tecken för system i kris, genomgripande samhälls-
förändringar och avbrott. Fredric Jameson skriver om det självrefererande 
tecknet, en mardröm som sätts på pränt i Borges ikoniska text.19 På 1980-talet 
använder Jean Baudrillard kartan i skala 1:1 som allegori över simulations-
begreppet, kännetecknande för en postmodern epok, där verkligheten består 
av kopior utan original, hyperrealistiska tecken som står över det verkliga. 
Baudrillard hävdar att kartan kommit att föregå territoriet och att det är det 
verkliga som faller sönder, likt den gigantiska kartan i Borges text.20 Kartans 
förhållande till territoriet är en effektiv metafor för en upplevd förlust av 
verklighet i ett förändrat samhälle. Sådana liknelser är relevanta när kart-

17. Richard Rorty, The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method (Univer-
sity of Chicago Press, 1967).

18. Nelson Goodman, ”The Significance of ’Der Logische Aufbau Der Welt’”, i The 
Philosophy of Rudolf Carnap, red. Paul Arthur Schilpp (Chicago: Open Court, 1963), 553. 
Carnaps Der Logische Aufbau Der Welt utkom år 1928 och år 1967 i engelsk översättning. 

19. Fredric Jameson, ”Periodizing the 60s”, Social Text, nr 9/10 (1 april 1984), 197. 
20. James Corner, ”The Agency of Mapping: Speculation, Critique and Invention”, 

i Mappings, red. Denis E. Cosgrove (London: Reaktion Books, 1999), 221–222; Jean 
Baudrillard, Simulations, övers. Paul Foss, Paul Patton och Philip Beitchman (New York: 
Semiotext(e), 1977; 1983), 1–2. 
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läggningsimpulsen omkring 1970 diskuteras, med tanke på närheten till det 
omvälvande året 1968.

Syfte och avgränsningar

Den här avhandlingen handlar om kartor och kartläggningar som motiv och 
praktik i konsten kring år 1970 med avseende på enskilda konstverk samt 
texter. Avhandlingen analyserar konstverk där kartor och kartläggningspro-
cesser används i det visuella uttrycket och som metod. Dessa konstverk är 
huvudsakligen från åren kring 1970, men kontrasteras även mot 1990- och 
2000-talens konstnärliga intressen för kartläggningar. Analysmaterialet ut-
görs av en samling konstverk och utsagor från nämnda tidsperiod där kartor, 
kartläggningar och kartografi tematiseras och problematiseras. Inledningsvis 
går det att tala om en anhopning av utsagor, varav några utgör analysobjekt i 
avhandlingen.21 

Undersökningen är koncentrerad till utsagor från och om det sena 
1960-talets och det tidiga 1970-talets konst och konstdiskurs som på olika 
sätt kan kopplas till kartor och kartläggningar. Mötena mellan konst och karta 
benämns i avhandlingen övergripande som en kartläggningsimpuls. Syftet är 
att diskutera föreställningar om representation och teckenfunktion i konsten 
och konstens diskurser genom ett antal konstverk där kartografiska formele-
ment och praktiker undersöks. I avhandlingen används begreppet artiku-
lation för uttryck som uppstår i möten mellan konstens respektive kartans 
diskurser. Avhandlingen strävar efter att identifiera och analysera några av 
dessa artikulationer vid tiden omkring år 1970.

Avhandlingens urval är format av hur konsten från åren kring 1970 sätts 

21. Gilles Deleuze, Foucault, övers. Erik van der Heeg och Sven-Olov Wallenstein 
(Stockholm/Stehag: Symposion, 1988; 1990), 33. Deleuze skriver: ”Det finns förvisso 
’platser’ för subjekt i varje utsaga, och dessa platser kan variera mycket. Men just på grund 
av att olika individer kan inta dessa platser, så är utsagan i varje enskilt fall det specifika 
objektet för en anhopning enligt vilken den bevaras, överförs och repeteras. Anhopningen 
fungerar som skapandet av ett förråd. Den är alltså inte motsatt sällsyntheten, utan en effekt 
av den. Därför ersätter anhopningen begreppen om ursprung och om återvändandet till 
ursprunget […].” Anhopning används alltså som ett slags ersättare till den vanliga konstruk-
tionen ”tidsanda”, och förklarar varför Foucaults begrepp utsaga, vilket karakteriseras av 
spridning och sällsynthet, ändå kan uppträda i ansamlingar bestämda genom ”plats” och 
”subjekt”. 
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i sammanhang under 1990- och 2000-talen. Syftet med att analysera tre ut-
ställningspublikationer från 1970, 1980 respektive 2004 är att urskilja åter-
kommande utsagor vilka får inta rollen som artikulationer i mötet mellan 
konstens respektive kartans diskurser. Denna inledande framåtblickande stu-
die avser också att undersöka hur kartläggningsimpulsens relevans motiveras 
när den situeras i en 1990- och 2000-talskontext och i olika institutionella 
kontexter. Utställningspublikationerna fungerar både som ett material och 
som en lins, genom vilken konsten från det sena 1960-talet och det tidiga 
1970-talet betraktas.

Frågeställningar

Ovanstående syfte undersöks med hjälp av följande frågor: 
Hur kan möten mellan konst och karta definieras vid tiden omkring 

1970? Vilka återkommande problemställningar, teman och begrepp fram-
träder i dessa möten? Hur kan framträdande utsagor inom konstens diskurs 
förstås med särskilt avseende på kartografiska uttryck och praktiker? Hur kan 
kartläggningsprocesser i konsten vid tiden för år 1970 förstås? Hur skildras 
det kartläggande subjektet i förhållande till det kartlagda territoriet i konst-
närliga kartläggningar?

Urval och material

Avhandlingens primära undersökningsmaterial utgörs av konstverk och tex-
ter om konstverk, såsom utställningspublikationer, konstkritik, konstessäer 
och tolkningar av konstverk. I vissa fall behandlas även texter som befinner 
sig i den konstnärliga diskursens periferi, men som genom hänvisningar ut-
gör stoff för konstnärliga tolkningar. Tidsmässigt ligger fokus på det sena 
1960- talet och det tidiga 1970-talet. Konstverk och texter från tidsperioderna 
efter åren omkring 1970 synliggörs främst genom kopplingen till det första 
kapitlets analys av utställningspublikationer, eller kan hänföras till avhand-
lingens teoretiska ramverk. Syftet med analysen av tre utställningspublikatio-
ner i kapitel 1 är att urskilja hur arvet från åren kring 1970 har omförhandlats 
och till viss del styr vilka historiska tillbakablickar som görs. Konstverken är 
valda med tanke på att de tolkar element ur en kartografisk diskurs. Även om 
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denna diskurs omfattar allt från språkliga utsagor till visuella element, prak-
tiker och processer läggs störst vikt vid analys av utsagor i det visuella fältet. 

Den svenske konstnären Sten Eklunds två verksgrupper Bilder och Kulla-
husets hemlighet är tillkomna vid tiden för undersökningen: 1968 respektive 
1971. Eklunds verk har haft stor initial betydelse för avhandlingens formu-
lering av en möjlig kartläggningsimpuls kring 1970. I dessa två verk finns 
exempel på scientistiska visualiseringar, av kartläggningsprocesser och på 
frågeställningar om förhållandet mellan det kartläggande subjektet och det 
kartlagda territoriet. Dessa aspekter är visserligen inte uttömmande för en 
kartläggningsimpuls kring 1970, men de utgör ett fruktbart material att pröva 
dess relevans mot. Avhandlingen är ingen regelrätt undersökning av sprid-
ningen av 1960-talets konceptkonst mellan exempelvis USA och Sverige. 
Ändå går det att se ett sådant spridningsmönster i exemplet med den text av 
Robert Smithson som inleder avhandlingen och som kom att översättas och 
publiceras i den svenska konsttidskriften Paletten 1968. 

Avhandlingens urval av konstverk och texter är tänkt att belysa det konst-
närliga intresse för kartografiska uttryck och praktiker som Smithson skriver 
om i det inledande citatet, och innehåller därför mer än enbart Eklunds två 
verk. Konstverk är inte solitära enheter, utan befinner sig i en diskursiv för-
bindelse med andra konstverk och texter. Olika aspekter av möten mellan 
konstens respektive kartans diskurser analyseras med hjälp av relativt väl-
kända verk ur det sena 1960-talets internationella konst: Öyvind Fahlströms 
World Map (1970), Yoko Onos Map Piece (1962), Richard Longs A Line 
Made by Walking (1967), Hans Haackes Gallery-Goers’ Residence Profile, Part 
1 (1969), liksom texter av Robert Smithson, som den inledande ”A Museum 
of Language in the Vicinity of Art” (1968). 

Urvalet av konstverk, texter och de utställningspublikationer som nämns 
ovan, är resultatet av ett inledande studium av ett större material. Samtliga de 
tre utställningspublikationerna som fungerar som ingång till möten mellan 
kartor och konst härrör trots sina respektive olikheter från utställningar med 
internationell räckvidd inom inflytelserika institutioner. MoMA spelade en 
stor roll i att etablera och institutionalisera konceptkonsten i New York vid 
1960-talets slut. Cartes et figures de la terre (1980) producerades av Centre 
Georges Pompidou, en stor men då relativt ung institution. Denna publika-
tion samlar mycket av den teori kring kartor och representation vilken når sin 
kulmen i strukturalismens efterföljd i ett begynnande poststrukturalistiskt 
och postmodernt intellektuellt klimat. Mapping a City (2004) är slutligen ett 
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exempel på uttryck för en debatt som förs under 1990-talet och 2000-talets 
första decennium, där kartläggningens roll lyfts fram och konstens utforsk-
ande och experimenterande med metoder och processer i scientistisk anda 
står i fokus. Denna diskussion utgår till viss del från kritiken av utställningen 
Mapping på MoMA. Mapping a City är producerad av en mindre, konstnärs-
driven och disciplinärt gränsöverskridande institution i Hamburg, Galerie 
für Landschaftskunst. 

Teori
Kartläggningsimpuls som visuell regim

I avhandlingen prövas möjligheten att se den anhopning av uttryck som utgör 
konstnärers intresse för kartor och kartografi kring 1970 som en kartlägg-
ningsimpuls. Begreppet är en direktöversättning av ”the mapping impulse”, 
som förekommer i Svetlana Alpers epokgörande studie The Art of Describing 
(1983) om det nederländska 1600-talsmåleriet.22 Alpers skriver om bild-
utsnitt, inramningar och betraktarpositioner i bildtyper som landskapspano-
ramat och den topografiska stadsvyn såsom varande mer besläktad med en 
kartografisk beskrivning än det som hon framställer som dess motpol: de mer 
sceniska framställningarna i det italienska måleriet vid samma tid.23 Kartan i 
1600-talets Nederländerna beskrivs inte bara som ett paradigmatiskt seende-
objekt, den var också ett kostbart föremål som representerade kunskap och 
därigenom makten att synliggöra det som annars inte kunde ses med blotta 
ögat.24 Ordet impulse är svåröversatt, men i avhandlingen används kartlägg-
ningsimpulsen som betecknande för en praktik, en rörelse framåt, och inte 
i betydelsen instinkt eller drift i psykologiserande mening.25 Andra har an-

22. Alpers, The Art of Describing; Svetlana Alpers, ”The Mapping Impulse in Dutch 
Art”, i Art and Cartography: Six Historical Essays, red. David Woodward (Chicago & Lon-
don: University of Chicago Press, 1987), 51–96. Alpers essä i antologin Art and Cartogra-
phy är i stort sett samma text som kapitel 4 i The Art of Describing. 

23. Alpers, The Art of Describing, 137–139.
24. Ibid., 133.
25. Craig Owens, ”The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism”, 

October 12 (1 april, 1980), 68; Hal Foster, ”An Archival Impulse”, October 110 (1 oktober, 
2004), 21; Pamela M. Lee, Chronophobia. On Time in the Art of the 1960s (Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 2004), xii. Dessa hänvisningar exemplifierar användningar av begreppet 
impuls i konstvetenskapliga sammanhang. Owens söker den allegoriska impulsen i både 
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vänt Alpers benämning kartläggningsimpuls som etikett för vissa aspekter 
av 1960-talets konceptkonst.26 Även Alpers föreslår hur en kartläggnings-
impuls i 1900-talets konst skulle kunna te sig, dels i ett ökat konsthistoriskt 
intresse för de typer av bilder som inte räknas som konst, däribland kartor, 
dels med hänvisning till en uppluckring av 1900-talets strikta uppdelning 
mellan den kvantifierbara och exakta kartografiska vetenskapen å ena sidan 
och den konstnärliga blicken och möjligheten till subjektiva kartläggningar 
å den andra.27 

I den här avhandlingen är kartläggningsimpulsen kring 1970 både en 
tentativ identifiering av kartor och kartläggningar i konsten och en under-
sökning av det som utmärker dessa. Alpers ursprungliga situering av en 
kartläggningsimpuls till det nederländska 1600-talsmåleriet utgör förstås 
en avgörande kontextuell skillnad gentemot identifieringen av en kartlägg-
ningsimpuls under den senare delen av 1900-talet. Alpers understryker att 
1900-talets separation mellan konstnärliga bilder respektive kartografiska 
representationer, mellan dekoration och kunskap, skulle ha varit främmande 
i den nederländska kontexten. Gränsdragningarna mellan bilden och tex-
ten som kunskapskälla är inte heller desamma som under 1900-talets se-
nare del.28 Skillnader som dessa gör att möten mellan konstens respektive 
kartans diskurser blir mer framträdande under 1900-talets senare del. Detta 
formuleras i avhandlingen som artikulationer och behandlas längre fram. 

konstnärliga praktiker och konstkritik. Fosters text fungerar som en kommentar till Owens, 
för att påvisa en arkivalisk impuls, som i betydelsen inriktning, rörelse, i postmodern konst. 
Lees ”chronophobic impulse” betecknar kärnan i hennes projekt: fixeringen vid tid som 
återfinns i olika konstriktningar, källtyper och medier under 1960-talet. Impulsen används 
i denna passage i samma betydelse som ”struggle”, ”will” och ”tendency”. 

26. Mitchell, Cartographic Strategies of Postmodernity, 3; Lize Mogel, ”Disorientation 
Guides. Cartography as Artistic Medium”, i GeoHumanities: Art, History, Text at the Edge 
of Place, red. Michael J. Dear m.fl. (London & New York: Routledge, 2011), 187; Giuliana 
Bruno, Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film (London & New York: 
Verso, 2002), 241. Litteraturvetaren Mitchell skriver om en kartläggningsimpuls med sin 
början i 1990-talet, som har fokus inställt på det subjektiva, med exempel ur litteratur, 
konstkritik och teori. Konstnären Lize Mogel ställer sig frågan vad det stora intresset för 
kartor – ”mapping” – under 2000-talets första decennium beror på, och beskriver detta 
intresse som en kartläggningsimpuls. Giuliana Bruno nämner Alpers ”mapping impulse” 
och skriver att den har fått en renässans omkring millennieskiftet 2000 med fokus på teman 
som det postkoloniala, på flykt och på känslomässiga kartografier. 

27. Alpers, The Art of Describing, 124–125. 
28. Ibid., 126. 
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Benämningen och användningen av en kartläggningsimpuls som sök-
kriterium för konsten för åren kring 1970 tjänar i avhandlingen till att ringa 
in en visuell regim i konst och visuell kultur.29 Användningen av begreppet 
kartläggningsimpuls för den här tidens konst kan ses som ett försök att de-
finiera epokbundna eller stilmässiga ”seenderegimer” eller ”visuella kultu-
rer”.30 Förekomsten av teorier eller modeller som söker ringa in tidstypiska 
sätt att se har förstås inverkan på konstruktionen av kartläggningsimpulsen 
som begrepp.  Foucaults regimbegrepp möjliggör tillämpning på det visuella 
fältet än vad det snarlika diskursbegreppet gör.Foucault definierar regimer 
som: ”[…] de processer genom vilka man tillägnar sig diskursen”.31 Seende-
regimer – scopic regimes – är filmteoretikern Christian Metz term, som Martin 
Jay använder för att undersöka seendepositioner under den moderna epo-
ken.32 Jay beskriver en regim som en samling regler, vilka ska tolkas som mer 
omfattande än exempelvis politiska lagar. Regimer ringar in sätt att leva i 
samhället, en svåröverblickbar helhet i det dagliga livet, även om Jay under-
stryker att moderniteten inte har en enda seenderegim, utan flera parallella.33 
I L’œil cartographique de l’art (1996) skriver Christine Buci-Glucksmann om 
vad som kan benämnas som en ny visuell regim – l’œil cartographique – ett 
skifte i seendet i 1500-talets nederländska måleri, från centralperspektiv till 
panorama. Buci-Glucksmann talar om den kartografiska blicken eller seen-
det som en visuell formation.34 Även Michel de Certeau skriver om seendet 
och använder bilden av Ikaros som beskrivning av en allseende gudsblick 

29. David R. Olson, The World on Paper: The Conceptual and Cognitive Implications of 
Writing and Reading (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 197–198. Olson 
beskriver Alpers definition av ”the art of describing” som ett episteme i Foucaults termi-
nologi av beskrivande bilder, vilket skiljer sig från den italienska, narrativa traditionen. 

30. Alpers, The Art of Describing, xxv. Alpers säger sig vilja studera ”the Dutch visual 
culture”, och hänvisar till Michael Baxandall som ska ha varit den som myntade termen. 

31. Foucault, Vetandets arkeologi, 87.
32. Martin Jay, ”Scopic Regimes of Modernity”, i Vision and Visuality, red. Hal Foster 

(Seattle: Bay Press, 1988; 1999), 3; Martin Jay, ”Scopic Regimes of Modernity Revisited”, 
i Essays from the Edge: Parerga and Paralipomena (Charlottesville: University of Virginia 
Press, 2011), 52. I den senare kommenterande texten skriver Jay att Metz använder begrep-
pet ”scopic regime” för att specifikt skilja mellan film och teater, men att termen fått långt 
större spridning i Jays egen utvidgade användning. 

33. Jay, ”Scopic Regimes of Modernity Revisited”, 62; Jay, ”Scopic Regimes of Moder-
nity”, 4–5. 

34. Christine Buci-Glucksmann, L’œil cartographique de l’art (Paris: Éditions Galilée, 
1996), 27–29.
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som ser ned på staden, vilken liknas vid Daidalos labyrint.35 En visuell regim 
konstitueras således av en samling regler: den liknas i Foucaults generella 
formulering av regimbegreppet lämpligt nog vid ett koordinatsystem genom 
vilket världen betraktas. 

Kartläggningsimpulsen är i avhandlingen att betrakta som en typ av 
”historiskt konstruktionsbegrepp”: ett teoretiskt begrepp för att ringa in ett 
fenomen, men också som instrument och stöd för frågeställningar.36 I av-
handlingen används kartläggningsimpulsen för att ringa in visuella regimer 
som både beskrivande och analytiska. Och det är viktigt att påpeka att be-
grepp – både de som i avhandlingen används i analytiskt syfte och de som 
på ett eller annat vis hör till ett historiskt material – är rörliga och instabila.37 
Även om en avhandling är en avgränsad kontext vari begrepp bör ges en 
någorlunda fast betydelse, är också ett av den här avhandlingens syften att 
synliggöra olika och föränderliga uttryck inom ramen för den formulerade 
kartläggningsimpulsen. 

Som ett exempel på hur visuella regimer kan ge avtryck i bildskapandets 
praktiker används i avhandlingen Dastons och Galisons Objectivity (2007), 
en historik över den vetenskapliga bildens objektivitet från mitten av 1800-ta-
let och framåt. En av de inriktningar som beskrivs inom den bildmässiga 
objektivitetens paradigm benämns ”structural objectivity” och innebär att 
alla bilder – utom möjligen diagram, tabeller och andra icke-mimetiska re-
presentationer – helt bannlyses från vetenskapliga framställningar, en strävan 
efter en sfär för den rena tanken, fri från intuition, sinnen, känslor och därmed 
mångtydiga bilder.38 Den strukturella objektiviteten kan betraktas både som 
en seende- och en avbildningspraktik. I dess representationer som visuell 
renhet, klarhet och tydlighet finns gemensamma nämnare med den mer tids-
mässigt avgränsade kartläggningsimpulsen kring 1970. 

Många av de utsagor som analyseras i undersökningen handlar om vilken 
typ av bild som en karta utgör. Samtidigt är de artikulationer som avhand-

35. Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, övers. Steven Rendall (Berkeley: 
University of California Press, 1980; 2011), 92.

36. Mats Persson, ”Begreppshistoria och idéhistoria”, i Trygghet och äventyr: Om be-
greppshistoria, red. Bo Lindberg (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien, 2005), 25–26.

37. Mieke Bal, Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide (Toronto: Uni-
versity of Toronto Press, 2002), 24, 51–52.

38. Daston och Galison, Objectivity, 253–256. 
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lingen identifierar sammansatta av en visuell, bildmässig del och en teoretisk, 
språkligt diskursiv del. En slutlig definition av vad en karta kan vara ryms inte 
inom denna avhandling. Däremot förs en diskussion om kartor och närlig-
gande visualiseringar som modeller och diagram i kapitel 2. En definition 
som tillvaratar såväl det visuella som det språkligt diskursiva i begreppet karta 
härrör dock från geografen John Brian Harley, som definierar kartografi som: 
”[…] a body of theoretical and practical knowledge that map makers employ 
to construct maps as a distinct mode of visual representation.”39 Också be-
greppet karta (map) kan användas såväl metaforiskt som konventionellt, allt-
så representerande en viss aktivitet och ett visst objekt.40 Enligt geografen 
Denis E. Cosgrove kan även mentala och psykologiska konstruktioner avses 
när man talar om kartor i de akademiska diskurserna under senare delen av 
1900-talet. Men den visuella aspekten är en avgörande referens till kartan 
som en synlig bild av en värld: ”Mapping remains a way of representing the 
world; the map remains a visible image of the (or at least a) world.”41 

Kartans position mellan text och bild betraktas i avhandlingen också i 
ljuset av den så kallade språkliga vändningen. W. J. T. Mitchell hävdar att det 
efter den språkliga vändningen, the linguistic turn, som i korthet handlar om 
att tänkandet och åtkomsten till världen i första hand sker genom texten, 
blivit dags att tala om en bildlig vändning, the pictorial turn.42 Den ikonis-
ka vändningen har en given plats i den här undersökningen med tanke på 
att kartläggningsimpulsen kring 1970 tidsmässigt befinner sig mitt i den 
språkliga vändningen. Analysen av kartor som en bildtyp mellan text och 

39. Harley, ”Deconstructing the Map”, 233.
40. Christian Jacob, The Sovereign Map: Theoretical Approaches in Cartography Through-

out History, övers. Tom Conley (Chicago: University of Chicago Press, 1992; 2006), 18. 
Svenskans karta kan härledas till latinets carta, att jämföra med bland annat franskans carte 
som också betecknar olika typer av ”kort”. Engelskans chart används om sjökort, liksom 
för diagram och tabeller. Engelskans map kan härledas till latinets mappa, som från början 
betecknade en bordduk eller en bit tyg. 

41. Denis E. Cosgrove, Geography and Vision: Seeing, Imagining and Representing the 
World (London: Tauris, 2008), 2.

42. James Elkins, ”Introduction”, i What Is an Image?, red. James Elkins och Maja Naef 
(University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2011), 8–9; Keith 
Moxey, ”Visual Studies and the Iconic Turn”, Journal of Visual Culture 7, nr 2 (1 augusti, 
2008), 136–137; W. J. T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Represen-
tation (Chicago: University of Chicago Press, 1995), 11–12. Gottfried Boehm och W. J. 
T. Mitchell myntade exempelvis oberoende av varandra iconic turn (Boehm) respektive 
pictorial turn (Mitchell). 
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bild  erbjuder alternativa tolkningar av den språkliga vändningens hegemoni. 
Det sena 1960-talets konceptkonst uppvisar olika strategier för att un-

dersöka det representerande tecknet. Enligt Hal Foster sker detta inte enbart 
genom att text blir ett bärande element i konstverket, utan även genom ett 
ökande intresse för indexikala tecken. Foster beskriver konstens fixering vid 
indexikala tecken som reifikation och fragmentering av tecknet i samklang 
med en senkapitalistisk logik.43 I avhandlingen ses användningar och appro-
prieringar av kartor och kartläggningar i konsten kring 1970 som ytterligare 
ett sätt att inom en konstnärlig diskurs hantera konsekvenser av ett teckensys-
tem i förändring, vilket också tyder på ett nytt landskap: socialt, ekonomiskt 
och politiskt.

Scientistiska artikulationer

Avhandlingen behandlar kartor och kartläggningar som framträder inom 
konstens diskurs, med andra ord konstnärlig användning av element ur kar-
tans diskurs. Artikulationer ses i avhandlingen som uttryck på de platser där 
dessa diskurser möts, vid gränser och kritiska punkter. Artikulationerna fram-
träder alltså i förhandlingsytan mellan konstens och kartans respektive dis-
kurser. Diskurser behandlas i avhandlingen som större och relativt formlösa 
mönster, såsom ”kartografi” respektive ”konst”, och företrädelsevis används 
”karta” i avhandlingen för att understryka att det handlar om en delvis  visuell 
diskurs och inte nödvändigtvis en akademisk disciplin.44 De disciplinära be-
nämningarna kartografi och kartograf är för övrigt neologismer som började 
användas först vid mitten och slutet av 1800-talet. Ordledet -graf, från grek-
iskans graphein, betecknar både att skriva, teckna och att måla.45 Uttryck för 

43. Hal Foster, ”Wild Signs: The Breakup of the Sign in Seventies’ Art”, Social Text, nr 
21 (1 januari, 1989), 252–253, 257–260.

44. Foucault, Vetandets arkeologi, 134; John Brian Harley, ”Maps, Knowledge, and 
Power”, i The Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design 
and Use of Past Environments, red. Denis E. Cosgrove och Stephen Daniels (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988), 295. Diskurs används i avhandlingen för att ringa in 
större vetenskaps- och kunskapssammanhang. Diskurs definieras i Vetandets arkeologi som 
”[…] en mängd utsagor beroende av samma formeringssystem […]”, såsom ”[…] den 
kliniska diskursen, den ekonomiska diskursen, naturhistoriens diskurs, den psykiatriska 
diskursen”. Harley använder just här ”discourse of the map” respektive ”discourse of the 
painting” som för att understryka diskursernas visualitet i dessa fall. 

45. Jacob, The Sovereign Map, 19–20; Buci-Glucksmann, L’œil cartographique de l’art, 
51.
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ett intresse för kartor, kartografi och kartläggningar inom konsten kring 1970 
utgör den mer avgränsade förhandlingsyta där artikulationen sker. 

De scientistiska artikulationerna består av återkommande utsagor formu-
lerade inom ramen för konstnärliga projekt. Kartan blir i den här avhandling-
en synlig då den möter konsten; det är utifrån konstens diskurs den framträ-
der. Det finns alltså inte någon absolut symmetri mellan konstens respektive 
kartans diskurser i avhandlingen. Det kan exempelvis handla om en generellt 
förstådd kartografi i konstverk och utsagor om konstverk. Artikulationerna 
benämns i avhandlingen som scientistiska, betecknande vetenskaplighet, el-
ler snarast ”kvasi-vetenskaplighet”, i undersökningen av vetenskapligt form-
språk, metoder och processer inom konst. Scientism kan i negativ bemärkelse 
stå för tomma former utan vetenskapligt innehåll. Begreppet har exempelvis 
använts som beteckning för hur vetenskapliga metoder eller formspråk app-
roprieras inom konst eller humaniora och samhällsvetenskap.46 I ”A Muse-
um of Language […]” skriver Smithson om scientism som en flykt från det 
autentiska, och om litterära science fiction-motiv som försök att få texter 
att likna vetenskap.47 I Gilles Deleuzes tolkning av Foucaults arkeologiska 
metod kännetecknas scientism av de uttryck som vetenskapliga utsagor kan 
anta inom sin diskurs. Inom ett vetenskapsområde formaliseras vissa, men 
långt ifrån alla, delar av en diskurs. Deleuze beskriver ”trösklar” som avgör 
vilka diskursiva praktiker som sorteras in i respektive diskurs, och som gör att 
diskurser från olika vetenskapsområden sällan blandas.48 Scientism är ett cen-
tralt begrepp i avhandlingen och används om artikulationer – möten – mellan 
konstens respektive kartans diskurser. Scientism innefattar ambivalensen i 
förhållandet till kartan i konsten kring 1970: där finns både fascination inför 
och misstänksamhet mot kartans sanningsanspråk. 

1960-talets konceptkonst kan uppvisa scientistiska drag, som i en ”admi-
nistrationens estetik”: talserier, tabeller, diagram, kartor, dokumentations-
fotografi och -film, som strategier och praktiker för att registrera och do-
kumentera skeenden.49 Vid denna tid migrerar också idéströmningar med 

46. Fredric Jameson, Postmodernism, Or, The Cultural Logic of Late Capitalism 
(Durham: Duke Univ. Press, 1991), 16–17. Jameson talar om härmande och efterapning i 
parodier och pastischer som ”speech in a dead language” som signifikant för en postmodern 
era. 

47. Smithson, ”A Museum of Language in the Vicinity of Art”, 81. 
48. Deleuze, Foucault, 50–51. 
49. Benjamin H. D. Buchloh, ”Konceptuell konst 1962–1969: Från administrationens 
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ursprung i teknikens och naturvetenskapens diskurser, med begrepp som 
cybernetik och entropi, till konstens diskurs. Även inom humaniora syns 
scientistiska drag under 1960-talet, i synnerhet inom språkvetenskaperna 
och semiotiken i Ferdinand de Saussures och strukturalismens efterföljd.50 

Användningen av begreppet artikulation i avhandlingen är inspirerad av 
Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes bruk där artikulering förstås som en 
typ av praktik.51 Artikulationer innebär att identiteter förändras: element eller 
flytande signifikanter blir till moment genom delvis fixering. Vissa moment 
får status som noder, det vill säga privilegierade diskursiva punkter.52 Dessa 
kan, men behöver inte, vara språkliga utsagor. Artikulationer i Laclaus och 
Mouffes mening kan ses som den praktik inom diskursen där identitet och 
betydelse fixeras och där osäker och godtycklig mening formuleras till fast-
lagda begrepp. Begreppsliggörande är alltså en ständigt pågående process. I 
avhandlingen används artikulation något mer förenklat än i diskursteorin. 
Inom ramarna för undersökningen handlar det om att urskilja punkter där 
diskursen framstår som manifest och där kontraster mellan diskurserna 
framträder, i det här fallet konstens respektive kartans diskurser. Begreppet 
artikulation betecknar inom ramen för avhandlingen en inte bara återkom-
mande utan också för diskursen kritisk utsaga i skärningspunkten mellan 
diskurserna.

estetik till kritik av institutioner”, i Konceptkonst, övers. Sven-Olov Wallenstein, Skriftserien 
Kairos 11 (Stockholm: Raster förlag, 1990; 2006), 168.

50. Jameson, ”Periodizing the 60s”, 186.
51. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, 

övers. Carl-Michael Edenborg (Göteborg/Stockholm: Glänta/Vertigo, 1985; 2008), 
143–144; Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards 
a Radical Democratic Politics (London & New York: Verso, 1985; 2001), 93. I den svenska 
översättningen används artikulering, på engelska articulation. 

52. Laclau och Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, 168–169; David R. 
Howarth, Aletta J. Norval och Yannis Stavrakakis, Discourse Theory and Political Analysis: 
Identities, Hegemonies and Social Change (Manchester: Manchester University Press, 2000), 
7–8. 
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Metod

Identifikation och definition av en kartläggningsimpuls i det sena 1960- talets 
och det tidiga 1970-talets konst är central i avhandlingen. Begreppsliggöran-
de av kartläggningsimpulsen är ett resultat av inledande antaganden, som 
till viss del föregriper studien. Begreppet fungerar som utgångspunkt för 
analysen och synliggör aspekter i materialet vilka är framträdande i möten 
mellan kartor och konst. Startpunkten för avhandlingens metod är alltså 
att förflytta och omdefiniera kartläggningsimpulsen från Alpers studie om 
1600-talets nederländska måleri till ett nytt sammanhang: konsten kring 
1970. Kartläggningsimpulsen fungerar som ett verktyg för att peka ut scien-
tistiska artikulationer i möten mellan kartor och konst och hjälper till att 
synliggöra överföringen av element från kartans diskurs till konstens diskurs 
i detta skede. Kartläggningsimpulsens relevans och användbarhet är prövad 
i inledande studier av ett större material. 

Avhandlingens undersökningsmaterial, bestående av konstverk, texter 
och utställningspublikationer, spelar en dubbel roll. De utvalda konstverken 
påverkar metoden, då de på en och samma gång är utgångspunkt och föremål 
för frågeställningar. På så sätt hör materialet ihop med metoden, det vill säga 
konstverk där föreställningar om och spår av kartans visuella element och 
processer framträder som både språkliga och visuella utsagor. I materialet 
finns en ambivalens i fråga om det språkliga och det visuella. Det visar sig 
bland annat i utsagor om vilka typer av seende kartan konstituerar och i hur 
flera av de analyserade konstverken kombinerar text och bild. 

I avhandlingen används diskursanalytiska verktyg för att identifiera ut-
sagor och konstnärliga uttryck. Inom diskursanalytiska metoder identifieras 
generellt ord och begrepp på utsagenivå. På likartat sätt kan ett konstverks 
visuella element ses som utsagor som står i förbindelse med element ur 
karto grafins visuella kulturer. Överföringar mellan olika diskurser beskrivs 
av Foucault som ”fält av vektorer”, en bildlig metafor för hur olika diskur-
ser överensstämmer genom ”[…] den isomorfi som tillåtit en överföring av 
metoder och tekniker att demonstrera den närhet, de symmetrier eller de 
analogier som tillåtit generaliseringarna […]”.53 Dessa ord fungerar som väg-
ledning till hur överföringar mellan diskurser och mellan språkliga respektive 
visuella uttryck betraktas i avhandlingen. Identifiering av språkliga utsagor 

53. Foucault, Vetandets arkeologi, 194.
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utgör en viktig del av undersökningen, i synnerhet av den första delen där 
tre utställningspublikationer analyseras för att lyfta fram utsagor, teman och 
begrepp som artikulationer där kartans diskurs behandlas inom konstens 
diskurs. Med referens till diskursteorin går det här att tala om att betydelser 
fastställs – artikuleras – i en viss kontext när moment blir till element, en 
process som beskrivs närmare i teoriavsnittet. 

Det som identifieras som artikulationer i avhandlingen är återkomman-
de utsagor i mötet mellan konstens och kartans diskurser. Dessa kan alltså 
framträda såväl visuellt som i skriven text, det vill säga i både det visuella 
och det språkligt diskursiva fältet. Rutnätet under andra beteckningar och 
representationsformer såsom koordinatsystem är ett typexempel på en sådan 
artikulation. Rutnätet exemplifierar hur avhandlingens teoretiska perspektiv 
och undersökningsmaterial stöter i varandra, inte minst när Foucault liknar 
grupperingar och benämningar av utsagor vid ett koordinatsystem.54 Filoso-
fen och konsthistorikern Hubert Damisch, vars text förekommer i Cartes et 
figures de la terre, en av de utvalda utställningspublikationer som analyseras i 
kapitel 1, etiketterar rutnätet som ett teoretiskt objekt.55 Rutnätet ingår i kar-
tans geometriska struktur och benämns av Christian Jacob som ”imaginary 
lines”.56 Dessa linjer har inte någon motsvarighet i den verklighet eller det 
territorium som en geografisk karta utger sig för att representera. Rosalind 
Krauss text ”Grids” om modernismens rutnätsrepresentationer är välkänd 
och har gemensamma nämnare med den objektiva och ”kyliga” estetiken 
som analyseras i kapitel 2.57 Rutnätet är en kraftfull artikulation då det kan 
framträda visuellt såväl i konstverk som i geografiska kartor, där det fyller en 
avgörande funktion i form av stödlinjer. Det kan även fungera metaforiskt 
som i ovan nämnda exempel hos Foucault. Konstverkens visuella uttryck, 
det som kan benämnas kartläggningsimpulsens visualitet, har en framskju-
ten position i avhandlingen. Kartläggningen som process undersöks främst 
i kapitel 3. 

54. Ibid., 142–143.
55. Stephen Melville, ”Object and Objectivity in Damisch”, Oxford Art Journal 28, nr 

2 (1 juni, 2005), 187–188.
56. Jacob, The Sovereign Map, 118.
57. Rosalind E. Krauss, ”Grids”, i The Originality of the Avant-Garde and Other Mo-

dernist Myths (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985), 9–22.
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Forskningsläge

Fokus i denna forskningsöversikt är vetenskapliga arbeten där möten, gräns-
snitt och kritik mellan konst och karta behandlas. Kategorierna kartogra-
fi, kartor och kartläggningar övergår också i andra typer av visualiseringar 
och scientistiska uttryck såsom modeller, diagram och kartor, i relation till 
1960-talets konceptkonst. Till forskningsöversikten hör även arbeten inom 
bildvetenskaper och visuella kulturstudier där kartor, kartografi och andra 
vetenskapliga visualiseringar tas upp. Fokus ligger även på hur kartan definie-
ras och kategoriseras som bild och vilka seendepraktiker som kartan konsti-
tuerar. Det som också avgränsar detta fält är forskning som har ambitionen 
att säga någonting om kategorin konst och konstbild i förhållande till kartor 
och andra visualiseringar. 

Forskningsöversikten innefattar följande områden: forskning om konst 
med utgångspunkt i det sena 1960-talets konceptkonst och framåt med fokus 
på scientistiska uttryck i förhållande till kartor, kartläggningar och visuali-
seringar; forskning om det sena 1960-talets konst och litteratur i Sverige; 
samt visuella kulturstudier om geografi och kartografi i möten med efter-
krigstidens konst – i synnerhet 1960-talets konceptkonst – men även med 
samtidskonsten. 

Konceptkonst, scientism, kartor och kartläggningar

Den här avhandlingen har inspirerats av flera tidigare gjorda studier om olika 
sätt att se på scientistiska aspekter i 1960-talets konceptkonst. I Chronophobia 
– On Time in the Art of the 1960s (2004) identifierar Pamela M. Lee ett skifte 
i konstens temporalitet under 1960-talet, pådrivet av det omgivande sam-
hället, i så vitt skilda företeelser som den nya kommunikationstekniken, den 
framväxande datorteknologin, video- och konceptkonstens dokumentation 
av skeenden och processer, samt det politiskt omvälvande året 1968.58 Hen-
nes huvudsakliga studieobjekt är 1960-talets amerikanska konst och konst-
kritik, och syftet är att komma åt en fixering vid tid och närvaro.59 Chrono-
phobia utgör en initierad analys av de omvälvningar som området konst och 
teknologi genomgick i USA under 1960-talet. 

Eve Meltzers Systems We Have Loved (2013) tar sig an representationer 

58. Lee, Chronophobia, xii–xiii.
59. Ibid., xviii–xix, 7, 34. 
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av strukturer, system och arkiv i den amerikanska konceptkonsten.60 Fram-
för allt undersöker hon hur utställningarna Information och Software (båda 
1970) kan tolkas som materialiseringar av en strukturalistisk världsbild, i 
synnerhet med avseende på rutnätet, bland annat i Sol LeWitts konst, vilket 
har betydelse i analysen av visualiserade strukturer i kapitel 2. Utställningarna 
Information och Software, av vilka den förstnämnda tas upp i avhandlingens 
första kapitel, har pekats ut som ikoniska utställningar med stor betydelse 
för hur konceptkonsten etablerades och institutionaliserades mot slutet av 
1960-talet. Johanna Drucker beskriver detta i essän ”The Crux of Concep-
tualism. Conceptual Art, the Idea of Idea, and the Information Paradigm”. 
Drucker understryker också visualitetens roll i konceptkonsten.61 Eftersom 
visuella uttryck står i fokus åtminstone i andra kapitlet i den här avhandling-
en är Druckers essä en värdefull analys av utställningen Information. N. Ca-
therine Hayles How We Became Posthuman ger i avhandlingen en ingång till 
ett historiespecifikt informationsbegrepp.62 Hayles behandlar den kommu-
nikationsteori som växte fram efter andra världskriget, och hur dessa idéer 
transformerades till mer allmängiltiga föreställningar om information som 
en entitet och bildligt talat som ett flöde, kroppslöst och innehållslöst på 
samma gång. 

När det gäller 1960- och 1970-talets konst på det internationella fältet och 
då i synnerhet 1960-talets amerikanska konceptkonst är det svårt att förbi-
gå den inflytelserika amerikanska tidskriften October. Forskare och kritiker 
knutna till October har bidragit till att etablera en akademisk historisering 
och analys av efterkrigstidens västerländska konst, och sammanlänkat den 
med begrepp som modernism och postmodernism. Rosalind Krauss essä 
”Grids” är ofta refererad angående det abstrakta rutnätet i modernismens 
konst, och är betydelsefull i relation till opersonliga och scientistiska uttryck 
i avhandlingens kapitel 2.63 

Benjamin Buchlohs essä om konceptkonsten, ”Konceptuell konst 1962–
1969: Från administrationens estetik till kritik av institutioner”, tjänar i den 

60. Eve Meltzer, Systems We Have Loved: Conceptual Art, Affect, and the Antihumanist 
Turn (Chicago & London: The University of Chicago Press, 2013).

61. Johanna Drucker, ”The Crux of Conceptualism. Conceptual Art, the Idea of Idea, 
and the Information Paradigm”, i Conceptual Art: Theory, Myth, and Practice, red. Michael 
Corris (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 251–268.

62. Hayles, How We Became Posthuman.
63. Krauss, ”Grids”.
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här avhandlingen som underlag i förståelsen av det sena 1960-talets kon-
ceptkonst i relation till en scientistisk attityd.64 Buchloh står även bakom 
flera texter om Hans Haackes konstnärskap.65 Även Rosalyn Deutsche har 
skrivit initierat om Hans Haackes konstnärskap i relation till publiken i essän 
”The Art of Not Being Governed Quite So Much”.66 I den intresseväckande 
samlingen av analyser av det urbana rummet Evictions (1996) ingår essän 
”Property Values: Hans Haacke, Real Estate, and the Museum” om Haackes 
så kallade fastighetsverk i förhållande till staden och den urbana ekonomin.67 

I Christine Buci-Glucksmanns L’œil cartographique de l’art (1996) om det 
kartografiska seendet i konsten jämförs Ikaros blick med den högtflygande 
synvinkel som möjliggörs med modern satellitteknik. I detta kartografiska 
seende finns dock orenheter: kartan är inte bara bild utan också text. Kom-
binationen sebarhet-läsbarhet hänvisas till Louis Marins essä i utställnings-
publikationen Cartes et figures de la terre: ”Les voies de la carte” (1980).68 
Buci-Glucksmanns L’œil cartographique de l’art innehåller flera referenser till 
Cartes et figures de la terre och är på det viset också ett exempel på hur denna 
omfattande utställningspublikation nått forskarvärlden. Referenser till essäer 
i Cartes et figures de la terre är också talrika i Christian Jacobs The Sovereign 
Map (1992/2006). Jacob medverkar i nämnda utställningspublikation med 
en essä om antika och medeltida kartor. Men The Sovereign Map är en bok 
som söker ta ett grepp om den till synes enkla frågan om vad en karta är. 
Svaren söks främst i antikens och medeltidens källor.69 

64. Buchloh, ”Konceptuell konst 1962–1969”.
65. Benjamin H. D. Buchloh, ”The Entwinement of Myth and Enlightenment”, i Obra 

Social, red. Hans Haacke (Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1995); Benjamin H. D. 
Buch loh, ”Hans Haacke: Memory and Instrumental Reason”, i Neo-Avantgarde and the 
Culture Industry: Essays on European and American Art from 1955 to 1975 (Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 1988; 2000), 203–241; Benjamin H. D. Buchloh, ”Hans Haacke: From 
Factographic Sculpture to Counter-Monument”, i Hans Haacke: For Real. Works 1959–2006 
(Düsseldorf: Richter, 2006), 42–59.

66. Rosalyn Deutsche, ”The Art of Not Being Governed Quite So Much”, i Hans 
Haacke: For Real, red. Matthias Flügge och Robert Fleck (Düsseldorf: Richter, 2006), 
42–59.

67. Rosalyn Deutsche, Evictions: Art and Spatial Politics (Cambridge, Mass.: MIT 
Press, 1996).

68. Buci-Glucksmann, L’œil cartographique de l’art, 20–22; Louis Marin, ”Les voies 
de la carte”, i Cartes et figures de la terre, red. Jean-Loup Rivière (Paris: Centre Georges 
Pompidou, 1980), 47–54.

69. Jacob, The Sovereign Map.



30 KONST OCH KARTLÄGGNING KRING 1970

Irit Rogoffs Terra Infirma: Geography’s Visual Culture (2000) är en inspi-
rationskälla i fråga om sättet att närma sig konst i möten med kartografi och 
geografi. Rogoff poängterar att hon inte avser att analysera konstverk som på 
olika sätt formmässigt efterliknar geografins ikonografi. Istället använder hon 
konsten till att tänka kring geografi som epistemologisk kategori för iden-
titetsskapande. Geografi ses som begrepp, teckensystem och kunskapsord-
ning, med sin hemvist i det visuella fältet.70 Rogoff tar avstamp i det visuella 
kraftfältet för att analysera samhälleliga företeelser, såsom 1990-talets post-
koloniala situation och geografiska konflikter, genom konstverk med teman 
som bagage, kartläggning, gränser och kroppar. I Rogoffs framställning står 
genusfrågor och postkoloniala perspektiv i fokus när intresset för kartor och 
kartläggningar visar sig inom konsten under 1990- och 2000-talen. Kartan, 
resan och kroppen är i vid bemärkelse temat för Giuliana Brunos Atlas of 
Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film (2002), skriven inom äm-
net filmvetenskap, men som tar upp flera exempel från det sena 1900-talets 
konst. Bruno använder genomgående Madeleine de Scudérys Carte de tendre 
(1654) som modell för kartografiska uttryck som representanter för subjek-
tiva, känslomässiga resor.71 

Möten mellan kartor, kartografi, geografi och konst i början av 2000-talet 
är ett svårgripbart fält inom ramen för en forskningsöversikt, då gränserna 
mellan forskning, konstnärligt skrivande och curating är flytande. Det finns 
exempelvis bildrika översiktsverk såsom Katharine Harmons båda böcker 
om kartor i konsten och antologin Mapping It Out (2014), sammanställd av 
Hans Ulrich Obrist.72 Kritiska perspektiv utöver dem som framkommer i 
läsningen av Mapping a City i kapitel 1 är flera, ett exempel är konstnären och 
kulturgeografen Lize Mogels publikation Radical Cartography, där bland an-
dra konstnären och geografen Trevor Paglen deltar med projekt som kartläg-

70. Irit Rogoff, Terra Infirma: Geography’s Visual Culture (London & New York: Rout-
ledge, 2000), 8–13, 20–21. 

71. Bruno, Atlas of Emotion, 1. Carte de tendre, eller Carte du pays de tendre illustrerade 
de Scudérys roman Clélie. 

72. Katharine Harmon, You Are Here: Personal Geographies and Other Maps of the 
Imagi nation (New York: Princeton Architectural Press, 2003); Katharine Harmon, The 
Map As Art: Contemporary Artists Explore Cartography, red. Gayle Clemans (New York: 
Princeton Architectural Press, 2009); Hans Ulrich Obrist, red., Mapping It Out: An Alter-
native Atlas of Contemporary Cartographies (London: Thames & Hudson, 2014). Mapping 
It Out bygger på seminarieserien ”Map Marathon” på Serpentine Gallery Pavilion i London 
2010. 
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ger CIA:s roll som övervakare.73 Konsthistorikern Georges Didi-Hubermans 
texter i anslutning till utställningen Atlas: How to Carry the World on One’s 
Back? (2010) utgår från Aby Warburgs Mnemosyne-Atlas och tar ett större 
grepp om vad det innebär att representera världen genom bilder.74 Konst-
vetaren Terry Smith har skrivit ett antal texter om samtidskonst, globalise-
ring, världsbilder och postkolonial kritik.75

Konst i Sverige kring 1970: konceptkonst, det öppna konstverket 
och språket 

Intresset för att forska om 1960- och 1970-talens konst i allmänhet och kon-
ceptkonst i synnerhet har ökat under 2000-talets första decennier, både i Sve-
rige och internationellt. Inom ämnet litteraturvetenskap syns ett intresse för 
gränsöverskridande uttryck såsom konkret poesi. Öyvind Fahlströms konst-
närskap sträcker sig exempelvis utanför bildkonstens traditionella avgräns-
ningar, då han bland annat var verksam som skribent, poet och scenograf. 
Fahlström kan sägas stå för ett av det svenska 1960-talets internationellt mer 
kända konstnärskap, men har ännu inte behandlats inom konstvetenskaplig 
forskning i någon större utsträckning. Jesper Olssons litteraturvetenskapli-
ga avhandling Alfabetets användning: Konkret poesi och poetisk artefaktion i 
svenskt 1960-tal från 2005 behandlar bland annat Fahlströms konkreta poesi. 
Den gränsöverskridande poesin var ett fält som hade nära förbindelser med 
konsten vid 1960-talets slut, dessutom placeras den svenska konkreta poesin 
in i ett sammanhang som en del av ett internationellt avantgarde.76 Intresset 
för Fahlströms konstnärskap märks även internationellt med Antonio Sergio 
Bessas Öyvind Fahlström: The Art of Writing (2008), som tar upp både Fahl-
ströms litterära verk och hans bildkonst.77 

Annika Öhrners avhandling Barbro Östlihn & New York: Konstens rum och 

73. Lize Mogel och Alexis Bhagat, An Atlas of Radical Cartography (Los Angeles: Jour-
nal of Aesthetics and Protest Press, 2008).

74. Georges Didi-Huberman, Atlas: How to Carry the World on One’s Back? (Madrid: 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2010).

75. Terry Smith, ”Worlds Pictured in Contemporary Art: Planes and Connectivities”, 
i Regionality/Mondiality: Perspectives on Art, Aesthetics and Globalization, red. Charlotte 
Bydler och Cecilia Sjöholm (Huddinge: Södertörns högskola, 2014).

76. Jesper Olsson, Alfabetets användning: Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 
1960-tal. (Diss., Stockholm: OEI editör, 2005.

77. Antonio Sergio Bessa, Öyvind Fahlström: The Art of Writing (Evanston, Illinois: 
Northwestern University Press, 2008).



32 KONST OCH KARTLÄGGNING KRING 1970

möjligheter (2010), är en kartläggning av New Yorks konstnärliga avantgarde 
sett utifrån Barbro Östlihns konstnärskap och hennes vistelse i staden på 
1960-talet. Öhrners avhandling är samtidigt en uppgörelse med den sven-
ska konstvetenskapliga handbokens beskrivning av 1960-talets konst, där en 
kvinnlig konstnär med närhet till dåtidens internationella avantgarde ändå 
tilldelas en perifer position.78 Martin Sundbergs avhandling i konstvetenskap, 
Tillvaratagna effekter. Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll (2005) 
tar bland annat upp de i Håfströms konst återkommande kartbilderna och 
referenserna till främmande, exotiska världar. Sundberg beskriver Håfströms 
fascination för den amerikanska jordkonsten och Robert Smithsons konst-
närskap.79 

Alternativa synsätt på 1960-talskonstens öppna estetik framkommer i 
Hans Haydens Modernismen som institution (2006). Med hänvisning till Um-
berto Eco, John Cage och Ulf Linde tecknas en bild av det öppna konstverket 
där betraktaren genom sin tolkning fyller i verkets öppna strukturer enligt 
vissa givna ramar.80 Det finns en dubbeltydighet i denna styrda öppenhet, 
som går mot sin motsats: en sluten konst. Även Öhrner beskriver i sin av-
handling hur samtida konstkritik kategoriserar Östlihns måleri av byggnader 
som slutna och avvisande till tolkning.81

Jonas Ingvarssons avhandling En besynnerlig gemenskap: Teknologins ge-
stalter i svensk prosa 1965–70 (2003), beskriver hur informationsteknik och 
cybernetik framträdde som motiv i den svenska kulturdebatten och litte-
raturen på 1960-talet.82 Denna studie är intressant då den rör sig kring en 
scientism på litteraturens område på det sena 1960-talet, men under benäm-
ningen ”teknologiska gestalter”. Ingvarssons essä om den svenska tidskriften, 
eller ”almanackan” Gorilla – konst och media (1967), är också en värdefull 
ingång till denna kortvariga men inflytelserika textsamling.83 I Beata Agrells 

78. Annika Öhrner, Barbro Östlihn & New York: Konstens rum och möjligheter (Diss., 
Göteborg & Stockholm: Makadam, 2010).

79. Martin Sundberg, Tillvaratagna effekter: Om Jan Håfströms konstnärskap och konst-
närsroll (Diss., Göteborg & Stockholm: Makadam, 2005).

80. Hans Hayden, Modernismen som institution: Om etableringen av ett estetiskt och his-
toriografiskt paradigm (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2006), 
238–242.

81. Öhrner, Barbro Östlihn & New York, 12.
82. Jonas Ingvarsson, En besynnerlig gemenskap: Teknologins gestalter i svensk prosa 

1965–70 (Diss., Göteborg: Daidalos, 2003).
83. Jonas Ingvarsson, ”Den cybernetiska gorillan och den multimediala utopin: Om 
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avhandling Romanen som forskningsresa, forskningsresan som roman: Om lit-
terära återbruk och konventionskritik i 1960-talets nya svenska prosa (1993)84 
framkommer fenomen som kan sägas vara typiska för den svenska 1960-tals-
litteraturen, exempelvis den svenska receptionen av Ludwig Wittgenstein, 
vilken är en värdefull kontext till Eklunds Bilder (1968). Litteraturvetaren 
Ingemar Haags Att gnistra i sitt varas glans: Tankar om språkets föremålslighet 
och materialitet under 1900-talet (2011) behandlar text- och bildkonst i en dis-
kussion om språkets materialitet och innehåller ett avsnitt om kartor med stu-
dieobjekt utanför den traditionella textens område, bland annat av bildkonst-
närer som Smithson och Cathy Prendergast.85 I detta sammanhang bör även 
Jonas ( J) Magnussons initierade texter om kartor i förhållande till jordkonst 
nämnas: essän ”K=A=R=T=O=R” (2002) samt ”Med marken som medi-
um (om jordkonst/land art i Sverige)” (2014).86 I tidskriften OEI:s nummer 
63–64 2014, ”Strata, geologisk tid, jordkonst/land art i Sverige”, finns ock-
så Lotta Lotass text om bland annat geologiska formationer och geologiskt 
undersökande i Andrej Tarkovskijs filmkonst och i Sten Eklunds Kullahusets 
hemlighet.87 Magnus Haglunds text i samma volym, ”Landet innanför – om en 
möjlig svensk jordkonst under åren 1966–72”, behandlar i stort sett samma 
tidsperiod som den här avhandlingen men söker en svensk jordkonst utanför 
de upptrampade stigarna: i musiken och litteraturen. Dessutom framhäver 
den Smithsons skrivande som inspirationskälla för flera konstnärer.88 

Gorilla, Konst: Media”, Tidskrift för litteraturvetenskap 25, nr 3/4 (1996), 108–128.
84. Beata Agrell, Romanen som forskningsresa, forskningsresan som roman: Om litterära 

återbruk och konventionskritik i 1960-talets nya svenska prosa (Göteborg: Daidalos, 1993).
85. Ingemar Haag, Att gnistra i sitt varas glans: Tankar om språkets föremålslighet och 

materialitet under 1900-talet (Stockholm: Aiolos, 2011), 241. Haag skriver: ”Kartan i ve-
tenskapen och kartan i konsten är två skilda världar. […] Samtidigt är det en väldig trafik 
mellan dessa världar. Samtalet med kartografins vetenskapliga axiom och dess kulturella 
fördomar kan avlyssnas i praktiskt taget varje konstnärlig kartografi.” 

86. Magnusson, ”K=A=R=T=O=R”. 2002”; Jonas ( J) Magnusson, ”Med marken som 
medium (om jordkonst/land art i Sverige)”, red. Cecilia Grönberg och Jonas ( J) Magnus-
son, OEI 2014, nr 63–64 (2014), 268–364.

87. Lotta Lotass, ”Stenens tal och tystnad. Geologiska fragment”, red. Cecilia Grön-
berg och Jonas ( J) Magnusson, OEI 2014, nr 63–64 (2014), 127–132.

88. Magnus Haglund, ”Landet innanför – om en möjlig svensk jordkonst”, red. Cecilia 
Grönberg och Jonas ( J) Magnusson, OEI 2014, nr 63–64 (2014), 578–586. 
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Visuella kulturstudier, geografi och kritisk kartografi

Kartor har en plats inom ramen för visuella kulturstudier som undersök-
ningsobjekt bland andra vetenskapliga visualiseringar. Det intressanta för 
avhandlingen inom detta vidsträckta forskningsfält är de studier som försöker 
definiera och kategorisera visualiseringar med särskilt avseende på geografis-
ka kartor samt de studier som försöker definiera vilka slags seendepraktiker 
och subjektspositioner som kartor och visualiseringar konstituerar och kon-
stitueras av. Antologierna Cartography and Art (2009) och GeoHumanities: 
Art, History, Text at the Edge of Representation (2011) är exempel på presen-
tation av forskning från den geografiska disciplinen med ett intresse för den 
geografiska kartan som visuellt objekt och även för konstnärliga tolkningar av 
kartan.89 Båda innehåller intresseväckande essäer, den sistnämnda om sam-
tida konstnärskap och konstnärliga praktiker. 

Inom den kritiska strömning inom geografi, kulturgeografi och kartografi 
under 1990-talet som kan benämnas ”kritisk kartografi” (critical cartography) 
finns ett intresse av att undersöka konst där kartor och kartografi behandlas 
och tematiseras. Exempel på initiativ inom ramen för denna strömning där 
idéer om kartor utvecklas i mötet med konsten kan ses i ett antal antolo-
gier med skribenter och forskare från olika discipliner.90 Cosgroves artikel 
”Maps, Mapping, Modernity: Art and Cartography in the Twentieth Cen-
tury” (2005) är ett sådant exempel på en genomgång av 1900-talets konst 
som på olika sätt möter kartor och kartografi.91 Cosgrove är även redaktör för 
antologin Mappings (1999), som samlar flera värdefulla essäer från forskare 
och skribenter från olika discipliner. Han medverkar också i Mapping a City 
med essän ”Carto-City”. Cosgroves Cartography and Vision (2008), liksom 
Apollo’s Eye (2001) används i avhandlingen för en förståelse av geografins, 
kartornas och kartografins visualitet.92 

89. William Cartwright, Georg F. Gartner och Antje Lehn, eds., Cartography and Art 
(Berlin: Springer, 2009); Michael J. Dear m.fl., red., GeoHumanities: Art, History, Text at 
the Edge of Place (London & New York: Routledge, 2011).

90. Sébastien Caquard, Barbara Piatti och William Cartwright, red., ”Special Issue on 
Art & Cartography”, The Cartographic Journal 46, nr 4 (1 november, 2009); Denis Wood, 
”Map Art”, Cartographic Perspectives, nr 53 (2006), 5–14. Woods artikel ingår i ett special-
nummer av Cartographic Perspectives om kartografi och konst. 

91. Denis E. Cosgrove, ”Maps, Mapping, Modernity: Art and Cartography in the 
Twentieth Century”, Imago Mundi 57, nr 1 (1 januari, 2005), 35–54. 

92. Denis E. Cosgrove, red., Mappings (London: Reaktion Books, 1999); Denis E. 
Cosgrove, ”Carto-City: Mapping and Urban Space”, i Mapping a City, red. Nina Möntmann 
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Den kritiska kartografin utgår från det till synes självklara faktum att det 
finns konventioner i hur kartor framställs och kartografin i likhet med andra 
vetenskaper är institutionaliserad och att kartans neutralitet och objektivitet 
därmed kan ifrågasättas. Foucaults teorier om makt och rum har haft ett visst 
inflytande i denna forskningstradition. Även om Foucault inte explicit formu-
lerade någon geografisk teori, så har intresset för att tolka hans texter inom 
geografin ökat, inte minst postumt.93 Geografen Claude Raffestin skriver om 
”the geographical gaze”: hur det ideala ögat förknippat med det kartografiska 
seendet kan ses som en variant av Foucaults clinical gaze.94 John Brian Harley 
använder Foucaults teorier om diskursiv makt i relation till rumsligheter i den 
ofta refererade texten ”Deconstructing the Map” (1989).95 Harleys ”Maps, 
Knowledge, and Power” (1988) är en värdefull ingång till kartor och politisk 
makt genom historien, såsom koloniala maktdiskurser.96 Ytterligare en ofta 
refererad text är Denis Woods och John Fels The Power of Maps (1992) som 
använder Roland Barthes mytbegrepp för att förklara kartans förgivettagna 
sanningar. Enligt Wood och Fels förstås kartans tecken på ett mytologiskt 
plan, och dess läsare tenderar att tro att kartans tecken är naturliga och trans-
parenta.97 

Kulturgeografen Gunnar Olssons verk Abysmal: A Critique of Cartogra-
phic Reason (2010) diskuterar människans plats i världen genom filosofi, 

och Yilmaz Dziewior (Ostfildern: Hatje Cantz, 2004), 48–57; Cosgrove, Geography and 
Vision; Denis E. Cosgrove, Apollo’s Eye: A Cartographic Genealogy of the Earth in the Western 
Imagination (Baltimore & London: JHU Press, 2001). 

93. Michel Foucault, ”Andra rum”, i Diskursernas kamp, red. Ulf Olsson och Thomas 
Götselius, övers. Jonas ( J) Magnusson (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag 
Symposion, 1967; 2008), 249–259; Jeremy W. Crampton och Stuart Elden, red., Space, 
Knowledge and Power: Foucault and Geography (London: Ashgate Publishing, 2007); Mi-
chel Foucault, ”Questions on Geography: Interviewers: The Editors of the Journal Héro-
dote”, i Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977, red. Colin 
Gordon (New York: Pantheon Books, 1976; 1980), 63–77. Rumsligheter i Foucaults 
 oeuvre framträder exempelvis genom heterotopi-begreppet i essän ”Andra rum”. 

94. Claude Raffestin, ”Could Foucault Have Revolutionized Geography?”, i Space, 
Knowledge and Power: Foucault and Geography, red. Jeremy W. Crampton och Stuart Elden, 
övers. Gerald Moore (London: Ashgate Publishing, 2007), 130; Michel Foucault, The Birth 
of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception, övers. A. M. Sheridan (London & New 
York: Routledge, 1963; 1989). 

95. Harley, ”Deconstructing the Map”, 233–234. 
96. Harley, ”Maps, Knowledge, and Power”.
97. Denis Wood och John Fels, The Power of Maps, Mappings (New York: Guilford 

Press, 1992), 105, 110. 
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konst och antika skapelseberättelser, bland annat i ett resonemang kring 
bildbegreppet i Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus, vilket har be-
tydelse för avhandlingens analys av Sten Eklunds Bilder i kapitel 2. Olsson 
sammanfattar kritiken av kartans oförmåga att representera världen i en kritik 
av det kartografiska förnuftet. ”Cartographic reason” är i Olssons framställ-
ning en förståelse av världen som går tillbaka till Immanuel Kants filosofi, 
vilken enligt Olsson genomsyras av arkitektoniska och geografiska metaforer 
för det mänskliga medvetandet.98 Även Buci-Glucksmann hänvisar till kritik 
av det kartografiska förnuftet, ”une antinomie de la raison cartographique”, 
i relation till Kant och Wittgenstein.99 

Sociologen och vetenskapsfilosofen Bruno Latour har bidragit till kate-
goriseringen av vetenskapliga visualiseringar, däribland geografiska kartor, 
främst i essän ”Drawing Things Together”, om kartans överskådlighet som 
genom historien har kopplats till makt.100 Denna text har haft betydelse i 
avhandlingens framställning av artikulationerna modell, diagram och karta 
i kapitel 2. Som en översiktlig skildring av kopplingar mellan kartbild och 
politisk makt används i avhandlingen historikern Jeremy Blacks Maps and 
Politics.101 

Camera obscura som artefakt och praktik behandlas i Jonathan Crarys 
Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Cen-
tury (1992) tillsammans med andra seendetekniker och publiker under 
1800- talet.102 Denna seendeapparat har enligt Crary ett slags subjektivitets-
effekt för betraktaren, som befinner sig avskild från omvärlden inuti i en mörk 
kammare, men samtidigt är omgiven av omvärlden projicerad som bild på 
kammarens innerväggar. Ambivalensen mellan subjektivitet och objektivi-
tet är en viktig komponent i analysen av kartläggningsprocesser i konsten 
kring 1970, och camera obscura förekommer specifikt som tema i Eklunds 
Kullahusets hemlighet. 

98. Gunnar Olsson, Abysmal: A Critique of Cartographic Reason (Chicago: University 
of Chicago Press, 2007), 213. Här hänvisar Olsson till geografen Franco Farinelli som ska 
ha myntat ”cartographic reason”. 

99. Buci-Glucksmann, L’œil cartographique de l’art, 23. 
100. Bruno Latour, ”Drawing Things Together”, i Representation in Scientific Prac-

tice, red. Michael Lynch och Steve Woolgar (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986; 1990), 
19–68.

101. Jeremy Black, Maps and Politics (London: Reaktion Books, 1997).
102. Jonathan Crary, Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nine-

teenth Century (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992).
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W. J. T. Mitchells Iconology: Image, Text, Ideology (1986) är betydelse-
full i avhandlingen ur minst två synvinklar. För det första i den teoretiska 
ansatsen att resonera om bilden som kategori, och hur bilder och bilders 
egenskaper beskrivs i text, samt i fråga om kopplingen mellan bilder och 
ideologi.103  Mitchells analys av Ludwig Wittgensteins bildteori, liksom av 
bildliga metaforer i marxistisk ideologi, har varit betydelsefulla i tolkningen 
av framför allt Eklunds målningar på glas med referenser till Wittgensteins 
Tractatus  Logico-Philosophicus. Wittgensteins inflytande på bildkonsten un-
der 1960- talet behandlas även i Marjorie Perloffs Wittgenstein’s Ladder: Poetic 
Language and the Strangeness of the Ordinary (1999), samt i essäer av Wolfram 
Pichler och Johanna Drucker.104 

Disposition

Avhandlingen inleds med en analys av tre olika utställningspublikationer från 
tre decennier: Information, MoMA 1970, Cartes et figures de la terre, Centre 
Georges Pompidou 1980, och Mapping a City, Kunstverein Hamburg 2004. 
Analysen tar fasta på identifikationen av återkommande problemställningar, 
teman och begrepp som framträder i konstverk och texter i dessa utställnings-
publikationer, varav några utkristalliseras som scientistiska artikulationer. 
Dessa publikationer är både studieobjekt och källmaterial, men utgör också 
ett begränsat urval där artikulationer och artikuleringsprocesser åskådliggörs. 
De tre publikationerna härrör också från olika nationella kontexter och olika 
typer av institutioner, vilket tjänar till att belysa möten mellan konstens och 
kartans respektive diskurser ur olika synvinklar. 

Artikulationerna modell, diagram och karta är huvudspår i kapitel 2. Här 
analyseras olika praktiker och konventioner för hur linjer på papper kan re-
presentera en verklighet utanför papperet. Utsagor om den representerande 
linjen för samman praktiker för appropriering och omtolkning av scientis-

103. W. J. T. Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology (Chicago: University of Chicago 
Press, 1986).

104. Marjorie Perloff, Wittgenstein’s Ladder: Poetic Language and the Strangeness of the 
Ordinary (Chicago: University of Chicago Press, 1999); Wolfram Pichler, ”Configurations 
of the Image”, i What Is an Image?, red. James Elkins och Maja Naef, övers. Elizabeth Tuc-
ker (University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2011), 239–270; 
Drucker, ”The Crux of Conceptualism”.
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tiska uttryck. Scientismen följs av föreställningar om hur uttryck för veten-
skaplig objektivitet har etablerats visuellt. Analysen tar avstamp i hur  Claude 
Shannons och Paul Weavers kommunikationsmodell från 1948 situeras un-
der det sena 1960-talet. Genom denna modell, Öyvind Fahlströms World 
Map (1972) samt Sten Eklunds målningar på glas, Bilder (1968), analyseras 
begreppen modell, diagram och karta. Kartan intar en särställning i avhand-
lingen som visuell representation inom kartläggningsimpulsen, men i detta 
kapitel är den jämställd med andra visualiseringar som modell och diagram. 

Kartläggningen som process och det kartlagda och kartläggande subjektet 
står i fokus i kapitel 3. Utgångspunkten i detta avsnitt är att kartläggningen 
kan ses som rörelse, process och handling snarare än som ett materiellt eller 
visuellt objekt. I kapitlet undersöks tre artikulationer: kartan som illokutio-
när talakt, det vill säga att den i likhet med vissa språkliga utsagor kan inne-
fatta en handling; det vetenskapliga subjektet, som kartlägger okänd terräng; 
samt subjektets plats i förhållande till det okända respektive det kartlagda 
territoriet. I kapitlet analyseras Eklunds Kullahusets hemlighet (1971), Yoko 
Onos Map Piece (1962), Richard Longs A Line Made by Walking (1967), och 
det kartlagda respektive det kartläggande subjektets plats i kartans system 
undersöks med hjälp av Hans Haackes Gallery-Goers’ Birthplace and Residence 
Profiles, Part 1 (1969). 
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1. Kartläggningar och 
utställningar

Kartläggningsimpulsens artikulationer undersöks i den här avhandlingen i 
möten mellan konstens och kartans respektive diskurser. Utställningspubli-
kationen är en plats för möten mellan diskurserna. Ordet ”möten” används 
här medvetet ospecificerat eftersom sättet på vilket kartan artikuleras inom 
en konstnärlig sfär skiljer sig åt mellan de olika kontexter som undersöks. 
I det här kapitlet analyseras tre utvalda utställningspublikationer från tre 
olika decennier för att identifiera återkommande utsagor, varav några ut-
kristalliseras som scientistiska artikulationer i det som kan identifieras som 
en kartläggningsimpuls. Dessa utsagor har en aktualitet in i den tid då den 
här avhandlingen skrivs. Den temporala utsträckning som blir resultatet av 
undersökningen i detta kapitel kan illustreras med hur Foucault beskriver 
utsagan och dess förflyttningar och positioneringar i rum och tid: ”Utsa-
gan framträder alltid i en materiell påtaglighet, även om denna är dold, även 
om den är dömd att upplösas så snart den uppträtt.”105 Därmed inte sagt 
att utsagornas förändringar och tidpunkter är ointressanta för analysen, 
men byte av tid och plats gör dem inte till fundamentalt andra utsagor. I 
avhandlingens kontext handlar det om att möten mellan konstens och kar-
tans diskurser har skett på olika sätt och villkor vid olika tider och platser, 
men att några teman, frågeställningar och begrepp, sammanfattningsvis 

105. Foucault, Vetandets arkeologi, 125. 
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utsagor, är återkommande och konstituerande för en kartläggningsimpuls. 
En utställningspublikation utgörs av ett konglomerat av utsagor från olika 

tider och kontexter då den innehåller reproduktioner av konstverk samt kom-
mentarer och analyser av konstverk. I och med sitt urval är den ett exempel på 
formalisering och förstärkning av vissa utsagor. I Vetandets arkeologi skriver 
Foucault om boken som ”en knut i ett nätverk” och att ”[m]arginalen kring en 
bok är aldrig klar och tydlig eller rigoröst begränsad”.106 Denna tankefigur kan 
med fördel användas om de utställningspublikationer som analyseras i detta 
kapitel. Utsagor kan framträda som ”knutar i nätverk”, inte olikt Laclaus och 
Mouffes noder, det vill säga privilegierade diskursiva punkter, tillfälliga försök 
till fastställande av betydelser.107 Kapitlets upplägg med tre utställningspubli-
kationer från tre decennier kan ses som en kronologi, men bör inte betraktas 
som en succession. Utsagor i möten mellan konst och karta analyseras här i 
tre olika utsnitt. Det sker en spridning av vissa utsagor, vilka växer i omfång 
genom mångfalden av kommentarer, tolkningar och förflyttningar i tid och 
rum.108 Även om de tre nedslagen behandlas kronologiskt är avsikten inte 
att teckna ett historiskt händelseförlopp utan att visa förflyttningar och be-
greppsförskjutningar inom en avgränsad tidsperiod. 

Valet att fokusera på tre utställningspublikationer är även ett resultat av 
forskningsprocessens realitet. Istället för att behandla dem som ett generellt 
material för att nå kunskap om konstverk och teoretiska perspektiv kring 
konst och kartor i kombination, är det mer fruktbart att analysera dem på 
utsagenivå. Texterna i de olika utställningspublikationerna uppvisar sins-
emellan såväl likheter som skillnader: i vilka utsagor som betonas, vilka som 
undertrycks och på vilka sätt de lyfts fram eller tonas ner. I de tre utvalda 
utställningspublikationerna sammanställs geografiska kartor inkorporerade 
i konstverk, kartläggande som aktivitet och praktik samt konstverk som ut-
vecklar eller ifrågasätter kartans egenskaper. Vissa utsagor identifieras som 
scientistiska artikulationer: punkter där konst och karta möts. 

Detta kapitel fungerar som ett förmak till den följande undersökningen: 
här presenteras och identifieras utsagor som återkommer som artikulationer 
längre fram i avhandlingen. Dessa kan vara texter, begrepp, konstverk, delar 
av konstverk, anhopningar av konstverk, tolkningar eller kommentarer. Den 
första publikationen till utställningen Information vid MoMA (1970), härrör 

106. Ibid., 37–38. 
107. Laclau och Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, 168–169.
108. Foucault, Diskursens ordning, 16–17. 
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från avhandlingens huvudsakliga undersökningsperiod: det sena 1960-talet 
och det tidiga 1970-talet.109 Utställningarna Information (1970), Software på 
Jewish Museum (1970) och Live in Your Head: When Attitudes Become Form 
(1968) har tidigare varit föremål för konstvetenskaplig forskning, främst i frå-
ga om historieskrivning om konceptkonstens etablering i det sena 1960-talets 
USA. Det finns en stor mängd sekundärlitteratur om dessa utställningar och 
om 1960-talets konceptkonst, varav urvalet i denna avhandling inte kan bli 
fullständig, men denna bidrar ändå med värdefulla perspektiv.110 Det andra 
nedslaget är publikationen till utställningen Cartes et figures de la terre på 
Centre Georges Pompidou (1980), vilken behandlar den geografiska kartan 
sedd ur bland annat olika textteoretiska perspektiv.111 Cartes et figures de la 
terre har knappt uppmärksammats av forskare utanför den franskspråkiga 
världen, men refereras av såväl Christine Buci-Glucksmann som Christian 
Jacob.112 Publikationen till projektet Mapping a City (2006) används som ett 
representativt exempel för att lyfta fram en under 1990- och 2000-talet liv-
aktig diskussion om konst och kartläggningar, vilken bland annat utgick från 
kritik av intendenten Robert Storrs utställning Mapping på MoMa (1994).113 

Utställningspublikationen som studieobjekt

En utställningspublikation är en viktig komponent i en konstutställnings 
helhet. Det finns traditionellt några mer eller mindre uttalade krav som kan 
ställas på utställningspublikationen, ett antal funktioner som den ska fylla i 
förhållande till den utställning vars namn den oftast bär. Dit hör förstås listor 
på medverkande, konstverksförteckningar, ibland fotografier av några av de 
utställda verken. En mer utarbetad och längre katalog kan innehålla mer stoff, 
såsom essäer knutna till utställningens tema eller deltagande konstnärer. I en 
mer cynisk anda kan katalogessän ses som en texttyp som skrivs av konst-

109. Kynaston McShine, Information (New York: MoMA, 1970). 
110. Ken Allan, ”Understanding Information”, i Conceptual Art: Theory, Myth, and 

Practice, red. Michael Corris (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 144–168; 
Drucker, ”The Crux of Conceptualism”; Meltzer, Systems We Have Loved. 

111. Jean-Loup Rivière, red., Cartes et figures de la terre (Paris: Centre Georges Pom-
pidou, 1980).

112. Buci-Glucksmann, L’œil cartographique de l’art; Jacob, The Sovereign Map.
113. Nina Möntmann och Yilmaz Dziewior, red., Mapping a City (Ostfildern: Hatje 

Cantz, 2004); Robert Storr, Mapping (New York: Museum of Modern Art, 1994).
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kritiker och konstvetare, men som sällan läses.114 Den klassiska strukturen 
med de obligatoriska elementen förord, essä, bilder och verkförteckning har 
sitt ursprung i konstsalongerna. Men detta upplägg utsätts för stora och små 
avsteg under 1900-talets andra hälft.115 

Utställningspublikationen får en förändrad funktion i och med etable-
ringen av 1960-talets konceptkonst.116 Publikationens eller katalogens roll 
var avgörande och gick delvis från att vara ett förklarande kringmaterial till 
utställningen till att vara det utställda konstobjektet.117 Publikationen är fram-
för allt ett dokument som har en annan livslängd än utställningen, och den 
innehåller kritiska idéer och kommentarer till de utställda konstverken.118 
Utställningspublikationen utgör ett produktivt material för analyser av hur 
konstverk sammanställs med teoretiska texter, begrepp och tolkningar, vilket 
i detta fall sker i möten mellan konstens respektive kartans diskurser.

114. James Elkins, What Happened to Art Criticism? (Chicago: Prickly Paradigm Press, 
2003), 22–23.

115. Martin Sundberg, ”Mellan experiment och vardag: Moderna Museets utställ-
ningskataloger”, i Historieboken: Om Moderna Museet 1958–2008, red. Anna Tellgren, Mar-
tin Sundberg och Johan Rosell (Stockholm: Moderna Museet, 2008), 299. 

116. Buchloh, ”Konceptuell konst 1962–1969”, 165; Lucy R. Lippard, ”Flyktförsök”, 
i Konceptkonst, övers. Sven-Olov Wallenstein, Skriftserien Kairos 11 (Stockholm: Raster 
förlag, 1995; 2006), 247. Buchloh skriver här att konceptkonsten grovt räknat var aktuell 
åren 1965–1975. Denna tidsindelning fungerar som en preliminär utgångspunkt. Lucy 
Lippard skriver om den ”ultra-konceptuella konsten”, för att särskilja den idébaserade kon-
sten från performance, minimalism och jordkonst. Några internationella utställningar för 
konceptkonsten vid 1960-talets slut, vilka återkommer i historieskrivningen, är förutom 
Information (1970) och Software (1970) bland andra Harald Szeemans Live in Your Head: 
When Attitude Becomes Form (1969) och Conceptual Art Conceptual Aspects (1970).

117. Alexander Alberro, Conceptual Art And The Politics Of Publicity (Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 2003), 56; Charles Harrison och Seth Sieglaub, ”On Exhibitions and the 
World at Large”, i Conceptual Art: A Critical Anthology, red. Alexander Alberro och Blake 
Stimson (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1969; 1999), 199–200. 

118. Lawrence Alloway, ”The Great Curatorial Dim-Out”, i Thinking About Exhibi-
tions, red. Sandy Nairne, Bruce W. Ferguson, och Reesa Greenberg (London & New York: 
Routledge, 2005), 163; Bruce Altshuler, The Avant-Garde in Exhibition: New Art in the 20th 
Century (New York: Abrams, 1994), 220.
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Det globala informationsnätverket förtingligas:
Information, MoMA 1970

Den tidsmässiga utgångspunkten för kartläggningsimpulsen kring 1970 re-
presenteras i det här kapitlet av utställningspublikationen till Information 
(1970). Utställningen Information markerar tillsammans med bland andra 
Software på Jewish Museum 1970 en institutionalisering av konceptkon-
sten.119 I publikationen Information är intresset för plats stort: territorium och 
omvärld tar sig in i utställningsrum och texter. Processer som kan uppträda 
i form av kartläggningar intar en överordnad position jämfört med visuella 
slutprodukter såsom måleri eller grafik. Publikationen till Information an-
vänds medvetet för att representera information som begrepp, vare sig det 
rör sig om att visa fram en process eller en idé som en deltagande konstnär 
valt ut, eller att publicera en mängd nyhetsfotografier.120

I utställningspublikationen till Information uppläts en sida eller ett upp-
slag åt varje deltagande konstnär eller grupp. Denna plats i publikationen 
kunde vara en del av det utställda verket eller fungera fristående. Material 
skickades in i förväg per post av konstnärerna. Skrivmaskinsskrift använ-
des genomgående i katalogen, som för att efterlikna det insända materialet. 
Varje konstnärssida har i de flesta fall ett konsekvent utseende med namn, 
födelseår och bostadsort överst på sidan. Den introducerande essän av den 
ansvarige intendenten Kynaston McShine är kort och dyker upp i mitten av 
katalogen, efter det utrymme där varje konstnär på valfritt sätt fått presentera 
sina projekt. Introduktionstexten intar därmed en med konstnärerna jäm-
ställd och till och med underordnad roll: den blir kommenterande snarare 
än introducerande. McShine skriver att konstnärernas bidrag antingen kan 
relatera till verket i utställningen eller vara fristående från det, och att publi-
kationen därmed är att betrakta som en antologi.121 Därefter följer ett avsnitt 
utan närmare presentation eller förklaring, bestående av nästan femtio sidor 
okommenterade fotografier: nyhetsbilder, populära och spridda bilder som 
på olika sätt speglar en socialt och politiskt orolig situation. De efterföljan-
de listorna med filmer, litteratur och utställningskataloger tycks i en anda 
av transparens rikta sig till den intresserade utställningsbesökaren som själv 

119. Drucker, ”The Crux of Conceptualism”, 251.
120. Allan, ”Understanding Information”, 146–147. 
121. McShine, Information, 318.
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vill fördjupa sig, eller kritiskt granska det föregående utställningsarbetet.122 
Det framstår som kongenialt med utställningsidén att redovisa och erbjuda 
ett överflöd av information, som dessutom presenteras som om den vore 
obearbetad och ännu inte tolkad. Utställningspublikationen är i sig ett verk 
som väntar på att tolkas. 

Den typ av publikation som Information erbjuder uppvisar drag som kom 
att bli kännetecknande för utställningspublikationens roll i 1960-talets ame-
rikanska konceptkonst. I en intervju från 1969 uttalar sig den framgångsrike 
utställaren av konceptkonst, Seth Sieglaub, om katalogens position i för-
hållande till utställningen. Detta citat pekar mot en situation där gränserna 
mellan den traditionella katalogens tryckta sidor och konstverkens fysiska 
närvaro i rummet löses upp och där konsten och presentationen av den sam-
manfaller. Sieglaub: ”The catalogue can now act as primary information for 
the exhibition, as opposed to secondary information about art in magazines, 
catalogues, etc., and in some cases the ’exhibition’ can be the ’catalogue’.”123 
Enligt Sieglaub utgörs konstverkets primära och mest avgörande information 
av dess idé, medan den sekundära informationen utgörs av verkets materiella 
representationer, såsom verket framträder för publiken i gallerirummet.124 
Publikationen till Information går alltså att betrakta som en jämbördig, fri-
stående del av utställningen. 

I McShines programförklaring till Information framträder en tydlig ambi-
tion att inkludera hela världen i idéer om informationens respektive konstens 
räckvidd. McShine refererar i sin introduktion till Marshall McLuhans ”the 
global village”.125 Kortfattat innebär ”den globala byn” att den nya informa-
tionsteknologin möjliggör blixtsnabb kommunikation och informations-
utbyte mellan olika platser på jordklotet, vilket också förändrar det politiska 
klimatet då gränser mellan nationer, kontinenter, centra och periferier väntas 
minska och konstcentra flyttas. McShine skriver om de sociala, politiska och 
ekonomiska kriser som föregick utställningen. USA, Brasilien, Argentina och 
givetvis Vietnam nämns som oroshärdar som yngre konstnärer uppmärk-

122. McShine, Information, 144–192, 196–205. Sidorna 144–192 i publikationen 
innehåller fotografier, sidorna 196–205 källor. 

123. Harrison och Sieglaub, ”On Exhibitions and the World at Large”, 199. 
124. Alberro, Conceptual Art And The Politics Of Publicity, 56.
125. Allan, ”Understanding Information”, 144–146. Som en del av mcluhanismen 

framhåller Allan utställningens globalistiska ambitioner, genom McLuhans begrepp ”the 
global village”. Begreppet myntades troligen i McLuhans Gutenberg-galaxen (1969). 
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sammar. McShine diskuterar också konstens och konstnärernas möjligheter 
till politisk påverkan.126 

I Johanna Druckers historisering av kontexten kring Information skriver 
hon att ett så kallat informationsparadigm är kännetecknande för 1960- talets 
konceptkonst. Detta paradigm innebar att synen på information som mätbar 
enhet och vetenskaplig disciplin sammanfaller med etableringen av kon-
ceptkonsten under 1960-talets andra hälft. Informationsparadigmet utgör 
enligt Drucker en sociokulturell och kommunikationshistorisk bakgrund 
till utställningen Information. Detta informationsparadigm blir särskilt 
intressant i relation till en kartläggningsimpuls kring 1970, sett till infor-
mationsbegreppets visualiserbarhet. Den visualitet som Drucker beskriver 
omfattar inte enbart språkliga uttryck, utan konceptkonsten hade i detta 
paradigm visualiteten som sin primära representationsform och verkade 
i samklang med sin tids visuella kultur. Med denna visuella kultur avser 
Drucker främst massmediala bilder, såsom de som trycktes i publikationen 
till Information.127 

Hur gestaltas information som visuell form i 1960-talets konceptkonst? 
Eve Meltzer tolkar utställningarna Information och Software som manifesta-
tioner av strukturer, med exemplet Sol LeWitts konst. Rutnätet får sin visuel-
la representation i publikationen till Information i LeWitts bidrag, ”Proposal 
for a Wall Drawing”, där han beskriver hur fyra tecknare ska arbeta i fyra 
dagar, fyra timmar per dag för fyra dollar i timmen, med att rita upp fyra 
kvadrater om 4 x 4 fot vardera med fyra olikfärgade pennor.128 Meltzer ar-
gumenterar för att utställningen Information synliggjorde strukturalismens 
världsbild och att rutnätet är det visuella paradigm som ger form åt struk-
turalismen som idé. Därmed får den språkliga vändningen också en visuell 
representation.129 

Kartans rutnät kan representeras med hjälp av text och tal. I konstnären 
Victor Burgins material i publikationen till Information beskrivs ett varv runt 
jordklotet med hjälp av en räcka koordinater till olika platser, som börjar och 
slutar med Greenwichmeridianen. Listan beskriver en förflyttning österut 
där endast namngivna platser ingår, däremot inte hav eller obebyggt land. 
Av den anledningen skiljer sig intervallerna mellan punkterna i tätbebyggda 

126. McShine, Information, 138–139. 
127. Drucker, ”The Crux of Conceptualism”, 251–252.
128. McShine, Information, 73. 
129. Meltzer, Systems We Have Loved, 29–31, 57–59.
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länder såsom England och Nederländerna från intervallerna i det dåvarande 
Sovjetunionen.130 

I sitt förord till utställningspublikationen Information undviker McShine 
att kategorisera urvalet av konstnärer, med undantag för en gemensam näm-
nare: de är ”coolly involved”.131 Ändå tycks McShine vilja motverka intrycket 
av att konstverken som de presenteras i publikationen framstår som kyliga 
och avståndstagande, och understryker istället den varma och engagerade si-
dan hos de konstnärer som ligger bakom dem. I publikationen till utställning-
en Live in Your Head. When Attitudes Become Form, samtida med Information, 
skriver Charles Harrison, då medlem av konstnärsgruppen Art & Language, 
att ”the anonymity of the presentation” är en avgörande del i konceptkon-
sten, där idén går i första ledet.132 1990- och 2000-talens historisering av 
1960-talets konceptkonst, exempelvis Buchlohs, placerar in den i ”en estetik 
för administrativ och legal organisation och institutionell validering”.133 Det 
ligger nära till hands att tolka de visuella spår som 1960-talets konceptkonst 
lämnade efter sig i gallerirum och i arkiv, i form av dokumentära fotografier, 
kartor, scheman, diagram och fotostatkopior, som exempel på objekt utan en 
entydig, personlig avsändare. Adjektiv som anonym, objektiv och kylig som 
omdöme om konst omkring 1970 analyseras i kapitel 2.

Att se eller läsa kartan:
Cartes et figures de la terre (1980)

I publikationen till utställningen Cartes et figures de la terre exponeras mäng-
der av kartor från medeltiden och framåt från olika platser och kulturer, det 
senaste inom kartografisk teknik 1980 samt konstverk från 1900-talets andra 
hälft.134 Kartan som den framträder i Cartes et figures de la terre kan vara såväl 

130. McShine, Information, 29.
131. McShine, Information, 141.
132. Charles Harrison, ”Against Precedents”, i Live in Your Head: When Attitudes Be-

come Form. Works – Concepts – Processes – Situations – Information, red. Harald Szeemann 
(Bern: Kunsthalle Bern, 1969), opag.

133. Buchloh, ”Konceptuell konst 1962–1969”, 177. 
134. Rivière, Cartes et figures de la terre. Den omfattande utställningspublikationen 

är 479 sidor och innehåller minst lika många bilder i färg och svartvitt och ca 75 essäer 
av 59 olika författare och samarbeten med ett flertal internationella institutioner. Utställ-
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dekorativ som funktionell. Utställningsintendenten, Giulio Macchi, skriver 
i sitt förord att han ville göra en utställning ”dans un style Renaissance” och 
ställa frågor till publiken, men att utställningens uppgift inte är att försöka 
besvara dem alla.135 Cartes et figures de la terre är ett projekt som inte beskrivs 
som en konstutställning men som ändå exponerar objekt som kan kategorise-
ras som konst från 1900-talets senare del. I denna publikation möts konstens 
respektive kartans diskurser på andra villkor än i det föregående exemplet 
Information; synvinkeln är vetenskapshistorisk. I Cartes et figures de la terre 
finns teoretiska texter om kartans egenskaper utifrån olika synvinklar: teknis-
ka, filosofiska, konsthistoriska och estetiska. Publikationens texter har olika 
perspektiv med delvis motstridiga ståndpunkter. 

Utställningen Cartes et figures de la terre har sin hemvist i en teknik-, de-
sign- och vetenskapshistorisk institutionell kontext. Den organisatoriska 
hemvisten var Centre Georges Pompidous Centre de création industrielle 
(CCI), en avdelning med uppdrag att ställa ut formgivning, eller design, i 
bred bemärkelse, och inte den renodlade konstavdelningen vid Centre Ge-
orges Pompidou, MNAM (Musée national d’art moderne, sedan 1992 sam-
manslagen med CCI). CCI var mellan 1969 och 1992 en egen avdelning 
vid Centre Georges Pompidou. Dess uppdrag var design i vid bemärkelse, 
även om begreppet inte ansågs tillräckligt formellt vid bildandet, och omfat-
tade inredningsarkitektur, grafisk design samt industridesign.136 Trots detta 
innehåller publikationen Cartes et figures de la terre flera konstverk från efter-
krigstiden, exempelvis Öyvind Fahlströms World Map (1972) och Agnes 
Denes Isometric Systems in Isotropic Space/Map Projections (1979), vilka an-
vänds på olika sätt i katalogen – som illustrationer, kapitelingresser och om-
slag.137 Jean-Paul Groschens, chef för hela Centre Georges Pompidou, skriver 

ningen pågick mellan 24 maj och 17 november 1980. En av de stora attraktionerna var de 
nyrestaurerade globerna som Ludvig XIV 1683 fått i gåva, utförda av Vincenzo Coronelli. 
Globerna (en jordglob och en himlaglob) tillverkades ca 1681–1683 och hade en diameter 
på nära fyra meter. 

135. Giulio Macchi, ”L’image impossible”, i Cartes et figures de la terre, red. Jean-Loup 
Rivière (Paris: Centre Georges Pompidou, 1980), xi.

136. Bernadette Dufrêne, ”Le CCI, du Musée des arts décoratifs à Beaubourg (Entre-
tien de Bernadette Dufrêne avec François Barre)”, i Centre Pompidou, trente ans d’histoire, 
red. Bernadette Dufrêne (Paris: Éditions du Centre Pompidou, 2007), 87–91. CCI hade 
Design Center i London som förebild, med pedagogiska ansatser och ambitioner att riva 
gränser och hierarkier mellan olika konstarter och uttryck.

137. Dominique Muracciole, ”Le rond et le plat”, i Cartes et figures de la terre, red. Jean-
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i sitt presenterande förord att det faktum att kartan befinner sig i gränslandet 
mellan teknik, grafisk design, kommunikation, naturvetenskap och konst 
gör den till ett passande tema för en utställning vid CCI. Han skriver ock-
så att vetenskapliga och konstnärliga metoder är besläktade.138 I den första, 
övergripande ingressen fastslår publikationens redaktör Jean-Loup Rivière 
att varken katalog eller utställning följer något kronologiskt eller tematiskt 
upplägg. Historia, filosofi, naturvetenskap och teknik är hela tiden närvaran-
de och korsbefruktar varandra.139 

Essäerna i det inledande avsnittet intar motsägelsefulla ståndpunkter gäl-
lande den geografiska kartan i förhållande till det representerade territoriet. 
En skiljelinje mellan olika texter är frågan om vilken bildtyp kartan är och 
vilken typ av betraktare den konstituerar. En skiljelinje mellan olika texter är 
frågan om vilken bildtyp kartan är och vilken typ av betraktare den konsti-
tuerar. ”Se eller läsa” (”Voir ou lire”) är titeln på en text av Jacques Bertin, en 
kartograf med semiotisk inriktning, som skriver att tematiska kartor antingen 
kan läsas eller ses.140 Bertins definition av kartans teckensystem får karaktären 
av fasta lagbundenheter. I översikten över grafiska representationers semio-
tiska egenskaper, Sémiologie Graphique (1967), behandlar Bertin kartan som 
representerande objekt, där den mänskliga perceptionsförmågan används 
som argument för urval och begränsning av visuella element. Kartor inordnas 
under grafik och beskrivs som en egen bildkategori som endast denoterar. 
Med andra ord finns det en ren och klar förbindelse mellan tecken och re-
ferent. Bertin ser kartor som monosemiska system, som en rationell del av 
bildernas värld, i likhet med matematik.141 Exempel på tillämpning av denna 

Loup Rivière (Paris: Centre Georges Pompidou, 1980), 235–239. Denes illustrationer 
finns i Muraccioles essä, och en detalj av Fahlströms World Map täcker ett uppslag som 
inleder huvudkapitlet ”Decider”, på sidan 348–349.

138. Jean-Claude Groschens, ”Avant-propos”, i Cartes et figures de la terre, red. Jean-
Loup Rivière (Paris: Centre Georges Pompidou, 1980), iii. Publikationen inleds med 
ståndpunkter presenterade av gruppen som producerat utställningen. Detta följs av ett 
längre, inledande avsnitt: ”Approches”. Därefter följer tre avsnitt, indelade i fyra under-
kapitel vardera. De tolv ingresserna till dessa underkapitel är skrivna av katalogens reda-
ktör Jean-Loup Rivière. Dessa korta inledningstexter fungerar både som summering och 
upptakt med frågeställningar till varje avsnitt. 

139. Jean-Loup Rivière, ”Préambule”, i Cartes et figures de la terre, red. Jean-Loup 
Rivière (Paris: Centre Georges Pompidou, 1980), xv. 

140. Jacques Bertin, ”Voir ou lire”, i Cartes et figures de la terre, red. Jean-Loup Rivière 
(Paris: Centre Georges Pompidou, 1980), 11–12. 

141. Jacques Bertin, Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps (Madison: 
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syn på kartografi som ett universellt, monosemiskt teckensystem finns just i 
Bertins text i Cartes et figures de la terre. Här behandlas tematiska kartor, det 
vill säga kartor där geografisk information kombineras med statistisk infor-
mation. Dessa bör enligt Bertin ses och förstås på ett ögonblick, helst utan 
text och teckenförklaringar. Kartor ska alltså ses, inte läsas.142 

Hubert Damischs och Louis Marins respektive essäer i det inledande 
”Approches”-avsnittet, som kategoriseras som den teoretiska delen, behand-
lar kartan som ett estetiskt och visuellt objekt. I dessa båda texter behandlas 
den återkommande utsagan rutnätet, som framträder i visuell eller språklig 
form i möten mellan kartans och konstens respektive diskurser. Hubert Da-
mischs essä ”La grille comme volonté et représentation” definierar rutnätet 
som teoretiskt objekt samt dess ontologi, genealogi och tillämpning, såsom 
jordklotets nät av longituder och latituder. Damisch beskriver rutnätet som 
en grafisk anordning med interna regler och gränser, såsom ett schack bräde, 
vilket ordnar och reglerar, men som också undflyr det organiska.143 I en in-
tervju har Damisch sagt sig vara intresserad av ”grafisk arkeologi”, ungefär 
som Foucault var intresserad av ideologiernas arkeologi.144 I essän i Cartes 
et figures de la terre skriver Damisch att rutnätets användning är historiskt 
konstituerad. Liksom andra tankesystem har rutnätet sina begränsningar, inte 
bara ideologiska utan också strukturella och geometriska.145 

Även Louis Marin behandlar rutnätet som geometrisk ordning i stadsbil-
den samt dess förhållande till territoriet, med Jacques Gombousts Pariskarta 
från 1652 som huvudexempel. Marin lanserar här betraktarpositionerna l’œil 
théorique (”blicken för det teoretiska”) respektive l’œil sensible (”blicken för 
det förnimbara”).146 Gombousts karta utgjorde en så sanningsenlig represen-

University of Wisconsin Press, 1983), 2–3, 141. 
142. Jacques Bertin, Graphics and Graphic Information-Processing (Berlin: de Gruyter, 

1967; 1981), 147.
143. Hubert Damisch, ”La grille comme volonté et comme représentation”, i Cartes 

et figures de la terre, red. Jean-Loup Rivière (Paris: Centre Georges Pompidou, 1980), 30; 
Melville, ”Object and Objectivity in Damisch”, 188. 

144. Hubert Damisch, ”Genealogy of the Grid”, red. Annette Balkema och Henk 
Slager, Lier & Boog. Series of Philosophy of Art and Art Theory, nr 13 (1998), 51. 

145. Damisch, ”La grille comme volonté et comme représentation”, 31.
146. Marin, ”Les voies de la carte”, 51. Jag har valt att översätta l’œil théorique ungefär 

med ”blicken för det teoretiska” och l’œil sensible med ”blicken för det förnimbara”, då jag 
tolkar det som att den förra handlar om blicken för det som framträder för betraktarens 
sinnen, och den senare avser en teoretisk tankemodell, exempelvis kartografin. 
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tation att den lockade fram det teoretiska seendet hos betraktaren. Kartan 
symboliserade det rationella vetandet och gjorde sin publik – Parisinne-
vånaren – till både läsare och åskådare: lecteur/spectateur.147 I Jacques Bertins 
text finns en motsättning mellan att se respektive att läsa en karta, där det 
direkta seendet är prioriterat. I Marins framställning ger betraktarens ut ökade 
förmåga till läsande av kartan en möjlighet till teoretisering, som sätter fingret 
på kartans upphöjda status baserad på dess tillförlitliga förhållande till terri-
toriet. Kartan bär på kunskap och utbildar sin publik genom att locka fram 
dess uppmärksamhet och vetgirighet. 

Efterföljande avsnitt i publikationen, ”Voyager”, inleds med ett radikalt 
annorlunda sätt att betrakta kartan och territoriet, då förstasidan rymmer ett 
citat ur Gilles Deleuzes och Félix Guattaris text Rhizome.148 Mille plateaux 
utkom inte förrän 1980, men texten Rhizome. Introduction publicerades 
1976.149 Formuleringen av begreppen karta och kalkering i skriften Rhizo-
me går att finna i psykiatern Fernand Delignys metoder, som tillägnas en 
text i publikationen Cartes et figures de la terre.150 Deligny kartlade autistis-
ka barns rörelsemönster i rummet på transparent kalkerpapper i syfte att ge 
dessa barn ett språk. Då man lade ihop flera olika kalkerpapper framträdde 
punkter där barnen brukade stanna till, korsa varandras vägar och uppehålla 

147. Ibid., 50–51.
148. Rivière, Cartes et figures de la terre, 1. ”Faire la carte et pas le calque. L’orchidée 

ne reproduit pas le calque de la guêpe, elle fait carte avec la guêpe au sein d’un rhizome. Si 
la carte s’oppose au calque, c’est qu’elle est tout entière tournée vers une expérimentation 
en prise sur le réel. La carte ne reproduit pas un inconscient fermé sur lui-même, elle le 
construit. Elle concourt à la connexion des champs, au déblocage des corps sans organes, à 
leur ouverture maximum sur un plan de consistance. Elle fait elle-même partie du rhizome. 
La carte est ouverte, elle est connectable dans toutes ses dimensions, démontable, ren-
versable, susceptible de recevoir constamment des modifications. Elle peut être déchirée, 
renversée, s’adapter à des montages de toute nature, être mise en chantier par un individu, 
un groupe, une formation sociale. On peut la dessiner sur un mur, la concevoir comme 
une œuvre d’art, la construire comme une action politique ou comme une méditation.” 

149. Gilles Deleuze och Félix Guattari, Rhizome. Introduction (Paris: Les Éditions de 
Minuit, 1976).

150. Françoise Bonardel, ”Lignes d’erre”, i Cartes et figures de la terre, red. Jean-Loup 
Rivière (Paris: Centre Georges Pompidou, 1980), 194–196; Gilles Deleuze och Félix Guat-
tari, On the Line, övers. John Johnston (New York: Semiotext(e), 1983), 31, 61; Magnus-
son, ”K=A=R=T=O=R. 2002”, 158–159. Magnusson använder översättningarna ”karta” 
och ”kalkering” i denna text, vilken också är en diskussion om ungefär samma textstycke 
som är citerat i Cartes et figures de la terre.
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sig.151 Begreppen karta och kalkering ansluter sig till en återkommande te-
matik när kartor, kartläggningar i möten med konst teoretiseras, nämligen en 
motsättning mellan en statisk kartbild och handlingen att göra eller använda 
en karta, även om det är kartan i Deleuzes och Guattaris språkbruk som står 
för det öppna och fria i kartläggningen. Med ett fantasieggande språk, som 
innehåller begrepp som karta, kalkering, spår och rhizom, är det en tacksam 
text för en teoretiserande utställningspublikation vigd åt kartor. Deleuze och 
Guattari-citatet är ett exempel på hur ordet karta kan användas metaforiskt 
samtidigt som det framträder som ett fysiskt påtagligt objekt som kan vridas, 
vändas, sättas upp på vägg och rivas itu. Detta kan jämföras med Foucaults 
beskrivning av utsagans ”repeterbara materialitet”, som kan ”[…] framträda 
i vilket material som helst […]”.152 Den kan precis som kartan i Rhizome 
kopieras, upprepas, tolkas, översättas och uppträda i olika skepnader: talad, 
nedskriven eller tryckt på papper, eller på oräkneliga andra uttryckssätt. 

Konstverk samtida med publikationens tillkomst har olika funktioner 
beroende på placering i publikationen. De är intressanta att uppmärksamma 
med avseende på de rörliga gränserna mellan konstens och kartans diskurser 
i publikationen. Agnes Denes konst har en framskjuten plats: dels är om-
slagsbilden ett montage med en av hennes Map Projections (The Snail) och 
en maskaron av brons som prytt ett ställ till en av Coronellis glober.153 (Se 
bild 1, s. I.) När Denes Map Projections dyker upp igen är det som illustration 
och utsmyckning till en text om kartprojektioner och om problemet att över-
föra jordklotets runda form till en platt yta. Denes projektionsexperiment är 
placerade sida vid sida med illustrationer av olika projektionstyper gjorda av 
Bertin. Buckminster Fullers Dymaxion-karta ingår som exempel på experi-
mentella projektioner av klotet.154 

Mellan 1973 och 1979 skapade Denes en serie projektioner av jord klotet 
inom ramen för projektet Study of Distortions. Världskartan av idag har i dessa 
serier projicerats på jordklot i till exempel ägg-, kub- och helixformer. Vid 
en första anblick ser dessa världskartor ut att vara datorgenererade, men de 
är handritade med kol eller bläck på papper, ritfilm och millimeterpapper 

151. Doina Petrescu, ”The Indeterminate Mapping of the Common”, Field Journal 1 
(2007), 90–91. 

152. Foucault, Vetandets arkeologi, 127, 133. 
153. Rivière, Cartes et figures de la terre, ii.
154. Muracciole, ”Le rond et le plat”, 238. Agnes Denes kartprojektioner får här ut-

rymme och förklaring på en egen sida. 
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efter noggranna uträkningar. Med analoga metoder har Denes räknat om 
varje longitud- och latitudkoordinat till förvrängda projektioner, vilkas ut-
räkningar också anses vara korrekta av professionella kartografer.155 Hon har 
med andra ord brutit isär koordinaterna och förflyttat dem. På samma sätt 
som i tidigare arbeten arbetade Denes med detta projekt som om det var ett 
forskningsprojekt, vilket sammanfattas i texten Isometric Systems in Isotropic 
Space (1979). Här understryks betydelsen av processen i att forma och om-
forma, söka, upptäcka, rita och radera.156 

Projektionerna är transparenta, som ett trådskelett på vilket kontinen-
terna har klätts för att passa den nya formen. I projektionen The Snail sugs 
polerna in i helixformationen som i en strömvirvel, medan jordens ekvator 
sträcks ut. Liknande fenomen kan observeras i samtliga förändrade projektio-
ner. Förskjutningarna påminner betraktaren om att den ofta använda Merca-
torprojektionen endast är en modell, som är konstruerad i lika hög grad som 
Denes lekfulla jordklotsformer. Dessa visar också att eftersom Mercatorpro-
jektionen är en matematisk modell är den relativt enkel att manipulera och 
förändra. Map Projections tycks vilja påminna betraktaren om att den allmänt 
spridda världsbilden baseras på en teoretisk modell som har sina svaga punk-
ter. Mercatorprojektionen är ingen rättvisande bild av storleken på jordens 
landmassor sinsemellan. Exempelvis är de norra områdena oproportionerligt 
stora i förhållande till ekvatorområdena. Denes projektionsexperiment har 
en demokratisk dimension: de visar att det är möjligt att studera och rita upp 
jordklotet även för den som befinner sig utanför kartans diskurs. 

Essän ”Dérives” av Jean-Hubert Martin tar upp kartografiska experiment 
i konsten under 1900-talet, exempelvis surrealisternas världskarta av Giorgio 
de Chirico, som har förskjutna proportioner, och situationisternas psyko-
geografiska kartexperiment från 1967.157 I denna text är Richard Longs A 
Sculpture, Wiltshire 12–15 October 1969 representerad. Konstverket består 
av fyra parallella, rätlinjiga kvadrater ritade ovanpå en vandringskarta (Ord-

155. Peter Seltz, ”Agnes Denes: The Artist as Universalist”, i Agnes Denes, red. Jill 
Hartz (Ithaca, New York: Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University, 1992), 
152–153.

156. Agnes Denes, ”Isometric Systems in Isotropic Space – Map Projections”, i The 
Human Argument: The Writings of Agnes Denes, red. Klaus Ottmann (Putnam, Conn.: 
Spring Publications, 2008), 140.

157. Jean-Hubert Martin, ”Dérives: Itinéraires surréalistes, dérive et autres parcours”, 
i Cartes et figures de la terre, red. Jean-Loup Rivière (Paris: Centre Georges Pompidou, 
1980), 197–202. 
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nance Survey Map). Dessa linjer representerar sträckor som konstnären till-
ryggalagt till fots, med tidsangivelser skrivna på kartan.158 Longs verk med 
kartografiska komponenter från 1960- och 1970-talen är samtida med den 
amerikanska konstriktningen land art, eller jordkonst. Men i publikationen 
Cartes et figures de la terre är den amerikanska jordkonsten inte alls represen-
terad. 1900-talets konstnärliga rörelser såsom surrealismen och situationis-
men, med sin bas i Frankrike, är däremot representerade. Enligt Martin var 
situationisternas dérive en föregångare och inspirationskälla för exempelvis 
konstnären Daniel Buren, vars koreografier i stadsrummet från 1975 finns 
med i essän.159 Efterkrigstidskonstverken i publikationen Cartes et figures de 
la terre används relativt sparsamt jämfört med bildkategorier som historiska 
kartor från medeltiden och framåt, och exempel på 1980 års kartografiska 
teknik. Men de tillåts inta roller som berättande element, som Denes projek-
tioner. 1900-talskonsten presenteras i tematiska essäer, exempelvis på temat 
kartan, kroppen och minnet. På detta sätt undviks en kronologisk eller tenta-
tivt heltäckande översikt över kartor i konsten. Sammanfattningsvis uppvisar 
publikationen till Cartes et figures de la terre en stor rikedom av teoretiska 
perspektiv där olika läsar-, åskådar- och seendepositioner diskuteras.

Kartläggningen som begrepp och strategi:
Mapping a City (2003)

Mapping a City, publicerad med anledning av utställningen Mapping a City. 
Hamburg-Kartierung vid Kunstverein Hamburg 22 november 2003 till 22 
februari 2004, är en publikation som syftar till att presentera ett antal olika 
aktiviteter och utställningar som genomförts av det konstnärsdrivna Galerie 
für Landschaftskunst, grundat av Anna Gu∂jónsdóttir och Till Krause 1993. 
Galleriet arbetar tematiskt, projekt- och undersökningsbaserat med föredrag, 
filmer, utställningar och andra typer av aktiviteter med staden Hamburg som 
sitt forskningsobjekt.160 Publikationen Mapping a City presenterar resultaten 

158. Ibid., 200.
159. Ibid., 201–202.
160. Till Krause, ”Hamburg Mapping Interim Report and Notes on Mapping & 

Cartography”, i Mapping a City, red. Nina Möntmann och Yilmaz Dziewior (Ostfildern: 
Hatje Cantz, 2004), 182–189; Yilmaz Dziewior, ”Mapping a City: Hamburg Kartierung. A 
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av olika projekt och processer som pågått under en längre tid, varav utställ-
ningen Mapping a City: Hamburg-Kartierung i samarbete med Hamburg 
Kunstverein utgör ett projekt.

Publikationen är ett exempel på 1990- och det tidiga 2000-talets intresse 
för kartläggningsprocessen, där rörelse, akt och handling betonas. Publika-
tionens redaktör Nina Möntmann skriver i förordet att utställningen och 
publikationen svarar på och vill fånga upp den debatt som följde på Robert 
Storrs utställning Mapping på MoMA 1994, vilken enligt Möntmann var be-
tydelsefull för diskussionen och intresset inom konst- och arkitekturvärlden 
för kartor och kartläggning som strategi och begrepp.161 Det konstnärliga 
intresse för kartor och kartläggning som Möntmann beskriver har varit starkt 
under hela 1990-talet och i början av 2000-talet och kan sammanfattas i det 
engelska ordet mapping, som betecknande för kartläggning och presentation 
av många olika typer av information, inte enbart geografisk, vilket diskuteras 
närmare i kapitel 3. 1990-talets debatt uppvidar ett missnöje med hur detta 
intresse presenterats i en institutionell kontext som MoMA:s. Följande citat 
ur publikationen Mapping a City belyser hur kartan som bild får stå tillbaka 
för kartläggningsprocessen som handling: 

We make a fundamental distinction between mapping and cartogra-
phy. Cartography is the science and technology of map production. 
Mapping, on the other hand, is understood as it is frequently met with 
in everyday English in a sense distinct from the actual drawing of maps. 
It thus refers not to particular modes of representation but to proce-
dures: spatially and temporally extended research, observation and 
the gathering of data. How these observations and data are then pre-
sented is not fixed. Maps are just one possible mode of presentation, 
alongside diagrams, lists, all kinds of pictures, media, texts, narratives 
and scripts.162 

Skillnaden mellan kartläggning och karta accentueras med Möntmanns 
kritiska avstamp i Storrs utställning Mapping på MoMA 1994, vilken av 

Galerie Für Landschaftskunst Project”, i Mapping a City, red. Nina Möntmann och Yilmaz 
Dziewior (Ostfildern: Hatje Cantz, 2004), 200.

161. Nina Möntmann, ”Mapping: A Response to a Discourse”, i Mapping a City, red. 
Nina Möntmann och Yilmaz Dziewior (Ostfildern: Hatje Cantz, 2004), 24.

162. Krause, ”Hamburg Mapping Interim Report”, 187. 



551. KARTLÄGGNINGAR OCH UTSTÄLLNINGAR

Möntmann beskrivs som en sammanställning av olika kartillustrationer ur 
konsthistorien. Enligt Möntmann reducerades kartan i Mapping till ett motiv 
snarare än ett begrepp.163 Kritiken mot utställningen Mapping handlade bland 
annat om att för stor vikt hade lagts vid den visuella, ikoniska sidan av kartan. 
Konstnärerna Peter Fend och Kate Glazer anordnade en utställning som ett 
svar på MoMA:s: Mapping: A Response to MoMA i New York 1995. Utställ-
ningen visade verk av 56 konstnärer eller konstnärsgrupper där  process och 
idé noga beaktats i urvalet av verk.164 Reaktionen på Mapping på MoMA visar 
att det fanns ett stort intresse för frågor rörande kartläggningar bland konst-
närer, kritiker och arkitekter. Men utställningen uppvisade också en lexikalisk 
tolkning av begreppet och aktiviteten kartläggning. Utställningskatalogen 
citerar Oxford English Dictionary – som förklarar att ”mapping” innebär en 
exakt överensstämmelse mellan element i två givna datamängder – som för 
att understryka kartläggningens närhet till de exakta vetenskaperna snarare 
än till konsten.165 Synen på kartläggning som handling hämtade visserligen 
inspiration i det sena 1960-talets konceptkonst genom att i utställningen in-
kludera flera konceptkonstnärer som var verksamma vid denna tid, men i 
en tolkning av karta och kartläggning som framstår som rigid och heller inte 
delas av skribenterna i publikationen Mapping a City. Skillnaderna utkris-
talliseras tydligast i hur situationisterna framställs i Mapping: A Response to 
MoMA respektive i Mapping a City. 

Situationisternas aktiva användning av staden som arena för psyko-
geografiska vandringar togs upp i Cartes et figures de la terre, i Jean-Hubert 
Martins essä om kartografiska inslag i 1900-talets konst.166 I Mapping a City 
återkommer Guy Debord och situationisternas experiment på flera ställen 
som en förebild för de konstnärer på 1990- och 2000-talen som arbetat med 
kartläggningar av staden.167 Situationisterna är också ämnet för en essä av 
Tom McDonough i publikationen Mapping a City. Texten undersöker främst 
hur situationisternas dérive, att både fysiskt och mentalt förlora sig i staden, 
möjliggjorde negativa känslor som paranoia, förvirring, rädsla och förföl-

163. Möntmann, ”Mapping: A Response to a Discourse”, 24.
164. Peter Fend, Mapping: A Response to MoMA (New York: Rose Publications, 

1995), 6.
165. Ibid., 14–15.
166. Martin, ”Dérives”, 198–201. 
167. Möntmann, ”Mapping: A Response to a Discourse”, 25.
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jelsemani, allt i parallellitet med de diskurser om det mänskliga psyket som 
framträder hos samtida surrealister och psykoanalytiker.168 

Publikationen Mapping a City presenterar en sammanställning av olika 
typer av kartläggningar och kan fungera som en alternativ karta över Ham-
burg. Exempelvis genomfördes och dokumenterades ett antal olika vandring-
ar och rörelser genom staden av olika konstnärer: till fots, längs vattenvägar 
och genom byggnader. Krauses bidrag, projektet Passageways in Downtown 
Hamburg, visade på alternativa vägar i staden genom olåsta byggnader och 
kontorskomplex i centrala Hamburg.169 I Matt Mullicans City as a Map (of 
Ideas) (2003) lät konstnären system av begrepp sätta ord på Hamburg. Upp-
slagsord från ett lexikon placerades in på kartan, ett för varje område, kvarter 
och hus, utan synbar koppling till platsen i fråga. Snarare tycks ordens taxo-
nomi och verkets oavslutade karaktär vara i fokus; namngivningen var tänkt 
att fortsätta och gå in på allt mindre enheter, såsom rum inuti byggnader. 
Verket tycks vilja visa hur system av ord och begrepp kan inordnas på andra 
sätt än alfabetiskt, och peka på godtycket i namngivning av platser.170 I dessa 
projekt presenteras nya sätt att se på och använda staden och stadsrummet 
och dess okända mellanrum. Krause skriver i sin tillbakablick i publikationen 
att många genomförda aktiviteter inte bara utforskar utan också producerar 
det urbana rummet. Han liknar dessa aktiviteter vid situationisternas dérive, 
som tycks ha fungerat som ledstjärna i flera av projekten i Mapping a City.171 

Galleriets egen forskningsbåt Biological Research Station Alster används 
i en scientistisk tolkning av insamlandet och kartläggandet. Detta skildras 
som ett sätt för galleriet att kunna arbeta mitt i det urbana landskapet utan-
för gallerirummet. Här bidrog aktörer från olika discipliner till en plattform 
för tvärvetenskaplig forskning med staden och naturen i staden som tema. 
Konstnären Mark Dion formgav ett hus på båten, ett konstverk att gå in i. 
Detta blev en kontaktyta mellan galleriet och Hamburgs invånare, och en 
plats där allmänhet och projektdeltagare kunde mötas och diskutera.172 Med 
forskningsbåten som utgångspunkt dokumenterade och kartlade Dion olika 

168. Tom McDonough, ”Delirious Paris. Mapping as a Paranoiac-Critical Activity”, 
i Mapping a City, red. Nina Möntmann och Yilmaz Dziewior (Ostfildern: Hatje Cantz, 
2004), 72–82.

169. Krause, ”Hamburg Mapping Interim Report”, 183–185.
170. Ibid., 185–186; Möntmann och Dziewior, Mapping a City, 261.
171. Krause, ”Hamburg Mapping Interim Report”, 185.
172. Ibid., 183, 186.



571. KARTLÄGGNINGAR OCH UTSTÄLLNINGAR

miljöer i staden med hjälp av metoder och redskap hämtade från den veten-
skapliga och museala världen, såsom glasburkar för insamling av slam- och 
vattenprover.173 Båten Biological Research Station Alster omformades efter 
Dions projekt 2001–2002 till en mer permanent filial till galleriet av bland 
andra konstnärerna Malte Urbschat och Corinna Koch.174 

Senare tiders tolkningar av situationisternas användning kartor varierar 
beroende på vilken vikt som läggs vid deras politiska potential. Det som skil-
jer Storrs tolkning av situationisternas psykogeografiska kartor i Mapping från 
den i Mapping a City är att den ideologiska bakgrunden bara nämns i förbigå-
ende. Sett ur det perspektivet har situationisternas dérive tappats på mycket 
av sin förändringspotential i Storrs historieskrivning, där situationisternas 
influenser och idémässiga släktskap redovisas, exempelvis med Baudelaires 
flanörsgestalt.175 I Cartes et figures de la terre förekommer flera referenser och 
citat av Debord i Martins text om efterkrigstidens konst i mötet med kartor. 
I denna text är situationisternas politiska strävanden satta i bakgrunden till 
förmån för det poetiska: kartor som stoff för fantasi och drömmar. Martin 
skriver också om den betydelse situationisternas dérive hade för flera av det 
sena 1960-talets konceptkonstnärer.176 I publikationen Mapping a City under-
stryks den politiska potentialen i situationisternas kartor. Möntmann skriver 
att en representation av ett område inte kan förstås utan sociala, ekonomis-
ka, politiska och religiösa aspekter på rum och stad.177 Detta understryks 
också i hur situationisterna beskrivs i publikationen. Cosgrove skriver om 
stadskartans kyligt objektiva bild av staden, som är samtida med den aliene-
rande moderniteten. Situationisterna sökte nya sätt att uppleva staden och 
dess vardagsliv genom att driva omkring och ignorera vedertagna gränser 
och hierarkiska indelningar mellan olika stadsområden.178 Dérive beskrivs 
som en radikal handling som innebär att för en kortare period frigöra sig 

173. Dziewior, ”Mapping a City: Hamburg Kartierung”, 205. 
174. Krause, ”Hamburg Mapping Interim Report”, 186–187; Möntmann och Dzie-

wior, Mapping a City, 231.
175. Storr, Mapping, 17.
176. Martin, ”Dérives”, 198–202.
177. Möntmann, ”Mapping: A Response to a Discourse”, 25; Martin Jay, Downcast 

Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought (Berkeley: Universi-
ty of California Press, 1994), 417. Jay skriver om risken att situationisternas verksamhet 
kanoniseras när den visas upp i stora utställningsprojekt vid etablerade institutioner på 
1990-talet. 

178. Cosgrove, ”Carto-City: Mapping and Urban Space”, 56. 
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från alla bindningar till familj, vänner och arbete för att helt hänge sig åt det 
slumpartade mötet med staden.179 Situationisternas och Debords idéer om 
staden framstår både som ett senkapitalistiskt bygge och som en struktur med 
potential till revolutionär frigörelse.180 Situationisterna sökte etablera egna 
noder i staden, utan att ta hänsyn till platser som den ekonomiska makten 
ville utnämna till mötesplatser. 

Sammanfattningsvis har tolkningar av situationisternas kartexperiment 
fått visst utrymme i detta tredelade kapitel. Situationisternas huvudsakli-
ga verksamhet föregår visserligen utställningen Information med några år, 
men Debords bok La société du spectacle publiceras år 1967 och översätts till 
engelska i en första utgåva 1970.181 I Cartes et figures de la terre förekommer 
situa tionisterna i en översikt över efterkrigstidens konst som har fokus på den 
franskspråkiga sfären. I Mapping a City spelar tolkningar av situationisternas 
kartor stor roll, dels i diskussionen som följer på MoMA:s utställning Map-
ping 1994, där tolkningen av situationisternas psykogeografiska kartor blir 
slagträ. Intresset för de situationistiska aktiviteternas politiska potential är 
stort i Mapping A City. Flera projekt hämtar inspiration från situationisterna 
i sin vilja att använda staden och bilden av staden på nya sätt. 

I Postmodernism, Or, The Cultural Logic of Late Capitalism (1991) använder 
Fredric Jameson begreppet cognitive mapping.182 Det är ett samlingsbegrepp 
för de mentala kartor som människor upprättar för att orientera sig i sina 
omgivningar. Idén om cognitive mapping – kognitiv kartläggning – bygger på 
stadsplaneraren Kevin Lynchs tes att moderna, rutnätsindelade stadsplaner 
saknar nödvändiga element såsom noder, stråk och barriärer för att stadens 
invånare ska kunna bilda sig en uppfattning om sin omgivning. Modern stads-
planering orsakar enligt Lynch sambandslöshet, vilket leder till upplevelser 
av alienation hos människor. Jameson vidgar idén om kognitiv kartläggning 
till att omfatta ytor utöver de stadsplaner som Lynch ursprungligen avsåg. 
Enligt Jameson är det postmoderna, senkapitalistiska samhället globalt och 

179. Tom McDonough, red., The Situationists and the City (London & New York: 
Verso, 2009), 78; McDonough, ”Delirious Paris”, 75.

180. McDonough, ”Delirious Paris”, 72–73.
181. Guy Debord, Skådespelssamhället, övers. Bengt Ericson (Göteborg: Daidalos, 

1967; 2002); Guy Debord, Society of the Spectacle (Detroit: Black & Red, 1970; 1970). 
182. Jameson, Postmodernism, 51–52; Fredric Jameson, ”Cognitive Mapping”, i 

 Marxism and the Interpretation of Culture, red. Cary Nelson och Lawrence Grossberg (Ur-
bana & Chicago: University of Illinois Press, 1988), 347–360. Jameson introducerar sin 
användning av begreppet i texten ”Cognitive Mapping” från 1988. 
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kräver därför nya kartläggningsmetoder både för det individuella subjektet 
och för samhället.183 I publikationen till Mapping a City beskriver Möntmann 
Jamesons användning av kognitiv kartläggning som ett utökande av kartlägg-
ningen till det sociala rummet, något som är avgörande för dess politiska po-
tential. Den politiska potentialen handlar enligt Möntmann om att den sen-
kapitalistiska stadens orepresenterbarhet projiceras tillbaka på subjektet.184 
Jameson förespråkar subjektivitet framför vetenskaplig objektivitet för att 
förstå stadens oöverblickbarhet. Enligt Jameson behövs radikalt annorlunda 
sätt att förstå och skildra omvärlden i den senkapitalistiska epoken, sätt som 
enligt honom ännu inte existerar inom ramarna för den så kallade politiska 
konsten.185 En tolkning är att projekten som inryms i publikationen Mapping 
a City är sätt att närma sig sådana subjektiva representationer av den fysiska 
livsmiljön. Lucy Lippards bidrag i publikationen Mapping a City tar upp flera 
konstnärskap aktiva vid slutet av 1960-talet, såsom Smithson, On Kawara och 
Richard Long, som exempel på användningen av kognitiv kartläggning som 
strategi för att förnya berättandet om rörelser, resor och kroppar.186

I Mapping a City kopplas den kognitiva kartläggningen också samman 
med Hal Fosters analys av en undersökande, socialt och politiskt orienterad 
konst i essän ”Konstnären som etnograf ”.187 Foster betraktar konstens nya 
platser, dess situering, som påverkade av exempelvis Smithsons införan-
de av geografiska kartläggningar i gallerirummet på 1960-talet. Men Fos-
ter skriver också att det sena 1960-talets konst, som är en föregångare till 
1990- talets etno grafiska och sociologiska kartläggningar inom konsten, med 
några undan tag misslyckats med att synliggöra kartläggningens politiska och 
ideo logiska sida.188 Utsagor om kognitiv kartläggning i Mapping a City pekar 
mot en vilja att förstå hur kartläggningen förhåller sig till det samhälle som 
kartläggs, och hur kartläggningen påverkar människorna i detta samhälle. 

183. Jameson, Postmodernism, 51–52; Kevin Lynch, The Image of the City (Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 1960). Kevin Lynchs begrepp ”noder”, ”stråk” och ”barriärer” fram-
står som vanligt förekommande begrepp inom svensk stadsplanering, men någon svensk 
översättning av The Image of the City föreligger inte. 

184. Möntmann, ”Mapping: A Response to a Discourse”, 25–26.
185. Jameson, Postmodernism, 53–54.
186. Lucy R. Lippard, ”All at a Glance”, i Mapping a City, red. Nina Möntmann och 

Yilmaz Dziewior (Ostfildern: Hatje Cantz, 2004), 100.
187. Möntmann, ”Mapping: A Response to a Discourse”, 27; Hal Foster, ”Konstnären 

som etnograf ”, övers. Nils Olsson, Glänta 2000, nr 2–3 (1996, 2000), 45–62.
188. Foster, ”Konstnären som etnograf ”, 53–54.
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Hans Haackes kartläggningar av galleribesökare i New York vid 1960-talets 
slut utgör ett exempel på konstnärligt undersökande arbete, i Fosters termer 
”sociologisk kartläggning”, vilket analyseras i kapitel 3. 

Många av de utsagor som framkommer i analysen av Mapping a City kan 
sammanfattas under rubriken kritisk kartografi. I förordet skriver Möntmann: 
”A viewpoint shared by all the contributing authors here is their critique 
of topographical, scientific cartography and of maps’ power-consolidating 
claims to objectivity.”189 Ifrågasättandet av kartografiska sanningsanspråk är 
en framträdande utsaga i Mapping a City. 

Sammanfattningsvis behandlar detta kapitel tre olika utställningspublika-
tioner från tre olika decennier och tre olika institutionella sammanhang. I alla 
tre möts konstens respektive kartans diskurser, men på olika villkor. I Cartes 
et figures de la terre och i Mapping a City är sammanförandet av  diskurserna 
uttalade ambitioner. I publikationen till Information, från det för avhand-
lingen viktiga året 1970, tolkas möten och artikulationer mellan kartans 
respektive konstens diskurser. Kartläggningsimpulsen kring 1970 mani-
festeras i publikationen till Information genom utsagor om det globala, om 
världs omspännande kommunikationsnätverk, och om konstnärers intresse 
för politik i publikationens förord. En processinriktad sida av kartläggnings-
impulsen framträder också i flera presentationer av konstverk i publikatio-
nen, och då inte genom bilder som liknar kartor, utan genom dokumentation 
av platser och rörelser. Cartes et figures de la terre är en utställning om sätt att 
framställa världen genom olika tider och kulturer, och publikationen tar sig 
an de teoretiska frågor som följer på människans vilja att avbilda territoriet. 
Konstverk från andra halvan av 1900-talet används i några fall i publikationen 
för att ge ytterligare dimensioner till dessa frågor. I publikationen till Mapping 
a City ges uttryck för kritiska förhållningssätt till kartans diskurs, men även 
förslag på hur kartan kan tolkas på nya sätt inom konstnärliga projekt. 

189. Möntmann, ”Mapping: A Response to a Discourse”, 31.
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2. Mellan vetenskap och 
konst: information 
visualiserad

Claude E. Shannons och Warren Weavers kommunikationsmodell publi-
cerades för första gången 1948 i den tekniska tidskriften The Bell System Tech-
nical Journal. Den visuella modellen illustrerade Weavers introduktion till 
Shannons artikel ”A Mathematical Theory of Communication”.190 Kommu-
nikationsprocessens element representeras här som fyrkanter: informations-
källa, sändare, bruskälla, mottagare och destination. Denna visuella kommu-
nikationsmodell finns i olika skepnader som ser likartade ut, men som kan 
variera i graden av komplexitet och omfattning. Modellen är mycket spridd, 
omtolkad och modifierad i många olika sammanhang. I avhandlingen betrak-
tas spridning i enlighet med Foucaults arkeologiska inställning till diskurser 
och utsagor: nämligen att de är reproducerbara, och att en analys bör sträva 
efter att: ”[…] inte hänvisa diskursen till ursprungets avlägsna närvaro; det 

190. Claude E. Shannon, ”The Mathematical Theory of Communication”, i The 
Mathematical Theory of Communication (University of Illinois Press, Urbana 1949), 5. 
Shannon (1916–2001) och Weaver (1894–1978), var båda ingenjörer och matematiker. 
Artikeln publicerades först under titeln ”A Mathematical Theory of Communication” i Bell 
Systems Technical Journal 1948. Boken The Mathematical Theory of Communication 1949 
samlar denna artikel, omdöpt till ”The Mathematical Theory of Communication”, och 
”Recent Contributions to a Mathematical Theory of Communication”. Boken har sedan 
kommit ut i ett flertal nya upplagor. I den här avhandlingen benämns den grafiska kom-
munikationsmodellen ”Shannons och Weavers kommunikationsmodell”, och diskuterar 
inte huruvida Weaver bör tillskrivas något upphovsmannaskap. 
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gäller att behandla den i dess instans.”191 Alltså ses illustrationen i Shannons 
artikel som en tidig instans av en kommunikationsmodell som ska komma 
att framträda i många olika varianter under 1900-talets senare del. 

Shannons och Weavers kommunikationsmodell tjänar som utgångspunkt 
i det här kapitlet, då den i sin klassiska form är ett exempel på begreppet 
modell som framträder såväl i den visuella som i den språkliga sfären. En 
modell kan vara ett system eller ett schema med olika regler, en förenkling 
eller en reduktion av komplexa och abstrakta samband vilket underlättar för 
reproduktion av ett original eller testning och undersökning av ett specifikt 
område. Modellen kan vara en mental entitet som endast framträder i sin 
språkliga beskrivning. Men den kan också visualiseras som bild, vilket står i 
fokus i det här kapitlet. Den visualiserade modellen kan i sig vara en modell, 
i betydelsen perfekt idealbild, och därmed vara ett tecken för vetande och 
vetenskap i stort. Välkända exempel på visuella modeller är atommodellen, 
DNA-spiralen, jord- och himmelsglober och armillarsfärer samt skalenliga 
presentationsmodeller av byggnadsverk. Modeller är också viktiga pedago-
giska redskap i all form av utbildning och vetenskaplig kommunikation.192 
Den visualiserade modellen är ett redskap som kan underlätta för det teo-
retiska tänkandet, och det finns ett växelspel mellan modell och teoretisk 
utveckling. Begreppet bild på svenska har liksom tyskans Bild ett mer om-
fattande användningsområde än engelskans picture respektive image, då bild 
kan beteckna samtliga inre och yttre bilder, från fotografier och målningar 
till mentala bilder såsom drömmar, minnen och idéer.193 

Shannons och Weavers kommunikationsmodell var ursprungligen ett 
schema över informationsöverföring mellan apparatur för kommunikation, 
och representerar en ideal modell. Den är stilbildande för hur information 
kan abstraheras och gestaltas visuellt som en flyktig, anonym entitet.194 Kom-
munikationsmodellen är en reducerad, schematisk och preliminär bild som 
inte bara hänvisar till information genom sändare, mottagare, meddelande 
och brus: linjerna på papperet blir samtidigt ett tecken för begreppet modell. 

191. Foucault, Vetandets arkeologi, 40. 
192. Gottfried Boehm, Wie Bilder Sinn erzeugen: die Macht des Zeigens (Berlin: Berlin 

University Press, 2007), 114–116; Daston och Galison, Objectivity, 327.
193. Mitchell, Iconology, 9–10; Boehm, Wie Bilder Sinn erzeugen, 11. Mitchell gör här 

en uppställning över begreppet image: bilden kan enligt detta schema vara antingen grafisk, 
optisk, perceptuell, mental eller verbal. 

194. Hayles, How We Became Posthuman, 51–57. 
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Pilarna och boxarna representerar olika innehåll, samtidigt som hela bilden 
av kommunikationsprocessen blir ett tecken för begreppet modell.

En instans av kommunikationsmodellen som kan inordnas i den formu-
lerade kartläggningsimpulsen kring 1970 på svenskt territorium är det första 
omslaget till den svenska tidskriften Gorilla: konst, media (1966).195 (Se bild 
2, s. II.) Detta pryds av en återgivning av Shannons och Weavers kommuni-
kationsmodell i vitt mot svart botten. Den är nästan identisk med den som 
publicerats i anslutning till Shannons text 1948. Det är samma termer och be-
grepp på samma positioner, och språket är engelska. Proportionerna är något 
förändrade eftersom: Gorillas omslag är i stående format och modellens olika 
enheter, boxarna, har fått betydligt tjockare konturer än i den amerikanska 
förlagan. Boxen i mitten, som är förbunden med bruskällan, är mindre än de 
övriga. Meddelandet i modellen utgörs av de tunna pilarna mellan lådorna. 
Det omvandlas sedan till signal och fortsätter sin osynliga färd till mottagar-
sidan. Meddelandet tycks inte kunna representeras med mer än en riktnings-
angivelse, en pil, medan den tekniska utrustning som behövs för att fram-
föra, omvandla och ta emot det har en mer generaliserad skepnad: lådan. Det 
centrala meddelandets innehåll, utifrån vilket modellens förgreningar vuxit, 
finns inte i modellen. På grund av proportionerna på Gorillas omslagsbild 
framstår de symmetriskt uppställda orden ”message” som långt mycket vik-
tigare än den knappt synliga texten ”signal” och ”received signal”. Bruskällan 

195. Mats G. Bengtsson, red., Gorilla: Konst, Media (Stockholm: Bonnier, 1966).

Claude E. Shannons och Warren Weavers kommunikationsmodell i Claude E. Shannon, ”The 
Mathematical Theory of Communication”, i The Mathematical Theory of Communication (Uni
versity of Illinois Press, Urbana 1949), 5.
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har genom sin placering också accentuerats mer än i Shannons och Weavers 
modell. Tidskriftens namn, ”gorilla”, står högst upp på Gorillas omslag i vitt 
mot röd botten, och ett stycke ned står ”konst, media” i svart. Typsnittet är 
genomgående utan seriffer, med all text skriven i versaler.196

Brusets framskjutna plats i kommunikationsmodellen på Gorillas omslag 
markerar dess betydelse i konstnärliga sammanhang. Brus betecknar det oön-
skade, det som stör och försvårar för meddelandet att nå fram till mottagaren. 
Men bruset har en odiskutabel plats i processen: det är en både oundviklig 
och förutsägbar störning. Om information är ordning så är bruset dess mot-
sats. Exempelvis figurerar den avantgardistiske musikern och ljudkonstnären 
John Cage i anslutning till Gorilla.197 Cages förkärlek till oljud och det som 
inom konstmusiken traditionellt inte räknades som musik var en viktig del 
av Gorilla-redaktionens intresseområde. Publikationen fylldes av texter av 
experimentell karaktär, såsom bilddikter och collage. Gorilla dök upp i en 
tidsperiod som ofta karakteriserats som en brytningstid mellan det lekfulla 
och experimenterande 1960-talet och det mer allvarliga, politiskt medvetna 
1968.198 Att skilja ut en signal som information från det omgivande bruset är 
kännetecknande för ett vetenskapligt, objektivt tänkande.199 Att istället sätta 
bruset i centrum var en aktivitet kännetecknande för konstens sfär. 

Kommunikationsmodellen är uppbyggd av lådor som anknyter till de 
informationsteoretiska begreppen svarta respektive vita lådor. ”Svarta lådan” 
är ett begrepp som tagit sig in i vardagsspråket via nyhetsartiklar, i vilka man 
efter en olycka, exempelvis vid ett flygplanshaveri, talar om att finna det för-
olyckade fordonets svarta låda, det vill säga den färdskrivare som spelat in 
händelseförloppet.200 I Norbert Wieners teoretiska beskrivningar av cyber-

196. Robin Kinross, ”The Rhetoric of Neutrality”, Design Issues 2, nr 2 (1 oktober, 
1985), 23, 27. Kinross skriver att typsnitt utan seriffer ansågs vara mer neutrala i efter-
krigstidens Europa och USA. De ansågs vara icke-ideologiska och utstråla precision och 
teknologi. 

197. Leif Nylén, Den öppna konsten: Happenings, instrumental teater, konkret poesi och 
andra gränsöverskridningar i det svenska 60-talet (Stockholm: Sveriges allmänna konstfören-
ing, 1998), 133–134.

198. Ingvarsson, ”Den cybernetiska gorillan och den multimediala utopin”, 108–110. 
Gorilla utkom endast med två nummer 1966–1967. I Gorillas redaktion fanns Lars-Gunnar 
Bodin, Torsten Ekbom, Åke Hodell, Bengt Emil Johnson, Leif Nylén, Torkel Rasmusson 
och redaktören Mats G. Bengtsson. Öyvind Fahlström medverkade också med texter. Pub-
likationen var påkostad och gavs ut av Bonniers bokförlag. 

199. Daston och Galison, Objectivity, 46.
200. Ingvarsson, En besynnerlig gemenskap, 191–192.
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netik förekom symboliska svarta lådor (black boxes): enheter vars funktion 
ännu inte var specificerad, i motsats till vita lådor (white boxes), vars inre 
redan var känt och specificerat.201 

Lådorna i Shannons och Weavers kommunikationsmodell ser ut att vara 
transparenta. Redan deras tunna konturer ger intrycket av ett rutnät i bild. 
På omslaget till Gorilla är förhållandet omvänt och på grund av den svarta 
bakgrunden och de tjocka, vita konturerna framstår det som om lådorna är 
mer otillgängliga, gåtfulla och slutna. Rött, vitt och svart är en färgkombina-
tion med hårda kontraster vilket förstärker intrycket av att budskapet snabbt 
ska kunna uppfattas av sin mottagare, som på trafikskyltar. Meddelandet och 
mottagarna tycks vara anonyma enheter, och varken avsändarens identitet 
eller meddelandets innehåll har någon plats i kommunikationsmodellen. 
Den tecknar snarare konturerna av ett tomt kärl som visserligen kan fyllas 
med mening, men som även utan innehåll har en autonom existens. Denna 
gåtfulla, icke-organiska, knappt materiella existens utgör en av grunderna för 
den fascination för anonymitet och opersonlighet i bildkonsten som fram-
träder kring 1970. 

Frågan är hur bilden av kommunikationsmodellen 20 år efter sin veten-
skapliga publicering kunde vara intressant i en svensk konstnärlig och in-
tellektuell kontext 1966, som i exemplet Gorilla. Det finns flera exempel 
på scientistiska artikulationer i Gorilla. I redaktören Mats G. Bengtssons 
inledande essä, under rubriken ”Vårt externa nervsystem”, hänvisas bland 
annat till medieteoretikern Marshall McLuhan och cybernetikens popu läre 
förmedlare Wiener. Texten inleds med referat av några centrala idéer i Mc-
Luhans Media, om hur kommunikationsmedierna påverkar vårt sätt att tänka, 
handla och vara i världen och hur de är ”förlängningar av oss själva”. Vidare 
skriver Bengtsson att Wiener ”talar om människan som ett budskap (infor-
mationsflöde)”, som rent teoretiskt skulle kunna sändas från en plats till en 
annan medelst ”lämplig sändar- och mottagarapparatur”.202 Tolkningen av 
Shannons och Weavers kommunikationsmodell på omslaget till Gorilla 1966 
fungerar i det här kapitlet som en upptakt till de scientistiska artikulationerna 
modell, diagram och karta och deras framträdande plats i konsten kring 1970. 

201. Peter Galison, ”The Ontology of the Enemy: Norbert Wiener and the Cyber-
netic Vision”, Critical Inquiry 21, nr 1 (1 oktober, 1994), 246–247. 

202. Mats G. Bengtsson, ”Vårt externa nervsystem”, Gorilla: Konst, Media, nr 1 
(1966), 1–2.
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Den nya opersonligheten 

I texter om konst kommer ett intresse för bildtyper som visuella modeller, 
diagram och kartor samt relaterade begrepp som objektivitet, anonymitet 
och opersonlighet till uttryck. Detta intresse undersöks här med avseende på 
en kartläggningsimpuls kring 1970.203 Den följande kontextualiseringen utgår 
från utställningen COOL på Skånska konstmuseum i Lund 1968. 

Ett dominerande nyckelord för 1960-talets konst hävdas ofta vara öp-
penhet. Det var en tid som präglades av många olika, parallellt existeran-
de uttryck. Gränserna mellan konstarterna var stadda i upplösning: poesi, 
musik, teater, skulptur och bildkonst blandades i experimentella former.204 
Umberto Eco beskriver öppenheten som att konstverket fylls i och fullbordas 
av publiken i framförandeögonblicket. Eco utgår från musikkompositioner 
där instruktionerna till utföraren blir till ramar i ”a field of possibilities”.205 
Överfört till bildkonsten går det att se konstverk som Öyvind Fahlströms 
variabler som exempel på det öppna konstverkets principer. Fahlström skri-
ver om spelprincipen i sina konstverk, exempelvis i den manifestliknande 
texten ”Manipulera världen” (1964), där han beskriver flyttbara figurer inom 
konstverk vars mening växlar beroende på hur de arrangeras på målningens 
yta. Tillsamman bildar dessa figurer en så kallad ”bild-orgel” där enskilda 
bildelement fungerar som tangenttryckningar i ett musikverk.206 

Även så kallade happenings som E.A.T:s 9 Evenings 1966, där publiken 
deltog i masskonstverk, kan karakteriseras som öppna konstverk, inte bara i 
sina gränsöverskridande uttryck, utan även i sin öppna form där det slutgil-
tiga framförandet endast till en viss del kunde kontrolleras.207 I den svenska 
kontexten fanns även Ulf Lindes tes att konstverket blir till i tolknings akten, 

203. Staffan Cullberg, ”Opersonlighet”, Konstrevy, 1967, 256. Rubriken är hämtad 
från Cullbergs recension av en KG Nilson-utställning. ”Den nya opersonligheten” används 
som exempel på en alltför godtycklig kategorisering av det sena 1960-talets teknikvurm 
inom konsten. 

204. Nylén, Den öppna konsten, 85. 
205. Umberto Eco, The Open Work, övers. Anna Cancogni (Cambridge, Mass.: Har-

vard University Press, 1962; 1989), 1–3.
206. Öyvind Fahlström, ”Manipulera världen”, i Öyvind Fahlström: Moderna Museet, 

Stockholm, 13 oktober–9 december 1979, red. Björn Springfeldt (Stockholm: Moderna Mu-
seet, 1979), 34.

207. Lars Bäckström, ”Leka med Fahlström”, Konstrevy, 1965, 32–33; Barbro 
 Schultz-Lundestam, Teknologi för livet: Om Experiments in Art and Technology (Paris: 
 Schultz Förlag, 2004), 67–68. 
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som i texten om Duchamps Det stora glaset i Spejare, som kom ut redan 
1960.208 Parallellt med denna öppenhet löper ett stråk som inte minst av 
samtiden karakteriserades som slutenhet. I USA fanns i det sena 1960-talet 
en diskussion om stängda och slutna system inom konsten, främst beskrivna 
av konstskribenten Jack Burnham, som var ansvarig för urvalet i utställningen 
Software på Jewish Museum 1969.209 I den svenska kontexten nämns sluten-
het främst i omdömen och reception av konst som anses vara ”sval”, ”kylig”, 
”opersonlig” och ”anonym”. Slutenheten förekommer inte bara i det scientis-
tiska, kliniska formspråket och förhållningssättet utan i förlängningen också i 
konstverk som framstår som avslutade, som inte släpper in publiken och som 
därmed försvårar tolkningen. 

Att konstverk inte bör låta sig tolkas är ett bärande tema i Susan Sontags 
essä ”Against Interpretation” (1966).210 Också i Rosalind Krauss essä ”Grids” 
stänger konstverket dörren för tolkning.211 De strukturalistiska strömningar-
na som lyfter fram läsarens roll, främst representerade av Roland Barthes text 
”La mort de l’auteur” (1968) och Foucaults ”Qu’est-ce qu’un auteur?” (1969) 
står i kontrast till Sontags och Krauss motstånd till tolkning.212 Grunderna till 
motståndet mot tolkning är dessutom diametralt olika. Sontag menar att den 
sinnliga upplevelsen ska stå i förgrunden i mötet med konsten, inte den intel-
lektuella analysen. Krauss tar snarare sin utgångspunkt i det modernistiska 
konstverkets formella egenskaper då hon hävdar att rutnätsstrukturer var ett 
sätt för den modernistiska konsten att vända sig bort från ”det naturliga”, mot 
en strikt visuell sfär bortom språk, berättelse, analys och utveckling.213 Rut-
nätet fick symbolisera den högsta formen av abstraktion, det mest onåbara 
och autonoma. Det uppvisar enligt Krauss varken en yttre eller en inre verk-
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lighet, utan möjligen en förbindelse med en högre, andlig sfär. Appropriering 
av det kartografiska rutnätet inom konstverk är ett tecken för objektivitet och 
vetenskaplighet i kartläggningsimpulsen i konsten kring 1970. 

Det objektiva och slutna uttrycket finns också i det så kallade ”Hard 
 Edge”-måleriet: ett ”svalt” måleri som inte öppnade sig för några överdriv-
na känslor, med paralleller i den franska nya romanen och den minimalis-
tiska skulpturen.214 I Paletten 1968 presenteras ”Primary Structures” som: 
”[…] Minimal Art, ABC Art, Conceptual Art, Eccentric Abstraction – skif-
tande beteckningar på dom utstuderat torftiga och besynnerliga objekt som 
har sysselsatt en mängd amerikanska konstnärer de senaste åren […]”.215 Curt 
Hillfon, som också medverkade i utställningen COOL, har enligt recensenten 
Douglas Feuk sina förebilder hos engelska och amerikanska konstnärer som 
kallar sig ”purister, primärstrukturalister, ABC-målare”. Feuk skriver också 
att ”[b]ilderna är hårda och rena som ingenjörsritningar”.216 I Konstrevy 1967 
publicerades en artikel av den brittiske skribenten Eddie Wolfram, översatt till 
svenska som ”Det ’svala’ måleriet”. Den behandlar konstnärskap som bland 
andra Paul Huxley, John Hoyland, Bridget Riley, Patrick Caulfield och Peter 
Sedgley. Wolfram kopplar samman det svala måleriet med andra konstformer 
såsom dramatik i Bertolt Brechts anda genom exempel som Peter Weiss och 
Friedrich Dürrenmatt, Alain Robbe-Grillets romaner och Jean-Luc Godards 
filmer.217 En återkommande utsaga om det svala och opersonliga inom kon-
sten är just släktskapet och samtidigheten med ”den nya franska romanen” 
(nouveau roman). Författaren och litteraturskribenten Björn Håkanson be-
skriver exempelvis 1966 Per Olof Sundmans Undersökningen (1962) som 
en roman som är studie i vetenskaplighet, utan att för den sakens skull vara 
någon akademisk skrift.218 Göran O. Eriksson skrev redan 1958 om ”den nya 
kyskheten”, och refererade till den franska nya romanen.219 Karl Erik Lager-
löf skriver om ”strömkantringen” som inträdde 1965–1967, med struktura-
lismens intåg i den svenska litteraturen och intellektuella debatten. Detta 
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skifte, som var samtida med det politiska uppvaknandet och protesterna mot 
Vietnamkriget, ledde också så småningom till en realistisk, dokumentär våg 
i den svenska romanen.220 Realismen som begrepp inom litteratur och konst 
i efterdyningarna av Robbe-Grillets ”tingsliga verklighetsabstraktion” dis-
kuterades senare av Kurt Aspelin som en del av en ”realism-debatt” i Ord 
& Bild 1971.221 I kartläggningsimpulsen kring 1970 och dess scientistiska 
artikulationer modell, diagram och karta fanns ett ambivalent förhållande 
till öppenhet kontra slutenhet, liksom till publiker, betraktare eller tolkare. 
Publiken och den enskilda betraktaren bjöds in som anonyma tolkare på 
samma vetenskapliga nivå som konstverket i fråga. 

Ett konkret exempel på en utställning där det svala måleriet och den 
scien tistiska attityden visades fram och diskuterades, också i sina paradox-
ala yttringar, är COOL, en samlingsutställning på det studentdrivna Skån-
ska konstmuseum i Lund 10 februari–3 mars 1968. Utställningen ställdes 
samman av Douglas Feuk och Björn Springfeldt med verk av konstnärerna 
Sten Eklund, Curt Hillfon, Karl Gustaf Nilson och Ulla Wiggen.222 Konst-
kritikerna Peter Cornell och Staffan Cullberg medverkade också med texter 
i katalogen. Utställningens titel för tankarna till McLuhans resonemang om 
”svala” respektive ”heta” medier. Den tråden togs upp av recensenten Carin 
Nilsson i SDS, som skrev att användandet av ordet ”cool” var tecken på en 
attitydförändring mot en ny teknologisk omgivning och ”stadsskap” istället 
för ”natur”.223 McLuhan skriver att medier med högt informationsinnehåll 
som främst riktar sig till ett sinne, där mottagaren kan vara mer eller mindre 
passiv, såsom film, fotografi, och radio, är ”heta”. ”Svala” medier innebär att 
mottagaren måste vara aktiv och fylla i information för att budskapet ska nå 
fram, som i tal, telefoni och television. Detta ter sig motsägelsefullt för en 
nutida läsare, då television allmänt ses som ett passiviserande medium. Dis-
tinktionen kan skära rakt igenom uttrycksformer, som i fallet med skriftsprå-
ket. ”Hieroglyfisk eller ideografisk skrift” karakteriserar McLuhan som ”sval”, 
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medan alfabetisk skrift tryckt på papper ses som ”het”.224 Denna indelning 
framstår som godtycklig och skulle säkert kunna fungera lika bra omvänt. 
Angående skriftspråket finns en passage som kan tolkas som en instruktion 
för ett med McLuhan samtida måleri: ”en abstrakt målning föreställer den 
skapande tankeprocessens direkta yttringar, såsom den skulle kunna fram-
träda i en datamaskins konstruktion.”225 Möjliga tolkningar av denna utsaga 
är dels att måleriets uttryck är ”svalt” då det inte serveras mottagaren på ett 
entydigt sätt, dels att den möjliggör för en syn på abstrakt måleri som ett 
avtryck av mekaniska, självrefererande tankestrukturer. 

Liksom i exemplet Gorilla så var McLuhan välkänd i kontexten kring 
utställningen COOL 1968, och hade både förespråkare och belackare i det 
svenska intellektuella landskapet. Författaren och poeten Bengt Emil John-
son såg sig föranledd att försvara McLuhan i Dagens Nyheter 1967: ”Att avfär-
da McLuhan har man tyckt vara en lätt match – det är populärt och opportunt 
nu att tycka att han är oredig, att han inte presterat något hållbart filosofiskt 
system och att hans tillspetsat aforistisk-poetiska teser, om de hårdras, leder 
till orimliga konsekvenser.”226 McLuhans tankar om medier var välkända, 
men inte oomstridda, och det är troligt att man i kata logen till COOL ville 
undvika de tydligaste associationerna till Media. Utställningen Anonymiteter/
kommunikationszoner, arrangerad av Lunds konsthall 1968 med deltagare 
från Eks Skolen i Köpenhamn, där ett flertal konstnärer visade upp skulptur 
med minimalistiska förtecken i stadsrummet, vurmade inte lika mycket för 
McLuhan.227 Ett annat sätt att använda en scientistisk, undersökande och 
experimenterade attityd fanns i utställningen modellen – En modell för ett 
kvalitativt samhälle på Moderna Museet 1968.228 Denna utställning, skapad av 
konstnären Palle Nielsen, var ett experiment i vad som händer när det upplåts 
rum i museet helt åt barns spontana lek. Den fria leken sågs som en utopi, 
och denna testarena för ohämmad lek skulle visa upp ett idealt samhälle för 
den vuxna publiken. 
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I förordet i katalogen till COOL skriver Feuk och Springfeldt att inrikt-
ningen för utställningen hade förändrats under arbetets gång: ”Det dogmatis-
ka eftertryck vi från början lade på relationen till teknologin har fått vika för 
en mer komplicerad läsart.”229 Ambitionen tycks vara att nyansera de utvalda 
konstverkens förhållande till teknologin med nyckelord som ”opersonlighet”, 
”kyla”, ”distans”, ”torrhet”, ”saklighet” och ”geometri”. Istället lägger de till ett 
lager av närbelägna begrepp: ”sinnlighet”, ”ömhet”, ”hetta” och ”extas”. Feuk 
och Springfeldt hävdar att uttrycket cool:s betydelse förskjutits under arbetets 
gång och att det som var aktuellt i inledningen av arbetet med utställningen 
inte längre var giltigt mot dess slut. Som en av de impulser som påverkat in-
tendenterna nämns Cullbergs recension av KG Nilsons utställning i Konstre-
vy 1967, där han säger sig vilja ”komplicera läsningen av det opersonliga”.230 
Större delen av katalogtexten är upplagd som en konversation på olika teman 
mellan de medverkande konstnärerna (utom Hillfon). Det rör sig dock om en 
sammanställning av två inspelade samtal, samt en brevintervju med Eklund. 
Deltagarna talar en del om begrepp som ”opersonlighet”, som de menar är ett 
alldeles för förenklat sätt att karakterisera icke-organiska former. Det fram-
kommer också att någonting hänt med situationen sedan arbetet med utställ-
ningen började.231 Året innan, 1967, hade Springfeldt och Feuk tillsammans 
med Carin Nilsson ställt samman en utställning vid Skånska konstmuseum 
som hette Bildkonst och massmediabild, som om man ska tro katalogtexten 
var mer direkt influerad av McLuhans idéer om gränslös kommunikation. I 
förordet går det att urskilja ett frö till nästkommande utställning, COOL.232 
Enligt Peter Cornell, som deltog i samtalen inför utställningen COOL, var be-
grepp som ”opersonlighet” mycket mer gångbara vid tiden för utställningen 
Bildkonst och massmediabild ungefär ett år tidigare.233 Där skriver exempel-
vis Feuk om Jan Håfströms konst: ”Han följer det artificiella spelets regler. 
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Motivvalet och det formella/måleriska utförandet skapar en distans mellan 
betraktaren och det föreställda. Han tar upp redan använda bilder, vykort, 
konstruktionsritningar, tidningsbilder. Opersonliga bilder.”234 

Eklund framhåller i katalogen till COOL att hans bilder är tänkta att möta 
betraktaren på neutral mark och inte spela med känslor, nostalgi eller tidiga-
re erfarenheter: ”Varken personligt eller opersonligt eller varmt eller 
kallt.”235 Samtalet rör sig även kring att konstverken på utställningen kan 
sättas in ”i en art & technology-situation”. Det handlar inte om att flera av 
målningarna har ett vetenskapligt formspråk eller teknologiska motiv, utan 
att de på olika sätt behandlar, som Feuk uttrycker det: ”Det är alltså samma 
arbetssätt som i vetenskapen, där man strävar efter att nå fram till en teori som 
skall vara applicerbar på en massa olika områden. Alltså som i och för sig är 
rätt sluten, svår att tolka, men har en massa applikationer och som är bättre 
ju mer generell den är, ju fler fält den når.”236 Såsom framkommer i dessa 
utsagor är förhållningssättet till vetenskap och i synnerhet teknik ambivalent 
och skiftar mellan nyfikenhet och avståndstagande. 

Ett av de konstnärskap som presenterades i utställningen COOL var KG 
Nilson, som mellan cirka 1965 och 1970 arbetade med olika utsnitt ur en 
och samma teckenvärld. En recensent använde 1968 den passande rubriken 
”Modell av världen” om Nilsons utställning 1968.237 I såväl grafik som måleri 
skapade han kartor över städer, land- och vattenområden. Serien målningar 
Se-Sam I–IV (1965–1968) visar strikta, stadsplanemässiga rutnät omgivna av 
gröna landmassor och blått vatten. Stadsstrukturerna tycks vara uppkopplade 
till någon typ av medicinskt dropp: här syns slangar och kemikolvar. Serien 
Bios (1969) visar grafisk representation av hjärtslag som grafiska kurvor. I 
serien Gondwana syns ett motiv som Nilson sedan återkommer till: Huset, en 
enkel sexkantig hydda med spetsigt tak.238 Alla dessa bilder kännetecknas av 
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väl avgränsade fält i klara färger och geometriska former. Samtida recensenter 
betraktar det kliniska och avskalade utseendet i Nilsons konst som ”[…] 
strävandet efter ett slags precision och kylighet i utförandet”.239 Och Teddy 
Brunius skriver om Nilsons grafikportfölj Det är här vi skall vara: ”De har en 
klarhet oberoende av innehållet och en destillerad abstraktion som jag finner 
beundransvärd.”240 

När Nilson introducerar Josef Albers bok Interaction of Color (1963) för 
en svensk publik i Ord & Bild 1967 skriver han: ”[Albers] talar om sitt arbete 
som laboratory work och verket bygger på en rad experiment som skenbart 
utförs under framställningens gång. Detta grepp bidrar till att ge verket en 
prägel av objektivitet, av forskning.”241 Nilson lyfter fram att han som konstnär 
vill använda sig av vetenskapliga landvinningar inom perceptionspsykologi 
och optik, och framhåller särskilt Albers färglära som praktiskt användbar för 
att pröva hur olika kulörer samverkar. De samtida tolkningarna av Nilsons 
bilder rör sig från att representera ”människans maktlöshet i ett teknokratiskt 
samhälle” till en appell om ett bättre omhändertagande av alla människors 
miljö och hälsa.242 Nilson talar i katalogen till COOL om en utopisk dimen-
sion: att stadsplanerna i Se-Sam kan handla om ett gott och välfungerande 
samhälle. Målningarna av öar med titeln Utopia är en blinkning till Thomas 
Mores Utopia (1556) och ”vill beskriva ett känsloläge, främst karakteriserat 
av en stor frihet”.243 Cullberg vill angående Nilsons konst ”komplicera” tolk-
ningen av den så kallat opersonliga konsten, och se konstverken som ”mycket 
galnare, sannare, mer rörande och fantastiska än så”.244 Lena Johannesson ger 
i Paletten en personlig betraktelse över Nilsons konst och tolkar konstverken 
som ”tecken utlagda på erfarenhetskartor”, och att upplevelsen av dessa 
bilder är som att stiga in i någon annans medvetande, som har omvandlats 
till tecken.245 Precis som i katalogen till utställningen COOL verkar det finnas 
en stark vilja att komplicera det opersonliga. Som om det kyliga, kliniska, 
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opersonliga redan har sagts, eller är alltför uppenbart, eller har alltför negativa 
konnotationer.

Skribenterna tycks vilja uppmana publiken att se det andra, sinnligheten 
som ligger bakom det hårda skalet, och uppmana publiken till personliga 
möten med konsten. Att Nilsons konst rör sig i en teckenvärld betonar även 
Johannesson: ”Det som pågår är en analys av tecknens relevans och det som 
skall bevisas tycks vara, att mångfald inte alltid innebär kaos och att reduk-
tion inte nödvändigtvis är tecken på fattigdom.”246 Cullberg skriver att det 
i Nilsons målningar finns ”den här svårbeskrivbara dubbelheten mellan en 
abstrakt symbolfunktion och en fysisk närvaro som man kan kalla sinnlig-
het”.247 Utan att direkt referera till semiotiken har dessa skribenter och kritiker 
tolkat konstverken som refererande till läror om tecken, språk och teckens 
tydning och mening. 

På utställningen COOL ställde Ulla Wiggen ut målningar av datorkompo-
nenter, exempelvis verken Översättare och Pulsgivare. De är utförda med stor 
detaljrikedom. Receptionen av dessa handlar om att komplicera det operson-
liga och det teknologiska. Cornell beskriver temat för Wiggens målningar 
som det mellanmänskliga: ”[…] dess element har också andra egenskaper: 
de är mycket små, de kan genomströmmas av ett slags liv […] utanför dessa 
sociala system är de hjälplösa och inbjuder till ömhet.”248 I sin recension av 
utställningen COOL skriver Carin Nilsson att ”Ulla Wiggen får mig att tänka 
på barnet som plockar sönder klockan för att se hur tiden ser ut inuti”.249 Två 
av Wiggens konstverk valdes i samma veva ut till utställningen Cybernetic 
Serendipity på ICA i London (1968) med Jasia Reichardt som initiativtagare 
och utställningsintendent.250 Wiggens målningar stod ut i utställningens sam-
manhang då de var målningar med datorer som motiv. En övervägande del av 
de utställda konstverken var antingen skapade med datorn som hjälpmedel i 
någon del i processen, eller krävde teknik för att kunna visas. 

Det framkommer alltså att både konstkritiker och utställningsinten-
denter var snara att ta till sig det slutna, svala och opersonliga i konsten vid 
1960- talets slut. Samtidigt framträder en ambivalent inställning till det som 
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kan uppfattas som tekniskt, anonymt och opersonligt. Denna ambivalens 
kan kopplas till betraktarens roll i relation till konstverket. Det finns ett 
motsägel sefullt förhållande mellan öppenhet och slutenhet i konstverket 
och receptionen av det. Denna ambivalens är också närvarande i relation till 
den scientistiska attityden: vetenskapen och världsomfattande datornätverk 
var å ena sidan skyldiga till förödande grym krigföring, å andra sidan kunde 
en kliniskt vetenskaplig blick också användas för att kartlägga makten och 
synliggöra orättvisor. 

I en recension av Nilsons konst i Dala-Demokraten år 1968 skriver Birger 
Eriksson om två för tiden aktuella nyckelbegrepp: modell och kommunikation. 
Följande textstycke bildar en övergång till avhandlingens fortsatta diskussion 
om det som Shannons och Weavers kommunikationsmodell representerar: 

Det finns ett par ord som verkligen är ’inne’ just nu. Modell är ett så-
dant ord, brukat i de mest skilda sammanhang. Vetenskapsmännen 
gör modeller av processer i samhället och i laboratoriernas retortrar, 
av atomkärnor och nervimpulser, modeller som i en förenklad men 
i princip sann syntes åskådliggör komplicerade situationer och för-
lopp. Kommunikation är ett annat sådant ord. På allt fler områden nytt-
jar man begrepp ur kommunikationsteorin, på massmediernas fält, 
inom reklam, handel, samfärdsel (det ursprungliga kommunikations-
området) och inte minst inom socialvetenskaperna. Varför skulle inte 
konstnärerna i sitt arbete med att göra en bild av sina upplevelser, att 
visualisera verkligheten som det så modernt heter, också ta upp dessa 
aktuella begrepp. 251

Cybernetik som modell

Shannons och Weavers kommunikationsmodell på Gorillas omslag och dess 
förekomst i den vetenskapliga artikeln 20 år tidigare, har en parallell i cy-
bernetikens tankefigur. Wiener introducerade och tillgängliggjorde cyber-
netiken, som en teori om kontroll av processer genom återkoppling mellan 
såväl maskiner som människor och djur.252 Såväl Wieners som Shannons och 

251. Eriksson, ”Modell av världen”. 
252. Slava Gerovitch, From Newspeak To Cyberspeak: A History Of Soviet Cybernetics 

(Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004), 54; Edward A. Shanken, ”Cybernetics and Art: 
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Weavers arbeten ingick i den ökade satsningen på militär och industriell in-
genjörskonst i USA under och efter andra världskriget. Wieners tidiga forsk-
ning handlade om sätt att i försvarssyfte förutsäga banan hos fientliga strids-
flygplans missiler.253 Cybernetiken syftade i förlängningen till att utveckla 
metoder för att förutse fiendens tankar och beteenden och med tiden även 
till artificiell intelligens och drömmen om maskiner som simulerar mänskliga 
sätt att tänka och handla.254 Shannons och Weavers kommunikationsmodell 
från 1948 skildrar en idealtypisk, teknisk kommunikationssituation och inte 
vilken mellanmänsklig kommunikationsprocess som helst. Avsikten var att 
den skulle appliceras på specifika, teknologiska situationer och inte vardagligt 
tal mellan människor.255 

Efter kriget växte intresset för olika systemteorier och de kom generellt att 
omfatta allt från psykologi till lingvistik och ekosystem.256 Wieners bok The 
Human Use of Human Beings (1948) översattes redan 1952 till svenska med 
titeln Materia maskiner människor.257 I tidskriften Gorilla refererar Bengtsson 
till McLuhan när han skriver att ”[d]en elektriska teknologin har förlängt vårt 
centrala nervsystem till en global omfamning av hela vår planet. Den elektro-
niska tidsåldern som just börjat karakteriseras av en mekanisk/teknologisk 

Cultural Convergence in the 1960s”, i From Energy to Information: Representation in Sci-
ence and Technology, Art, and Literature, red. Bruce Clarke och Linda Dalrymple Hender-
son (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2002), 257. Shanken skriver att det var 
André Marie Ampère (1775–1836) som först använde termen cybernetik, då om politisk 
vetenskap. Wiener återintroducerade termen som kom från grekiskans kubernetes, på en-
gelska ”steersman”. Cybernetiken är svår att kategorisera. Som Gerovitch skriver påminner 
cybernetiken om såväl vetenskapliga discipliner och ingenjörskonst som filosofiska dok-
triner, men var egentligen inget av dessa. 

253. Galison, ”The Ontology of the Enemy”, 233; Mark Poster, The Mode of Informa-
tion: Poststructuralism and Social Context (Chicago: University of Chicago Press, 1990), 
28–29. 

254. Lee, Chronophobia, 237–238.
255. Hayles, How We Became Posthuman, 19.
256. Lee, Chronophobia, 64–65, 237–238; John R. Pierce, ”Communication”, Scientific 

American, September 1972, 32. Pierce anger tre ”systembyggen” som har sin upprinnelse 
strax efter andra världskriget, 1948, och vilka haft betydelse för kommunikationsteorin: 
Shannon och Weavers The Mathematical Theory of Communication, Wieners The Human 
Use of Human Beings och Noam Chomskys Synthactic Structures. 

257. Norbert Wiener, Materia, maskiner, människor, övers. Edwin Thall och Ann-Char-
lotte Berglund (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1950; 1964); Olsson, Alfabetets användning, 
27. 
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simulation av våra tankeprocesser.”258 Det globala kommunikationsnätverket 
som Bengtsson beskriver verkar såväl i den individuella som i den globala 
sfären. Åtminstone i teorin länkades platser på motsatta sidor om jordklotet 
samman till ett osynligt nät. Detta var vid samma tid som det blev möjligt 
att fotografera jordklotet i rymden i och med Apolloprogrammets månfärder 
mellan 1968 och 1972.259

Mycket av tankegodset om ett världsomspännande kommunikationsnät-
verk påminner om de tankar som utställningsintendenten Kynaston Mc Shine 
för fram i sin introducerande text i utställningspublikationen till Informa-
tion på MoMA 1970. Han förutspår en framtid där konstnärliga idéer med 
hjälp av den nya infrastrukturen snabbt kunde spridas över världen. Här 
ekar Mc Luhans idéer om ”den globala byn”.260 Bengtsson refererar också till 
McLuhans analys av skriftspråkets etablering som en separation mellan det 
språkliga uttrycket och därpå följande handlingar och känslor. Han kopplar 
samman Shannons kommunikationsteori med Wieners cybernetik, som han 
ser som en generell teori ”över ett artificiellt kommunikationssystem [som] 
kan appliceras på biologiska, fysiologiska, ekonomiska och sociala system”. 
Kommunikationsteorin har enligt Bengtsson potential att koppla ihop män-
niska med maskin, och reducera människan till ”ett flöde av information”.261 
Detta flöde var potentiellt visuellt, det kunde i enlighet med Shannons och 
Weavers kommunikationsmodell visualiseras. 

Shannons och Weavers kommunikationsmodell skildrar information som 
en isolerad entitet, någonting som enligt N. Katherine Hayles definierades 
och formaliserades just i samband med cybernetikens respektive kommu-
nikationsteorins modeller. Flödet av information är alltså oberoende såväl 
av ett specifikt medium som av ett specifikt innehåll. Informationen stod 
således fri från alla materiella bärare, eller om man direktöversätter Hayles: 
”informationen förlorade sin kropp”.262 Begreppet medium betyder ”mitten” 
på latin och utgör alltså någonting mitt emellan två eller fler olika enheter: 
en förbindelselänk, en kanal eller ett kommunikationskärl, men inte med-
delandet i sig.263 

258. Bengtsson, ”Vårt externa nervsystem”, 1.
259. Cosgrove, Geography and Vision, 31–32.
260. McShine, Information, 138; Allan, ”Understanding Information”, 145.
261. Bengtsson, ”Vårt externa nervsystem”, 2.
262. Hayles, How We Became Posthuman, xi, 2.
263. Lee, Chronophobia, 51–52.
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Samtidigt som informationen förlorar sin materialitet och sitt specifika 
innehåll leder, enligt Hayles, kommunikationsmodellen till en form av för-
tingligande. Information tilldelas ett konstant värde oavsett kontext i denna 
teoretiska modell.264 Informationsbegreppet i kommunikationsmodellen 
innefattar inte heller de olika teknologiska, ekonomiska och sociala struk-
turer och materialiteteter som möjliggjorde informationsålderns uppbygg-
nad.265 Den så kallade digitala revolutionen med datorernas etablering och 
spridning under 1960-talet gav upphov till ett nytt landskap, inte bara veten-
skapligt utan även visuellt och materiellt i form av hårdvara som datorenheter, 
monitorer och kablar. Detta gäller också de nya visualiseringsformer som 
datorerna kunde generera: diagram, abstraherade och schematiska översikts-
bilder av kopplingsscheman, organisationsscheman, hierarkiska strukturer, 
nätverk, flöden och trädstrukturer. Istället för materia förstås information i 
Shannons teori som ett mönster och därmed fick den en hög grad av gene-
raliserbarhet för att kunna byta medium och kontext utan att förändras.266 I 
Wieners cybernetiska modell är motståndarsidan omänskliggjord genom att 
göras neutral, närmast osynlig, reducerad till sina funktioner som är desam-
ma för människor, djur och maskiner.267 Cybernetiken skulle fungera som 
ett ramverk, en grammatik eller en struktur och inte handla om enskilda be-
grepps mening. Fokus skulle ligga på tingens hur, inte på deras vad.268 

Inbyggd i cybernetikens och kommunikationsteorins modeller finns ock-
så den avgörande skillnaden mellan å ena sidan att vara åskådare av respektive 
deltagare i ett system, och å andra sidan att försöka observera ett system 
både från utsidan och insidan. Denna konflikt får sina konturer i Hayles How 
We Became Posthuman. Motsättningen mellan observatörens position i för-
hållande till det observerade systemet hänger samman med den generella 
skillnad som brukar göras mellan första och andra vågens cybernetik och sys-
temteori. I den första generationens cybernetik, som formulerats av Wiener, 
beskrivs systemet med sin inbyggda återkoppling som en teoretisk modell 
som inte innefattar observatören. I den andra generationens beskrivningar 

264. Hayles, How We Became Posthuman, 53–56. Hayles använder det marxistiskt 
klingande begreppet ”reification”, alltså reifikation eller förtingligande på svenska. 

265. Ibid., 193, 313–314. (Not 4 sid. 313–314.) Hayles skiljer på information och 
informatics, det senare utgör här informationens materiella, ekonomiska och sociala nivå. 

266. Ibid., 18–19.
267. Galison, ”The Ontology of the Enemy”, 250–251. 
268. Lee, Chronophobia, 64.
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av komplexa biologiska och ekologiska system, formulerade av bland andra 
Humberto Maturana och senare Niklas Luhmann, påvisas även det omöjliga i 
att ställa sig utanför ett system och observera det, åtminstone utan att proble-
matisera och uppmärksamma observatörens roll. I den andra generationens 
system tonas flödets roll ned till förmån för systemets komponenter och vad 
som behövs för att de ska samverka.269 Reflektion över observatörens roll och 
position i förhållande till det observerade systemet sammanfattas av Hayles 
med begreppet reflexivitet (reflexivity).270 Diskussionen om reflexivitet åter-
upptas i kapitel 3 om Hans Haackes kartläggningar av galleribesökare i New 
York 1969–1970. 

Det informationsbegrepp som framträder i Shannons och Weavers kom-
munikationsmodell tycks härröra från en annan, immateriell verklighets-
dimension. Informationen är varken närvarande eller frånvarande i själva 
modellen då den enbart existerar i själva överföringsögonblicket. Dess re-
presentation som visualisering sker endast via en teoretisk modell. Om in-
formation överhuvudtaget kan representeras som i Shannons och Weavers 
kommunikationsmodell är också en omstridd fråga. Det har hävdats att in-
formation endast kan representeras som en process: det är någonting som 
görs, ett verb snarare än ett substantiv.271 Shannons och Weavers kommuni-
kationsmodell visar fram informationsöverföring som en frusen process eller 
ett ständigt pågående flöde. Detta synliggörande var möjligt och skedde i och 
med publiceringen av Shannons och Weavers artikel 1948, och har därefter 
skett oräkneliga gånger, exempelvis på Gorillas omslag 1967. 

269. Hayles, How We Became Posthuman, 9–10.
270. Ibid., 131–132; Ingvarsson, En besynnerlig gemenskap, 20.
271. Hayles, How We Became Posthuman, 56; Bruce Clarke, ”From Thermodynam-

ics to Virtuality”, i From Energy to Information: Representation in Science and Technology, 
Art, and Literature, red. Bruce Clarke och Linda Dalrymple Henderson (Stanford, Calif.: 
Stanford University Press, 2002), 31; Poster, The Mode of Information, 26. Clarke skriver 
om information som en energi som inte kan konserveras eller bevaras. Problemet ligger 
i att betrakta information som en ekonomisk entitet som inte konsumeras i överförandet 
mellan olika medier eller ”konsumenter”. Olika användare kan samtidigt hämta in samma 
information från en databas utan att informationen förbrukas. 
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Scientistiska artikulationer:
modell, diagram, karta 

I det här kapitlet behandlas tre visualiseringstyper, eller bildkategorier, 
som scientistiska artikulationer. I avhandlingen tolkas dessa artikulationers 
framträdande i konstverk tillkomna kring 1970 som signifikanta för en kart-
läggningsimpuls vid denna tid. Dessa artikulationer markerar hur visuella 
uttryck ur en generellt vetenskaplig diskurs blir scientistisk inom konstnärligt 
användande och tolkning. I avhandlingen kan artikulationer framträda både 
som visuell och som språklig utsaga. Modell, diagram och karta framträder i 
texter som definierar dessa bildtypers egenskaper, eller som visuella uttryck 
i konstverk. Alpers uttrycker skillnader mellan kartan respektive landskaps-
målningen i 1600-talets nederländska måleri, den period där hon identifierar 
kartläggningsimpulsen, som: ”Maps give us the measure of a place and the 
relationship between places, quantifiable data, while landscape pictures are 
evocative, and aim rather to give us some quality of a place or of the viewer’s 
sense of it.”272 En framträdande skillnad mellan kartan och landskapsmål-
ningen ligger i bildens funktion som bärare av information. 

I den ideala situation som Shannons och Weavers kommunikationsmo-
dell skildrar är visuella modeller, diagram och kartor bildtyper vars främsta 
funktion är att förmedla ett budskap till en mottagare utan störning. Dessa 
grafer och scheman inom kategorin vetenskapliga bilder har en plats inom 
forskningsfältet visuella kulturstudier.273 Beteckningarna för dessa bildtyper 
varierar. James Elkins skriver att de visuella kännetecknen för kategorin sche-
ma är geometriska former: cirklar, rutnät, tabeller, som varken är skrift eller 
bild.274 Men alla dessa entiteter, som är på en och samma gång bilder och 
begrepp och befinner sig mitt emellan bild- och skriftspråk, är svårfångade. 

En sammanfattande utgångspunkt för utsagor om diagrammens, kar-
tornas och modellernas särskilda egenskaper återfinns i Nelson Goodmans 
Languages of Art (1968). I Goodmans framställning ser dessa tre represen-
tationskategorier, eller symbolscheman, ut att vara bilder, men avviker ge-

272. Alpers, The Art of Describing, 124.
273. James Elkins, ”Art History and Images That Are Not Art”, The Art Bulletin 77, nr 

4 (1 december 1995), 553. 
274. James Elkins, The Domain of Images (Ithaca: Cornell University Press, 1999), 

213–214.
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nom sitt representationssätt, från grafiska och konstnärliga bilder.275 Hos 
Goodman handlar representation enbart om denotation, en form av ren och 
direkt förbindelse mellan tecken och referent. Goodman skiljer på digitala 
och analoga denotationsformer, vilka inte ska förstås utifrån sina vardagliga 
betydelser, utan handlar om symbolschemats täthet. Digitala denotations-
former är också noterbara, i förenklade termer kopierbara, då det råder en-
tydighet och åtskillnad mellan dess karaktärer, medan det i analoga sym-
bolscheman råder en glidande skala med ett oändligt antal punkter.276 Det 
som utmärker modeller och diagram är deras kombination av digital och 
analog denotation. Diagrammet är ett illustrativt exempel på ett symbol-
schema som enligt Goodman är både analogt och digitalt. Ett linjediagram 
kan i fråga om enskilda punkter vara ett digitalt symbolschema.277 Det som 
skiljer de flesta konstbilder från andra visuella framställningar är tätheten 
och mångtydigheten. Ett skrivet ord består av enskilda karaktärer som kan 
kopieras utan att någon information går förlorad, men en konstbild utgör 
generellt en odelbar helhet.278 I Goodmans framställning är modellen i sin 
tur en än mer komplex kategori. Modellen kan beteckna ett ideal, en mall, 
en prototyp, ett särskilt fint exemplar eller en förebild för en kategori saker. 
Modeller är enligt Goodman precis som diagram digitala, analoga eller både 
och.279 Goodmans Languages of Art utgör en utsaga om hur olika bildtyper 
representerar. Gränsfall mellan denotation eller mångtydig representation 
kännetecknar hur kartan förhåller sig till en yttre verklighet. Kombinationer 
av representationsformer bildar ett orent eller ambivalent symbolsystem, 
vilket är paradoxalt när föreställningar om ren information samtidigt fram-
träder i konstens sfär omkring 1970. 

En historisk kontextualisering för hur kategorierna modeller, diagram 
och kartor som vetenskapliga visualiseringar framträder finns i Dastons och 
Galisons Objectivity (2007). Här framställs ett vetenskapligt bildideal baserat 
på visuellt urval. Den professionella bedömningen och urvalet av bildinfor-
mation kunde ske i samarbeten mellan vetenskaplig expertis och den som 
framställde bilden, där den förstnämnda intog en ledande roll i att värdera 

275. Nelson Goodman, Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols 
(Indiana polis: Hackett Publishing, 1967; 1976), 170–171.

276. Ibid., 160; Mitchell, Iconology, 67.
277. Goodman, Languages of Art, 170–171.
278. Ibid., 228–229.
279. Ibid., 171–173.
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vilken information som skulle lyftas fram.280 Inom den professionella bedöm-
ningens visuella ordning finns uppenbara maktperspektiv, där beslutsvägarna 
inte alltid är transparenta, där de som beslutar är individer som redan besitter 
kunskap, information och auktoritet. Det är också här som kritiska perspektiv 
kan vara verksamma med frågor om exempelvis vem som bestämmer detal-
jeringsnivån. 

Shannons och Weavers kommunikationsmodell kan snarast ses inom 
ramen för det som Daston och Galison formulerar som strukturell objek-
tivitet, inom den professionella bedömningens paradigm. Den strukturella 
objektiviteten kännetecknas av en nära nog ikonoklastisk rädsla för bilder i 
vetenskapliga sammanhang. Bilder betraktades med misstänksamhet som 
vilseledande för den rena tanken.281 Denna visuella knapphet kan också sät-
tas i samband med den så kallade språkliga vändningen inom filosofi och de 
humanistiska vetenskaperna. Artikulationerna modell, diagram och karta i 
detta kapitel befinner sig tidsmässigt mitt i detta lingvistiska, textcentrerade 
paradigm. Formuleringen av kartläggningsimpulsen kring 1970 är ett sätt att 
nyansera tolkningar av den språkliga vändningen. Ändå kan denna kartlägg-
ningsimpuls inte förstås utan det enorma inflytande som strukturalistiska 
strömningar fick på en lång rad områden under 1960-talet. Strukturer var ett 
av 1960-talets modeord, betecknande allt från massmediernas utbyggnad 
och konsumtionskulturen till sätt att betrakta det mänskliga medvetandet. 
Strukturalismen blev en del i en ny filosofisk vändning, vilken sammanföll 
med en kraftig teknologisk expansion i västvärlden.282 

I samband med studentrevolterna 1968 spreds det anonyma slag ordet 
”Les structures ne descendent pas dans la rue” (”strukturerna tar inte gatan 
i besittning”) som kritik mot tandlösa strukturalistiska teorier utan kontakt 
med verklighetens barrikader.283 Strukturalismen kunde kritiseras för sin 
opersonlighet. Fredric Jameson beskriver kännetecknande drag för struk-
turalismens knapphändighet i den visuella sfären: ”Hence their passion for 
mathematical formalizations, for graphs and visual schemata – so many 
Struc turalist hieroglyphs designed to signify some ultimate object-language 

280. Daston och Galison, Objectivity, 325.
281. Ibid., 253–256.
282. Jameson, ”Periodizing the 60s”, 190–191.
283. François Dosse, History of Structuralism Vol 2: The Sign Sets, 1967–Present (Min-

neapolis: University of Minnesota Press, 1992; 1997), 115–116; Meltzer, Systems We Have 
Loved, 61. 
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forever out of reach of the language of the commentary, and which is none 
other than Language itself.”284 Strukturalismens scientism resulterar i ett 
minimum av bilder. Grafer och visuella scheman ses som en typ av hiero-
glyfer vilka präglas av slutenhet och försvårar möjligheten att kritisera och 
kommentera. Trots att språket är prioriterat i ett strukturalistiskt paradigm 
existerar visuella modeller, diagram och kartor både som visuella uttryck och 
som mentala, teoretiska bilder. Men dessa kan, som i Goodmans framställ-
ning, karakteriseras som blandformer mellan text och bild, just i enlighet med 
Shannons och Weavers kommunikations modell. 

Strukturalistisk teori och fransk 1900-talsfilosofi i Ferdinand de Saus-
sures efterföljd är fulla av begrepp och metaforer knutna till det visuella, trots 
att visualiteten intar en underordnad roll jämfört med texten i dessa teori-
byggen.285 Ett sådant exempel är att en strukturalistisk språkmodell brukar 
beskrivas som ett nät av binära relationer.286 Språket som nät är en effektiv 
modell som tydligt illustrerar en huvudprincip i de Saussures teori. Kurt 
Aspelin skriver målande om ”Althusserskolans vetenskapsteoretiska appara-
tur” och om dess terminologi som ”besynnerliga, ohanterliga jätteklossar”.287 
Louis Althussers läror har också beskrivits som ett rutnät: ”the Althusserian 
grid”.288 Även Foucaults samhällsteorier, vilka egentligen inte brukar kate-
goriseras som strukturalistiska, har liknats vid ett galler.289 Strukturer enligt 
strukturalistisk och poststrukturalistisk teoribildning syns inte, saknar ma-
teria eller essens och kan inte sägas existera oberoende av en tolkare. Det 
enda som går att observera är tecken på och resultatet av dessa strukturer.290 

284. Fredric Jameson, The Prison-House of Language: A Critical Account of Structura-
lism and Russian Formalism (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1972; 1974), 209. 

285. Jay, Downcast Eyes; Janet Wolff, The Aesthetics of Uncertainty (New York: Co-
lumbia University Press, 2008), 121–123. Wolff ser paralleller mellan imagistiskt tänk-
ande och sociologers användande av bilder och bildspråk i sina beskrivningar av samhället 
vid 1900-talets första hälft, med exempel som Georg Simmel, Walter Benjamin, Siegfried 
 Kracauer och Ernst Bloch. 
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Fahlströms World Map och det diagrammatiska

Öyvind Fahlströms World Map (1972) är en myllrande bild, utan egentligt 
centrum, som en mönstertapet tecknad i den serietidningsliknande stil som 
Fahlström använde sig av i ett flertal verk. (Se bild 5, s. IV–V.) Titeln ger en 
ledtråd om hur de olika formationerna av organiska indelningar och rutor 
kan läsas som en världskarta, även om världsdelarna, omgivna av smala rem-
sor av hav, inte har de konturer som vi är vana vid från Mercator-projektionen 
av världen. Med ledning av titeln går det ändå att urskilja olika världsdelar 
och länder i virrvarret: centralt i bilden (som ett ilsket rött moln) finns till 
exempel nationsnamnet ”CUBA”. När blicken rör sig uppåt, norrut, tyder 
en minimal rubrik på att vi har hamnat i Nordamerika och USA. Men den 
centrala världsdelsformationen verkar representera Sydamerika. Nationerna 
som syns saknar inbördes ordning: Colombia, Venezuela, Costa Rica, Brasi-
lien, Ecuador, Panama och Chile. Till vänster, eller väster om en vattenremsa, 
syns länder i Sydostasien: Japan, Taiwan, Filippinerna, Indonesien, Korea och 
Kina. Till höger, eller österut från det antydda Nord- och Sydamerika, syns 
konturerna av Europa och Afrika, där Sverige har fått störst utrymme, vilket 
man kan se på tre små svenska flaggor längst upp i bilden, liksom en text om 
instruktioner för svenska diplomatfruar. Sverige tränger nästan ut Spanien, 
Italien och Nordirland, medan Sovjetunionen har fått oproportionerligt liten 
plats och gränsar till Vietnam och Kambodja. Indokina och frågor som rör 
Vietnamkriget verkar sträcka sig utmed hela högra kortsidan av bilden. 

Det är inte denna världskartas eventuella likheter med den vanliga världs-
kartan som ska undersökas, även om det verkar vara så att olika länder växer 
i storlek då de blivit oroshärdar och därmed innehållsligt täta. World Map 
är en världskarta vars utseende inte styrs av den kända världens geografiska 
begränsningar utan tycks åskådliggöra ett lager av information. Komplexa 
och invecklade relationer och sammanhang framträder mellan de storheter 
som benämns nationer, ekonomi, världshandel, flöden och aktörer. Kartan 
visar hur gränser mellan nationer och gemenskaper i världens upprätthålls 
med byråkratiska medel, med våld och med stridsmedel. Kartan framstår 
som ett försök att förstå världen, en fråga som Fahlström ställer sig i ”Ta vara 
på världen” (1966): ”Jag beklagar min oförmåga att komma underfund med 
vad som händer. Att få reda på vad liv, världen är, i propagandans, kommuni-
kationernas, språkets, tidens sammelsurium.”291 

291. Öyvind Fahlström, ”Ta vara på världen”, i Öyvind Fahlström, red. Björn Spring-
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World Map kan ses som en tolkning av en karta som istället för territo-
riets fysiska utseende representerar information. Tematiska eller statistiska 
kartor är kartor där social, ekonomisk och demografisk information visas 
med en geografisk karta som underlag.292 Tematiska data läggs som ett lager 
ovanpå bilden av territoriet. Den fysiska geografin handlar om territoriets 
fysiska egenskaper: kustlinjer, städers placering, befintliga vägar och även 
administrativa gränser.293 Endast utifrån den geografiska kartbilden kan det 
vara svårt för en betraktare att dra några slutsatser om sociala och mänskli-
ga förhållanden. En vanlig stadskarta visar exempelvis inte byggnadstyper 
 eller befolkningstäthet. Den kan visa förekomsten av grönområden, centrum 
 eller periferi, allt sådant som ger betraktaren av kartan mer information om 
stadens innevånare. Det kan vara svårt att sätta en absolut gräns mellan ”na-
turliga” och ”kulturella” geografiska element. Även sådant som kustlinjer, 
 vegetation och topografi har i många fall påverkats av människan, liksom 
mer självklart städers placering och politiska och administrativa indel ningar 
som landskaps-, nations- och kommungränser. Kartläggning av industri, 
födelse- och dödstal och exempelvis religiös tillhörighet hör till kategorin 
tematisk karta. 

Fahlströms karta ger uttryck för den lika omöjliga som utopiska tanken 
att kunna ha all information om världen vid en viss given tidpunkt.294 I ”2070. 
Anteckningar för en utopikonferens” skriver Fahlström om en sådan framtid: 
”Genom telekommunikation och databehandling skapas möjlighet att delta 
i (1) information om (2) diskussioner kring och (3) fattande av beslut på 
alla nivåer.”295 

Diagrammet och de diagrammatiska former som framträder i bilden ut-
gör även en typ av åskådliggörande av information, den information som vid 
ett givet ögonblick är tillgängligt om världen. Hur ser en diagrammatisk form 

feldt (Stockholm: Moderna museet, 1966; 1979), 51.
292. Edward R. Tufte, Envisioning Information (Cheshire: Graphics Press, 1991), 

40–41; Lars Harrie, red., Geografisk informationsbehandling: teori, metoder och tillämpningar 
(Lund: Studentlitteratur, 2012), 262.

293. Black, Maps and Politics, 59–61.
294. Öyvind Fahlström: Öyvind Fahlström: Another Space for Painting, red. Jean-

François Chevrier MACBA, Barcelona 2000, 258. Fahlström har själv beskrivit World Map 
som en historisk världskarta av medeltida typ, cirka 1970, där ländernas former represen-
teras av data.

295. Öyvind Fahlström, ”2070. Anteckningar för en utopikonferens”, i Öyvind 
Fahlström, red. Björn Springfeldt (Stockholm: Moderna Museet, 1969; 1979), 73.
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ut? Diagrammatiska former kan kännas igen som grafiska bilder som repre-
senterar storheter. Det finns några former som är återkommande: staplar, 
cirklar och kombinationer av text och bild. Bert S. Hall skriver: ”Diagrams are 
usually simplified figures, caricatures in a way, intended to convey essential 
meanings. Diagrams by their very nature do not pretend to be naturalistic; 
they seek to represent whatever their author regards as the salient features of 
the subject.”296 Men om diagrammet ska ses som artikulation, och inte bara 
som visuellt tecken, krävs också en politisk överlagring, utan vilken diagram-
met är en visuell modell. 

Till vänster i World Map framträder USA under en knappt synlig rubrik. 
Till höger, eller öster om ett smalt sund ligger Sverige och på andra sidan, 
västerut, syns Japan. Till och från Japan löper tjocka pilar som åskådliggör 
import och export av varor och pengar. Vietnamkriget var högaktuellt när 
World Map skapades 1972 och det märks i dess innehåll. Av de otaliga kon-
fliktområden och orättvisor som verket skildrar världen över dominerar det 
utrymme som Sydvietnam och Nordvietnam har fått: det upptar hela bildens 
vänstra del. I centrum av bilden diskuteras USA:s inrikespolitik. USA:s eko-
nomi representeras som en rund och glad gris i hög hatt år 1961, men som 
en avmagrad gris med militärhjälm på huvudet under mörka moln och fal-
lande regn år 1971. Ridandes baklänges på den magra grisen sitter president 
Nixon, en tydlig karikatyr med de buskiga ögonbrynen och den stora näsan. 
Han gör V-tecknet med ena handen och håller i en flagga med den andra. På 
flaggan står det: ”President’s new economic policy”. Denna nya ekonomiska 
policy åskådliggörs på flera olika sätt i fälten runt omkring. Bland annat syns 
”Defence budget” som en roffande arm som sträcker sig ut från försvarshög-
kvarteret Pentagons sexkantiga byggnad. ”106 billion $=64% of nat budget” 
gör försvarsbudgeten anspråk på i bilden. 

Under rubriken ”S.Vietnam” på bildens vänstra fjärdedel åskådliggörs 
mängden bomber som USA fällt under andra världskriget, Koreakriget och 
ditintills under Vietnamkriget. Det senare står också för den överlägset  stör sta 
mängden med 5,9 miljoner ton. Alltihop visas statistiskt med hjälp av tre 
bombsilhuetter i olika storlekar. Krigets avskyvärda teknologier visas längs 
den högra kortsidan: minor, napalmbomber, fosforbomber, sensorbombning 
och ”smart bombs”. Längst ned i bildens högra hörn finns återigen exempel på 

296. Bert S. Hall, ”The Didactic and the Elegant”, i Picturing Knowledge: Historical 
and Philosophical Problems Concerning the Use of Art in Science, red. Brian Scott Baigrie 
(Toronto: University of Toronto Press, 1996), 9.
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ett bildspråk som känns igen från Shannons och Weavers kommunikations-
modell, nämligen pilar som är visuella bärare av informationsflöden. I denna 
del av bilden åskådliggör Fahlström hur kriget ödelägger Indokinas ekonomi 
och hur kriget tvingar fram en kraftig urbanisering. Städerna karikeras som 
en bläckfisk med långa tentakler som rycker upp en trädstam med rötterna. 
Pilarna som åskådliggör människors flyktingströmmar och inflyttning till 
städerna har till skillnad från kommunikationsmodellens raka och framåt-
syftande pilar ingen ordning. De bildar förvirrade härvor av böjda pilar i olika 
riktningar. Företagen gör däremot stora vinster på infrastruktur i krigets spår, 
vilket illustreras av går en bred pil med ett dollartecken i mitten. 

Artikulationerna modell, diagram och karta har olika funktioner, som 
bildtyper och som teoretiska begrepp. Bruno Latour summerar de generella 
fördelar som inskriptioner på papper ger en vetenskaplig studie jämfört med 
studiet av levande preparat. Visuella modeller, diagram och kartor ger möjlig-
het att flytta, sprida, lagra och arkivera bilder på papper. En av den plana ytans 
största förtjänster har att göra med dess retoriskt övertygande poten tial: bild-
en framstår som överskådlig, klar och tydlig.297 Fahlströms World Map gör 
just detta: bildytan är fylld av information om maktrelationerna i världen vid 
en given tidpunkt. Begreppet diagram fångar dessutom den  representerande 
linjens förmåga att visa och avslöja maktförhållanden, att vara ett direkt av-
tryck – en inskription – av faktiska förhållanden. 

Hos Goodman är diagrammet en representationsform som ligger nära 
modellen. Diagrammet kan se ut som en grafisk bild och har därmed en täthet 
och en mångtydighet i sitt uttryck, samtidigt som vissa punkter i diagrammet, 
enligt Goodman, kan denotera värden och storleksförhållanden.298 Ordets 
diagrams etymologiska betydelse kan härledas från grekiskans och latinets 
diagramma: dia-graphein: att skriva in, relaterat till äldre ordstammar för att 
rista, gravera, hugga in, och gramme: en linje. Kortfattat betecknar diagram en 
inskription som görs i syfte att skapa tecken eller bild, eller tecken och bild.299 

Begreppet inskription används av Latour om utskrifter och registratur från 

297. Latour, ”Drawing Things Together”, 44–46.
298. Goodman, Languages of Art, 170–173.
299. Noëlle Batt, ”L’expérience diagrammatique: un nouveau régime de pensée”, Pen-

ser par la diagramme – de Gilles Deleuze à Gilles Châtelet, Théorie Littérature Epistémologie, 
nr 22 (november 2004), 6; Christoph Lüthy och Alexis Smets, ”Words, Lines, Diagrams, 
Images: Towards a History of Scientific Imagery”, Early Science and Medicine 14, nr 1 (1 
april 2009), 409. 



88 KONST OCH KARTLÄGGNING KRING 1970

laboratorieutrustning och apparater som registrerar exempelvis ljud, spän-
ning och strålning, allt som i något skede kan presenteras på papper.300 Linjen 
i ett diagram är således ett direkt avtryck av processer och uträkningar. Vid 
tiden för kartläggningsimpulsen kring 1970 fanns en stark tilltro till datorer-
nas förmåga att förändra det visuella landskapet, i synnerhet på området för 
vetenskapliga visualiseringar. Som McLuhan uttrycker det i Media: ”Data-
maskinerna är styva på kurvor och konturer men svaga på siffror. Det är helt 
enkelt så att den elektroniska tidsåldern, på gott eller ont, återförenar talen 
med de visuella och auditiva förnimmelserna.”301 Registrerade data, som i 
sin omfattning och komplexitet vore svåra för en lekman att överblicka, kom 
att närmare kopplas till klargörande visualiseringar. McLuhan-citatet ger en 
föraning om en framtid där text inte är den prioriterade representationsfor-
men, som under den språkliga vändningens kulmen, utan att lingvistiska och 
matematiska tecken kan komma att överföras till bild, det vill säga visualiseras. 

Närheten till maktutövning finns även i begreppet diagram, som i De-
leuzes läsning av Foucault får en stark koppling till olika disciplinerande 
funktioner och förtryck. Övervakningen, Foucaults panoptism, blir till ett 
diagram, ”en abstrakt maskin”, som binder samman fysiska förhållanden 
med maktens diskurser.302 Deleuze beskriver diagrammet som ”[…] fram-
ställningen av de kraftrelationer som utgör makten […]. Diagrammet, eller 
den abstrakta maskinen är kartan över kraftrelationerna, en densitets- eller 
intensitetskarta, som arbetar med primära och icke lokaliserbara bind ningar 
som i varje ögonblick passerar genom varje punkt […]”303 Diagrammet 
sammanfaller med den geografiska kartans koppling till makt och auktoritet. 
Fahlströms World Map är diagrammatisk i det avseendet att den är ett expe-
riment med att åskådliggöra all tillgänglig information om den ekonomiska 
och politiska makten på en och samma bild.

300. Latour, ”Drawing Things Together”, 22. 
301. McLuhan, Media, 130.
302. Deleuze, Foucault, 68–69; Batt, ”L’expérience diagrammatique”, 9. 
303. Deleuze, Foucault, 71.



892. MELLAN VETENSKAP OCH KONST: INFORMATION VISUALISERAD

Sten Eklunds målningar på glas:
utställningen Bilder 1968

Vid årsskiftet 1968–1969 ställdes Sten Eklunds Bilder ut på Galerie Aro-
nowitsch i Stockholm. (Se bild 3 och 4, s. III.) Till utställningen hörde en typ 
av katalogkort bestående av en serie vykortsstora, grafiska konturteckningar, 
tryckta i brunt, av var och en av de utställda målningarna (totalt 31 kort). 
Kortserien inleds med ett citat ur Wittgensteins Tractatus Logico-Philoso-
phicus samt en kort text av Eklund. Varje målning har en ”ritning”, det är 
alltså dessa som är tryckta på korten.304 Själva målningarna på glas har ett 
konsekvent utseende. Glasets yta tjänar som fönsterglas för att ge inblickar i 
en maskin liknande värld. Men ytan möjliggör också speglingar och förskjut-
ningar. Där innanför syns geometriska former i klara färger, ett metalliskt 
skimmer och skarpa konturer. Vissa bildelement kan ses som byggnader, 
monument, maskiner och farkoster. Strukturerna är upptecknade i märkliga 
vinklar som om de inte var anpassade efter mänskliga proportioner. Världen 
innanför glaset är kliniskt befriad från spår av levande varelser, och det ano-
nyma och opersonliga tilltalet tycks nästan övertydligt. 

Inte bara glaset som material utan också formerna, som till utseendet 
påminner om tekniska ritningar, ger associationer till Marcel Duchamps Det 
stora glaset.305 Linda Dalrymple Henderson skriver om den kvasivetenskapli-
ga sekelskiftesdiskurs som Duchamp gjorde till sin egen, i sitt narrativ om de 
egna verken, som att ”brudens sfär”, det vill säga glasets övre halva skulle vara 
en tredimensionell projektion av ”den fjärde dimensionen”. Enligt Duchamp 
var glaset ett tredimensionellt, riktningsfritt medium som varken hade fram-
sida, baksida, under- eller översida.306 Glaset är betydelsebärande i Eklunds 
målningar, eftersom det är ett tekniskt medium som fångar sådana processer 
som annars skulle vara oförnimbara för människans sinnen. Händelser har 
långsamt fångats och registrerats i glaset, på ett liknande sätt som ett foto-

304. Sten Eklund, Sten Eklund: Bilder, Katalog nr 24 (Stockholm: Galerie Arono-
witsch, 1968). Eklund ställde ut glasmålningar på Galleri Löwendahl i Uppsala, Galerie 
Belle i Västerås och Galerie Æ i Göteborg 1968–1969. 

305. Christian Chambert, ”Sten Eklund”, Paletten, 1984, 33. Chambert skriver om 
Eklunds fascination för Duchamp och pekar ut Ulf Linde, som var professor vid Kungl. 
Konsthögskolan då Eklund studerade där, som en introduktör. 

306. Linda Dalrymple Henderson, Duchamp in Context: Science and Technology in the 
Large Glass and Related Works (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998), 81.
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grafi är ett avtryck i ljuskänsligt material.307 Om den fjärde dimensionen för 
Duchamp var ett sätt att hantera sin tids osynliga fenomen som magnetism, 
elektricitet och radioaktivitet kan Eklunds glasmålningar tolkas som en vilja 
att hantera de vid 1960-talets slut nya osynligheter som hade med kommu-
nikationsteknik att göra.308 En sådan är datorkommunikationen, de i princip 
osynliga nätverken för okroppslig, anonym överföring som potentiellt kunde 
sammanbinda hela jordklotet i ett rutnät. Både i förordet i publikationen 
till Information och av McLuhan beskrivs det i positiva termer, något som 
kan bidra till världsomspännande solidaritet.309 En viss ambivalens till vad 
kommunikationsnätverken kan förmedla finns närvarande i Eklunds glasmål-
ningar. Samtidigt behandlar de kommunikationens absoluta grundstenar: 
vad som konstituerar ett språk och hur detta språk skulle kunna representeras. 

En startpunkt för detta språkintresse var för Eklund Ludwig Wittgensteins 
Tractatus Logico-Philosophicus. Många av glasmålningarnas titlar refererar till 
Wittgenstein, exempelvis Ws landskap och In i Ws landskap. I flera av titlarna 
förekommer ”W”, vilket enligt Eklund står för Wittgenstein.310 Men här finns 
även titlar som för tankarna till maskiner, kommunikation och processer: 
Front, Reningsverk, Kommunikator och Plattform. Exemplen på intresset för 
den tidige Wittgensteins filosofi i konstvärlden vid 1960-talets slut är flera. I 
förordet till publikationen till utställningen Information omnämns ett antal 
namn på män som influerat det intellektuella klimatet 1968, och där sam-
sas Wittgenstein med Buckminster Fuller, The Beatles, Marshall McLuhan, 
 Claude Lévi-Strauss, Herbert Marcuse och John Cage.311 

Såväl konstnärer som poeter och författare inspirerades av Wittgensteins 
Tractatus under det sena 1960-talet. Marjorie Perloff placerar in Wittgenste-

307. Thierry de Duve, Kant After Duchamp (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998), 
403; Marcel Duchamp, The Essential Writings, red. Michel Sanouillet och Elmer Peterson 
(London: Thames & Hudson, 1975), 26. de Duve skriver om glaset som ett medium som 
förhindrar möten. I sina anteckningar samlade i Den gröna boxen, beskriver Duchamp en 
målning på glas som ”a delay in glass”, en fördröjning i glas. 

308. Henderson, Duchamp in Context, xix.
309. McShine, Information, 138–139; Lee, Chronophobia, 9. Lee skriver om 

1960- talets kluvna förhållande till teknologi, från ”an unbridled love of technology – we 
could call it an erotics of technology […]” till kritik och oro. 

310. Chambert, ”Sten Eklund”, 33. Eklund citeras av Chambert: ”vill påpeka samti-
digt att ’Ws landskap’ är min absolut viktigaste bild”. 

311. McShine, Information, 139–140.
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in i 1900-talsavantgardets landskap.312 Språket i Tractatus är fullt av visuella 
metaforer som kan tolkas i relation till bildkonst och poesi. Detta illustreras 
i Terry Eagletons uttalande om att Tractatus ”[…] may have the shimmering 
purity of an Imagist poem or Suprematist canvas […]”.313 Ord som bild och 
värld används i Wittgensteins Tractatus och kan tolkas både bokstavligt och 
visuellt. von Wright skriver: ”’Tractatus’ är också till formen ett högst ovanligt 
arbete. Det är uppbyggt av aforismlika satser i en hierarkisk ordning. Många 
av satserna ha en stark skönhetsverkan.”314 Det fanns ett intresse för Wittgen-
steins filosofi såväl inom 68-rörelsen som i 1960-talets konceptkonst: ”Not 
Marx or Wittgenstein, but Marx and Wittgenstein.”315 Wittgensteins Tractatus 
hade också stor aktualitet i 1960-talets svenska avantgardistiska litteratur.316 

I glasmålningarna där Wittgensteins Tractatus tolkas behandlar Eklund 
förhållandet mellan bild, ord och verklighet. Ett återkommande bildelement 
i Eklunds målningar på glas är en rutad platta som ser ut att sväva fritt i mitten 
av bilden, exempelvis i Plattformen, Ws landskap och In i Ws landskap. Plattans 
form kan tolkas i relation till von Wrights tillgängliggörande tolkningar av 
Tractatus i Logik, filosofi och språk, en text som Eklund säger sig ha använt sig 
av.317 Här förklaras Wittgensteins begrepp som sakläge, ting och bild med 
ett språk som i sig använder sig av bildliga metaforer. von Wright skriver: 
”Tingen äro liksom brickor, av vilka olika figurer kunna byggas.”318 

Världen i Eklunds glasmålningar och de element och kroppar som befol-
kar den kan ses som ett fält av möjliga kombinationer och konfigurationer. 
I von Wrights citat ovan framträder ett fixerat antal ting som kan ingå i ett 

312. Perloff, Wittgenstein’s Ladder, 14; Drucker, ”The Crux of Conceptualism”, 257. 
Drucker skriver att konceptkonstnären Joseph Kosuth var influerad av Wittgenstein och 
analytiska filosofer på 1960-talet. Den analytiska filosofin representerade enligt Drucker 
försök att med ett klart och tydligt, logiskt språk övervinna det subjektiva och mångtydiga 
i det mänskliga vetandet.

313. Perloff, Wittgenstein’s Ladder, 66. Citat från Terry Eagletons Wittgenstein: The 
Terry Eagleton Script, 1993. 

314. Georg Henrik von Wright, Logik, filosofi och språk: Strömningar och gestalter i 
modern filosofi (Stockholm: Aldus/Bonnier, 1965), 128.

315. Michael Corris, red., Conceptual Art: Theory, Myth, and Practice (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2004), 2–4.

316. Agrell, Romanen som forskningsresa, 72–75; Ingvarsson, En besynnerlig gemenskap, 
199.

317. Sten Eklund. Intervju av Karolina Uggla, 24 juli 2009. Transkript i författarens 
ägo.

318. von Wright, Logik, filosofi och språk, 131. 
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oändligt antal olika kombinationer med varandra. Eklunds tolkning kan ses 
som ett faktiskt försök att utreda och förstå representationens problem, inte 
enbart illustrera den. En visualisering har potentiellt förmågan att visa och 
klargöra det som inte kan sägas, och den kan också vara en arbetsmodell som 
utvecklar tanken. Här kan Eklunds målningar på glas ses som en tolkning som 
använder Wittgensteins bildbegrepp, genom von Wright, som hävstång i ett 
försök att ta sig an avbildningens problem. 

När Wittgenstein använder begreppet bild i Tractatus bör detta inte tolkas 
som fysiska målningar eller fotografier, utan som ett begrepp för att förstå 
hur världen kan beskrivas genom olika typer av språk. Enligt Mitchell strä-
var Wittgenstein efter att samla såväl mentala som fysiska bilder i samma 
begreppskategori. Mentala bilder är hos Wittgenstein inte metafysiska eller 
mystiska entiteter som endast existerar i någons medvetande. De ska uppfat-
tas som lika verkliga som fysiska bilder, såsom färg på duk eller grafiskt tryck 

Sten Eklund: Plattformsfunktion. Ritning 1968. Ur katalogen Sten Eklund. Bilder,  Galerie 
Aronowitsch, Stockholm 1968. Foto: författaren.
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på papper. Alla bilder ses som ”funktionella symboler” som delar samma ”lo-
giska rum”.319 Mitchell beskriver Wittgensteins syn på bilden i språket som ett 
slags notation. Likheter mellan språk, ljud och bild benämner Wittgenstein 
som hieroglyfskrift, tecken där det finns strukturella likheter mellan språk 
eller ljud och bild: i en grammofonskivas spår, i notskrift och i ljudvågor.320 
Wittgenstein skriver att förhållandet mellan språket och världen kan liknas 
vid den relation av strukturell likhet som han ser mellan de ovanstående: 
”[…] alla står de till varandra i samma avbildande interna relation som rå-
der mellan språket och världen.”321 Bilden – det logiska rummet – fungerar 
i Wittgensteins Tractatus som en mall för hur språket och världen förhåller 
sig till varandra, hur överföringsformer dem emellan kan se ut. De strukture-
rade, logiska rummen – bilderna – i Wittgensteins framställning kan ses som 
rumsligheter där förbindelser mellan bild och verklighet utforskas. 

I Tractatus kommer Wittgensteins fascination för diagrammet som form 
till uttryck. Wolfram Pichler skriver hur diagrammet representerar objekt 
genom relationer mellan punkter istället som i vardagsspråket, relationer 
mellan tecken.322 Eklunds målningar på glas kan tolkas som en kritik av de 
mångtydigheter och missförstånd språket ger upphov till. Eklund uttryckte 
senare funderingar om vad som kan uttryckas med hjälp av språket, och om 
det finns en kommunikationens gräns: ”Långa tider ägnade jag språket. Kort 
och gott inbillade jag mig att allt kunde levandegöras i ett klart och tydligt 
språk. Jag vet numera bättre […]”.323 Detta framstår som ett lakoniskt och 
pessimistiskt konstaterande om språkets otillräcklighet. Eklunds målningar 
på glas under rubriken Bilder kan ses som en tolkning av vad som skulle 
hända om Wittgensteins logiska rum överfördes till visuell form. Dessa mål-
ningar visar hur de kan hänföras till det avbildade, det vill säga utvalda citat 
ur Wittgensteins Tractatus. Bilderna står i relation till dessa meningar som 
ett avtryck, som spåret i grammofonskivan, som ljudvågor som fortplantas 
i luften. Glaset är i relation till Duchamps användning ett passande material 
för att uttryckligen göra avtryck av en annan dimension. I Duchamps fall den 

319. Mitchell, Iconology, 14–19.
320. Ibid., 20–21; Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, övers. Anders 

Wedberg (Stockholm: Thales, 1921; 2005), 56–57. 
321. Wittgenstein, Tractatus, 57.
322. Pichler, ”Configurations of the Image”, 242.
323. Sten Eklund, Sten Eklund: 7–29 april 1984, Norrköpings konstmuseum, red. Folke 

Lalander (Norrköping: Norrköpings konstmuseum, 1984).



 Sten Eklund: Platt-
formen. Ritning 1968. 
Foto: författaren.

 Sten Eklund: Platt-
formen i Ws landskap. 
Ritning 1968. Foto: 
författaren. 

 Sten Eklund: Ws 
landskap. Ritning 1967. 
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kvasivetenskapliga fantasin om den fjärde dimensionen, i Eklunds fall bilden 
som modell av verkligheten. 

I kortkatalogen till Bilder citerar Eklund tre satser ur Wittgensteins Trac-
tatus, om hur bilden är förbunden med verkligheten.324 Ws landskap kan 
användas som ingång till tolkning av glasmålningarna och deras ”ritningar”. 
Bildytan i Ws landskap är uppdelad i två fält, avskilda av en något välvd linje, 
som ett membran. Det undre fältet ser ut att bäras upp av ett skelett av tunna 
böjda linjer. Ws landskap visar liksom en sektionsritning det tunna skiktet 
mellan två fält, eller världar. Det blir då möjligt att se In i Ws landskap som 
en sprängskiss av det som i Ws landskap är sett i genomskärning. Här syns 
skiktet ”Ws landskap” som en svävande platta och de slingrande tentaklerna 
som syns inunder kan liknas vid ”[de] känselspröt, varmed bilden berör verk-
ligheten”.325 Den undre plattan har i en annan av bilderna fått namnet Magnet-
plattan, den som ”ligger an mot verkligheten”, försedd med känselspröt. Den 
svävande, rutade plattan återkommer i flera av bilderna: Plattformen och Platt-
formen i Ws landskap, där den ligger som en tredimensionell skiva, det enda 
bildobjektet i perspektiv mot en annars alldeles platt bakgrund. 

Ws landskap kan ses som en bild av förhållandet mellan den värld som 
skildras i glaset och betraktarens verklighet. Även om den är samtidig, är 
den av högre och renare karaktär. Det som avbildas i Eklunds glasmålningar 
är relationen mellan tinget i verkligheten och bilden: de ”tillordningar och 
känselspröt varmed bilden berör verkligheten”. Glasmålningen är ett område 
som utreder och undersöker vari relationen mellan det representerade och 
det representerande består. I serien målningar går det att finna maskinliknan-
de kroppar som överföringsmaskiner, eller -kärl av olika slag: färjor, farkoster, 
reningsverk och centraler. En färja är ett kommunikationsmedel mellan två 
punkter. Färjorna är anonyma, generella, men de kan fyllas med innehåll, 
som de vita boxarna i Shannons och Weavers kommunikationsmodell. Båda 
representerar ett förtingligande av kommunikationsprocesser. 

Eklunds glasmålningar kan tolkas som skildringar av kommunikation 
mellan människor. Men i ljuset av hur skilda fenomen som Wittgensteins 

324. Wittgenstein, Tractatus, 44; Eklund, Bilder. ”2.1511 Så är bilden förknippad med 
det verkliga; den når fram till det. / 2.1512 Den ligger an mot verkligheten som en mått-
stock. / 2.1515 Dessa tillordningar är liksom bildelementens känselspröt, varmed bilden 
vidrör verkligheten.” I sista meningen finns en diskrepans. I Wedbergs översättning står det 
”vidrör verkligheten”, i katalogen till Eklunds Bilder står det ”berör verkligheten”.  

325. Wittgenstein, Tractatus, 44; Eklund, Bilder.
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 Magnetplattan. Ritning 1968. Foton: författaren.
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Tractatus och Shannons och Weavers kommunikationsmodell uppmärksam-
mas parallellt under det sena 1960-talet är det mer givande att tolka dem 
som visualiseringar av det kitt som binder samman verklighet och bild, alltså 
förutsättningarna för kommunikation på ett teoretiskt plan, ett plan som är 
skapat av människor och mänskligt språk, men dit människor paradoxalt nog 
inte har tillträde. Det är en klinisk värld utan mänsklig inblandning, på samma 
sätt som världen i Eklunds glasmålningar är befriad från allt organiskt. Det 
enda tillträdet för en mänsklig aktör är som betraktare utanför glaset, och 
som spegling i glaset. von Wright skriver: ”I ’Tractatus’ sökte Wittgenstein 
ett svar på frågan: Vad är språk? Hans svar lydde, att språket är en bild av 
verkligheten. Wittgensteins bildteori om språket är ett gott exempel på en 
filosofisk abstraktion.”326 Eklunds glasmålningar behandlar språket som bild, 
tar vid där det som inte kan visas visualiseras. I detta finns ett märkligt och 
utmanande förhållande till den kända satsen i Tractatus: ”4.1212 Det som kan 
visas, kan icke sägas.”327 Gottfried Boehm tolkar denna sats som att sägande 
och att visande inte är varandras motsatser, att visa inte är ett komplement 
eller en illustration till att säga. Däremot är, enligt Boehm, visande och sägan-
de olika saker som inte låter sig beblandas.328 Sägandet anknyter till Austins 
talaktsteori, vars kategorisering av uttalanden som också innebär handling, 
såsom illokutionära talakter, kommer att diskuteras i kapitel 3. 

I Gunnar Olssons Abysmal (2007) får passager ur Wittgensteins Tractatus 
representera idén om ett kartografiskt förnuft och de problem som följer 
på ett sådant. ”Det kartografiska förnuftet” eller det svåröversättliga carto-
graphic reason står för kartans sanningsanspråk.329 Olsson citerar, oberoende, 
nära nog samma passager ur Tractatus som Eklund citerade i samband med 
utställningen Bilder, där ”2.12 Bilden är en modell av verkligheten” har en 
central roll.330 Dessa paragrafer behandlar alla bildens förhållande till verklig-
heten. Enligt Olsson handlar dessa paragrafer om det kartografiska förnuftet: 
representation, skala, projektion, hänvisningar, namngivning och maktens 
legitimering.331 

326. von Wright, Logik, filosofi och språk, 205.
327. Wittgenstein, Tractatus, 64.
328. Boehm, Wie Bilder Sinn erzeugen, 19–20.
329. Olsson, Abysmal, 213.
330. Ibid., 217; Wittgenstein, Tractatus, 43–45. Olsson citerar ett urval paragrafer 

(utan numrering) från 2.1 till 2.221 samt 3 till 3.144, 6.342 och 6.35. 
331. Olsson, Abysmal, 217–218.
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Olsson placerar Wittgensteins bildteori i centrum av sin kritik av det kar-
tografiska förnuftet. I förordet till Tractatus skriver Wittgenstein: ”Vad som 
alls låter sig sägas, kan sägas klart; och vad man icke kan tala om, därom måste 
man tiga.”332 Enligt Olsson handlar Wittgensteins projekt om gränserna för 
vad som kan uttryckas i ord, och gränserna mellan det betecknade och det 
betecknande.333 Även Christine Buci-Glucksmann skriver att Wittgensteins 
bildbegrepp i Tractatus motsäger det kartografiska förnuftet.334 Sten Eklunds 
målningar på glas kan ses som visualiseringar av bildbegreppet i Wittgen-
steins Tractatus och därmed också som en skildring av kartans inbyggda 
problem i förhållandet mellan karta och territorium. 

332. Wittgenstein, Tractatus, 37.
333. Olsson, Abysmal, 220.
334. Buci-Glucksmann, L’œil cartographique de l’art, 23. ”une antinomie de la raison 

cartographique”.
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3. Kartläggningen som 
process

Det här kapitlet utgår från kartan som ett resultat av men också utgångspunkt 
för processer och handlingar. Syftet är att närmare undersöka och definiera 
temporala aspekter av kartläggningsimpulsen. Det svåröversatta engelska 
begreppet mapping tjänar som utgångspunkt för att beteckna den generel-
la kartläggningsprocessen. I det här kapitlet studeras aspekter på kartlägg-
ningsprocesser i konsten under det sena 1960-talet och det tidiga 1970-talet. 
Dessa aspekter kan definieras som tre artikulationer där konstens respektive 
kartans diskurser möts: kartläggning av okänd terräng, kartläggning som 
språkhandling samt spelet mellan subjektivitet och objektivitet i kartlägg-
ningsprocesser. Begreppen modell, diagram och karta, vilka behandlades i 
föregående kapitel, får här stå tillbaka för utsagor om kartan som känneteck-
nas av rörelse och handling. Detta innebär att det är de processer som är en 
del av den geografiska kartans tillblivelse, men också som uppstår då en karta 
används, som är föremål för analys snarare än de visuella och materiella ob-
jekt och spår som kartan utgör. Exemplen på konstverk där artikulationerna 
manifesteras befinner sig mitt i detta spänningsfält, mellan å ena sidan kartan 
som visuellt och materiellt objekt och å andra sidan kartläggningsprocessen 
som handling. Således analyseras i det här kapitlet kartans tillblivelseprocess 
och användning snarare än själva det visuella och materiella objekte  som en 
karta kan utgöra. 

Den geografiska kartan kan betraktas som det visuella resultatet av in-
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samling och sammanställning av tekniska och sociala processer.335 I kapitel 
1 diskuteras bland annat publikationen Mapping a City (2004) och den de-
batt som följde på MoMA:s utställning Mapping (1994). Meningsutbytet 
handlar bland annat om hur konstnärer ska tolka kartläggningsprocesser, 
vilka ses som allt mer avgörande i sådana konstnärliga projekt som i någon 
bemärkelse gestaltar kartor och kartläggningar. Michel de Certeau skriver 
om ett upplevt motsatsförhållande i berättelsen mellan ”karta” respektive 
”resa”.336 En oförenlighet mellan å ena sidan rörelse och subjektiv upplevelse, 
och å andra sidan nedtecknade, fasta strukturer, är en standardberättelse som 
är starkt närvarande inom ramen för kartläggningsimpulsen i konsten kring 
1970. Motsatsförhållandet mellan karta och rörelse samt mellan karta och 
kartläggningsprocess kan överföras till förhållandet mellan process och bild. 
Umberto Eco tolkar användningen av begreppen struktur och process i den 
informationsteori som fick spridning under 1960-talet. Struktur känneteck-
nas hos Eco av ”[…] de enskilda semiotiska systemen som ’slutna’ system, 
som är strängt strukturerade och sedda som en synkronisk form”. Samtidigt 
ses kommunikationsmodellen av Eco som ”en ’öppen’ process, där medde-
landet ändras beroende på koderna” och som en ”rörlig teckenprocess”.337 

Den första artikulationen utgörs av kartläggningar av okänd terräng: terra 
incognita.338 Detta är centralt i alla kartläggningsprocesser: det okända ska 
mätas upp och tecknas ned och överföras till en begriplig och tydlig översikt. 
Intresset för terra incognita i konsten kring 1970 är scientistiskt: det åberopar 
ett vetenskapligt undersökande och utforskande. Det går att se en romantise-
ring av äldre tiders upptäcktsresande kartografer i Kynaston McShines förord 
i publikationen till Information på MoMA (1970). I denna text understryks 
förstås hela världens potentiella närvaro i ett här och nu, med referens till 
McLuhans begrepp ”den globala byn”.339 McShine betonar att konsten från 
och med ”nu”, det vill säga år 1970, är global och inte längre provinsiell. Men 
McShine spekulerar även i möjligheten att framtida konstverk kan komma 
att placeras på oländiga och ännu outforskade platser, såsom mitt i öknen, 

335. Cosgrove, Geography and Vision, 155–156, 158–159.
336. Certeau, The Practice of Everyday Life, 119; Bruno, Atlas of Emotion, 245; Jacob, 

The Sovereign Map, 306–307.
337. Umberto Eco, Den frånvarande strukturen: Introduktion till den semiotiska forsk-

ningen, övers. Estrid Tenggren (Staffanstorp: Bo Cavefors Bokförlag, 1971), 418.
338. Rivière, Cartes et figures de la terre, 135. 
339. McShine, Information, 138; Allan, ”Understanding Information”, 144–145.
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på havets botten eller nere i en vulkan.340 Den snabbt utbyggda dator- och 
kommunikationstekniken har påverkat kartografins räckvidd vid tiden för 
Information. Men ännu finns outforskade ytor under jorden och djupt nere 
i havet. 

Den andra scientistiska artikulationen som undersöks i det här kapitlet är 
kartläggningsprocessen som språkhandling. I J. L. Austins How to Do Things 
with Words (1955) möts teorier om språk och handlingsprocesser. Austin 
kallar språkliga utsagor som kan innefatta handlingar för performativa yttran-
den eller satser.341 Den här avhandlingen tar avstamp i konstverk som uppma-
nar till kartläggning och därmed inleder en kartläggningsprocess. Men inte 
bara det skrivna ordet utan även en kartas visuella element kan uppmana till 
handling och rörelse. I konceptkonsten vid 1960-talets slut finns ett intresse 
för det processinriktade, men också för språket som konstnärligt medium 
och experimentområde. Vid tiden för den så kallade språkliga vändningen 
flyttar textteorier in i konstnärliga praktiker.342 Exempelvis kan dokumenta-
tion och spår av förflyttningar i ett landskap utgöra en representation av en 
frusen process och en undersökning av kartans tecken som språk. 

Den tredje artikulationen handlar om det kartläggande subjektet i förhål-
lande till det som ska kartläggas. Kartläggningsprocesser kännetecknas av att 
positioner som subjekt eller objekt är föränderliga. I kapitel 2 behandlades 
den vetenskapliga bildens objektivitet, som kräver ett kyligt avståndstagande 
till det avbildade. I det här kapitlet undersöks hur objektivitet och subjekti-
vitet kan fungera som rörliga tillstånd i relation till situationer och platser. I 
Laclaus och Mouffes diskursteori är subjektspositioner inom diskursen ännu 
inte fixerade.343 I konstens diskurs kring 1970 återkommer begrepp som sub-
jektiveringsprocesser och alienationsprocesser. Alienation i förhållande till 
kartans och kartläggningens objektivitetssträvanden är ett av detta kapitels 
fokusområden. 

Ett arbiträrt förhållande mellan det kartläggande och det kartlagda sub-

340. McShine, Information, 141.
341. John Langshaw Austin, How to Do Things with Words, red. James Opie Urmson 

(London: Oxford University Press, 1962), 6.
342. Drucker, ”The Crux of Conceptualism”, 256–257; Meltzer, Systems We Have 

Loved, 57–58.
343. Laclau och Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, 172–173. Laclau 

och Mouffe undviker för övrigt att tala om alienation i relation till det diskursivt bestämda 
subjektet på grund av svårigheten i att kategorisera kategorin ”människa”. 
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jektet anknyter också till förhållandet mellan kartläggningsprocessen och 
kartan som visuellt och materiellt objekt. Ett användbart begrepp för att ana-
lysera subjektiveringsprocesser i relation till kartläggningar och kartan som 
visuellt objekt är subjectile, vilket används av Jacques Derrida som benäm-
ning på den yta eller det underlag som typografisk skrift, måleri eller grafiska 
tecken kan ”tryckas in i” för att framträda och bli beständiga i exempelvis 
arkivsammanhang. Begreppet subjektil är alltså ett underlag eller en bärare 
som är nödvändig för att inskriptionen ska kunna avteckna sig.344 I detta sam-
manhang, där subjektspositioner analyseras som artikulation i konsten kring 
1970, fångar begreppet subjektil överföringen från flyktighet till beständig-
het. I dokumentationen – inskriptionen på ett underlag – av det undflyende, 
efemära skeendet sker en övergång från ett subjektivt, individuellt stadium 
till ett mer beständigt och objektivt. 

I detta kapitel analyseras fyra konstverk för att synliggöra de tre nämnda 
process-artikulationerna i det som ses som en kartläggningsimpuls i kon-
sten kring 1970. Det är verk som sätter kartläggningsaktiviteten i fokus och 
blottlägger begreppsliga tvetydigheter i förhållandet mellan karta, kartlägg-
ning, objektivitet och subjektivitet. Kännetecknande för dessa konstverk är 
dels deras tillkomsttid under det sena 1960-talet till tidiga 1970-talet, men 
också att de gett upphov till nya utsagor, en utökad diskursiv produktion 
som sträcker sig framåt i tiden. Sten Eklunds Kullahusets hemlighet (1971) är 
det konstverk som intar det största utrymmet i det här kapitlet. Verket kan 
kopplas till flera av de artikulationer som tas upp i kapitlet: från upptäckande 
av okänd mark till dokumentationsprocesser och frågor om det kartläggande 
och kartlagda subjektet. Yoko Onos Map Piece (1962), skapades visserligen 
tidigt på 1960-talet, men ingick i publikationen till MoMA:s utställning In-
formation (1970). Map Piece är ett textbaserat verk som möjliggör analys av 
kartläggningen som språkhandling och av kartan som potentiell, subjektiv 
upplevelse hos betraktaren. Ett tredje verk som studeras med avseende på 
artikulationer som har med processer och handling att göra är Richard Longs 

344. Jacques Derrida, ”Archive Fever: A Freudian Impression”, övers. Eric Prenowitz, 
Diacritics 25, nr 2 (1 juli 1995), 22; Julian Wolfreys, ”Art”, i Understanding Derrida, red. 
Jack Reynolds och Jonathan Roffe (London: Continuum, 2004), 85–86. Derrida skriver i 
Archive Fever: ”Can one imagine an archive without substrate, without substance, without 
subjectile?” I ett annat sammanhang benämner Derrida subjektilen som en ”spöklik” exi-
stens, varken subjekt eller objekt, både bärare och yta. Den påtagliga materialiteten hos 
exempelvis duk eller papper är motsägelsefull, ändå möjliggör subjektilen representation. 
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A Line Made by Walking (1967). Detta verk kan liknas vid den handling som 
följer på uppmaningen i kartläggningsprocessen: språkhandlingen. Slutligen 
analyseras Hans Haackes Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile, Part 
1 (1969) med avseende på de kartläggande respektive kartlagda subjektens 
förhållande till ett större system. 

Kartläggningsprocessen

Ett centralt ord i den kartläggningsimpuls som avhandlingen identifierar, inte 
minst i dess omtolkade form från 1990- och 2000-talen, är engelskans map-
ping. I publikationen till utställningen Mapping a City (2004) understryks att 
kartläggningsprocessen som aktivitet har större betydelse för konstnärliga 
praktiker än kartan som visuellt och materiellt objekt. Det engelska begrep-
pet mapping rymmer mer än det svenska ordet kartläggning, eller kartering, 
och har framför allt under decennierna omkring år 2000 kommit att beteckna 
mer än en kartografisk process inom konstnärliga praktiker.345 Mapping a City 
är representativ för sin tid, det tidiga 2000-talet, samtidigt som den blickar 
tillbaka mot kartläggningsimpulsen kring 1970. Mapping hade blivit ett väl-
använt ord inom konst, arkitektur och design vid slutet av 1900-talet och 
början av 2000-talet.346 Mapping kan hänföras till en mängd olika processer 
och är inte specifikt knutet till den geografiska kartan. Vilken information 
som helst kan kartläggas och presenteras på en mängd olika sätt, och kart-
bilden utgör ett direkt eller indirekt resultat av processer för datainsamling 
och uppmätning. I 1990- och 2000-talens diskurs kring kartläggningar i kon-
sten och dess synliga motsättning mellan kartan som bild och kartläggning-
en som process, framställdes exempelvis utställningen Mapping på MoMA 
1994 som problematisk och kritiserades för att visa ett urval konstverk som 

345. Boehm, Wie Bilder Sinn erzeugen, 114–116, 126; Jacob, The Sovereign Map, 18. 
Mapping är ett vedertaget begrepp som sträcker sig utanför kartografins värld: det går att 
kartlägga allt från ett stycke land till arbetsprocesser eller ett forskningsområde. Detta 
fungerar naturligtvis även på svenska. Det som är intressant är att mapping nästan har blivit 
oöversättligt, kanske i egenskap av att vara ett modeuttryck. Boehm använder”mapping” i 
löptext på tyska, inte exempelvis Kartierung vid dessa hänvisningar. Jacob skriver om det 
engelska ordet map, vilket har sitt ursprung i latinets mappa, betecknande en textil duk. 

346. Cosgrove, ”Maps, Mapping, Modernity”, 41; Möntmann, ”Mapping: A Re-
sponse to a Discourse”, 26–27; Wege, ”Maneuvering on Uncharted Terrain”, 143. 
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ikonologiskt liknade kartor men negligerade kartläggningsprocesserna.347

En motsättning mellan karta som visuellt och materiellt objekt respektive 
kartläggningsprocess återfinns också i Gilles Deleuzes och Félix Guattaris 
Mille plateaux (1980), men med en annan terminologi. En generaliserad 
1990- och 2000-talsdiskurs, där kartan representerar någonting statiskt och 
mapping någonting dynamiskt, kan jämföras med Deleuzes och Guattaris 
användning av begreppen map (karta) respektive tracing (kalkering). I den 
passage som citeras i publikationen Cartes et figures de la terre (1980) står att 
läsa: ”A map has multiple entryways, as opposed to the tracing, which always 
comes back ’to the same.’ The map has to do with performance, whereas the 
tracing always involves an alleged ’competence’.”348 Karta i denna terminologi 
bör inte förstås som ett fysiskt kartobjekt, utan pekar mot en friare struk-
tur utan centrum som är besläktad med rhizomet, alltså rotsystemet eller 
mycelet, vilket har en central plats i Deleuzes och Guattaris Mille plateaux. 
Enligt detta mönster skulle kartan finnas inneboende i allt levande och i alla 
handlingar. Deleuze och Guattari skriver, här i svensk översättning: ”Det vi 
kallar en ’karta’ eller till och med ’diagram’ är en mängd olika interagerande 
linjer […] För oss är linjerna de konstitutiva elementen i ting och händelser. 
Därför har varje sak sin geografi, sin kartografi, sitt diagram.”349 

Att kalkera innebär att kopiera en färdig modell. Det kalkerade spåret 
representerar låsta, styrda strukturer och system, som exempelvis i en byrå-
kratisk organisation. Det liknar snarare hierarkiska träd- och rotsystem än 
icke-centrerade mycelstrukturer. Projektet som Deleuze och Guattari säger 
sig vilja initiera i Mille plateaux är att återförena spåret med kartan. Kalke-
ringen utgör i detta projekt den problematiska entiteten som bär skulden till 
att kartan har översatts till bild: ”The tracing has already translated the map 
into an image; it has already transformed the rhizome into roots and radicles. 
It has organized, stabilized, neutralized the multiplicities according to the 
axes of signifiance and subjectification belonging to it.”350 I den förenklade 
dikotomin karta respektive kartläggning är rollerna ombytta: det är kartan i 

347. Möntmann, ”Mapping: A Response to a Discourse”, 24–25. 
348. Gilles Deleuze och Félix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizo-

phrenia, övers. Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1980; 1987), 
12–13. 

349. Gilles Deleuze, ”Ett samtal om Tusen platåer”, i Nomadologin, övers. Sven-Olov 
Wallenstein, Skriftserien Kairos 4 (Stockholm: Raster förlag, 1989; 1998), 55–56.

350. Deleuze och Guattari, A Thousand Plateaus, 13.



1053. KARTLÄGGNINGEN SOM PROCESS

Deleuzes och Guattaris överförda bemärkelse som har med rörelsen att göra, 
medan kalkeringen är det statiska, stillastående och dämed – i denna kontext 
– negativa. Det är kalkeringen som genom en översättningsmanöver har gjort 
kartan till en grafisk bild. Enligt detta synsätt innebär alltså handlingen att 
man kalkerar en karta med låsningar: den är inte längre fri att göra multipla 
kopplingar, utan får genom sin visualisering och materialisering en fast och 
orubblig struktur. Den syn på kartläggning som här konstrueras med hjälp 
av Deleuzes och Guattaris begrepp karta respektive kalkering åskådliggör 
dikotomin mellan det visuella kartobjektet å ena sidan och kartläggnings-
processen å den andra.

Kartläggningsimpulsens processuella inslag, med det engelska verbet 
och substantivet mapping som signifikant benämning, ligger alltså närmare 
Deleuzes och Guattaris användning av begreppet karta. Om kartläggnings-
processen är öppen, pågående och förhandlingsbar är kartan som visuellt 
materiellt objekt ett resultat av detta. Konstverken befinner sig mitt i denna 
motsättning, mellan handlingen och den materiella substansen den behöver 
för att framträda. Ett tillstånd som kan liknas vid Derridas subjektil, en svår-
fångad entitet som befinner sig mitt emellan det materiella och det immate-
riella, men som också utgör själva förutsättningen för att ett språk ska kunna 
göras på ett underlag. 

Kartläggningar är starkt förknippade med kartan som visuellt och mate-
riellt objekt. Geografen Denis Cosgrove skriver att kunskap och information 
om landskapet inte nödvändigtvis måste presenteras som en visuell, geogra-
fisk kartbild. Det kan också presenteras i skriftlig form: som en landskapsbe-
skrivning eller lista. Kritiska studier i kartografi och geografi kan antingen ta 
sin början i kartan eller i kartläggningsprocessen.351 Mapping kan definieras 
som aktiviteten att mäta upp ett stycke territorium på ett sådant sätt att det se-
dan går att förmedla. Uppmätningen behöver inte vara exakt och matematisk 
och det som mäts upp behöver inte vara en del av jordens yta, utan kan lika 
gärna vara en föreställd verklighet. Det som presenteras och kommuniceras 
till andra människor, eller sparas till kommande generationer, behöver alltså 
inte vara en grafisk, visualiserad representation utan kan också förmedlas ur 
minnet, i skrift, i alla möjliga skalor, storlekar och delar.352 Det visuella och 
materiella objektet karta – sedd som en kvarleva efter olika processer eller 

351. Cosgrove, Geography and Vision, 6, 155–156.
352. Denis E. Cosgrove, ”Mapping Meaning”, i Mappings, red. Denis E. Cosgrove 

(London: Reaktion Books, 1999), 1–2.
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akter, såväl sociala som teknologiska – är ett genomgående tema i konstverks-
analyserna i det här kapitlet. 

Den kartografiska arbetsprocessen delar Cosgrove in i två huvudsakliga 
stadier: den första är uppmätningsfasen, den andra sammanställningsfasen 
och sist kan eventuellt en tredje fas läggas till: designfasen. Uppmätningen 
handlar om insamling och produktion av rumslig information. I den geogra-
fiska disciplinens början skedde uppmätning i hög grad utomhus, i form av 
fältarbete. Kroppen och sinnena befann sig i direktkontakt med det landskap 
eller objekt som skulle kartläggas.353 I publikationen Mapping a City, i Ek-
lunds Kullahusets hemlighet samt i historiska skildringar gjorda av kartografer 
och vetenskapsmän vilar ett nostalgiskt skimmer över uppmätningen som ett 
landskapsnära pionjärarbete i att inteckna varje vit fläck på kartan och erövra 
det okända: terra incognita. Detta samtidigt som geografiska insamlingspro-
cesser i allt högre grad blivit automatiserade och institutionaliserade.354 Den 
sammanställning av det insamlade materialet som benämns laboratoriefas, 
är i större utsträckning än insamlingsfasen karakteriserad av klinisk aktivi-
tet: den sker i en kontorsmiljö, en studio eller ett laboratorium. Med hjälp 
av datorprogram sätts informationen ihop till en karta. I det objektivitets-
paradigm som Daston och Galison beskriver är tekniska instrument så vanligt 
förekommande i alla delar av processen att det mänskliga ögat inte längre 
kan anses vara tillförlitligt.355 Det går att hävda att kartläggningsimpulsen i 
konsten kring 1970 infaller i ett skede när äldre vetenskap ersätts av en ny, 
automatiserad och digitaliserad vetenskap med global räckvidd. 

Processuella inslag i kartläggningsimpulsen

Pamela M. Lees huvudtes i Chronophobia är att 1960-talskonsten var fixerad 
vid, men i otakt med, tiden. Hon benämner detta tillstånd som noncontempo-
raneity.356 Lees tolkning av tidsförhållanden i det sena 1960-talets koncept-
konst är en värdefull bakgrund till processuella inslag i det som i avhandling-
en identifieras som en kartläggningsimpuls i denna konst. Lee lyfter fram 

353. Cosgrove, Geography and Vision, 158–159.
354. Cosgrove, ”Maps, Mapping, Modernity”, 37; Harley, ”Deconstructing the Map”, 

236. 
355. Cosgrove, Geography and Vision, 159; Daston och Galison, Objectivity, 19.
356. Lee, Chronophobia, 223.
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Norbert Wieners cybernetiska ”teori” om kommunikation och återkoppling, 
liksom Shannons och Weavers kommunikationsmodell, beskrivna i kapitel 2. 
Återkoppling, eller feedback, och entropi är två återkommande tidsbegrepp 
i cybernetik och kommunikationsteori. De utgör också ingredienser i Lees 
begrepp noncontemporaneity: att vara i otakt med tiden. Samtidigt har Lees 
neologism chronophobia med tidsfobi eller tidsfixering att göra. Återkopp-
ling kan utgöra allt från ett enkelt svar på ett meddelande, till mer komplexa 
kommunikativa samband mellan olika system.357 

Trots att återkoppling respektive entropi har med tidsprocesser att göra 
rör det sig om två diametralt åtskilda begrepp. Återkoppling av signaler hand-
lar om kontrollerade tidsutsnitt. Entropiskt sönderfall sker däremot över 
 oöverblickbart stora tidsrymder. Konstnären Robert Smithson refererar i 
flera av sina texter till entropi, då han syftar på långa, obönhörliga nedbry-
tandeprocesser i den geologiska tiden. Begreppet är hämtat från termodyna-
mikens andra lag som säger att oordningen eller likformigheten ökar inom ett 
slutet system över tid på bekostnad av mönster eller information.358 Smith-
sons tolkning i texten ”Entropy and the New Monuments” är dystopisk: ”På 
egendomliga omvägar har många konstnärer nått fram till en synlig analogi 
till termodynamikens andra lag, den som utvidgar entropins effekt genom 
att lära oss att energi lättare förloras än vinns och att i en yttersta framtid 
hela universum kommer att brinna ut och omdanas till en allomspännande 
lik formighet.”359 

Likformighet och upprepning utgör ytterligare exempel på processuella 
inslag i det sena 1960-talets konceptkonst. Konstnären Mel Bochner skriver 
exempelvis om ”den seriella attityden” (”The Serial Attitude”) i Artforum 
1967. I texten propagerar han för en konst som innehåller en rad likartade 
element och som strävar bort från en positivistisk utvecklingsdoktrin. Boch-
ner uppfattar att den seriella attityden uttrycks i olika konstnärliga medier, 
som i minimalistisk musik med exempel som John Cage och Pierre Boulez, 
liksom hos konstnärer som Sol LeWitt och Donald Judd.360 Donald Judd 

357. Ibid., 244–245.
358. Wiener, Materia, maskiner, människor, 25–26. 
359. Smithson, ”Konst och entropi”, 38–39. Delar av Smithsons text återfinns över-

satta i Paletten nr 3 1968. 
360. Mel Bochner, ”The Serial Attitude”, i Conceptual Art: A Critical Anthology, red. 

Alexander Alberro och Blake Stimson (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1967; 1999), 22–23.



108 KONST OCH KARTLÄGGNING KRING 1970

uttrycker upprepningen av identiska element som ”en sak efter en annan”.361 
Även LeWitt betonar processens betydelse i sina manifestliknande texter om 
konceptkonsten. Han hävdar bland annat att den konstnärliga tankeproces-
sen är en bärande del i konstverket. Därför ses också alla steg i processen, 
exempelvis skisser, anteckningar och dokumentation, som lika betydelse-
bärande.362 LeWitt skriver att skapandeprocessen är självgående då idén till 
verket väl är klar.363 Bochner hänvisar till kartor som representationer med 
en hög grad av serialitet: ”Maps are highly abstract systems […] Parallels of 
latitude, isobars, isothermal lines and other grid coordinate denotations, all 
serialized, are further cases of the application of external structure systems 
to order the unordered.”364 Bochner hänvisar i detta citat till kartan som ett 
abstrakt system där det otämjda måste inordnas med hjälp av rutnätet. Kar-
tans exakt upprepade hjälpsystem av linjer är enligt Bochner att betrakta som 
just seriella. 

Land art och terra incognita

Okända områden som ligger utanför kartans gränser kan hanteras på oli-
ka sätt. I 1500- och 1600-talets kartor fylldes kartans gränstrakter av havs-
vidunder och fabeldjur. En senare strategi var att helt enkelt lämna okända 
territorier vita på kartan.365 Men det obeträdda territoriet är någonting an-
nat på det sena 1960-talet. Ett konstverk som tar betraktaren tillbaka till ett 
tillstånd utan rutnät och mätinstrument är Richard Longs A Line Made by 
Walking (1967). Long framstår på många sätt som en idealisk representant 
för en brittisk inriktning av land art, eller jordkonst. I Storbritannien används 
den bredare termen Environmental Art, eller mer generellt non-object art. Det 
finns en tendens att se den brittiska jordkonsten som karakteriserad av en-
kelhet, småskalighet och en vilja att inte exploatera miljön. De amerikanska 

361. Donald Judd, ”Specifika objekt”, i Minimalism och postminimalism, red. och övers. 
Sven Olov Wallenstein, Skriftserien Kairos 10 (Stockholm: Raster förlag, 1965; 2005), 64.

362. Sol LeWitt, ”Paragrafer om konceptuell konst”, i Konceptkonst, övers. Sven-Olov 
Wallenstein, Skriftserien Kairos 11 (Stockholm: Raster förlag, 1967; 2006), 46. 

363. Sol LeWitt, ”Sentenser om konceptuell konst”, i Konceptkonst, övers. Sven-Olov 
Wallenstein, Skriftserien Kairos 11 (Stockholm: Raster förlag, 1969; 2006), 53. 

364. Bochner, ”The Serial Attitude”, 27. 
365. Jacob, The Sovereign Map, 145–146, 158–159.
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konströrelserna land art, respektive earthworks, är starkt förknippade med 
konstnärer som Robert Smithson, Nancy Holt, Michael Heizer, Walter De 
Maria och Dennis Oppenheim. Generaliserande utsagor om amerikanska 
land art-konstnärer handlar just om de stora gesterna, om monumentala 
strukturer och om att ta det okända territoriet i besittning.366 Kontrasten mel-
lan Long och amerikanska land art-konstnärer kan exemplifieras med Heizers 
Double Negative (1969) i Nevadaöknen: ett platsspecifikt verk bestående av 
två djupa fåror, var och en över 200 meter lång och 12 meter djup, nedgrävda 
i två platåer och åtskilda av en naturlig ravin.367 Stora och genomgripande för-
ändringar i landskapet kräver rent praktiskt omfattande finansiering, tillstånd 
och förmåga att organisera projekt med flera aktörer inblandade. Projektens 
blotta storlek kunde också framkalla en sublim känsla hos betraktaren om 
det omgivande landskapet i sig självt redan var oöverblickbart stort och obe-
bott, som de av Smithson och Heizer utvalda platserna i Utah och Nevada.368 
Storbritannien är däremot ett tättbefolkat land jämfört med den vidsträckta 
vildmarken på den nordamerikanska kontinenten. De brittiska öarna domi-
neras av jordbruksmark och urbana områden. Konstnären Carl Andre sade i 
en intervju 1970 att Storbritannien redan var ”one vast earthwork”.369 

Det som möter betraktaren av konstverket A Line Made by Walking är 
ett svartvitt fotografi av en gräsbevuxen äng. Mitt i fältet går en upptrampad 

366. Dieter Roelstraete, Richard Long: A Line Made by Walking (London: Afterall 
Books, 2010), 43; Suzaan Boettger, Earthworks: Art and the Landscape of the Sixties (Berke-
ley: University of California Press, 2002), 8–9. Long var student på Central Saint Martin’s 
konstskola i London tillsammans med bl.a. Hamish Fulton, en konstnär vars konst handlar 
om vandringen som aktivitet. Andra brittiska konstnärer som arbetade i en liknande tra-
dition var Ian Hamilton Finlay, Andy Goldsworthy och Peter Hutchinson. Long var inte 
ensam om att undersöka vandringen i sin samtid. Att mäta upp områden och registrera 
rörelser var också ett vanligt förekommande inslag i konceptkonsten på 1960-talet, till 
exempel hos Bruce Nauman, Vito Acconci, och senare Sophie Calle och Janet Cardiff.

367. Rosalind E. Krauss, Passages in Modern Sculpture (Cambridge, Mass.: MIT Press, 
1981), 280.

368. Robert Smithson, ”Fredrick Law Olmstead and the Dialectical Landscape”, i 
Robert Smithson: The Collected Writings, red. Jack Flam (Berkeley: University of California 
Press, 1973; 1996), 157–171; Boettger, Earthworks, 192–193; Roelstraete, Richard Long, 
45. Smithson för i den här texten ett resonemang om begreppen det pittoreska och det sub-
lima. Boettger skriver om det sublima i Heizers konst, men också om hans föreställningar 
om stora strukturer som skulle överleva ett kärnvapenkrig. 

369. Roelstraete, Richard Long, 45; Malcolm Andrews, Landscape and Western Art 
(Oxford: Oxford University Press, 1999), 215. 
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stig i en rak linje. Stigen framträder genom att den är betydligt ljusare än det 
omgivande gräset. Den ser ut att leda fram till en träddunge, och himlen syns 
bakom träden i fotografiets överkant. Det är ett relativt anonymt  engelskt 
landskap, i fotografiet framträder inga särskilt utmärkande drag. Den upp-
trampade stigen i mitten av bilden ser inte ut att vara någon särskilt välfrek-
venterad färdväg, den är varken tillräckligt bred eller upptrampad för det. 
Stigen i fotografiets bildrum slutar strax framför träddungen. Med anledning 
av verkets titel kan stigen tolkas som en linje. Men istället för att vara ritad, 
ristad, tryckt eller målad på ett underlag såsom papper, har linjen blivit till 
genom handlingen att gå i gräset på ett fält. A Line Made by Walking väcker 
också frågor om vad som utgör ett konstverk. Fotografiet av linjen i gräset är 
det enda som finns kvar av en händelse, ett ”gående” över den gräsbevuxna 
ängen. 

Enligt Longs egen berättelse om verkets tillkomst genomförde han vand-
ringen strax utanför London, några tågstationer från startpunkten Waterloo 
Station. Den exakta platsen avslöjas inte. Efter ungefär tjugo minuters tågresa 
fick han syn på ett tomt fält genom tågfönstret – ett fält utan utmärkande 
egenskaper – och bestämde sig för att stiga av tåget. Long säger sig ha ägnat 
ungefär tjugo minuter åt att gå fram och tillbaka längs med den raka linjen. 
Linjen framträder tydligt på fotografiet, där också solljuset hjälper till att 
framhäva hur gräset har vikt sig för hans fotsteg.370 Det efterlämnade spåret i 
gräset är av efemärt slag. Konsthistorikern Stephen Bann jämför Longs hand-
ling, att gå fram och tillbaka, med en militärövning, repetitio rerum: romerska 
arméer övade på anfall innan de marscherade in i ett territorium.371 Detta var 
ett sätt för soldaterna att skapa sig en bild av sig själva i det som sedan skulle 
bli den verkliga situationen. Upprepningen och inövandet av en handling 
visar att A Line Made by Walking inte är ett ögonblicks verk, för den linje som 
uppstått på fotografiet är resultatet av ett målmedvetet trampande fram och 
tillbaka längs samma linje. 

Longs konstnärskap är nära förknippat med vandringen som aktivitet, 
liksom med förkärlek till landskapet, friluftslivet och vandringens positiva 
påverkan på tankens kraft.372 Det finns gott om utsagor som styrker att vand-

370. Roelstraete, Richard Long, 8, 74.
371. Stephen Bann, ”The Map as Index of the Real: Land Art and the Authentication 

of Travel”, Imago Mundi 46 (1 januari 1994), 14.
372. R. H. Fuchs, Richard Long (London: Thames & Hudson, 1986), 43; Richard 

Long, Walking the Line (London: Thames & Hudson, 2002), 68. 
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ringen som fysisk aktivitet främjar tanken, kreativiteten och det intellektu-
ella arbetet.373 En miljö där vandringens betydelse gärna lyfts fram är den 
urbana: Charles Baudelaires välkända litterära gestalt flanören personifierar 
erfarenheten av den moderna storstaden. Denna figur lever vidare hos Walter 
Benjamin, och ekar i situationisternas aktiviteter under 1950- och 60-talen.374 
Även om vandringen sker ur fotgängarens perspektiv, skiljer sig förstås den 
urbana rörelsen från vandringarna i det rurala landskapet. Fredric Jamesons 
återlansering av begreppet kognitiv kartläggning berör människans vilsen-
het i den postmoderna staden och svårigheten att skaffa sig en överblick.375 
Vandringen och den subjektiva upplevelsen av staden eller territoriet kan 
också ses som ett nyupptäckande, trots att staden redan var kartlagd. Rörel-
sen i landskapet, den som dokumenteras i Longs A Line Made by Walking, 
är en avgörande del av kartläggningsprocessen. Denna kartläggningsprocess 
är fiktiv och romantiserad och hade inte ens på 1960-talet särskilt mycket 
med kartläggningsarbete att göra. Istället går vandring som kartläggning till-
baka till tidigare epokers fysiska uppmätningar och upptäckande.376 A Line 
Made by Walking ger en romantiserande bild av vandring, som skiljer sig från 
flyg- och satellitbilder och olika digitala verktyg för datainsamling och kart-
framställning. Verket framhäver också gåendet som aktivitet ställd mot den 
genomplanerade staden där människors gångstråk och utrymmen fått lämna 
plats åt biltrafik. Longs dokumenterade vandring på fältet utanför London 
ger ett löfte om frihet utanför stadens rutnät, samtidigt som gåendet fram och 
tillbaka över fältet fångat en målmedveten repetitiv rörelse på bild. Denna 
beslutsamma vandring utan annat mål än att göra ett tillfälligt spår i gräset 
går emot alla ideal om produktivitet och effektivitet som präglar det urbana 
landskapet. 

373. Roelstraete, Richard Long, 10–12; Rebecca Solnit, Wanderlust: A History of Wal-
king (London: Verso Books, 2002), 15–19. Ur västerlandets filosofiska historia brukar den 
klassiska epokens sofister som Sokrates tas upp. Moderna filosofer som Immanuel Kant, 
Jean-Jacques Rousseau, G. W. F. Hegel, Søren Kierkegaard och Martin Heidegger under-
strök, visserligen på olika sätt, att den mänskliga tankeförmågan kunde skärpas genom 
vandringen som aktivitet. 

374. Roelstraete, Richard Long, 13, 20–22. 
375. Jameson, Postmodernism, 51. 
376. Simon Rycroft och Denis E. Cosgrove, ”Mapping the Modern Nation: Dudley 

Stamp and the Land Utilisation Survey”, History Workshop Journal, nr 40 (1 oktober 1995), 
93.
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Karta som språkhandling

Kartläggningsprocessen är en inskriptionshandling på ett underlag, såsom 
Derridas begrepp subjektil, som får inskriptionen att framträda som represen-
tation. Den andra scientistiska artikulationen som undersöks i detta kapitel är 
det temporala i kartans förhållande till performativa satser. Språkhandlingen 
uppvisar likheter med såväl utsagan som inskriptionen. Foucaults utsage-
begrepp ligger också till grund för formuleringen av kartläggningsimpulsen i 
den här avhandlingen. Avhandlingens undersökningsområde definieras som 
en kartläggningsimpuls, vilken konstruerats med hjälp av Foucaults arkeolo-
giska teori. Att sammanföra språkhandlingen eller talakten med utsagan är 
inte problemfritt. I Vetandets arkeologi avvisar Foucault exempelvis tanken 
att talakten, eller den illokutionära handlingen, skulle vara detsamma som 
en utsaga. Den förra tycks ha en kortare beständighet än en utsaga, och på-
minner mer om en enskild utsägelse.377 

Ett konstverk som Longs A Line Made by Walking kan alltså fungera som 
en utsägelse snarare än som en utsaga, eftersom händelsen är dokumenterad 
i ett utförande: ”Utsägelsen är en händelse som inte upprepas; den äger en 
singularitet i rum och tid som inte kan reduceras.”378 Utsagan, däremot, äger 
en viss substans eller materialitet, eller en repeterbar materialitet.379 Ett verk 
som är repeterbart inte bara av en utan av ett oändligt antal personer är Yoko 
Onos instruktionsverk Map Piece. Eftersom verket kan utföras helt utan att 
lämna några materiella spår efter sig tycks det sakna just den materialitet 
som enligt Foucault kännetecknar utsagan. Samtidigt kan verket potentiellt 
materialiseras; det kan exempelvis tecknas eller skrivas ned på papper. 

Det tycks alltså vara lättare att säga vad en utsaga inte är, då den inte är 
avgränsad enligt ovan nämnda kategorier – satser, propositioner eller talakter 
– och inte heller av materiella bärare såsom dokument, böcker eller objekt. 
Foucault skriver: ”Den är, i sitt säregna sätt att vara (varken helt och hållet 
språklig eller uteslutande materiell) […]”.380 Trots dessa reservationer be-
står diskursens minsta beståndsdelar av utsagor. Longs dokumentation av 
en upptrampad linje i gräset påminner om utsagans materialitet: ”Utsagan 
framträder alltid i en materiell påtaglighet, även om denna är dold, även om 

377. Foucault, Vetandets arkeologi, 105–106.
378. Ibid., 126. 
379. Ibid., 127. 
380. Ibid., 109. 
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den är dömd att upplösas så snart den uppträtt”.381 A Line Made by Walking 
framträder en gång för betraktaren, åskådliggjord som ett fotografi. Därefter 
är utsagan över i egenskap av händelse eller gående, och det nedtrampade grä-
set reser sig igen. Platsen för utsagan, det öppna fältet utanför London, är inte 
längre en del av konstverket när gåendet väl har utförts och dokumenterats. 

Long utförde efter A Line Made by Walking (1967) flera verk där brittiska 

381. Ibid., 125. 

Richard Long: A Line Made by Walking, 1967. Fotografi och grafit, 37,5 x 32,4 cm. Detalj. © 
Richard Long/Bildupphovsrätt 2015. Foto © Tate, London 2015.
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standardkartor, så kallade Ordnance Survey-kartor, bildade underlag för in-
ritade linjer att vandra längs med.382 En betraktare av Longs verk med kartor 
och inritade vandringslinjer kan aldrig vara helt säker på vad som kommer 
först: linjen på kartan eller konstnärens handling att gå utefter denna linje. 
Att vandringen faktiskt genomförs är en överenskommelse mellan publiken 
och konstnären. Bann skriver att A Line Made of Walking utgör en nyckel till 
läsning av andra konstverk där Long i någon form använt befintliga kartor 
för att märka ut en rutt, som i Cerne Abbas Walk (1975). Dessa kartografiska 
verk innefattar ingen fotografisk dokumentation, men betraktaren kan ändå 
övertygas om att vandringen ägt rum, och till och med föreställa sig hur det 
skulle vara att vandra längs med kartans linjer. Enligt Bann innebär A Line 
Made of Walking, som föregick Longs verk med kartor och linjer, att publiken 
känner till Longs konstnärskap och att det, åtminstone under 1970-talet, 
kretsade kring vandringen som handling.383 Om de inritade linjerna på kar-
tan ses som föregångare till vandringen, och inte en dokumentation, får de 
karaktären av ett partitur, eller en uppmaning till handling. Vissa språkliga 
satser kan uppmana till handling, eller rent av själva utgöra handlingar, enligt 
J. L. Austins terminologi performativer.384 I Longs fall rör det sig om linjer 
på en karta, inte tal- eller skriftspråkliga utsagor. Trots denna olikhet blir de 
inritade linjerna ur detta perspektiv performativa då de både vittnar om och 
föregår en handling. 

Austins så kallade performativer behandlar förhållanden mellan satser, 
eller utsägelser, i betydelsen någonting som någon säger eller skriver, och de 
handlingar och händelser som sker – eller inte sker – som ett resultat av dessa 
utsägelser.385 Austin identifierar tre olika kategorier för performativer eller 
språkhandlingar. En lokutionär handling utgör den grundläggande förutsätt-
ningen för en språkhandling, det vill säga ett yttrande eller en utsägelse. En 
illokutionär akt är någonting som görs i samband med, eller med anledning 
av, den lokutionära akten att säga något. Exempelvis kan det vara satser som 
innebär att befalla, fråga, klaga eller lova. En perlokutionär akt är det som 

382. Bann, ”The Map as Index of the Real”, 16. Som namnet antyder har dessa kartor 
sitt ursprung i det militära. Ordnance betyder artilleri.

383. Ibid. 
384. Austin, How to Do Things with Words, 6; von Wright, Logik, filosofi och språk, 

217–220. von Wright benämner Austins ”performative sentence” eller ”performative” som 
”performativer” eller ”performativt språkbruk”.  

385. Austin, How to Do Things with Words, 6–7.
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orsakas med anledning av en illokutionär akt.386 Gränsdragningen mellan 
illokutionära respektive perlokutionära akter är inte alltid självklar. Det går 
att be, fråga eller befalla någon att utföra en handling, men det går inte alltid 
att kontrollera att handlingen verkligen har blivit utförd.387 

Longs verk med geografiska kartor som underlag (exempelvis A Walk 
of Four Hours, Four Circles 1972, Eight Walks 1974, A Thousand Miles, A 
 Thousand Hours 1974) kan ses som delar i språkhandlingar eller performa-
tiv.388 De utgör uppmaningar om att någonting ska komma att äga rum, eller 
redan har ägt rum, som i en perlokutionär akt. Osäkerheten huruvida så fak-
tiskt är fallet ingår i den perlokutionära aktens problematik. A Line Made by 
Walking går att se som en lokutionär handling. Den är ett yttrande, någonting 
som eventuellt föregår en handling, och den dokumenterade linjen i gräset 
är ett slags skrift. Men den kan lika gärna ses som en utförd handling, en 
illokutionär akt, som utförts som ett resultat av konstnärens uppmaning till 
sig själv. Både linjen och gåendet har status som utsaga. Linjen i gräset bildar 
ett tecken, intryckt i ett underlag och fångat på fotografisk film. Handlingen 
att gå bildar också en performativ utsaga. 

Onos Map Piece ingår i utställningspublikationen Information 1970, där 
de utställande konstnärerna i förväg fick var sin sida till sitt förfogande på vil-
ken de skulle publicera valfritt insänt material. Map Piece är daterad till 1962 
och ingår också i Onos tryckta samling av textbaserade konstverk i boken 
Grapefruit, publicerad 1964. Direkt efter det första kartstycket, daterat till 
1962, finns ytterligare ett, daterat till 1964, bestående av en enda mening: 
”Draw a map to get lost.”389 Dessa verk med sina påstridiga uppmaningar ser 
ut som instruktioner till en anonym mottagare. I publikationen till utställ-
ningen Information använde Ono sin katalogsida till fem olika textbaserade 
verk daterade till den första halvan av 1960-talet: Cloud Piece, Map Piece, Wea-
ring-Out Machine, Falling Piece samt Draw Circle. Den sistnämnda efterliknar 
till formen en torr enkät med avskiljbar talong, där uppmaningen är att rita 
cirklar.390 Onos instruktionskonstverk kan liknas vid illokutionära akter, som 

386. Ibid., 98–103.
387. von Wright, Logik, filosofi och språk, 220. 
388. Se Fuchs, Richard Long, 1986.
389. Yoko Ono, Grapefruit: A Book of Instructions + Drawings: En Instruktionsbok + 

Teckningar, övers. Ulf Claësson (Lund: Bakhåll, 1964; 2001), 84–85. I första strofen står 
det ”draw a map”, sedan ”write”.

390. ”map piece Draw an imaginary map. Put a goal mark on the map where you want 
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i och med sitt blotta utsägande utför akten uppmaning. Om uppmaningen 
sedan hörsammas och utförs av läsaren, och därmed blir perlokutionära akter, 
går inte att utläsa av verket. Det kan tolkas in i traditionen av det öppna verket 
som är ofullständigt utan sin tolkning eller utförande. Många av Onos upp-
maningar är därtill svåra eller fysiskt omöjliga att genomföra. ”Draw a map 
to get lost” kan exempelvis ses som en självmotsägelse, då en karta syftar till 
att leda användaren på rätt väg. 

Onos instruktionskonstverk kan ses som ett sätt att upphäva allt det som 
de performativa talakternas kategorier syftar till att åstadkomma. Om en per-
son skulle följa instruktionerna i Map Piece så skulle de första meningarna 
– att rita en fantasikarta och märka ut en punkt att gå till – kunna resultera i 
en potentiellt fysisk form. Om den fysiska verkligheten inte stämmer överens 
med fantasins karta uppmanas kartritaren att bara ta bort hindren för den 
tänkta vägen. För kartan måste följas, annars är hela händelsen, i enlighet med 
instruktionen, meningslös och kan lika gärna avslutas. När målet sedan är nått 
ska kartritaren fråga någon om namnet på staden och ge blommor till den 
första personen hen möter. Alla dessa instruktioner måste genomföras till 
punkt och pricka. Instruktionskonstverket avslutas ungefär som det inleddes, 
nämligen med uppmaningen att kartritaren ska be sina vänner rita kartor, och 
sedan ge kartor till sina vänner. Läsaren kan i tanken utföra omöjliga uppdrag 
som ett slags mental övning. Map Piece skildrar en potentiell fantasikarta som 
ändå blir föremål för ett antal handlingar i utförarens fysiska verklighet, men 
med den imaginära kartan som manual. 

Onos instruktionskonstverk är besläktade med tidigare avantgardistisk 
händelsebaserad konst, såsom happenings, inom det världsomspännande 
Fluxus-nätverk hon var en del av. Instruktionerna utgör ett slags notation 
eller manus för en handling som kan utföras flera gånger av flera olika per-
soner eller grupper. Instruktionskonstverk har en inbyggd maktrelation: de 
bygger på att någon uppmanar någon annan att utföra en handling, en upp-
maning som kan ligga nära en order eller befallning.391 Den riktade talakten, 

to go. Go walking on an actual street according to your map. If there is no street where it 
should be according to the map, make one by putting obstacles aside. When you reach the 
goal, ask the name of the city and give flowers to the first person you meet. The map must 
be followed exactly, or the event has to be dropped altogether. Ask your friends to write 
maps. Give your friends maps. 1962 summer” McShine, Information, 106.

391. Mike Sperlinger, ”Orders! Conceptual Art’s Imperatives”, i Afterthought: New 
Writing on Conceptual Art, red. Mike Sperlinger (London: Rachmaninoff ’s, 2005), 6–8. 
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exempelvis tilltalet i konstverk som Onos Map Piece, går också att tolka som 
ett spel med subjektspositioner, det vill säga hur tolkarens position ser ut i 
förhållande till konstverket. Enligt Rosalyn Deutsche indikerar det direkta 
tilltalet att konstverket vänder sig till publiken och att mening uppstår i för-
hållandet mellan verk och publik, där också konstinstitutionens upphöjda 
position utmanas.392 Deutsche understryker att det nya publiksubjektet inte 
står utanför kategorier som exempelvis ras och kön. ”Rather, she is a con-
crete subject located in time – the implied present of the ’I’ who speaks to 
’you’[…]”. Deutsche jämför akten att utse en publik med att tilltala någon 
som publik.393 Således innebär talaktens riktning också att någonting händer 
med subjektets position i förhållande till konstverket, och i det här fallet den 
imaginära kartläggningen. I de visuella modellernas opersonliga tilltal, som 
behandlades i kapitel 2, är såväl avsändarna som mottagarna av meddelandet 
anonymiserade. När kartan är del av en handling synliggörs det kartläggande 
respektive det kartlagda subjektet, men dessa positioner är fortfarande oper-
sonliga, vilket kännetecknar kartläggningsimpulsen kring 1970. 

Att kartlägga okända territorier

Sten Eklunds konstverk Från professor J. M. G. Paléens efterlämnade skrifter 
1. Anteckningar rörande Kullahuset eller Kullahusets hemlighet (1971) är en 
gra fikserie om 53 akvarellkolorerade etsningar. Verket ställdes ut för första 
gången 1971 på Galerie Aronowitsch i Stockholm. Vid utställningstillfället 
vi sades även objekt tillverkade av konstnärens bror.394 Till verket hör två tex-
ter av konstnären, samt ett register med grafikbladens titlar.395 Verket som 

Sperlinger liknar detta vid envägskommunikation liknande cybernetiken eller Shannon 
och Weavers kommunikationsmodell. 

392. Deutsche, ”The Art of Not Being Governed Quite So Much”, 66. 
393. Ibid., 69. 
394. Verket benämns Kullahusets hemlighet i avhandlingen. När verket ställdes ut på 

Galerie Aronowitsch 1971 bestod det av 52 akvarellkolorerade etsningar, ytterligare ett 
blad, nr 53: ”Exkurs” tillkom ett par år senare. Storlekarna på bildytorna varierar från 7 x 11 
cm till 14 x 18 cm, på pappersark på ca 22 x 26 cm (även tryck på större ark förekommer). Eklund 
har troligen kolorerat fem till sju hela sviter, samt ett större antal lösa blad och mindre serier, av 
en serie på totalt 30 exemplar, enligt uppgift från William Aronowitsch. Intervju med William 
Aronowitsch av Karolina Uggla, 29 maj 2008. Minnesanteckningar i författarens ägo. 

395. Sten Eklund, Kullahusets hemlighet, 1971; Torsten Ekbom, ”Okänd och av hemlig 
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helhet imiterar kvarlåtenskapen efter den fiktive professorn J. M. G. Paléen. 
Den okände vetenskapsmannen Paléen skulle enligt Eklunds berättelse vara 
född på 1820-talet. Denne Paléen finner som av en slump, efter någon må-
nads vandring norrut genom landsbygd och skogar, ett folktomt område. 
Istället för levande varelser finns där främmande byggnadskroppar, apparater, 
växter och okända verksamheter. (Se bild 7 och 8, s. VI–VII.) Grafikserien 
uppvisar Paléens noggranna dokumentation av detta område på ett sätt som 
påminner om ett fiktivt 1800-tal, följda av personliga dagboksanteckningar 
om vistelsen i området. Paléen kallar platsen för ”Kullahus-området” efter 
den centrala byggnadskroppen, som fick heta ”Kullahuset”. När Paléen är till-
baka i civilisationen försöker han övertyga sina samtida vetenskapskollegor 
om sin upptäckt, men ingen tror honom, förutom C. J. L. Almqvist. Paléen 
kan inte heller hitta tillbaka till detta märkvärdiga område.396 

Paléen beskriver Kullahus-området som en bit land avgränsad av ett 
magnet fält. I de fiktiva, efterlämnade dokumenten finns tecken på att akti-
viteter och processer pågår i området, såsom odling och gruvdrift, men på 
ingen av bilderna syns spår av levande varelser, med undantag för en märklig 
insekt. Byggnaderna och apparaterna ser ut att stå i förbindelse med varandra, 
som i ett gåtfullt system, men hur och i vilket syfte kan varken betraktaren av 
konstverket eller den fiktive Paléen bli varse. I Shannons och Weavers sche-
matiserade kommunikationsmodell från 1948, vilken analyserades i kapitel 
2, är kommunikationsprocessen reducerad till neutrala lådor, entiteter som 
sammantaget utgör ett hermetiskt tillslutet system. I Kullahusets hemlighet 
understryks det slutna systemet av det mystiska magnetfältet som enligt 
 Pa léens anteckningar kapslar in området.397 

I artikulationen kartläggningar av det okända – terra incognita – upp-
visar Kullahusets hemlighet iscensättning av ett fiktivt, idealiserat 1800-tal 

natur”, Dagens Nyheter, 3 november 1972. Sten Eklunds text ”Professor J. M. G. Paléens 
anteckningar rörande Kullahuset” finns till stora delar publicerad tillsammans med Torsten 
Ekboms essä ”Okänd och av hemlig natur” i Dagens Nyheter. Eklunds text ”Kullahusets 
hemlighet”, en förklarande text till konstverket, är en stencil till utställningen på Galerie 
Aronowitsch 1971. 

396. Ekbom, ”Okänd och av hemlig natur”.
397. Ibid.; Sten Eklund, Kullahusets hemlighet. J. M. G. Paléens märkvärdiga resa före-

tagen 1849, i text och bild beskriven av Sten Eklund, red. Staffan Cullberg (Stockholm: Riks-
utställningar, 1972). I förteckningen över de grafiska bladen i Kullahusets hemlighet står 
det om nummer 10: ”Reningsverket. Synes ha till funktion att ej tillåta utsläpp genom 
magnetridån.”
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många exotiserande drag. Arbetsnamnet till vandringsutställningen Kulla-
husets hemlighet i Riksutställningars regi 1972 var ”Drottning Victoria och 
 Kullahuset”.398 Eklund betonar i sin tillhörande text den symboliska närheten 
mellan Paléens fiktiva vandring och världsutställningen i London 1851.399 
Detta fungerar i Eklunds framställning som ett monument över skiftet från 
äldre tiders poetiska vetenskapssyn, till ett mer rationellt och systematiskt 
tänkande. 

Subjektivering och alienation

Om kartläggningsprocessen konstitueras av handling och rörelse, vilket är i 
så fall objektet för kartläggningen och utifrån vilken position sker den? Om 
kartläggningen är en process finns det anledning att anta att positionerna är 
föränderliga processen igenom. Begrepp som subjektivitet, objektivitet och 
anonymitet är fruktbara ingångar om man vill undersöka växelspelet mellan 
det kartlagda och den som kartlägger. I det anonyma och objektiva tilltal 
som kännetecknar kartläggningsimpulsen kring 1970 är begreppet aliena-
tion starkt närvarande. Begreppet får ett uppsving i kulturdebatten under 
1960-talet, även om användningen sker i olika sammanhang och med skiftan-
de betydelser.400 Analysen av Eklunds Kullahusets hemlighet möjliggör ett re-

398. Eklund, Kullahusets hemlighet. J. M. G. Paléens märkvärdiga resa företagen 1849, i 
text och bild beskriven av Sten Eklund; Beate Sydhoff, red., Discovery and Investigation: Sten 
Eklund, Tom Krestesen, Lars Millhagen, Torsten Renqvist, P. G. Thelander: Five Swedish Artists 
(London: Arts Council of Great Britain, 1975); Staffan Cullberg, ”Utställningsförslag: 
‘Drottning Victoria och Kullahuset.’” Statens försöksverksamhet med Riksutställningar, 1 
februari 1972. Riksutställningars arkiv, Serie F1A:114. DNR. 020:326. Staffan Cullberg var 
ansvarig intendent för vandringsutställningen Kullahusets hemlighet i Riksutställningars regi 
1972. Detta var en rent fysisk utvidgning av verket, med skärmar och objekt. Vandrings-
utställningen kom att heta Kullahusets hemlighet (det första titelförslaget var Drottning Vic-
toria och Kullahuset) och turnerade i Sverige 1972–1977. Efter avslutad Sverigeturné kom 
verket att visas på olika orter i Finland 1978–1980 genom ett samarbete med Nordiskt 
Konstcentrum. Verket visades även i London i samlingsutställningen Discovery and Inves-
tigation 1975, samt i samlingsutställningar med svensk samtidskonst i Japan, Schweiz och 
i Ljubljana i nuvarande Slovenien.

399. Eklund, Kullahusets hemlighet.
400. Umberto Eco, ”Form as Social Commitment”, i The Open Work, övers. Anna 

Cancogni (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962; 1989), 123; Arnold Ljung-
dal, ”Lukács, alienationen och konsten”, BLM: Bonniers litterära magasin 36, nr 1 (1967), 
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sonemang om subjektivering, eller subjekt-blivande, i förhållande till kartan 
och kartläggningsprocessen, bland annat utifrån Louis Althussers ”Ideologi 
och ideologiska statsapparater” (1970). Här ges ingångar till processen från 
individ till subjekt. Grundantagandet är att kartan som teckensystem och 
ideologiskt system konstituerar specifika subjektspositioner. 

För att ideologi i Althussers bemärkelse ska framträda som synlig eller 
materiell krävs att den utövas av ideologiska statsapparater representerade av 
institutioner.401 Enligt Althusser kännetecknas ideologiska statsapparater – 
till skillnad från repressiva statsapparater som polis- och militärväsende – av 
att de styr människor med hjälp av ideologi snarare än med våld. Ideologiska 
statsapparater utgörs av exempelvis skola, kyrka, familj, medier och kulturella 
institutioner. Enligt Althusser föds vi in i ideologin och individen görs till 
subjekt, i betydelsen undersåte. Subjektiveringsprocessen är alltså en förut-
sättning för ideologin och de handlingar och ritualer som utgör dess prak-
tiker.402 Alla som lever under ideologiska statsapparater är enligt Althusser 
”alltid-redan subjekt”. Dock pågår subjektsblivandet som process ständigt i de 
ideologiska statsapparaterna. Althusser beskriver i ett teoretiskt scenario hur 
ideologin rekryterar sina subjekt bland individerna, genom interpellation:

Vi menar alltså att ideologin ”handlar” eller ”fungerar” i den mån som 
den ”rekryterar” subjekt bland individerna (den rekryterar alla), eller 
’omvandlar’ individerna till subjekt (den omvandlar alla) genom den 
högst precisa operation som vi kallar interpellation, vilken man kan 
föreställa som det banala och vardagliga fallet när en polis interpellerar: 
eller ropar till en ”hallå, ni därborta!”.403

I själva akten då individen vänder sig mot den interpellerande polisen hävdar 
Althusser att individen blir till subjekt. Hur kan denna ofta refererade akt 
säga någonting om kartläggning i allmänhet och om kartläggningsimpulsen 

35; Konrad Marc-Wogau, ”Karl Marx’ lära om alienationen”, i Från medeltid till dataålder: 
Festskrift till Sven Ulric Palme, red. Lars Björlin (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1972), 158. I 
dessa tre exempel ges uttryck för en övermättnad i hur Marx’ lära om alienationen användes 
i den intellektuella debatten. 

401. Louis Althusser, ”Ideologi och ideologiska statsapparater (Noter för en under-
sökning)”, i Filosofi från proletär klasståndpunkt, red. Göran Therborn, övers. Ewa Rappe 
och Gunnar Sandin (Lund: Cavefors, 1970; 1976), 131–133, 137–138. 

402. Ibid., 140–142. 
403. Ibid., 144–145.
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kring 1970 i synnerhet? I avhandlingen används Althussers resonemang för 
att ringa in kategorierna individ och subjekt, utan vilka det blir svårt att tala 
om det kartlagda subjektet eller den kartläggande individen. Dessa positioner 
är alltså teoretiska konstruktioner men används för att förstå kartläggningen 
som handling i kartläggningsimpulsen kring 1970. Interpellationen och sub-
jektiveringen är i detta sammanhang en process som kräver en aktiv handling. 
Althussers fiktiva scen med en polis som ropar åt en individ är visserligen 
teoretisk, men ger vid handen att det ändå är möjligt att föreställa sig och 
skildra processen för subjektivering. 

Kullahusets hemlighet kan analyseras som en gestaltning av subjektive-
rings- och alienationsprocesserna. Alienationstemat ligger nära till hands då 
Eklund i texten ”Kullahusets hemlighet” skriver om hur alienationen upplevs 
av verkets centralfigur, professor J. M. G. Paléen: ”På detta sätt grundläggs och 
utvecklas vårt främlingskap för varandra – vi tvingas leva med varandra hu-
vudsakligen på mätbara sociala grunder. Populärt uttryckt med ett främman-
de ord: Vi har blivit alienerade, isolerade från både människor och  natur.”404 
I en katalogessä till Riksutställningars vandringsutställning Kullahusets 
 hemlighet (1973) skriver Ulf Linde att individ betyder ”icke delaktig”, och att 
Paléen blir till individ i mötet med de okända tingen i Kullahus-området.405 
Den betydelse som alienation får i Eklunds text visar fram alienationens exis-
tentiella dimension. Ursprunget till begreppets användning under 1960-talet 
går att finna hos Karl Marx och hos senare förmedlare av Marx’ teorier. Här 
handlar användningen av begreppet om arbetsdelning de övriga mänskliga 
relationer där alienation kan uppträda.406 Den situation som Eklund skildrar 
i Paléens efterlämnade material framstår som en metod för att upprätta ett 
logiskt sammanhängande rumsligt samband av subjektiva tillstånd i en ob-
jektiv värld. Kullahus-området som den fiktive Paléen beskriver fungerar som 
ingång till begreppet och det svåråtkomliga tillståndet alienation, då det inte 

404. Eklund, Kullahusets hemlighet.
405. Ulf Linde, ”Det unika och det allmänna kring Sten Eklunds Kullahusberättelse”, 

i Kullahusets hemlighet (Stockholm: Riksutställningar, 1973), 18. 
406. Karl Marx, ”Ur De ekonomisk-filosofiska manuskripten”, i Människans frigörelse, 

övers. Sven-Eric Liedman (Göteborg: Daidalos, 1844; 1995), 64–73; István Mészáros, 
Marx’s Theory of Alienation (London: Merlin Press, 1971; 1972), 14; Bertell Ollman, 
Aliena tion: Marx’s Conception of Man in Capitalist Society (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1971; 1976), 136. I sammanfattning innebär alienationen hos Marx att 1: 
människan alieneras från naturen, 2: människan alieneras från sin egen aktivitet, 3: män-
niskan alieneras från sitt artväsen, 4: människan alieneras från andra människor. 
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är ett statiskt tillstånd utan en process. Som sådan går det inte att betrakta 
utifrån för den som befinner sig inuti det alienerande systemet.407 Dokumen-
tationen av den temporala och rumsliga processen i Kullahusets hemlighet kan 
ses som ett sätt att åskådliggöra alienationsprocessen. 

När huvudpersonen Paléen finner Kullahus-området börjar han genast 
dokumentera vad han ser på ett minutiöst sätt: genom kartor, tekniska rit-
ningar, perspektivbilder, detaljer av växter, och även trämodeller. Det är ge-
nom detta dokumentationsmaterial som Kullahus-området ger sig till kän-
na för betraktaren. Den resa som ögonvittnet Paléen skildrar är av subjektiv 
 karaktär, trots den objektiva vetenskaplighet hans roll för med sig. Paléens 
efterlämnade material har en tragisk underton, i egenskap av system upprät-
tade av en mycket ensam individ. Det bär vittnesmål om en värld till synes full 
av logik, perfektionistiskt utförd, men utan mening, otillgängligt för alla efter-
levande som försöker tolka den. Det till synes logiska systemet är ingenting 
som vare sig Paléen eller någon annan ges tillgång till. Paléen försöker enligt 

407. Marc-Wogau, ”Karl Marx’ lära om alienationen”, 159. Som Konrad Marc-Wogau 
skriver betecknar Entfremdung en process, liksom andra substantiverade verb i tyskan.

Sten Eklund: ”1. Kullahuset, 
översiktsbild. Den centrala 
byggnaden från viken energin 
utgår. Något om dess inre i 
senare bilder.” Ur Kullahusets 
hemlighet 1971. Privat sam
ling. Foto: författaren. 

Se även bild 6, s. VI.
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Eklunds text återvända till Kullahus-området, men kunde aldrig återfinna 
platsen.408 I en något senare katalogtext skriver Eklund: ”Innan Paléen syss-
lade jag med ’språk’. Jag menade att bildens renhet och tydlighet var liktydigt 
med språket”.409 Att Eklund ”sysslade med ’språk’” syns i glasmålningarna 
 Bilder 1968, med titlar från Wittgensteins Tractatus, då Eklund tar sig an språ-
kets absoluta funktioner och byggstenar, vad bilder och bildelement beteck-
nar och uttrycker. Kullahusets hemlighet kan också tolkas som en visualisering 
av kommunikation – eller bristen därpå – mellan människor. Detta grund-
tema känns igen från Eklunds målningar på glas, vilka analyseras i kapitel 2. 

Gottfried Boehm beskriver betraktarens avskildhet från landskapet, som 
kartlades i 1800-talets landskapsmåleri. Han kallar betraktaren för den ex-
centriske betraktaren, i betydelsen att hen inte är delaktig i det ”naturliga” 
föremålet för observation.410 Det finns en inneboende tragik i att dokumen-
tera och avbilda utan att vara en del av den ”natur” som är föremål för de 
minutiösa observationerna. Den fiktive gestalten Paléens ansträngningar i 
Kullahus-området gör honom till en oändligt ensam människa. Prefixet ”ex-” 
i excentrisk leder observatören, eller det seende subjektet, bort från centrum. 
Den excentriske observatören befinner sig i periferin, det är en individ som 
inte kan delta i och vara en så kallat naturlig del av landskapet. Kartans språk 
är ett standardiserat visuellt teckensystem som ska passa alla. Den vetenskap-
liga bildens objektivitetssträvan medför att vetenskapsmannen undertrycker 
sin subjektivitet till förmån för en vetenskaplig objektivitet som förknippas 
med vetenskapsmannens egen identitet.411 I Eklunds Kullahusets hemlighet 
undersöks det subjekt som genomför kartläggningen, och som samtidigt är 
en del av denna kartläggning: kartläggaren kartlägger sig själv. Verket utgör 
en inifrånskildring av vad som händer med det kartläggande, vetenskapliga 
subjektet och den objektiva hållningen i mötet med det okända. 

Christian Chambert ser likheter mellan det neutrala tilltalet i Kullahusets 
hemlighet och läsarpositioner i det sena 1960-talets dokumentära roman.412 
Beröringspunkterna mellan Kullahusets hemlighet och den samtida littera-
turen är flera. Den 1960-talslitteratur som Beata Agrell analyserar i sin av-

408. Ekbom, ”Okänd och av hemlig natur” (Eklund refererad av Ekbom 1972). 
409. Sten Eklund, Jonas Englund och C. Göran Carlsson, ”Häfte i samband med 

utställning på Gamla Gillet, Uppsala”, 1973. 
410. Boehm, Wie Bilder Sinn erzeugen, 74–75. 
411. Daston och Galison, Objectivity, 37–38.
412. Chambert, ”Sten Eklund”, 34.
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handling använder sig av ”experiment med perspektiviska omkastningar och 
förskjutningar, som spelar med flera olika läsarpositioner och läsarroller”.413 
Den fiktive huvudpersonen Paléen skapar viss osäkerhet hos läsaren om 
huru vida Kullahusets hemlighet är en dokumentär skildring. Den använder 
en dokumentär dräkt men skildrar osannolika händelser och miljöer. Ek-
lunds ”arbete med språket” har således flera möjliga litterära förgreningar. 
Det är dock inte bara den samtida romanen som har gemensamma drag med 
Eklunds Kullahusets hemlighet. Berättarformen som används i imitationen av 
föregivet återupptäckta, tidigare bortglömda uppsatser, vetenskapliga illu-
strationer och modeller, som om de för första gången såg dagens ljus efter 
sin skapares bortgång, går att hitta i den svenska konsten vid ungefär samma 
tidsperiod. Ett exempel är Björn Lövins installationer Konsument i oändlig-
heten och Herr P:s penningar, som båda visades på Moderna Museet 1971.414 
Kullahusets hemlighet och Lövins verk uppvisar likheter i berättelsesättet: de 
skildrar gåtfulla platser där en scen har utspelat sig och där fiktiva existenser 
efterlämnat spår. 

Kullahusets hemlighet kom till strax efter det mytomspunna året 1968, 

413. Agrell, Romanen som forskningsresa, 23; Chambert, ”Sten Eklund”, 34; Lagerlöf, 
Strömkantringens år, 29. Agrell beskriver exempelvis på sidan 20–21 det indirekta tilltalet 
i Sven Delblancs roman Prästkappan, ett berättelsesätt som enligt henne har ”en anonymt 
närvarande berättare” som avleder läsarens uppmärksamhet från berättelsen. Chambert tar 
fasta på att Kullahusets hemlighet uppvisar släktskap med samtida svenska romaner såsom 
Per Olov Enqvists Hess och Legionärerna. Lagerlöf skriver att det omkring åren 1968–1970 
uppkom en rad litterära hybridformer, mitt emellan fiktionsromanen och den dokumentära 
reportageboken.

414. Olle Granath, Svensk konst efter 1945: En konstkritisk essä (Stockholm: Bonnier, 
1975), 106; Cecilia Widenheim, ”Happiness Is Our Business”, i Björn Lövin: Ett kryss för 
tanken/X marks the thought, red. Magnus af Petersens, Teresa Hahr och Magnus Bons 
(Stockholm: Moderna Museet, 2009), 21–25, 37–39. I rumsmiljöer skildras dels Herr 
P:s lägenhet, dels det stora varuhusets skyltfönster. Avsikten var att verken skulle läsas 
som arkeologiska lämningar av samtiden. Mest kom de dock att tolkas som skildringar av 
konsumtionssamhällets baksida sedd ur den lilla människans perspektiv. I verket In Me-
moriam 1972 skildras direktören till ett fiktivt livförsäkringsbolag – ILAC – International 
Life Assurance Company. Publiken får träda in i huvudpersonens luxuösa arbetsrum, men 
han saknas, är förolyckad, kanske till och med mördad. Ägaren av detta totalförsäkrings-
bolag var en framgångsrik man som befann sig högt uppe i hierarkierna i det tillrättalagda 
och alienerande samhälle som hans uppfinningar bidragit till att skapa. Grafer och tekno-
kratiska ritningar och formler finns inramade på väggarna som för att representera hur 
vetenskapen kan gå för långt. Publiken träder in på en tom scen för att undersöka ledtrådar, 
lösa ett problem, avtäcka en historia.
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men verkets tid är förflyttad till en romantiserad 1800-talskontext. Eklund 
skildrar hur Paléen ger sig ut på sin vandring år 1849, året efter det stora 
revolutionsåret 1848.415 I Eklunds texter nämns dessa märkesår, men med 
anledning av en förändrad syn på naturen och vetenskapen vid mitten av 
1800-talet. I den text av konstnären som åtföljde Kullahusets hemlighet skriver 
Eklund:”Just vid denna tid kan man säga att en ny ’era’ hade börjat. 1849 var 
t.ex. det år man började planera för den första stora industriella världsutställ-
ningen som hölls i London 1851. De gamla romantiska föreställningarna 
om livet och världen började ersättas av en ny ’rationell’ och mera ’saklig’ 
inställning.”416 Verket Kullahusets hemlighet innefattar alltså flera tidshopp: 
den fiktiva, dokumenterade situationen från mitten av 1800-talet och den 
historiska tidsmarkören i och med de stora världsutställningarna. Om verkets 
berättelse följs tycks materialet bli återupptäckt någon gång kring 1971 av 

415. Chambert, ”Sten Eklund”, 34. Kullahusets hemlighet har även likheter med en 
Jules Verne-roman, i och med sitt osannolika upptäckande av en främmande värld. 

416. Eklund, Kullahusets hemlighet.

Sten Eklund: ”10. Reningsverket. Synes ha till funktion att ej tillåta utsläpp genom magnet
ridån.” Ur Kullahusets hemlighet 1971. Privat samling. Foto: författaren. 
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en samtida person. Kanske är det konstnären Eklunds alter ego som ser till 
att materialet ställs ut. Verkets spel med olika tidsepoker stämmer överens 
med Lees tes att 1960-talskonsten var besatt av tid, men i otakt med tiden.417 
Kullahusets hemlighet skildrar en okänd tidsrymd samt den dokumentations-
process som den fiktive huvudpersonen Paléen utför. I verket åberopas dels 
en vetenskapssyn från 1800-talets mitt, dels de politiskt omvälvande åren 
kring 1968, strax före verkets tillkomsttid. 

Osäkerheten om vad det är för typ av upplevelse och vad för slags plats 
som Paléen har besökt ökar allt mer allteftersom verket framåtskrider. Ett av 
de sista grafiska bladen i serien har titeln ”47. Från Kullahusets inre (Camera 
Obscura)”. (Se bild 9, s. VII,) Den visar innanmätet av en camera obscura, 
en föregångare till kameran, en låda eller ett rum där omvärlden projiceras 
upp och ned på väggarnas insida, genom ett litet hål i en av väggarna. Paléen 
skriver: ”Aldrig blev jag klar över denna skapelse så fylld av egendomligheter. 
Sålunda kände jag mig i dess inre påtagligt viktlös och tyckte mig t o m vid 
något tillfälle rent av sväva fritt i rummet. Detta måste ju ha varit ett misstag, 
ett otvetydigt faktum var emellertid mina sinnens känsla av att sväva i ett 
viktlöst tillstånd. Jag var skräckslagen.”418 Möjligheten finns alltså att Paléens 
upplevelse endast har existerat i hans huvud, som en hägring. Kartlägg ningen 
och dokumentationen av Kullahus-området är därmed också väsensskild från 
de kartläggningar och upptäckter som genomfördes på 1800-talet, det år-
hundrade som verket blickar tillbaka på. 

Camera obscura har genom historien haft betydelse som filosofisk me-
tafor och modell för tänkandet om seende, objektivitet och subjektivitet.419 
Camera obscura är den metafor för ideologi som Marx använde i Die deutsche 
Ideologie (1844–1847). W. J. T. Mitchell tolkar Marx användande av denna 
metafor som en process för att konkretisera abstrakta begrepp. Metaforen 
camera obscura fungerar som en vetenskaplig metod för att analysera dessa 
begrepp.420 Eklund skriver i katalogen till sin första utställning med målning-
ar på glas 1968: ”Jag misstänker att det är något skumt med språket. Ta till 
exem pel ordet ideologi”.421 I Eklunds visuella översättningar av Wittgensteins 
Tractatus i glasmålningarna som analyserades i kapitel 2, konkretiseras bild-

417. Lee, Chronophobia, 223.
418. Ekbom, ”Okänd och av hemlig natur” (Eklund citerad av Ekbom).
419. Crary, Techniques of the Observer, 27–29.
420. Mitchell, Iconology, 160–161. 
421. Eklund, Bilder. 
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begreppet. Det går att tolka förekomsten av begreppet ideologi i Eklunds text 
som ett intresse för konkretisering av abstrakta begrepp, förklaring, förståelse 
och kommunikation. Marx användning av camera obscura som metafor för 
ideologi är besläktad med Platons grottliknelse, där idéernas mönsterbilder 
ger återsken på grottväggen. I det mörka rummet projiceras bilderna som 
skuggor utan kropp och materiell närvaro. Det är idéerna som ger upphov 
till bilder på väggen. De representerar den materiella världen, där ideologin 
är fantombilder eller hjärnspöken.422 Möjligheten finns att hela Paléens upp-
levelse och dokumentation är baserad på en hägring, och att han hela tiden 
befunnit sig i ett mörkt rum istället för att vistas i Kullahus-området. 

Framför allt har camera obscura inverkan på hur subjektivitet och objek-
tivitet kan tolkas. Jonathan Crary skriver att en camera obscura på en och 
samma gång kan ses som en materiell maskin och en seendepraktik.423 Den 
betraktare som inträder i denna rumslighet träder också in i ett objektivt 
seende: camera obscura är en apparat för en okroppslig maskinblick och 
människan som använder den är avskuren från omvärlden, den omvärld som 
projiceras som en tunn slöja på rummets insida. Betraktaren i en camera 
obscura reduceras till enbart blick. Samtidigt hävdar Crary att camera ob-
scura konstituerar en ny modell för subjektivitet under 1800-talet. Den från 
omvärlden avskurna betraktaren blir till en subjektiv individ.424 

En förutsättning för alienationsprocessen är att det finns någon typ av 
system för subjektet att förhålla sig till. Kullahus-området kan tolkas som en 
skildring av ett främmande system. Den situation som Paléen är innesluten 
i kan ses i analogi med en konstupplevelse, som framträder i det rumsliga 
samband mellan konstverk och betraktare i gallerirummet som den mini-
malistiska skulpturen upprättar. Det funktionslösa konstobjektets rumsliga 
samspel med betraktaren är centrala frågor för det sena 1960-talets konst.425 

422. Mitchell, Iconology, 161–162, 169. Enligt Mitchell används metaforen också i 
satiriskt syfte av Marx för att parodiera den idealistiska filosofin. 

423. Crary, Techniques of the Observer, 30–32.
424. Ibid., 38–41.
425. Karolina Uggla, Kullahusets hemlighet: Vetenskaplig dokumentation av en konst-

situation, Stockholms universitet. (Magisteruppsats) Konstvetenskapliga institutionen, 
2005. I min magisteruppsats diskuterar jag hur Kullahusets hemlighet går att läsa analogt 
med förändringarna i utställningssituationen och konstobjektets varande och tolkningar 
vid framväxten av den minimalistiska skulpturen vid slutet av 1960-talet. Det finns 
gemensamma nämnare mellan Michael Frieds kritik i ”Art and Objecthood” (1967) och 
teman i Kullahusets hemlighet. Det centrala ”Kullahuset” kan liknas vid ett minimalistiskt 
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Det är också inom detta avgränsade system som alienationsprocessen kan 
observeras som ett symptom på ett system i kris. I ett system som alienerar 
sitt subjekt har andra element i systemet, det vill säga objekten, tagit över. 

Under 1960-tal använde man alienationsbegreppet för att sätta ord på 
sådan ofrihet som inte kan personifieras, med andra ord ofrihet och förtryck 
som inte tar sig uttryck i form av fysisk skada, utan i känslor av psykiskt 
instängdhet i exempelvis arbetsliv eller sociala roller. I ett marxistiskt per-
spektiv betecknar alienationen ofrihet som har sin grund i den splittring som 
arbetsdelningen medför. Eco skriver att det som vanligen avses med aliena-
tion egentligen rymmer flera potentiella främmandegörandesituationer eller 
subjektspositioner. Entfremdung är den marxistiska användningen: att vara 
ofrivilligt alienerad från någonting, från en extern makt, att bli annan. Enligt 
Eco hade denna betydelse på 1960-talet blivit något överdriven i dagligt tal, 
så att alienation uppfattades som aktivt och medvetet skapad av en fientlig 
makt. Det enda det alienerade subjektet då kan göra är att sätta sig upp mot 
makten och söka befrielse. Marx skiljer mellan Entfremdung, främmande-
görande, och Entäusserung, objektifiering. Det är, enligt Marx, när objekten 
tar över handen, dikterar känslor, åsikter och viljor, som subjektet allt mindre 
känner av sin egen alienerade situation.426 Verkets fiktive huvudperson Paléen 
kunde inte uttrycka vad han var med om, men han kunde objektivt genom-
föra en dokumentation av det märkliga Kullahus-området. 

I Ecos tolkning av Marx alienationsbegrepp är objektivitet en effekt av 
alienationen och inte en människas naturliga tillstånd. Alienation kan handla 
om såväl grupper av människor som individer och individers tänkande.427 Det 
på 1960-talet återuppväckta alienationsbegreppet sammanföll med de stora 
systemens tid. Statsapparaten gjorde sig för medborgaren känd genom byrå-
kratisering och rationell stadsplanering.428 I Kullahusets hemlighet upprättas 
ett fiktivt, konstruerat system som utgår från ”den centrala byggnaden”. En 
individ som är en del av ett alienerande system är oförmögen att se sin egen 

objekt i och med den situation som upprättas omkring det. Kullahus-områdets magnet-
fält kan liknas vid utställningsrummet med Paléen som representant för publiken. Dessa 
element befinner sig tillsammans inneslutna i en situation. 

426. Eco, ”Form as Social Commitment”, 123–124. Alienerad från stämmer enligt 
Eco bäst överens med det tyska begreppet Verfremdung, som betyder främmandegörande, 
genom att medvetet vända sig bort från ett system som en strategi att uppmärksamma och 
kritisera det. 

427. Ibid., 130–131. 
428. Debord, Skådespelssamhället, 122–124. 
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position i det. Kullahusets hemlighet kan betraktas som en undersökning av 
subjektiverings- och alienationsprocesser eftersom den verkligt alienerade 
inte kan uppleva sin egen situation. Men att skildra alienation inifrån eller 
utifrån ett system är i sig en självmotsägelse. Att gå emot detta är också att 
utmana gränser för vad som är möjligt att representera. Sådana försök leder 
till den isolering som Paléen utsätts för både under och efter sin vistelse i 
Kullahus-området. Han stöter emotväggarna i en camera obscura, som visar 
världen utanför, men han kan varken komma ut eller gå tillbaka in på egen 
hand. 

Kartläggning av galleribesökare

Geografiska kartor, liksom diagram och modeller, har förmågan att synlig-
göra. Samtidigt som de kan dölja och vinkla fakta kan de utgöra maktkritiska 
instrument. En karta kan avslöja orättvisor och politiska maktförhållanden. 
Kartografins historia och utveckling är starkt sammanbunden med politi-
kens: om man vill utropa nya stater och erövra andra krävs effektiva och 
 exakta kartor. Geografi och kartografi som vetenskaper utvecklades snabbt 
efter andra världskriget. Historikern Jeremy Black hävdar att en högre grad 
av demokratisering och politisering i ett samhälle ger en högre förekomst av 
visuellt material.429 I fråga om kartografiska maktperspektiv karakteriseras ti-
den omkring år 1970 exempelvis av kolonial frigörelse, vilket ritar om världs-
kartan. Samtidigt präglas världsmedvetandet av förgörande krig i Vietnam 
och Korea. Kartor kan visa mer än städers placering, kustlinjers sträckning, 
eller administrativa gränser och indelningar. Geografiska kartor kan också 
vara  underlag för representation av exempelvis social, ekonomisk och de-
mografisk information, med hjälp av statistiska data. Haackes  Gal lery-Goers’ 
Birthplace and Residence Profile, Part 1 från 1969 är ett konstverk som i avhand-
lingen ses som representativ för det sena 1960-talets kartläggningsimpuls. (Se 
bild 10, s. VIII.) Det är ett verk av undersökande karaktär som framhäver och 
avslöjar maktförhållanden innanför och utanför galleri rummet. Det faktum 
att några av verkets bärande komponenter är geografiska kartor gör det till 

429. Black, Maps and Politics, 9. ”The major development of maps in this field [of 
politics] over this past century has been a response both to cartographic advances and to 
a greater emphasis on graphic imagery in societies affected by politicization, democrati-
zation, and consumer and cultural shifts that emphasize the visual.”
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ett signifikant exempel att analysera inom ramen för den här avhandlingen. 
När Gallery-Goers’[…] ställdes ut för första gången på Howard Wise 

 Gallery i New York 1969 sattes fem olika tryckta kartor upp på galleriets 
väggar. Det var kartor över Manhattan, New Yorks fem stadsdelar, storstads-
regionen New York, USA samt världen. Galleriets besökare ombads via ett 
anslag att sätta en röd kartnål på någon av kartorna på den plats där de var 
födda, och en blå kartnål på den plats där de för tillfället var bosatta. Anslagets 
uppmaning löd: ”Indicate your birthplace with red pin, permanent residence 
with blue pin.”430 Verbet indicate, på svenska markera eller indikera, har ett 
nära etymologiskt släktskap med index, inom semiotiken en av C. S. Peirces 
tre primära representationskategorier. Att indikera en födelse- eller bostads-
plats på en karta med hjälp av en nål är ett tydligt tilltal och en indikation på 
att den semiotiska representationsformen är tagen på största allvar. Rosalyn 
Deutsche menar att det direkta tilltalet i Haackes enkätverk är ett sätt att 
tilltala publiken och att konstverkets mening uppstår i den sociala relationen 
till publiken.431 Utställningen pågick under en månad i november, och under 
denna tid placerades på olika kartor 2 312 röda nålar som visade födelse-
platser, och 2 018 blåa nålar som visade bostadsorter.432 Gallery-Goers’[…] 
bildar inledningen på en serie konstverk där Haacke samlade in data från sin 
galleripublik och provade ut olika metoder för att både samla in och åskåd-
liggöra det insamlade materialet. Med egna ord arbetade han som ”amateur 
sociologist”.433 Den första av Haackes enkätundersökningar som genomför-
des var MoMA-Poll, som ställdes ut som en del på utställningen Information 
på MoMA i New York 1969.434 

430. Hans Haacke m.fl., Hans Haacke (London: Phaidon, 2004), 49. Titeln på verket 
Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile, Part 1 kommer genomgående att förkortas 
som Gallery-Goers’[…].

431. Deutsche, ”The Art of Not Being Governed Quite So Much”, 66; Rosalind E. 
Krauss, ”Notes on the Index: Part 1”, i The Originality of the Avant-Garde and Other Moder-
nist Myths (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985), 196–200. I ”Notes on the Index” föreslår 
Rosalind Krauss att en möjlig gemensam nämnare för 1970-talets konst, vilken annars 
undandrar sig kategoriseringar och universella stilbegrepp, skulle vara dess tilltal. 

432. Haacke m.fl., Hans Haacke, 49.
433. Ibid., 8.
434. McShine, Information, 57. Någon enkätfråga finns inte publicerad i katalogen till 

Information, eftersom den trycktes innan utställningen hade vernissage. På Haackes sida 
finns endast allmän information om frågeförfarandet, en summering, vars adressat tycks 
vara museet. 
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Haacke beskriver hur ett konstverk kan verka i samtiden som ett real-
tidssystem som även inkluderar sin publik. Han skriver att de dokumentära 
material som genereras ur denna process, såsom fotografier, muntliga be-
skrivningar och kartor, inte bör presenteras på samma sätt som själva konst-
verket i utställningsrummet.435 Det dokumentära materialet utgör alltså inte 
utställningsobjektet, utan är bara delar av den pågående realtidsprocessen. 
Det är följaktligen processen i sig som utgör konstverket. I denna typ av ut-
talanden ekar utsagor såsom Sol LeWitts ”Sentenser om konceptuell konst” 
(1969), där idéer framhålls som en viktig komponent i konstverket, idéer 
som inte nödvändigtvis måste anta en fysisk form.436 Om objekt i galleri-
rummet ska fungera som realtidssystem i Haackes mening ska de inte pre-
senteras som objekt, utan som spår, avtryck eller dokument. Den tolkning 
som görs i den här avhandlingen går dock emot denna intention, då den 
geografiska kartans fysiska representation i gallerirummet betraktas utifrån 
sina visuella och representerande egenskaper. 

När verket MoMA-Poll ställdes ut på utställningen Information på MoMA 
1970 tjänade två transparenta lådor som valurnor, där publiken ombads att 
lägga sina valsedlar. Frågan löd: ”Would the fact that Governor Rockefeller 
has not denounced President Nixon’s Indochina policy be a reason for you 
not to vote for him in November?”437 Guvernör Rockefeller var mecenat, 
finansman och del av en mäktig och inflytelserik familj i New York. Han 
var också medlem av MoMA:s styrelse. Frågan handlade om MoMA:s 
besökare kunde acceptera guvernörens involvering i president Nixons på-
gående invasion av Vietnam och Kambodja.438 Valsedlarna var färgkodade 
för olika besökar kategorier: fullt betalande besökare, besökare med någon 
typ av fribiljett, samt de som besökte museet på måndagar, då det var fritt 
inträde. Denna detalj visar att Haacke var intresserad av publiken på flera 
olika plan: varifrån den kom, dess ekonomiska förutsättningar och dess po-
litiska inställningar.439 1971 lade Haacke fram ett förslag om verket Guggen-

435. Hans Haacke, ”Provisional Remarks”, i Institutional Critique: An Anthology of 
Artists’ Writings, red. Alexander Alberro och Blake Stimson (Cambridge, Mass.: MIT Press, 
1971; 2009), 122. 

436. LeWitt, ”Sentenser om konceptuell konst”, 51–52.
437. Hans Haacke, Hans Haacke: Unfinished Business (New York: New Museum of 

Contemporary Art, 1986), 86; McShine, Information, 57. 
438. Haacke m.fl., Hans Haacke, 9, 46; Deutsche, ”The Art of Not Being Governed 

Quite So Much”, 71–73. 
439. Deutsche, ”The Art of Not Being Governed Quite So Much”, 71. I avhandlingen 
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heim Museum Visitors’ Profile (1971). Verket skulle bestå av ett frågeformulär 
om besökarnas bakgrund och åsikter i några olika aktuella politiska frågor, 
 exempelvis kvinnors rättigheter och Vietnamkriget. Detta konstverk förverk-
ligades aldrig, då hela utställningen ställdes in med kort varsel.440 I verket 
Documenta-Besucherprofile som visades i Kassel 1972 hade Haacke anpassat 
frågeformuläret till den dagsaktuella situationen och en internationell publik. 
Frågeformuläret avlästes maskinellt, och resultaten visades kontinuerligt i 
utställningen via utskrifter.441 

I The John Weber Gallery Visitors’ profile 1 1972 och The John Weber Gallery 
Visitors’ profile 2 1974 använde Haacke en hålkortsenkät. Här fortsatte under-
sökningen av galleribesökarna och deras inkomster, relation till konsten 
samt åsikter i aktuella politiska frågor. Resultatet av denna studie publicera-
de Haacke i essän ”The Constituency” 1977.442 Constituency blir på svenska 
”valkrets” eller ”valmanskår” och är på engelska bildat av verbet att konstitu-
era (instifta, bilda). Konstituering är också vad som sker när Deutsche talar 
om den process som gör en enskild, galleribesökande individ till en del av 

används begreppet publik om galleribesökarna, även om konstverkets titel Gallery-Goers’ 
[…], har en lite mer vardaglig klang och pekar på en specifik grupp individer som besöker 
ett galleri. Deutsche (som här refererar till Michael Warner) beskriver begreppet public som 
en grupp människor som blir tilltalade och som är ”constituted in a moment of attention 
or ’active uptake’”. En publik är alltså någonting som görs aktivt, i det här fallet av Haacke, 
i just den situation där konstverket involverar och tilltalar galleriets besökare. 

440. Haacke m.fl., Hans Haacke, 9, 47; Deutsche, Evictions, 168, 179; Buchloh, 
”Hans Haacke: Memory and Instrumental Reason”, 237–238. Haackes separatutställning 
på  Guggenheimmuseet i New York, sammanställd av Edward F. Fry, ställdes in bara sex 
veckor före planerad vernissage. Deutsche skriver att museet inte ansåg sig kunna visa 
verken Guggenheim Museum Visitors’ Profile och Shapolsky et al. (the Real Estate-pieces). 
Som argument angavs att ”fastighets-verken”, innehöll verkliga personers namn, vilket en-
ligt museets juridiska experter kunde komma att innebära problem. Haacke erbjöd sig att 
göra förändringar, men utställningen ställdes ändå in och den ansvarige intendenten, Fry, 
spar kades. Detta blev hårt kritiserat av konstnärer och kritiker i New York. 

441. Haacke m.fl., Hans Haacke, 55. 
442. Ibid., 108–113; Jack Burnham, Hans Haacke: Framing and Being Framed: 7 

Works 1970–75 (Halifax New York: Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 
1975). Essän ”The Constituency” (1977), är publicerad med fotografier av konstverket i 
Hans Haacke, Molly Nesbit, Walter Grasskamp, Jon Bird, Hans Haacke (London: Phaidon 
2004), 108–113. Verkets insamlade data publi cerades i oavkortad form i Burnham (red.): 
Hans Haacke. Framing and Being Framed. 7 Works 1970–75. Förutom de ovan nämnda 
verken genomförde Haacke enkätverk vid Milwaukee Art Center 1971, vid Museum Haus 
Lange i Krefeld 1972 och vid Kunstverein Hannover 1973. 
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en publik.443 För att en grupp ska konstitueras som publik krävs en komplex 
process av val och uteslutningar. I texten ”The Consistuency” (1977) skriver 
Haacke: ”The visitors to commercial galleries of contemporary art in New 
York seem to be an extremely select audience recruiting itself from the ranks 
of the college-educated middle and upper middle classes. The professionally 
uncommitted public of the gallery can hardly be suspected of representing 
’the proletariat’ or the mythical ’man in the street’”.444 Enligt Haacke hade 
konstmarknaden en syn på konstverkets autonomi som i rakt nedstigande led 
härstammade från Immanuel Kants intresselösa betraktande och Clement 
Greenbergs formalism, som höll politik och världshändelser på behörigt av-
stånd från musei- eller gallerirummet. Det statistiska resultat som Haacke 
fick fram i sin undersökning var emellertid att galleripubliken på Manhat-
tan generellt sett var relativt ung, välutbildad och ekonomiskt stabil, om än 
inte rik, och politiskt snarare stående till vänster än till höger.445 Manhattans 
galleripublik skilde sig alltså från samhällets ekonomiska elit, liksom från 
finansiärerna och makthavarna vid större amerikanska konstinstitutioner. I 
ett brev till Jack Burnham 1968 uttrycker Haacke sin frustration över samtida 
minimalistisk och kinetisk skulptur, som enligt honom drev på en avpolitise-
rad utveckling i gallerirummet, allt medan konstpubliken verkade vara mer 
intresserad av vernissagefesterna än den utställda konsten.446 

Haackes enkätverk har en del gemensamt med sociologen Pierre Bour-
dieus och Alain Darbels undersökning L’Amour de l’art. Les musées d’art 
 européens et leur public (1966).447 Bourdieu och Darbel undersöker publiken 
som besöker offentligfinansierade konstmuseer i Frankrike. Denna skiljer sig 
från den internationella och specialiserade publiken på privatfinansierade 

443. Deutsche, ”The Art of Not Being Governed Quite So Much”, 71.
444. Hans Haacke, ”The Consistuency”, i Hans Haacke, red. Molly Nesbit, Walter 

Grasskamp och Jon Bird (London: Phaidon, 1977; 2004), 108.
445. Ibid., 110–112.
446. Jack Burnham, ”Steps in the Formulation of Real-Time Political Art”, i Hans 

Haacke: Framing and Being Framed (Halifax New York, 1975), 128–129. Haacke refererar i 
ett brev till Burnham till vernissagen av utställningen Air Art 1968: ”The patroness danced 
over my white flow-piece and had a ball, other works were treated like fun-house furniture. 
Drinks made a profit of $300 – $10 worth of catalogues were sold, and the place was a 
mess!”

447. Pierre Bourdieu och Alain Darbel, The Love of Art: European Art Museums and 
Their Public, övers. Nick Merriman och Caroline Beattie (Cambridge: Polity Press, 1966; 
1991).



134 KONST OCH KARTLÄGGNING KRING 1970

konstgallerier på Manhattan, som medverkade i Haackes enkätverk. Haacke 
och Bourdieu träffades på 1980-talet, och 1995 publicerades en bok som 
återgav en konversation dem emellan: Free Exchange. Här reflekterar Haacke 
bland annat över sin publik, den konstälskande, utbildade medelklassen. 
Galleribesökarna var till största delen positiva till Haackes konst, de hade 
relativt progressiva politiska attityder, till skillnad från högre museitjänste-
män och -finansiärer som en gång lyckades stoppa Haackes utställning på 
Guggenheimmuseet i New York.448 När Haacke lät konstpubliken driva, eller 
bokstavligen agera bränsle i de så kallade realtidssystemen, så var det för att 
i en stegrande motrörelse ifrågasätta konstmarknaden, sätta den under lupp 
och synliggöra dess ekonomi och oskrivna regler. 

Det går också att, som Benjamin H. D. Buchloh, se likheter mellan 
 Haackes enkätverk och Jürgen Habermas Borgerlig offentlighet (Struktur-
wandel der Öffentlichkeit) (1962). Haacke riktar enligt Buchloh strålkastar-
ljuset mot museets förändrade roll från arena för formering av en borgerlig 
offentlighet till liering med kulturindustri.449 Deutsche framhåller istället att 
Haackes enkätverk skapar en motoffentlighet, ”’counter’ public sphere”, som 
ett alternativ till den borgerliga offentligheten.450 Enligt Deutsche var Haber-
mas begreppsliggörande av den borgerliga offentligheten beroende av be-
skrivningen av 1700-talets framväxande borgarklass och uppdelningen i det 
privata och det offentliga. Teorin är alltså inte överförbar till andra kontexter, 
som 1960-talets Manhattan. Det statistiska resultatet av undersökningen som 
genomfördes i Gallery-Goers’ […] visar att galleripubliken bestod av en väl-
utbildad, borgerlig medelklass. Detta resultat lär inte ha kommit som någon 
överraskning. Spänningen ligger istället mellan individuella galleribesökare 
och publiken som grupp. Det som enkäten uppnår är att låta galleripubliken 
möta sig själv på plats, snarare än att presentera några särskilt överraskande 
uppgifter. 

Haackes två verk Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a 
 Real -Time Social System, as of May 1971 och Sol Goldman & Alex DiLorenzo, 
Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System as of May 1971 

448. Pierre Bourdieu och Hans Haacke, Free Exchange (London: Polity Press, 1994; 
1995), 85, 88.

449. Buchloh, ”Hans Haacke: From Factographic Sculpture to Counter-Monument”, 
50; Buchloh, ”The Entwinement of Myth and Enlightenment”, 55–56; Jürgen Habermas, 
Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället, övers. 
Joachim Retzlaff (Lund: Arkiv, 1962; 2003). 

450. Deutsche, ”The Art of Not Being Governed Quite So Much”, 74.
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anses ha varit avgörande faktorer för att hans planerade separatutställning 
vid Guggenheimmuseet 1971 stoppades. Dessa verk byggde på omfattande 
forskning och kartläggning av två bolag som ägde 142 fastigheter på Lower 
East Side och i Harlem, som vid den tiden räknades som slumområden i 
New York. Av skatte- och ränteskäl ingick dessa fastigheter i ett komplicerat 
ägar- och transaktionsnätverk mellan upp till 70 olika bolag som alla hade 
nära samröre med familjerna Goldman och DiLorenzo. Haacke grävde i 
dessa ökända fastighetsmagnaters (”slumlords”) olika transaktioner, endast 
med hjälp av offentliga uppgifter.451 Enligt Haacke avslöjade enkätverken och 
fastighetsverken sociala system, det sociala livet, i realtid. Haackes tes, som 
framkommer i samtalet med Bourdieu, är att konstvärlden och den politiska 
världen är nära förbundna med varandra, trots alla försök att neutralisera 
konstens objekt och kontexter.452 

I de så kallade fastighetsverken är de geografiska kartornas funktion att 
peka ut och geografiskt bestämma fastigheterna i fråga. Haacke använde en 
exponeringsmetod som påminner om den i Gallery-Goers’ Residence Profile, 
Part 2, där byggnaderna representerades av fotografier av fasaderna, uppsatta 
längs med en vågrät linje på galleriets vägg. Gallery-Goers’ Residence Profile, 
Part 2 ställdes ut på Galerie Paul Maenz i Köln 1971. I detta verk användes 
data insamlade från Gallery Goers’ Residence Profile, Part 1, men med den 
geografiska informationen presenterad på ett annat sätt. Fotografierna av 
byggnadernas fasader hängdes med Femte avenyn som en tänkt longitud. 
Varje gata fick sedan forma en lodrät kolumn. Installationen kompletterades 
med maskinskrivna kort med födelse- och boendeplats, utifrån de uppgifter 
som samlats in i den första delen av installationen, då galleribesökarna fick 
placera ut nålar på kartor.453 Fotografiernas hängning bildar formen av ett 
stapeldiagram med stolpar i olika höjd: en högre koncentration av boende 
i galleribesökarundersökningen åskådliggörs av en högre stapel. Installatio-
nen bildar en horisontell utsträckning i gallerirummet där ett längre betrak-
taravstånd ger en översiktsbild som visuellt påminner om ett stapeldiagram, 
medan ett närmande gör att individuella byggnader framträder på fotogra-

451. Haacke m.fl., Hans Haacke, 47, 50–51. Verket var senare med vid Venedigbien-
nalen 1977, med en uppställning av fotografier av byggnaderna, kartor och transaktions-
diagram.

452. Bourdieu och Haacke, Free Exchange, 98–99. 
453. Robert Fleck och Matthias Flügge, red., Hans Haacke: For Real (Düsseldorf: 

Richter, 2006), 111.
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fierna. Buchloh hävdar att Haacke i sin användning av dokumentärt fotografi 
i dessa installationer placerar in sig i en dokumentär tradition som härrör 
från 1920-talets sovjetiska avantgarde och benämns faktografi, en objektiv, 
avskalad tradition inom fotografi.454 Men som avhandlingen visar, framför allt 
i kapitel 2, förekommer avskalade visuella gestaltningar närmare i tiden än 
så. Detta illustreras närmast i och med det återuppväckta intresset för Shan-
nons och Weavers kommunikationsmodell på det sena 1960-talet. Daston 
och Galison talar om den vetenskapliga bildens strukturella objektivitet: en 
avskalad, närmast bildfientlig inriktning inom vetenskapliga visualiseringar 
och illustrationer under 1900-talet.455 Detta sker i samma tidsperiod som 
den starka textcentreringen inom filosofi och humaniora i stort i och med 
den textliga vändningen.456 Allt detta utgör en del av det sena 1960-talets 
och det tidiga 1970-talets kartläggningsimpuls. Den visuella gestaltningen 
av Haackes ”fastighetsverk” är ett uttryck i denna skärningspunkt mellan en 
misstro mot överflödig visuell information och samtidigt en tilltro till ett 
precist och exakt denoterande bildspråk. 

Kartläggningar och sanningsanspråk

I Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile, Part 1 tjänar de geografiska 
kartorna i gallerirummet som visuella instrument för att synliggöra sociala 
faktorer i konstvärlden. Kartbilden fungerar som projektionsyta för struk-
turer som annars inte hade kunnat synliggöras. Gallery-Goers’[…] visar hur 
sociala och mänskliga tillstånd kan visualiseras med hjälp av kartläggningar. 
Det finns en motsättning i att tala om kartor och sanning när kartan som 
system, liksom andra strukturer och system, ifrågasätts i samband med den 
kritiska kartografins skärskådning av den geografiska kartans maktanspråk.457 
I  Gallery-Goers’[…] uppmanas galleripubliken att interagera med kartan. 
Kartan är en del i avslöjandeprocessen. Haacke refererar till ett citat ur en essä 

454. Buchloh, ”Hans Haacke: From Factographic Sculpture to Counter-Monument”, 
47–48. Faktografins idé var att med ren, icke-medierad information, med ”ett minimum 
av konstnärligt överflöd” möta publiken direkt, på ett liknande sätt som det massmediala 
språket. Buchloh sammanför härigenom idéer från sovjetiskt 1920-talsavantgarde till ame-
rikanskt sent 1960-tal. 

455. Daston och Galison, Objectivity, 254–256.
456. Jay, Downcast Eyes, 436–440.
457. Harley, ”Deconstructing the Map”, 236.
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av Bertolt Brecht: ”Writing the Truth. Five Difficulties” (1935).458 I samtalet 
med Bourdieu i Free Exchange (1994) säger Haacke: 

Even in exile, during the Nazi regime, Bertolt Brecht asked himself 
how one could tell the truth in Germany. In his 1935 essay about the 
’Five Difficulties in Writing the Truth’ he offered a list of what it takes 
to write the truth: the courage to write it, the intelligence to recognize 
it, the art to use it as a weapon, the practical sense for the choice of 
those who could make use of it most effectively, and the cunning to 
spread it widely.459

Haacke åberopar en meningsfrände i Brecht och tar fasta på att sanningen inte 
behöver förskönas eller förkläs. Den kan vara oansenlig och omärklig till sin 
karaktär och i förlängningen i sitt visuella uttryck. Enligt Brecht är sanningen 
någonting praktiskt, sakligt och exakt, till och med någonting statistiskt.460

Kartor, diagram och även den typ av dokumentationsfotografi som 
Haacke arbetar med utgör ett administrativt, byråkratiskt språk som har 
sannings sägande som främsta egenskap, någonting som gör det pålitligt, 
adekvat och förmedlar information utan några försköningar. Det finns en 
inneboende paradox i att använda kartor som underlag i Haackes syfte att 
expo nera sanningen, och samtidigt vara kritisk till galleriets och galleri-
besökarnas system, vilket också den utställande konstnären är en del av. För 
att en geografisk karta ska hjälpa användaren att finna rätt väg, så måste denne 
också kunna lita på att kartans generaliserade tecken betecknar en verklighet 
utanför den. I likhet med alla teckensystem är kartan beroende av en sådan 
överenskommelse för att fungera.461 I Gallery-Goers’ […] är objektiviteten 
och det kyliga åskådliggörandet ett effektivt verkningsmedel: kartorna i in-
stallationen har förmågan att röja och avslöja, inte dölja. Verket synliggör 
den sociala och ekonomiska dynamiken i konstvärlden med sina komplexa 
kopplingar mellan rum, klass och konstvärld. 

458. Bourdieu och Haacke, Free Exchange, 110; Deutsche, ”The Art of Not Being 
Governed Quite So Much”, 69; Haacke m.fl., Hans Haacke, 94–97. Utdrag ur Brechts text 
är publicerade i Haacke m.fl.: Hans Haacke 2006. 

459. Bourdieu och Haacke, Free Exchange, 110.
460. Deutsche, ”The Art of Not Being Governed Quite So Much”, 69. Brecht citeras 

i Deutsches text som följer: ”something practical, factual, undeniable, something to the 
point. […] something statistical.”

461. Wood och Fels, The Power of Maps, 105, 110. 
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Kartan som realtidssystem i gallerirummet

Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile, Part 1 är ett konstverk som 
involverar publiken. Information samlas in från samma individer som sedan 
formar installationen med hjälp av de utställda kartorna. Verket omfattar 
också delar av processer som liknar en kartografisk arbetsprocess med upp-
mätningsfas, sammanställningsfas och designfas.462 När galleriets besökare 
placerar nålar på kartor i gallerirummet sker såväl insamling som tolkning 
och presentation av information. Dessa processer är situerade i galleriet, lik-
som i det lokala, regionala och globala rummet genom den representation 
som sker i form av kartorna på väggen. De fysiska kartorna som är en del 
av installationen har också en materiell kvalitet. Då processen att placera ut 
nålar väl har startat kan de inte dupliceras. Varje enskild kartnål kan endast 
sättas på en unik plats. Denna aspekt bör inte tolkas som att de fem kartorna 
i  Gallery-Goers’ […] är behäftade med unicitet och aura, eller äger en exklusi-
vitet som konstobjekt. Det bör snarare framhållas att de fem kartornas exklu-
sivitet understryker det platsspecifika med verket. Galleripubliken måste vara 
på exakt denna plats för att kunna delta och vara en del av undersökningen. 

Gallerirummet undersöks och analyseras i ett flertal välkända koncept-
konstverk och väcker vid tiden kring 1970 en medvetenhet om dess förmenta 
neutralitet och universalitet.463 Gallery-Goers’ […] uppmärksammar galleri-
besökaren på att konstinstitutionen har en plats i en social, politisk, geogra-
fisk och ekonomisk kontext. I egenskap av institutionens materiella represen-
tation är gallerirummet alltså inte någonting neutralt eller avskuret från det 
omgivande samhället. Deutsche använder begreppet situerat:  ”Gallery-Goers’ 
Birthplace and Residence Profile made clear that the art institution is a material 
rather than a transcendental site, one whose identity, far from being autono-
mous, is constructed as pure by excluding other sites.”464 

Haackes sätt att involvera galleripubliken i verket genom att placera en nål 
på en karta kan ses som en iscensatt och agerad interaktivitet. Om instruk-
tionerna följs har varje galleribesökande individ tillgång till två kartnålar, 

462. Cosgrove, Geography and Vision, 158–159.
463. Miwon Kwon, One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity 

(Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002), 14–19. Konstverksexempel i texten: Mel Bochner: 
Measurement: Room (1969), Daniel Buren: Within and Beyond the Frame (1973), Lawrence 
Weiner: Wall Cutouts 1968 och Hans Haackes Condensation Cube (1963–1965). 

464. Deutsche, ”The Art of Not Being Governed Quite So Much”, 69.
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en röd och en blå. Vid sluträkningen av utplacerade nålar visade sig de röda 
nålarna vara något fler. Detta kan förklaras med att sammanboende par be-
sökte galleriet tillsammans och att alla inte hade ett permanent boende vid 
tillfället för galleribesöket. De två nålarna per besökare utgör ett fysiskt bevis 
på att individen har varit på plats, varit en del av verket, följt instruktionerna 
och lämnat permanenta spår i form av nålar på några av kartorna. Besökaren 
blev, via ett anonymt tilltal, ombedd att utföra en handling och bidra till en 
informationsmängd. Deutsche understryker det individuella i handlingen att 
placera en nål på en karta. Hon skriver att det gör individen till ”a concrete 
subject located in time”. Besökaren blir, om än tillfälligt, till ett individuellt 
”du”, istället för ett neutralt subjekt inom gruppen galleribesökare.465 

Kartan där den galleribesökande individen placerar sina nålar kan fungera 
som ett gömställe i och med att den erbjuder anonymitet och integritet.466 
Den information som enskilda galleribesökare bidrar med i installationen 
Gallery-Goers’[…] är inte det minsta personlig, utan är istället anonym på 
samma sätt som en administrativ, byråkratisk statsapparat när den tilltalar 
och behandlar sina medborgare. Representationen är helt och hållet avindivi-
dualiserad och bygger på ett statistiskt representativt underlag av människor. 
Individerna exponeras inte heller under datainsamlingen. Den ”admini-
strationens estetik” – som Buchloh benämner konceptkonstens representa-
tioner av olika idéprocesser såsom dokumentationsfotografier, filmer, texter, 
ljudinspelningar och siffror – drivs ett steg längre i Gallery-Goers’[…], för att 
manifesteras som byråkratins estetik när verket approprierar ett helt anonymt, 
avpersonaliserat sätt att samla in data utan någon individualiserad avsändare. 

För att närmare analysera spelet mellan det kartläggande subjektet och 
den kartlagda individen är det av vikt att definiera kartan och kartläggningen 
som system. Systemtänkandet aktualiseras i Gallery-Goers’ […] och i texter 
av konstskribenten Jack Burnham, och blir en fortsättning på diskussionen 
om Shannons och Weavers kommunikationsteori och cybernetik i kapitel 2. 
Burnham sätter under det sena 1960- och tidiga 1970-talet Haackes konst i 
relation till systemtänkande. Haackes konstnärskap är också det mest fram-
trädande exemplet när Burnham publicerar artiklarna ”Systems Esthetics” 
(1968) och ”Real Time Systems” (1969) i Artforum.467 Verket aktualiserar 

465. Ibid., 68–69.
466. Burnham, ”Steps in the Formulation of Real-Time Political Art”, 129. 
467. Burnham, ”Systems Esthetics”; Burnham, ”Real Time Systems”; Burnham, 

”Steps in the Formulation of Real-Time Political Art”, 131–132.
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också frågan om den geografiska kartan som representationssystem. Ver-
ket Gallery-Goers’[…] definieras som ett real-time social system: ett ”socialt 
system i realtid” av Haacke och Burnham. Verket har gallerirummet som 
skådeplats eller som laboratorium, men hämtar sin information utifrån, och 
åskådliggör den inuti gallerirummet. En kartläggning är ett system av visuella 
tecken som har egenskapen att få saker och ting att framstå som klara och 
tydliga. Kartans system ger betraktaren också en teoretisk möjlighet att se 
världen och dess befolkning – inklusive sig själv som seendesubjekt – utifrån. 
Hur är det möjligt för åskådaren att under ett ögonblick ta ett steg tillbaka 
och placera sig utanför den kartlagda världen? I Haackes Gallery-Goers’[…] 
blir det teoretiskt möjligt genom hänvisningen till systemtänkande. Haackes 
enkätverk, i synnerhet Gallery-Goers’[…], ser ut att åskådliggöra en andra-
gradsobservation i systemteori.468

Gallery-Goers’[…] tar stadens respektive konstvärldens sociala system 
som utgångspunkt och inrättar dessa system, om än tillfälligt i galleri rummet, 
med hjälp av kartor. På så sätt blir dessa system åtminstone tillfälligt syn-
liga och kan göras till föremål för granskning. I en populär systemdiskurs 
kring 1970 väcker termen ”system” både negativa och positiva associationer. 
Den betecknar både auktoriteter och hierarkier och samtidigt en helhets-
syn på naturen, människan och medvetandet. General Systems Theory, eller 
GST, är en teori som utvecklades av den österrikiske biologen Ludwig von 
 Bertalanffy. Den är en specialiserad och ganska tidsspecifik underavdelning 
till en obestämd systemdiskurs som inkluderar cybernetik och som ökade i 
popularitet på det sena 1960-talet.469 Burnham skriver om system i konsten 
i allmänhet och om Haackes konst i synnerhet på 1960- och 1970-talen och 
den systemteori som Haacke intresserade sig för.470 Ett system kan, i enklast 
möjliga form, definieras som anhopningar av element som står i förbindelse 
med varandra.471 En av avsikterna med GST var att bli en universell teori som 
skulle kunna appliceras på nästan alla typer av system, såväl naturliga som 

468. Burnham, ”Steps in the Formulation of Real-Time Political Art”, 136–137. I den-
na text läser Burnham Haackes konst som influerad av systemteori och systemtänkande. 
”The questions had to be asked in the galleries and the gallery public had to be confronted 
with its ’self-portrait’ in that same environment.”

469. Lee, Chronophobia, 62–64.
470. Burnham, ”Steps in the Formulation of Real-Time Political Art”, 131.
471. Ludwig von Bertalanffy, General System Theory: Foundations, Development, Ap-

plications (New York: Braziller, 1968; 2003), 33.
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mänskligt skapade. GST skulle kunna definiera isomorfismer, det vill säga 
strukturella likheter mellan olika organiska och oorganiska system. Levande 
organismer och deras celler betraktas inom systemteorin som öppna system 
eftersom de har förmågan att interagera med sin omgivande miljö för att 
uppnå stabilitet, och därmed inte ses som autonoma enheter.472 

Verket Gallery Goers’[…] har formats av systemteoretisk diskurs i all-
mänhet och GST i synnerhet. Lee uttrycker det som ett tidsspecifikt arv som 
handlar om en tolkad och förenklad version av systemteori.473 I Burnhams 
tolkning av systemestetik understryks systemdiskursens processer: ”We are 
now in transition from an object-oriented to a systems-oriented culture. Here 
change emanates, not from things, but from the way things are done.”474 Såväl 
Burnhams som Haackes intresse för systemteoretisk estetik vid 1960-talets 
slut förefaller vara väldokumenterat. Men i samband med Haackes planerade 
installation Norbert: ’All Systems Go’ 1970–1971 såg detta intresse ut att ändra 
karaktär. Denna installation skulle bestå av en beostare (en fågelart som är 
välkänt bra på att härma ljud), döpt efter cybernetikens instiftare Norbert 
Wiener. Haacke hade planerat att lära fågeln upprepa frasen ”all systems go” 
om och om igen.475 Det är mycket möjligt att det här verket förhöll sig sarkas-
tiskt gentemot cybernetikens världsbild. Såsom nämns i kapitel 2 hade cyber-
netiken som tankesystem ett visst populärt genomslag under 1960-talet. Men 
drömmen om den teknologiska utopin, som utlovades i cybernetikens och 
systemteorins namn, krossades för många i Haackes generation i samband 
med Vietnamkriget. Det blev en påminnelse om att cybernetiken utvecklades 
inom den militära industrin under och efter andra världskriget.476 

Parallellt med nämnda enkätverk, eller realtidssystem, arbetade Haacke 

472. Burnham, ”Steps in the Formulation of Real-Time Political Art”, 132.
473. Lee, Chronophobia, 68; Shanken, ”The House That Jack Built”; Edward A. Shan-

ken, ”Reprogramming Systems Aesthetics: A Strategic Historiography”, Digital Arts and 
Culture 2009, 12 december 2009. Konst- och mediehistorikern Edward A. Shanken har 
skrivit om det inflytande som Burnhams systemtexter hade vid slutet av 1960-talet, och i 
vilken utsträckning Burnhams respektive Haackes konst eller texter faktiskt var influerade 
av GST.

474. Burnham, ”Systems Esthetics”, 31.
475. Luke Skrebowski, ”All Systems Go: Recovering Jack Burnham’s ’Systems 

 Aesthetics’”, Tate Papers, nr 5 (våren 2006). Det här var ett av verken som Haacke hade 
planerat inför den senare inställda Guggenheim-utställningen, så det förverkligades aldrig. 
Fågeln köptes dock in och fotograferades. 

476. Haacke m.fl., Hans Haacke, 42.
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med konstverk som involverade olika levande organismer och växter, såsom 
Grass Cube 1967, Grass Grows 1969, Bowery Seeds 1970 och Directed Growth 
1970–1972, samt med levande djur i Chickens Hatching 1969 och Ten Turtles 
Set Free 1970.477 Luke Skrebowski jämför Norbert: ’All Systems Go’ (1970) 
med Chickens Hatching (1969), och finner att de ligger väldigt långt ifrån 
varandra i sina respektive tolkningar av cybernetik och systemdiskurs. Under 
den korta tid som passerade mellan de båda konstverken hände någonting i 
receptionen av cybernetik och systemteori, och detta ser Skrebowski som en 
del av ett större paradigmskifte. Efter den initiala entusiasmen för systemteori 
hos exempelvis Burnham, kom denna typ av teorier att i allt högre grad för-
knippas med global och högteknologisk krigföring.478 Intresset för cybernetik 
avtog, men för dem som fortfarande var intresserade av dessa tankegångar, 
växlade fokus från Wieners cybernetik till andra gradens cybernetik eller 
systemteori. Andra gradens systemobservation innebär medvetenhet om 
att observatören är en del av det observerade systemet och därmed också 
påverkar det.479 

Det betyder att det inte finns någon neutral eller objektiv punkt utifrån 
vilken ett system kan observeras. Medvetenheten om den egna positionen 
har en del gemensamt med dekonstruktivistisk teori, om den observerande 
aktiviteten ersätts med läsning.480 Att ta ett steg tillbaka och inta positionen 
hos den som observerar systemets struktur påminner om relationen mellan 
strukturalism och poststrukturalism.481 Den förra riktningen problematiserar 
inte observatörens egen plats i systemet, medan den senare erkänner det 
omöjliga i att skildra system från insidan. Gallery-Goers’ Birthplace and Resi-
dence Profile, Part 1 kan ses som ett experiment i att åskådliggöra en andra gra-
dens systemteoretiska observation. En sådan definieras av systemteoretikern 
Niklas Luhmann som: ”The activity of observing establishes a distinction in 
a space that remains unmarked, the space from which the observer executes 
the distinction. The observer must employ a distinction in order to generate 

477. Ibid., 42–43.
478. Skrebowski, ”All Systems Go: Recovering Jack Burnham’s ’Systems Aesthetics’”, 

2–3.
479. Lee, Chronophobia, 66.
480. Niklas Luhmann, Art as a Social System (Stanford, Calif.: Stanford University 

Press, 1995; 2000), 98.
481. Terence Hawkes, Structuralism and Semiotics (London & New York: Routledge, 

2003), 6–7. 
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the difference between unmarked and marked space, and between himself 
and what he indicates.”482 Andra gradens observationer är behäftade med 
logiska tvivelaktigheter, och det är också här som det inneboende problemet 
blir tydligt när det gäller kartläggningar. Detta problem kan illustreras med 
idén om en karta i skala 1:1. Denna omöjliga idé, såsom den har beskrivits 
av Lewis Carroll och Jorge Luis Borges, visar att den som kartlägger inte kan 
observera sig själv och sin plats i världen utifrån. Som Luhmann uttryck-
er det: ”[…] the world cannot be observed from the outside. There is no 
’extramundane subject’.”483 Detta är den geografiska kartans problem. Den 
som framställer kartan kan inte ställa sig utanför det som ska kartläggas utan 
avancerade teoretiska modeller. 

I Gallery-Goers’[…] är varje enskild, individuell galleribesökare en ob-
servatör som samtidigt observerar andras observation. Så vad skiljer detta 
verk från andra galleriinstallationer där publiken kan observera den utställda 
konsten såväl som den publik som befinner sig inne i gallerirummet? Galleri-
rummet är naturligtvis också ett socialt rum, där interaktion och observation 
sker inte bara mellan den individuella besökaren och de utställda konstver-
ken, utan också i ett komplext och inte alltid medvetet samspel med andra 
besökares kroppar i rummet. Alla kan observera alla andra observatörer, på så 
vis är verket demokratiskt och transparent. Samtidigt är ett av verkets resultat 
att göra publiken medveten om att gallerirummet är kodat och semipublikt. 
Det är en plats dit alla har tillträde, men dit ett fåtal personer ur en homogen 
grupp i praktiken tar sig.484 Det som gör Gallery-Goers’[…] till ett realtids-
system är att publiken har direkt tillgång till de statistiska resultaten i realtid. 
Registreringen av observationsakten medvetandegör observatörerna på att 
de blir observerade. I Gallery Goers’[…] är det den markerade platsen som 
observeras: punkten på kartan, som bokstavligen markerats av publiken. Det 
är inte möjligt att se på världen helt och hållet utifrån, men kartan erbjuder 
en preliminär modell, med sina fel och brister, en modell av världen där ob-
servatören ingår. 

482. Luhmann, Art as a Social System, 54.
483. Ibid., 56. 
484. Bourdieu och Darbel, The Love of Art, 109.
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Avslutande diskussion 

Frågan om vad en karta är framstår som lika hopplöst omöjlig att ställa och 
besvara som frågan om vad konst är. Men inom ramarna för en viss given 
tidpunkt, plats och situation går det att komma närmare om än tillfälliga de-
finitioner. Det som den här avhandlingen försöker göra är att genom ett antal 
konstverksanalyser undersöka specifika egenskaper i möten mellan konst 
och karta i en avgränsad kontext som benämns kartläggningsimpulsen kring 
1970. I avhandlingen diskuteras kartan och konsten som diskurser, för att 
under stryka dessa kategoriers karaktär som konstruktioner med en mångfald 
av sammansatta uttryck, såväl visuella som språkliga utsagor. I avhandlingen 
är kategorierna konst och karta relativt rörliga, vilket också är en anledning 
till att Michel Foucaults diskursbegrepp används. Även J. B. Harleys ”discour-
se of the map” understryker kartan som en visuell diskurs.485 Så definitionen 
av de respektive kategorierna är preliminär, deras betydelser kan endast till-
fälligtvis fixeras i en artikulationsprocess då element blir till moment.486 I 
avhandlingens avgränsning handlar det om möten mellan diskurserna, där 
de stöter i varandra och där utsagor i konstens diskurs tolkar kartan. 

Formuleringen av ett möte är en följd av bruket och förflyttningen av 
begreppet kartläggningsimpuls från Svetlana Alpers studie av det nederländ-

485. Harley, ”Maps, Knowledge, and Power”, 295.
486. Laclau och Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, 168–169.
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ska 1600-talsmåleriet i The Art of Describing (1983) till tiden kring 1970. 
Alpers skriver att 1900-talets uppdelning i konst och karta skulle ha varit 
främmande i den nederländska kontext hon studerar. 1900-talets åtskillnad 
mellan bilders funktion, som antingen dekoration eller information, var då 
inte gångbar: kartor och andra landskapsbilder i 1600-talets Nederländerna 
kunde vara både och.487 Vid tiden kring 1970 är åtskillnaden mellan konst 
respektive naturvetenskap och teknik medvetandegjord så till vida att det 
talas om konst och vetenskap, om gränser som överskrids och om samarbe-
ten.488 I en konstnärlig vurm för exempelvis cybernetik och systemteori ger 
sig gränsen till andra diskurser till känna, för om gränserna inte fanns där från 
början skulle de inte kunna överskridas. 

Kartans diskurs, som innehåller de vetenskapliga disciplinerna geografi 
och kartografi, och konstens diskurs är inte varandras motsatser. En uppdel-
ning mellan diskurserna är varken mål eller utgångspunkt för avhandlingens 
resonemang. Den skiljelinje som diskurserna upprättar ligger i de visuella 
uttryckens respektive funktioner. Den geografiska kartans, liksom andra vi-
sualiseringars, främsta roll är att förmedla kunskap och information. Dessa 
bildtyper, som i avhandlingens kapitel 2 samlas under kategorierna modell, 
diagram och karta, tolkas på olika sätt inom konstens diskurs, och förhål-
landet till dem är ambivalent. Å ena sidan finns en tilltro till och fascination 
inför kartan sedd utifrån konstens diskurs, å andra sidan finns en allestädes 
närvarande kritik av kartans maktfullkomliga ensidighet och avskildhet från 
den verklighet den säger sig representera. 

Kartläggningsimpulsen kring 1970 kännetecknas av föreställningar om 
information och informationsöverföring som ren och direkt. I en konstnärlig 
kontext utmärker sig experiment genom sättet på vilket en bild, eller vi suell 
utsaga, representerar. I detta experimenterande med bildens menings bärande 
egenskaper ingår också omöjliggörandet av representation, som i fallet med 
kartan i skala 1:1. Kritik av bilden som informationsöverförare handlar dock 
varken om avsändaren, mottagaren eller deras respektive positioner utan 
om tilltro till tecknets absoluta förmåga till sanningssägande. Möten mellan 

487. Alpers, The Art of Describing, 126.
488. Lee, Chronophobia, 8–13; Feuk och Springfeldt, COOL; Feuk, Springfeldt och 

Nilsson, Bildkonst och massmediabild; Bengtsson, Gorilla: Konst, Media; Schultz-Lunde-
stam, Teknologi för livet. I avhandlingen analyseras utställningen COOL samt dess föregån-
gare Bildkonst och massmediabild, liksom tidskriften Gorilla: Konst, Media, men E.A.T.:s 
verksamhet under 1960-talet är också ett gångbart exempel. 



146 KONST OCH KARTLÄGGNING KRING 1970

konst och karta är en fråga om inkompatibla bildideal och visuella funktioner. 
Oförenligheten blir uppenbar i det som sker när kartans tecken står för sig 
självt, utan referent i någon verklighet utanför papperet eller motsvarande. 
Exempelvis går det att urskilja hur ett tecken som rutnätet, kartans hjälplinjer, 
som utan sin stabiliserande funktion kommer att representera en metastruk-
tur utan innehåll. Rutnätet separerat från kontexten geografisk karta får be-
tydelser som ”vetenskaplighet” och ”kyla”. Kring 1970 är det främst konsten 
som tar sig in på kartans territorium och annekterar flera av dess synliga delar 
utan att nödvändigtvis ta med sig det som kartans tecken refererar till. Fas-
cinationen för kartan som Smithson beskriver i ”A Museum of Language 
in the Vicinity of Art” (1968), en utsaga som liksom Alpers inspirerat till 
avhandlingens formulering av en kartläggningsimpuls kring 1970, kommer 
från konstnärligt och inte vetenskapligt håll. 

Vid samma tidsperiod syns också konceptkonstens fascination för bil-
dens informationsbärande egenskaper och den rena representationen. In-
tresset för plats och rörelse är också starkt närvarande i tiden kring 1970 i 
minimalistisk skulptur, land art och konceptkonst. Kartläggnings impulsen 
har i avhandlingen använts som ett analytiskt begrepp för att identifiera arti-
kulationer i möten mellan konst och karta kring 1970. Som sådant kan det lik-
nas vid seenderegimer, epokbestämningar och andra anhopningar av seende-
bestämningar, det vill säga större enheter. En seenderegim utgörs exempelvis 
av en samling regler för publik-, producent- och visualiserings praktiker vid 
en given tid och plats. Kartläggningsimpulsen kring 1970 ses som en visuell 
regim som uttrycker en tilltro till den rena bildens tillförlitlighet, en bild 
som kännetecknas av läsbarhet, översiktlighet och klarhet. Denna typ av 
bildideal tar sig in i konstens diskurs där den skärskådas, testas och prövas. 

Artikulationer är platser där möten mellan diskurserna blir observerbara 
och där mening fastställs, om så bara preliminärt. Det rör sig om framträdan-
de, privilegierade och återkommande utsagor. Dessa artikulationer betraktas 
utifrån konstens diskurs och präglas av en tolkad vetenskaplighet, det som i 
avhandlingen benämns scientism, i metoder och former. Analysen av konst-
verk utifrån en kartläggningsimpuls 1970 mynnar ut i ett antal ordpar med 
ord som är varandras motsatser. Artikulationen av möten mellan konstnärliga 
och kartografiska diskurser fångar upp dessa fundamentalt oförenliga be-
grepp och blottlägger spänningar. Tolkningar av kartans diskurs kretsar kring 
det visuella och vilken representations- och bildtyp kartan inom konsten 
utgör. Vid sidan av avhandlingens övergripande diskussion om karta kontra 
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kartläggning och föreställningar om det statiska i förhållande till det rörliga, 
utmynnar analysen också i förhållandet mellan text och bild. Vidare analyse-
ras kartan, liksom den visuella modellen och diagrammet, som uttryck som 
står i ett ambivalent förhållande till det slutna kontra det öppna och värme 
kontra kyla. Slutligen utgör kartan och kartläggningsprocessen ett spel mel-
lan det objektiva och det subjektiva. 

De scientistiska artikulationerna delas i avhandlingen in i två övergripan-
de grupperingar och tillika två kapitel: de statiska, linjära i kapitel 2, och de 
processuella, rörliga i kapitel 3. Denna uppdelning speglar två ytterligheter 
i mötet mellan kartans och konstens diskurser kring 1970. I kapitel 2 iden-
tifieras bildtyperna modell, diagram och karta som artikulationer. De utgör 
exempel på tilltron till linjen på papperet som representerande en verklighet 
utanför denna materiella bärare. Artikulationerna modell, diagram och karta 
visar upp tilliten till att visuellt knapphändiga beskrivningar av en verklighet 
kan säga någonting om denna verklighet som helhet. Kapitel 3 behandlar 
svårigheten i att visuellt representera en process. Kartläggningsprocessen un-
dersöks genom analys av artikulationerna kartläggning som språkhandling, 
kartläggning av okända områden samt slutligen det kartläggande respektive 
det kartlagda subjektet. Åtminstone i kapitel 2 utgörs artikulationerna av 
enheter som har bäring i form av både visuell och språkligt diskursiv utsaga. 
Modell, diagram och kartor är både begrepp och visuella representations-
former eller bildtyper. 

I kapitel 1 undersöks tre utställningspublikationer från tre decennier – 
Information (1970), Cartes et figures de la terre (1980) och Mapping a City 
(2004) – i syfte att belysa hur gränserna mellan konstens och kartans diskur-
ser förflyttas och omförhandlas från det sena 1960-talet fram till 2010-talet, 
samt hur konst och karta uppträder i olika institutionella sammanhang. I 
analysen av utställningspublikationerna framträder några återkommande te-
man och utsagor. I analysen av Mapping a City framträder en spänning mellan 
å ena sidan kartans statiska bildmässighet och å andra sidan kartläggnings-
processen som en potentiell praktik. Dessa skillnader understryks genom den 
debatt som refereras i Möntmanns inledande essä, där Storrs urval till utställ-
ningen Mapping på MoMA kritiseras. Återigen framträder en motsättning 
mellan den statiska kartbilden och processen att kartlägga. Fascinationen för 
kartläggningsprocessen finns också i Information, men här framträder den i de 
konstverks- eller projektpresentationer som varje deltagande konstnär eller 
grupp bidragit med i publikationen. I Cartes et figures de la terre bearbetas 
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frågan om kartan som bild eller text, som ett objekt att läsa eller se. Kritik av 
kartans och stadsplanens sanningsanspråk och maktfullkomlighet behandlas 
främst i Mapping a City genom referenser till Fredric Jamesons adaption av 
begreppet cognitive mapping, liksom till situationisternas psykogeografier. 
I detta ligger en kritisk udd riktad mot den känslomässigt alienerande och 
rationella staden, ett tema som tas upp i den kritiska kartografi som förmedlas 
i Mapping a City. 

Motsättningen som framträder mellan kartbild och kartläggningsprocess 
möts i det engelska begreppet mapping. I det sena 1960-talets konceptkonst, 
såsom den presenteras i Information, märks intresset för dokumentation av 
rörelser i territoriet. Några av 1980-talets poststrukturalistiskt influerade 
idéer introduceras i Cartes et figures de la terre, bland annat Deleuzes och 
Guattaris begrepp carte (karta), trace (spår) och calque (kalkering) på central 
plats. I Mapping a City framställs reaktionen mot utställningen Mapping på 
MoMa (1994) som en utgångspunkt för många av de konstnärer som arbetar 
med kartläggningar i olika former under 1900- och 2000-talen. 

Claude Shannons och Warren Weavers kommunikationsmodell åskåd-
liggör informationsöverföring som på samma gång en frusen process och 
ett ständigt pågående flöde. Paradoxalt nog framträder informationen som 
representeras i Shannons och Weavers modell både som okroppslig och ma-
teriell, som flöde och som en frusen ögonblicksbild av en rörlig process.489 
Synliggörandet av informationsflödet på detta sätt var möjligt och skedde i 
och med publiceringen av Shannons och Weavers artikel 1948 och återkom-
mer på Gorillas omslag 1966. Återupprättandet märker ut en visuell gräns, 
inte för vad den aktuella tidens bildteknologier tillåter, utan för vad som är 
möjligt att visuellt föreställa sig vid en given tid och plats. Detta är också en 
del i vad som definierar kartläggningsimpulsen kring 1970. 

Objektivitet/subjektivitet

I den inom den geografiska disciplinen formulerade diskursen kritisk karto-
grafi är några intresseområden den kartografiska blickens avskurenhet och 
kartans maktanspråk. Foucaults diskursbegrepp används i avhandlingen, 
men hans tänkande nådde långt senare inflytande i den kritiska kartogra-

489. Hayles, How We Became Posthuman, 56.
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fin.490 Bland annat har Foucaults begreppsliggörande av den kliniska blicken 
(clinical gaze), överförts till att gälla en geografisk blick över jorden.491 Det 
ideala öga som är förknippat med det kartografiska seendet är i denna typ av 
utsagor kyligt objektivt. 

Ett mänskligt öga kan inte utan tekniska hjälpmedel uppnå det avstånd till 
territoriet som den geografiska kartans artificiella synvinkel kan. När Michel 
de Certeau liknar utsikten över staden från toppen av en skyskrapa vid Ikaros 
blick framträder också ett seende som på en och samma gång är förstrött 
betraktande och läsande av stadsvyn.492 En geografisk karta måste vara av-
lägsnad från den del av jordens yta som den representerar. Likaså måste det 
seende subjektet placeras på ett visst fabricerat avstånd från platsen som ska 
kartläggas. Betraktaren kan inte vara mitt i det som ska kartläggas, utan måste 
teoretiseras och idealiseras. I analysen av Hans Haackes Gallery-Goers’ Birth-
place and Residence Profile, Part 1 (1969) blir det i relation till systemteori, 
och specifikt andra gradens systemobservation, tydligt att det kartläggande 
subjektet inte kan befinna sig utanför den kända världen. Systemteoretikern 
Niklas Luhmann uttrycker det som: ”There is no ’extramundane subject’.”493 
Samtidigt är det vid slutet av 1960-talet som fotografier av jorden, tagna 
utifrån rymden inom ramen för det amerikanska Apollo-projektet, får stor 
spridning.494 Galleripubliken i Haackes verk kan omöjligt åstadkomma en 
objektiv bild av sin position i världen, annat än som teoretiserad, abstrakt 
instans. 

Kartans makt- och förnuftsanspråk kan sammanfattas i ett kartografiskt 
förnuft, cartographic reason.495 Även om kartan aldrig kan vara en exakt avbild 
av territoriet, som i utsagorna om kartan i skala 1:1, framkallar den redu-
cerade kartbilden en känsla av förlust och ofullkomlighet, som om kartan 
tar bort väsentliga delar av territoriets egenskaper. En subjektiv upplevel-
se kan nedtecknas, dokumenteras, såsom den fiktive Paléens upplevelser i 
Sten Eklunds Kullahusets hemlighet, men därmed inte sagt att skildringen är 

490. Raffestin, ”Could Foucault Have Revolutionized Geography?”; Foucault, ”Ques-
tions on Geography”. 

491. Raffestin, ”Could Foucault Have Revolutionized Geography?”, 130; Foucault, 
The Birth of the Clinic. 

492. Certeau, The Practice of Everyday Life, 92.
493. Luhmann, Art as a Social System, 54–56.
494. Cosgrove, Apollo’s Eye, 257–262. 
495. Olsson, Abysmal, 213; Buci-Glucksmann, L’œil cartographique de l’art, 23.
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tillgänglig och läsbar för alla. Dokumentationen bör i så fall förflyttas från 
en privat berättelse till en objektiv och generaliserbar skildring. Bildmässig 
objek tivitet, såsom den beskrivs i vetenskapliga bilder av Lorraine Daston 
och Peter Galison, handlar om att göra ett visuellt, förtydligande urval. Detal-
jer reduceras, linjer jämnas ut och eventuella spår av en mänsklig hand döljs. 
I poststrukturalismens tidevarv går det att skönja en misstro mot förment 
sanna utsagor. Kartans system kom att ses som maktfullkomligt och proble-
matiskt. Men kring 1970 märks en tro på en sann motmakt, att det går att 
skapa en subversiv motkarta som kan röja makten och avslöja förtryckande 
mekanismer. Det finns också en demokratisk aspekt med kartans visuellt 
avskalade och  generaliserade formspråk: kartan blir tillgänglig för fler. Men 
objektivitet kontra subjektivitet i kartans diskurs står i ett komplext förhål-
lande till varandra. 

I de exempel som analyseras i kapitel 1 undviks subjektiviteter till förmån 
för anonyma och opersonliga tilltal. I kapitel 3 står subjektiviteten genom 
handling, vandring och nedtecknande i fokus. Den som befinner sig mitt 
i  territoriet ska ändå skapa en objektiv bild, en konflikt som blir tydlig för 
 Eklunds Paléen-gestalt i Kullahusets hemlighet. Han har svårt att bryta sig loss 
när han blir så starkt påverkad av platsen att han enligt egen utsago helt för-
lorar uppfattningen om tid och rum. Eklunds Kullahusets hemlighet beskriver 
en fiktiv persons upplevelser och försök till kartläggning av en verklighets-
främmande plats. Detta verk tolkas mot bakgrund av den kartläggande indi-
videns roll i kartläggningen som överförd bemärkelse också som individens 
roll i systemet. Kullahusets hemlighet tolkas också som en skildring av aliena-
tionsprocessen, eftersom Paléen blir allt mer främmande och avskuren från 
sig själv och omgivningen i verkets berättelse. 

De subjektiva processerna hos den enskilda individen analyseras med 
hjälp av Yoko Onos, Richard Longs och Hans Haackes verk. Även Eklunds 
Kullahusets hemlighet utgörs på ett plan av subjektiva, mentala bilder. Onos 
Map Piece (1962) består av en komplicerad uppmaning som endast poten-
tiellt kan existera i betraktarens eget medvetande. I Map Piece (1964) – ”Draw 
a map to get lost” – uppmanar Ono publiken att rita en karta för att gå vilse.496 
Med en sådan uppmaning, som helt och hållet motsäger den geografiska kar-
tans främsta syfte, nämligen att visa vägen, markeras tydligt uppmaningens 
hemvist i konstens diskurs. 

496. Ono, Grapefruit, 84–85.
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I Hans Haackes Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile Pt. 1 (1969) 
råder en öppen situation, men med många förutbestämda regler. Denna 
 situation utspelar sig i gallerirummet med ett halvorganiserat upptag av be-
sökare, planerade och spontana. Verket medvetandegör det faktum att de 
som träder in i ett galleri på Manhattan i New York inte är ett tvärsnitt av sta-
dens befolkning, än mindre ett tvärsnitt av regionens, nationens eller världens 
befolkning. Galleribesökaren har i snitt högre utbildning, är yngre, men inte 
nödvändigtvis rik, och har åsikter en bit ut på vänsterkanten. En av kartorna 
i gallerirummet är en världskarta, där besökarna ska sätta en nål för sin födel-
seplats respektive sitt nuvarande boende. Uppmaningen är ett direkt tilltal, 
närmast en befallning. Den som befinner sig i gallerirummet har hörsam-
mat den tysta överenskommelsen att utföra denna handling, inte minst då 
besökaren måste finna sig i att gruppen i rummet både kontrollerar och blir 
kontrollerad. Det ackumulerade antalet nålar på kartorna gör att besökaren 
samtidigt som uppmaningen hörsammas får se en statistisk bild av sig själv. 
Bilden växer fram samtidigt som besökaren själv är med och skapar bilden. 

Bild/text

Kartan intar en sällsam position mellan bild och text i hur kartans tecken för-
håller sig till verkligheten utanför papperet. I Nelson Goodmans Languages 
of Art (1968), en utsaga i tiden för undersökningen, utgör diagram, kartor 
och modeller kombinationer av analoga och digitala representationsformer. 
De kan i vissa mätpunkter vara analoga, eller denotativa, men i exempelvis 
den glidande skalan mellan två punkter är representationsformen digital.497 
Men även andra utsagor pekar mot att kartan är ett orent teckensystem i 
förhållandet mellan tecknet på kartan och territoriet. Ambivalensen finns 
också mellan betraktaren eller läsaren. Hos Louis Marin handlar det om 
vilken betraktarposition kartbilden konstituerar, en läsande eller en seende 
publik.498 Jacques Bertins semiotiska perspektiv har å sin sida fokus på hur en 
karta mest effektivt ska kunna framföra sitt budskap till sin tilltänkta publik 
utan störningar. Kartan ska ses, inte läsas. En karta med för mycket textbu-

497. Goodman, Languages of Art, 170–171. ”Analog” respektive ”digital” ska här inte 
förstås i sina vardagliga betydelser såsom exempelvis ”digitaliserad”, utan ”digital” har hos 
Goodman att göra med exakt överensstämmelse mellan tecken och kopia. 

498. Marin, ”Les voies de la carte”.
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ren information försitter sin chans att kunna förmedla sin information till 
mottagaren på ett ögonblick. Ansamlingen av information på en och samma 
yta blir också en fråga om övertygandets makt.499 Det här är utsagor som 
visar föreställningar om geografiska och tematiska kartor, kartor som har till 
uppgift att tala om sanningar om världen för sin mottagare: att visa rätt plats 
och rätt information. 

Öyvind Fahlströms World Map (1972) visar vad som händer när informa-
tionen finns i överflöd. Text och bild kryllar och trängs, fyller ut hela bilden 
så att den knappt räcker till. Trots att oroshärdar som Indokina har svällt ut 
över alla gränser, tar havsytan i anspråk och tränger ihop det geografiskt vid-
sträckta Sovjetunionen till en liten enklav, räcker platsen inte till. Varje liten 
cell i kartan är full av text och bild: text som rubrik, bild som förstärkning 
och som statistisk information. Ändå lyckas kartan inte visa helheten av vad 
som händer just i det ögonblicket i världen. Fahlströms karta har tagit steget 
bort från den exakta, rutnätsindelade kartan, han använder ingen officiell 
världskarta som underlag till all information. 

Användningen av Shannons och Weavers nära tjugo år gamla kommuni-
kationsmodell på omslaget till tidskriften Gorilla framstår som rakt motsatt 
strategi mot Fahlströms överflöd av språklig och visuell information. Den 
visuella informationen är istället knapphändig: det rör sig om ett minimum 
av linjer som framställer ett system av sändare, budskap och mottagare. Den 
visuella kommunikationsmodellen kan ses som en existens mellan bild och 
text. Bilder är opålitliga, innehåller för mycket mångtydig information och 
bär på ett överskott av mening. Men om bilden är så ren och avskalad som 
möjligt ökar dess trovärdighet. En av flera avgörande skillnader mellan  Alpers 
beskrivning av kartläggningsimpulsen i nederländskt 1600-talsmåleri och 
den kartläggningsimpuls som konstrueras i den här avhandlingen kring 
1970 är de nederländska landskapsbildernas stora detaljrikedom och när-
mast  visuella överflöd. Kartläggningsimpulsen överförd till tiden kring 1970 
kännetecknas snarare av visuell knapphet. Den vetenskapliga illustrationen 
under paradigmet structural objectivity hade ett så avskalat formspråk som 
möjligt.500 Visuellt reducerade schematiska bilder var ett ideal som ansågs 
öka bildens vederhäftighet. 

Det som inte låter sig sägas, korsvägen mellan text och bild, och ofullkom-

499. Latour, ”Drawing Things Together”, 18–19.
500. Daston och Galison, Objectivity, 259–262.
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ligheten i de uttrycksmedel som står människan till buds är ett grundproblem 
i Eklunds målningar på glas under rubriken Bilder 1968, samlade under en 
mening från Ludwig Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus: ”Bilden 
är en modell av verkligheten”.501 Eklund gör i sina glasmålningar, med till-
hörande ritningar, överföringar av paragrafer ur Tractatus till visuella uttryck. 
Ett exempel är de organiska tentakelliknande slangar som tycks representera: 
”Dessa tillordningar är liksom bildelementens känselspröt, varmed bilden 
berör verkligheten”.502 Ws landskap tolkas i avhandlingen som gränslandet 
mellan bild och verklighet, som den skiljelinje kartan utgör, där kartans teck-
en berör verkligheten med sina små organiska tentakler. 

Varm/kall, sluten/öppen

I avhandlingens analyser framträder utsagor om konst och visuella uttryck 
som svala, kalla, eller till och med ”cool”.503 Utställningen COOL i Lund 1968 
fångar ett flertal sådana utsagor, både i utställningens katalogfolder och i re-
ceptionen. Någonting som de utställda konstverken har gemensamt är att 
de oavsett teknik har ett avskalat, kliniskt formspråk med rena, avgränsade 
färgfält. De kan sägas vara scientistiska i det avseendet att de har formmäs-
siga likheter med naturvetenskapliga visualiseringar och tekniska ritningar, 
den sortens visualiseringar som i kapitel 2 sammanfattas som visuella model-
ler, diagram och kartor. Men i katalogfoldern till utställningen COOL lyser, 
trots utställningens titel, ett ambivalent förhållande till det kyliga igenom. I 
förordet till utställningskatalogen vill man komplicera det ”kyliga”, ”oper-
sonliga” och ”sakliga” och kombinera det med ord som ”sinnlighet”, ”hetta” 
och ”extas”.504 Det kan ses som att det formspråk som tillskrivs dessa kyliga 
egenskaper bör kombineras med känslor i tolkningen av verket och att fokus 
förflyttas från verket till tolkningsakten. 

Samtidigt finns paralleller mellan det svala i konsten kring 1970 och ut-
sagor om det öppna konstverket. Konstverk som exempelvis Eklunds mål-
ningar på glas, och tidigare nämnda Ws landskap, framstår som avslutade. 

501. Eklund, Bilder; Wittgenstein, Tractatus, 43.
502. Wittgenstein, Tractatus, 44.
503. McLuhan, Media, 36–37. Användningen är möjligen influerad av McLuhans 

skrivning om olika medier som kalla eller varma med hög eller låg definition. 
504. Feuk och Springfeldt, COOL, 3.
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Den blanka glasytan, den sammanhållna, kvadratiska formen och avsaknaden 
av levande varelser håller publiken på avstånd. Glasytan ger en lätt speglan-
de effekt och betraktaren kommer att titta tillbaka på antydda konturer av 
sin egen spegelbild. Därmed skulle man kunna säga att tolkningen av verket 
försvåras. Denna typ av konst, som på olika sätt anammar scientistiska ut-
tryck, präglas snarare av slutenhet än av öppenhet, men komplicerar också 
det öppna konstverkets agenda, sätter fokus på betraktarrollen och upprättar 
en kontrollerad situation i utställningsrummet. 

I Eklunds Ws landskap syns en rutad platta, svävande fritt i bildrummet. 
Rutnätet är återkommande i de utsagor som analyseras i avhandlingen. Den 
är idealbilden av en scientistisk artikulation i form av den geografiska kartans 
stödlinjer. I kontexten av efterkrigstidens konst framställer Rosalind Krauss i 
sin klassiska essä rutnätet som den yttersta formen för kultur, istället för som 
natur. Krauss omdöme blir att rutnätsrepresentationerna i efterkrigstidens 
konst stänger vägen för kommunikation, alltså är verket i någon mening slutet 
gentemot omvärlden.505 Hubert Damisch beskriver i Cartes et figures de la  terre 
rutnätet som en kvasiuniversell struktur, vilken ännu inte är någon struktur, 
men inger löfte om en.506 På detta sätt är rutnätet kommunikativt och öppet 
och ansluter sig till Umberto Ecos öppna verk som ett antal variabler vilka 
kan förändras inom vissa givna ramar i ett fält av möjligheter.507 När Robert 
Smithson beskriver processen som leder fram till skapandet av verket The 
Spiral Jetty 1970 framkommer i en passage hur både konstverkets och platsens 
materialitet och spiralform upphäver den rutnätsindelade kartans logik.508 
Representationer av rutnätet för med sig föreställningar om objektivitet i 
bild, det är ett formelement som hamnar mellan konst och vetenskaplig bild. 
Rutnätet utgör kartans ram och jordklotets teoretiska indelning. Rutnätet 
kan därmed också förstås som en materialisering, ett förtingligande, eller en 
reifikation av information.509 

Rutnätet är ett oöverträffat scientistiskt uttryck som också ställer frågan 

505. Krauss, ”Grids.”
506. Damisch, ”La grille comme volonté et comme représentation”.
507. Eco, The Open Work, 1–2.
508. Robert Smithson, ”The Spiral Jetty”, i Robert Smithson: The Collected Writings, 

red. Jack Flam (Berkeley: University of California Press, 1972; 1996), 147.
509. Hayles, How We Became Posthuman, 53–56. Hayles skriver inte specifikt om 

något rutnät, utan om det informationsbegrepp som visualiseras i Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell. 
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om det öppna respektive det slutna på sin spets, i form av ett slutet system 
som kan ge upphov till öppna situationer. I Eklunds Ws landskap syns rut-
nätet i perspektiv. De rutnät som Krauss analyserar spärrar av bildytan som 
ett fängelsefönsters galler. Man kan tolka det som att de ses rakt framifrån, 
utan perspektiviska förskjutningar i bilden.510 På det sättet har någonting 
skett med rutnätet, det ingår i ett rumsligt samband inne i Ws landskap. Men 
var betraktaren av detta rutnät kommer in är svårare att se – det tycks exis-
tera i en verklighet som ingen har tillträde till, en helt oorganisk värld som 
betraktaren endast kan nå utifrån, genom ett glasfönster. 

Slutenheten i de scientistiska artikulationerna är inte entydig, men kan 
ändå ses som en parallell till kyliga och svala uttryck. Betraktaren bjuds in 
att delta i tolkningen av konstverken, och rutnätet kombineras med hand-
lingar och kroppar. I ”A Museum of Language […]” beskriver Smithson hur 
konstnärskollegan Carl Andre täckte ett helt gallerigolv med ett slags karta 
bestående av kvadratiska öar i regelbundna rader, vilken galleribesökarna fick 
gå omkring på.511 Publiken får tillåtelse att beträda rutnätet, och måste samti-
digt, som i Haackes enkätverk, acceptera att uppfatta sig själva som flyttbara 
punkter i ett koordinatsystem. I Richard Longs A Line Made by Walking visar 
sig en rak linje i en annars obeträdd natur som ännu inte blivit rutnätsindelad. 
I verket påbörjas långsamt en uppmätning och systematisering av territoriet. 
Så sker även i Eklunds Kullahusets hemlighet, där den fiktive Paléen möter ett 
helt okänt territorium som han i verkets narrativ dokumenterar och försöker 
göra begripligt. 

Rutnätet ger löfte om en metastruktur, en överliggande verklighet som 
representerar ett överlägset vetande, som styr men inte syns i territoriets 
dimen sion. de Saussures semiotiska begrepp langue och parole, språkets 
 system respektive enskilda språkliga yttranden, är ett exempel på överlig-
gande strukturer. Kartläggningsimpulsens tidsmässiga närhet till den språk-
liga vändningen gör det intressant att jämföra semiotikens språkliga struktu-
rer med den visuella påtagligheten i kartans rutnätssystem. Språkets langue- 
nivå är en teoretisk konstruktion som egentligen inte kan nå representation. 
Yttrandena (parole-nivån) blir bara svaga återsken och variationer av språkets 
immate riella strukturer, samtidigt som de är det enda av språket som är ob-
serverbart. 

510. Krauss, ”Grids”. Exempelvis konstverk av Jasper Johns, Robert Ryman och Agnes 
Martin. 

511. Smithson, ”A Museum of Language in the Vicinity of Art”, 92.
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Den geografiska kartans koordinater är en visuell påminnelse om kartans 
modellegenskaper. Christian Jacob kallar denna typ av kartografiska hjälp-
linjer för imaginära, eftersom de utgör en rest av kartans konstruktionsfas 
men också är tecken på kartans hemvist i ett vetenskapligt system.512 Robert 
Smithson använder sig av motsättningen mellan det logiska, rena rutnätet 
och territoriets påtagliga materialitet i flera av sina jordkonstverk. I texten 
om Spiral Jetty skriver Smithson: ”The rationality of a grid on a map sinks 
into what is supposed to define. Logical purity suddenly finds itself in a bog, 
and welcomes the unexpected event.”513 Rutnätet som symbol för vetande 
och ordning får finna sig i territoriets oförutsägbarheter. 

Tidlöshet/historia

I skarven mellan 1960- och 70-tal sker någonting med kartläggningens om-
råde: det är inte bara det materiella territoriet som kartläggs, utan även det 
mer svårgripbara och abstrakta, såsom flöden, händelser och processer. Nya 
typer av visuella representationer uppkommer som ett resultat av den tek-
niska utvecklingen. I kapitel 2 undersöks visualiseringarna och medvetande-
görandet av den teknologiska utvecklingens konsekvenser, exempelvis den 
globala kommunikationen. Begreppsliggörandet av kartläggningsimpulsen 
kring 1970 i avhandlingen är både ett sätt att studera ett historiskt skede, och 
en samling utsagor som behandlar uttryck med en strävan efter det universel-
la. Avhandlingen är en studie av ett antal utsagor i mötet mellan konstens och 
kartans diskurser, samtidigt som det är viktigt att notera att visuella utsagor 
såsom kartans, modellernas och diagrammens visualitet uttrycker en önskan 
om någonting beständigt och närmast tidlöst. Impulsen att kartlägga handlar 
om en vilja att framställa representationer av universella strukturer. 

Richard Rortys identifikation av den språkliga vändningen i The Linguistic 
Turn (1967) har en etablerad ställning som paradigmatisk för de humanis-
tiska vetenskaperna. Avhandlingens formulering av en kartläggningsimpuls 
kring 1970 är ett sätt att föreslå alternativa aspekter på  denna vändning. En 
språklig vändning bör tolkas som mer sammansatt och mer ambivalent i för-
hållandet mellan text och bild. Inom den språkliga vändningen har teorier 

512. Jacob, The Sovereign Map, 118–119.
513. Smithson, ”The Spiral Jetty”, 147.
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med sitt ursprung i språkvetenskaperna såsom semiotiken haft stor inverkan 
på synen på bilden som representationssystem. Flera utsagor i undersökning-
en vill definiera kartan som en representationsform mellan bild och text, ett 
tecken eller teckensystem med en renare förbindelse till sin referent. 

Foucaults diskursbegrepp såsom det uttrycks i Vetandets arkeologi har i 
avhandlingens inledningskapitel fått stort utrymme som modell för att ringa 
in undersökningsområdet. Men Foucaults arkeologiska modell kan också ses 
som en kritik av individen som inlåst i en struktur eller ett system. Istället för 
en syn på subjektet som en punkt i ett koordinatsystem syns i materialet fröet 
till ett mer rörligt subjekt. Eller, för att använda ett återkommande motiv i 
avhandlingen, rutnätet som analogi för en rådande samhällsmodell börjar 
justeras kring 1970. 

Tiden kring 1970 framträder som en brytpunkt mellan fasta och låsta 
strukturer i strukturalismens tidevarv och omflyttningar, försök att se på in-
dividen i världen utifrån och att betrakta system med viss misstänksamhet. 
Avtrycken av kartans diskurs i konstens sfär tolkas i avhandlingen som en 
strategi för att hantera en förändrad världsbild och en förlust av verklighet. 
En utopisk värld där all information finns tillgänglig för alla överallt. Löften 
om jämlikhet, om störtade maktstrukturer och koloniala frigörelseprocesser 
syns över hela världen, även om det är protesterna mot Vietnamkriget som 
intar störst utrymme i konstens diskurs i perioden som undersöks. Kartan 
som bild, system och handling blir en representativ bild av ett skede i ett nära 
förflutet där konsten, liksom samhället i övrigt, på olika sätt försöker hantera 
en omvärld stadd i snabb förändring. 
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English summary

Art and Mapping around the year (of) 1970:
Maps, Models, and Diagrams in the Artistic Landscape

In the text “A Museum of Language in the Vicinity of Art” (1968), the artist 
Robert Smithson discusses the contemporary appearance of an artistic 
fascination with maps and mapping: suddenly gallery rooms are full of mock 
maps and coordinate systems.

How could this be, what is specific to the map in the art produced at this 
particular moment in time? The aim is to analyse artworks and enunciations 
on art where maps and mapping processes are used as visual expressions and 
methods. In the dissertation, the domains of art and the domains of maps 
are seen as discourses, that is, groups of enunciations. Encounters between 
the discourse of art and the discourse of mapping are seen as articulations. 
The thesis seeks to identify and analyse some of these articulations around 
the year 1970, as recurring themes and concepts. Art and mapping are seen 
as relatively mobile categories. Their definition and meaning can only be 
temporarily fixed in a process of articulation.

In this thesis the map appears when it meets the art, it is from the 
discourse of art that it becomes visible. There is no absolute symmetry 
between the two discourses in the thesis. For example, this can concern a 
generally understood cartography in artworks and statements about art. In 
the thesis, articulations are designated as scientistic, signifying scientific or 
“quasi-scientific” enunciations, for instance when artworks are investigating 
scientific forms, methods and processes.
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The scope of the thesis is to a great extent shaped by how the art from 
the years around 1970 was contextualised in the 1990s and 2000s. In the 
first chapter, three exhibition publications from 1970, 1980, and 2004 are 
analysed in order to identify recurring enunciations that are articulated in 
the encounter between the discourse of art and the discourse of mapping. 
These exhibition publications function both as material and as a lens through 
which the art from around 1970 is viewed. 

In this thesis, mapping impulse is used as an analytical concept to identify 
and analyse what happens in the encounter between art and mapping 
around 1970. The concept is moved from Svetlana Alpers’ study of Dutch 
seventeenth-century landscape painting in The Art of Describing (1983) to the 
time around 1970. One contrast between the mapping impulse in Dutch art 
and a mapping impulse around 1970 is the great detail and visual abundance 
of the former, while the latter displays an ideal image as schematically and 
as unadorned as possible. The reduction and clarity of the image are a token 
of its reliability.

The mapping impulse around 1970 can be identified as a visual regime, 
that is, a set of rules for audience, producer and visualisation practices at 
a given place and time. Such a visual regime, a cartographic reason, is 
characterised by legibility, clarity and lucidity. Conceptual art of the 1960s 
also reveals various scientistic traits: series, tables, charts, maps, documentary 
photography and film, and other strategies and practices for recording and 
documenting events. At this time, ideas originating in science and technology 
migrate into the discourse of art, for instance the concept of cybernetics.

The use of the mapping impulse as a concept is also a way of suggesting 
alternative interpretations of the linguistic turn at the end of the 1960s, 
as revealing a more ambiguous relationship between text and image. The 
linguistic turn meant that text theories such as semiotics had an impact 
on the perception of the image as a representational system. The mapping 
impulse directs the spotlight towards the place of the visual in this paradigm.

In Chapter 1, three exhibition publications from three decades are exam-
ined: Information (1970), Cartes et figures de la terre (1980) and Mapping a 
City (2004), in order to illuminate how boundaries between the discourses 
of art and of mapping are renegotiated from the late 1960s century until 
the 2010s, and how encounters between art and mapping appear in various 
institutional contexts. In the analysis of these exhibition publications some 
recurring themes and statements become visible. The publication of Infor-
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mation manifests a fascination with the mapping process. In the late 1960s 
conceptual art, as it is presented in Information, an interest in the documen-
tation of territorial movement is noticeable. The publication of Information 
also provides a significant and multifaceted image of scientistic traits in the 
late 1960s conceptual art. The publication pages allotted to the participat-
ing artists can be seen as a desire to present “pure” or “raw” information. 
The publication presents several examples of map images: grids, tables, and 
measurements of the territory.

The publication of Cartes et figures de la terre considered the issue of the 
map as image or text, as an object to read or to see. Some 1980s poststruc-
turalist ideas are centrally situated in Cartes et figures de la terre, including 
Gilles Deleuze and Félix Guattari’s concepts of carte (map), trace (trace) and 
calque (tracing). In the analysis of Mapping a City, a tension appears between 
the static image of the map and, on the other hand, the mapping process as 
a potential practice. These differences are heightened by the debate that is 
referenced in the introductory essay where the selection for the exhibition 
Mapping (1996) at MoMA is criticised. On this note, the practices of The 
Situationist International, especially the dérive, are held up as a model for 
artistic mapping activities in the 1990s and early 2000s. 

The scientistic articulations in the thesis are divided into two main groups 
and two chapters: the static, linear articulations are examined in Chapter 2, 
and the procedural, moving articulations in Chapter 3. This grouping reflects 
the two extremes of encounters between the discourses of art and of mapping 
circa 1970. In Chapter 2 the image types of maps, models, and diagrams are 
identified as articulations. They are examples of the reliance on the line on the 
paper representing a reality beyond its material vessel. The articulations of the 
map, the model, and the diagram, display how visually scarce descriptions of 
reality can say something about this reality as a whole. Chapter 3 deals with the 
difficulty of visually representing a process. The mapping process is examined 
through the analysis of the articulations of mapping as speech act, the mapping 
of unknown areas and finally the mapping and the object being mapped. 

At the transition from the 1960s to the 1970s, it is not only the tangible 
territory that is being mapped, but also more abstract entities such as flows, 
events and processes. In Chapter 2 notions of technological development such 
as global communications networks are analysed. The use of representations 
such as maps, models, and diagrams coincides with an occurrence of “cool” 
and “impersonal” representations in art and texts about art.
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Claude Shannon’s and Warren Weaver’s Communication Model of 
1948 shows information as a frozen process or as a continuous flow. This 
visualisation took place on account of the publication of Shannon’s and 
Weaver’s article in 1948, and then reappeared as an image on the cover of 
the periodical Gorilla in 1966. This enables the question of the limitations of 
visualisation at a certain time, that is, what it is possible to represent, regard-
less of what current imaging technologies allow. This may be termed a visual 
regime at a given time and place, in this case conceptualised as the mapping 
impulse in 1970. 

Öyvind Fahlström’s World Map shows what happens when information is 
in abundance. The image surface is teeming with cartoon-like figures, charts, 
graphs and speech bubbles. Text and image fill the surface so that it seems to 
overflow. Current war zones, such as Indochina, have swollen in this painting 
beyond all limits, claiming space from neighbouring areas, and still there is 
not enough room. Each cell in the map is filled with information. Still, the 
map cannot manage to show the whole picture of what is happening at that 
precise moment in the world. Fahlström’s interpretation of the world map 
has left the precise, grid-divided map and instead shows the state of the world 
as chaotic.

The use of Shannon’s and Weaver’s almost 20-year-old communication 
model on the cover of the magazine Gorilla in 1966 appears as a strategy 
dia metrically opposite to Fahlström’s overabundance of linguistic and 
visual information. The visual information in the model is rather scant: a 
minimum number of lines is used to produce a system comprising the sender, 
the message and the receiver. The visual communication model can be seen 
as an entity between image and text. Its purity and simplicity increase its 
credibility, compared to the ambiguity and the surplus of meaning carried 
by, for instance, artworks. 

That which can not be said, at the crossroads between text and image, 
and the imperfections of the means of expression available to people are the 
fundamental problem in Sten Eklund’s paintings on glass in 1968. These were 
presented under a quotation from Ludwig Wittgenstein’s Tractatus Logico-
Philosophicus: “The picture is a model of reality.” In these paintings on glass, 
with accompanying drawings, Eklund transfers ideas from Wittgenstein’s 
Tractatus into visual representations.

The thesis analyses emerging statements about art and visual expressions 
as being cool and detached. The use of “cool” can derive from Marshall 
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McLuhan’s writings on different media as being hot or cold, with high or 
low definition. The exhibition COOL in Lund in 1968 captures several such 
statements, both in the exhibition catalogue and in the reception of the 
exhibition. Something that the exhibited works have in common is their 
minimalist, clinical design with defined colour fields. They have formal 
similarities to scientific visualisations and technical drawings. In that sense, 
they can be said to be scientistic. But in the catalogue of the exhibition 
COOL, despite the exhibition’s title, ambivalent relations to the cool appear. 
In the preface to the catalogue seeks to complicate the “cool”, “anonymous” 
and “objective” and combine it with words like “sensuality”, “heat” and 
“ecstasy”. It can be interpreted as meaning that the idiom attributed to the 
cool characteristics should be combined with feelings in the interpretation 
of the work. Then the focus is moved to the act of interpretation.

Meanwhile, there are parallels between the cool in the art of circa 1970 and 
statements about the open artwork. Works of art such as Eklund’s paintings 
on glass appear to be finished. The glossy surface, the cohesive, square outline 
and the lack of living creatures does not invite the audience. Thus, one could 
say that the interpretation of the work is more difficult. This type of art, which 
in various ways embraces scientistic expressions, is characterised by secrecy 
rather than openness, and also complicates the agenda of the open artwork 
establishing a controlled situation in the exhibition space. 

Chapter 3 analyses the procedural aspects of encounters between the 
discourses of art and of mapping circa 1970 by means of artworks such as 
Hans Haacke’s Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile Pt. 1 (1969) 
and Sten Eklund’s Kullahusets hemlighet (The Secret of Kullahuset) (1972). 
The latter is interpreted in the light of the role of the mapping, surveying 
individual, and in a figurative sense, the individual in the system. The artwork 
displays drawings and documents imitating the estate of a fictitious bota-
nist, J. M. G. Paléen, reporting from a travelogue in the mid-1800s. Water-
coloured etchings, and notes, bear witness to an uninhabited place full of 
strange appliances, machinery and unknown activities. The artwork address-
es the specific situation at the time of its creation, around 1968, by moving 
back in time to the mid-1800s. Here, the concept of alienation is applicable, 
as the work delineates the mapping subject who is itself being subject to 
mapping. In the last picture, the account from Kullahuset shows a Camera 
Obscura, which according to Jonathan Crary is both an apparatus of vision 
and a paradigmatic visual regime in which the viewer becomes mere vision.
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In the examples analysed in Chapter 1, subjectivities are avoided in favour 
of anonymous and impersonal forms of address. In Chapter 3, subjectivity 
through action, movement and observation is in focus. The subject in the 
midst of the territory still has to draw an objective picture, a conflict that 
appears in Eklund’s character Paléen in Kullahusets hemlighet, describing a 
fictitious individual’s experiences and struggle to survey an unreal place. 

Hans Haacke’s Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile Pt. 1 (1969) 
outlines an open situation, but with many predefined rules. This situation 
takes place in the gallery space with a semi-organised uptake of visitors. This 
artwork raises awareness of the fact that those entering a Manhattan gallery 
are neither a cross-section of the city’s population, nor of the region’s, the 
nation’s or the world’s population. One of the maps in the gallery space is a 
world map where visitors are asked to put a needle at their birthplace and 
current place of residence. The request is directly addressed, almost as an 
order. Everyone in the gallery space responded in tacit agreement to perform 
the action of pin-placing onto maps. The visitor has to accept that the 
audience in the room both controls and is being controlled. The cumulative 
number of pins on the maps allows the visitor to see a statistical picture of 
him- or herself while the request is being processed. The map emerges in 
front of the eyes of the audience while still being created.

The use of the concept of mapping in the artistic practice captures the 
procedural elements of the mapping impulse. The mapping process is open, 
ongoing and negotiable, and the map as a visual and material object is a result 
of that. The works of art analysed stand in the midst of this contradiction 
between the process and the visuality of maps.

The map is seen as paradigmatic, as a way to deal with the world, the reality, 
the territory and the truth in art around the year 1970. This period emerges 
as a turning point between the seemingly rigid systems of structuralism 
and attempts to observe the individual in the world from the outside. The 
appearance of the mapping impulse in the discourse of art around 1970 is 
interpreted in this thesis as a strategy to cope with a changed worldview and 
the loss of reality in a utopian world where all information is available to 
everyone at all times. The map as image, sign system, and practice becomes 
an image representative of a stage in the recent past where art, like the rest of 
society, seeks in various ways to deal with a world undergoing rapid change.
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Slutord

Det händer att människor undrar varför jag har intresserat mig för konsten 
i det sena 1960- och det tidiga 1970-talet, en tidsperiod då jag inte ens var 
född. Anledningarna är flera, men jag kan inte nog framhålla den nästan 
kusliga igenkänning jag drabbades av när jag upptäckte Sten Eklunds Kulla-
husets hemlighet. Denna affinitet brukar jag skylla på min uppväxt i Uppsala. 
I avhandlingstexten har jag avhållit mig från att skriva in mitt eget jag, att 
tala i första person singularis, kongenialt med de avskalade, vetenskapliga, 
anonyma, objektiva och opersonliga stämningar som finns i mitt material. 

Men, för en stund vill jag lägga bort det opersonliga tilltalet och titlarna 
för att av hela mitt hjärta tacka de personer som på olika sätt har hjälpt till 
med projektet: först och främst den handledare som följt mitt avhandlings-
projekt från början till slut: Margaretha Rossholm Lagerlöf. Jag är oändligt 
tacksam över att ha haft förmånen att få delta i alla skarpsinniga och kreativa 
samtal med dig! Tack till Jeff Werner som rutinerat och tålmodigt hjälpte mig 
att ro projektet i land. Tack till både Charlotte Bydler och Malin Hedlin Hay-
den som varit mina handledare tidigare i processen. Det finns många andra 
personer vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, 
eller det som var Konstvetenskapliga institutionen då jag påbörjade forskar-
utbildningen, som har betytt mycket för projektets framåtskridande: framför 
allt Hans Hayden för extra läsningar och granskning, Anna Dahgren under 
sin tid som studierektor för forskarutbildningen, och Barbro Schaffer som var 
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min handledare på magisternivå. Tack också till alla fantastiska forskarassis-
tenter vid olika tidpunkter under min forskarutbildning: Mårten Snickare, 
Sabrina Norlander Eliasson, Magdalena Holdar och Jessica Sjöholm Skrub-
be, samt Catharina Nolin för trevliga samtal uppe på 8:an, Margareta Tillberg 
för intressanta och roliga samtal och till Maria Lind för seminariegranskning. 
Tack också till Rita Johnson för hjälp med det administrativa kring avhand-
lingsutgivningen.

Särskilt stort tack till Martin Sundberg för en noggrann och kunnig 
granskning av mitt slutseminariemanus! 

Jag är oerhört tacksam för det konstvetenskapliga högre seminariet där 
det har varit högt i tak med livaktiga och lärorika diskussioner. Utan mina 
otroligt trevliga doktorandkollegor vet jag inte om det hade blivit någon av-
handling! Tack till Christian Björk, Anna Lundström, Fredrik Krohn An-
dersson, och Sonya Petersson, min ”basgrupp” som började samtidigt som 
jag på forskarutbildningen. Tack till Stina Hagelqvist, Andrea Kollnitz, Linda 
Hinners, Roussina Roussinova, Mia Åkestam, Camilla Hjelm och Inga Elm-
qvist Söderström som redan var varma i kläderna och fick mig att känna mig 
som hemma! Tack till Lisa Skogh, Maja Willén, Anna-Maria Hällgren, Jacob 
Kimvall, Charlotta Nordström, Johan Linder, Charlotta Krispinsson, David 
Rynell Åhrén, Vendela Grundell, Elisa Rossholm, Sara Callahan, Elin Manker 
och Jimmy Pettersson. Jag tänker med värme tillbaka på alla vänskapliga och 
roliga samtal om allt mellan himmel och jord – det är ett verkligt privilegium 
att ha fått lära känna er alla! 

Tack till Kristoffer Arvidsson vid Göteborgs konstmuseum för att jag fick 
vara med i projektet kring Skiascope 2 ”Upp med rullgardinerna! Om Göteborgs 
konst på 1960- och 1970-talen” och tack till de Göteborgskonstnärer som lät 
sig intervjuas och som bidrog med värdefullt material. Tack också till Magnus 
Haglund för intressanta samtal och texter om tiden kring 1970 i konst, musik 
och ljud i Göteborg och annorstädes. 

Den konstnär som till största del bidragit till mitt stora intresse för det 
sena 1960- och tidiga 1970-talets konst, Sten Eklund, gick tyvärr bort mitt i 
projektet. Jag är ändå tacksam över att ha fått träffa honom och jag är tacksam 
gentemot hans familj som låtit mig publicera bilder av hans konstverk. Tack 
till Märit Ehn som initierade första kontakterna med Sten och som upplät sitt 
hem som intervjuplats. Tack till Stens tidigare gallerist, William Aronowitsch 
som på ett tidigt stadium, redan vid mitt arbete med magisteruppsatsen, ge-
neröst delade med sig av sin stora kunskap och sitt material. Tack till Kent 
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Belenius som fortsatt detta arbete och bidragit med information och fotogra-
fier av konstverk. Stort tack till de privata samlare av Sten Eklunds konst som 
låtit mig studera och fotografera sina konstverk. Tack till Christian Chambert 
och Douglas Feuk som berättat och svarat på frågor. Jag ser nu mycket fram 
emot den kommande utgivningen av Eklunds Kullahusets hemlighet med ny-
skriven text av Lotta Lotass. Det är mycket glädjande att detta konstverk får 
den inramning och den uppmärksamhet det förtjänar. 

Tack till konstnärerna Ulla Wiggen och Jan Manker som ställde upp på 
förutsättningslösa samtal i projektets början. Jag är tacksam gentemot Sha-
ron Avery Fahlström som hjälpt mig att få tillgång till fotografiet av Öyvind 
Fahlströms World Map, till Laura Hunt på Paula Cooper Gallery som låtit 
mig publicera ett fotografi av Hans Haackes Gallery-Goers’ Birthplace and 
Residence Profile, Part 1 och Annika Gunnarsson vid Moderna Museet för 
hjälp med grafik i museets samlingar. 

Jag är också tacksam över att ha fått presentera delstudier vid konferenser-
na nordik 2009 och 2012, och särskilt tack till Dr. Harald Klinke som sydde 
ihop sessionsantologin Art Theory as Visual Epistemology som kom ut 2014. 
Jag har även presenterat delar och utkast till avhandlingskapitel vid konfe-
renserna NorLit 2009 och Thinking and Making Connections. Cybernetic 
Heritage in the Social and Human Sciences and Beyond 2008. 

Slutligen vill jag bara uttrycka den värme jag känner gentemot mina kära 
vänner: Anneli, Elin, Malin och Judit måste nämnas, för ni har alltid funnits 
där! Tack till min kära vän Lisen, min klippa i Uppsala. Tack till mina föräld-
rar, Arvid och Ingela, och mina syskon Elsa och Daniel! Tack till min man 
Patrik, som förutom att ha varit ett stöd när det blåser också hjälpt till med 
fotografering och digital bildbehandling till föreliggande avhandling. Och sist 
men inte minst vill jag nämna de viktigaste personerna på min karta: Gina 
och Ilse som förgyller mina dagar!

Avhandlingen har kunnat tryckas med medel från Johan och Jakob Sö-
derbergs stiftelse, Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Anders Karitz 
stiftelse. 

Avhandlingsprojektet har kunnat slutföras med hjälp av stipendier från 
Fröken Hanna Roos af Hjelmsäter Testamentsfond och P. A. Siljeströms stif-
telse. 
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