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Recensioner

1896 publicerade Nya Nisse en serie skämtteckningar
där ett förlovat par besöker fotografen för att man-
nen skall få en bild av sin fästmö. När porträttet av
kvinnan – iklädd tidsenligt mode i form av en fotsid,
vid kjol – framkallats är det inte bilden av en föräls-
kad, ung flicka som försiktigt ler mot sin fästman vi
ser, utan skelettet hos en kraftigt hjulbent person.
Bildtexten låter läsaren ta del av fästmannens fasa då
han inser vilket misstag han är på väg att begå och
hur han genast vänder henne ryggen. Som ni förstår är
det inte med hjälp av en vanlig kamera fotografen ta-
git kvinnans porträtt utan med en röntgenkamera.
Året innan hade Wilhelm Conrad Röntgen lanserat sin
upptäckt. Kännedom om röntgenstrålen, som genom
sin förmåga att genomlysa kroppen och skapa mys-
tiska skuggbilder, spred sig snabbt och teckningarna i
Nya Nisse är bara ett av många exempel på hur upp-
täckten skildrades i medierna.

Ser vi närmare på perioden kring sekelskiftet 1900
är det intressant att peka på utvecklandet av ett antal
visuella tekniker så som fotografiet, ljusbilder,
tittskåpspanoramor, filmen samt inte minst röntgen.
Möjligheten att se mer än vad som är möjligt med en-
bart ögat, att tränga in under ytan och med hjälp av
seendet komma ännu närmare verkligheten medförde
att dessa tillsammans bidrog till ett förändrat seende.
Innovationerna fick inte enbart betydelse för seendet
i förhållande till underhållningskulturen utan bidrog
även till förändringar inom vetenskapen i form av nya
undersökningstekniker. Tittar vi däremot på den sam-
hälleliga kontexten, ges bilden av en allt annat än ge-
nomskinlig värld. Medan tunga draperier skyddade
hemmen från främlingars insyn, doldes kroppen ef-
fektivt av heltäckande kläder. Vidare är det intressant
att notera att 1900 är året då Freud ger ut sitt verk
Drömtydning. Här fanns således ett intresse att – ur
flera aspekter – genomlysa såväl kroppen som själen.

Det inledande exemplet är hämtat från Solveig
Jülichs avhandling Skuggor av sanning. Tidig svensk
radiologi och visuell kultur, framlagd vid Tema Tek-
nik och social förändring, Linköpings universitet
2002. Avhandlingens syfte är att studera röntgen-
bildernas dubbla ursprung, dels från en bredare visu-
ell kultur där de framför allt betingade ett underhåll-
ningsvärde, dels från en snävare medicinsk kontext i
vilken de utvecklades till ett betydelsefullt veten-
skapligt instrument. Mot denna bakgrund presenterar
Jülich två områden från vilka studiens teoretiska ut-
gångspunkter hämtas: vetenskapsstudier samt visuell
kultur. Från vetenskapsstudier använder hon Bruno
Latours term immutable mobile. Begreppet, som
handlar om möjligheten att flytta fenomen mellan
olika platser i jämförande syfte men utan att de för-
ändras, används för att förstå det specifika hos
röntgenbilderna som gjorde dem attraktiva för läkarna
att använda som retoriska vapen i debatterna kring
röntgen. En annan utgångspunkt är en förändrad syn
på populärvetenskapen och dess relation till den pro-
fessionella vetenskapen där förhållandet beskrivs
som mer dynamiskt än det framställts tidigare. Här
görs en intressant koppling till mediernas roll vid lan-
serandet av röntgen där Jülich bland annat uppmärk-
sammar deras formmässiga förändring som tog sig ut-
tryck i större rubriker och fler bilder. En grundläg-
gande fråga inom visuell kultur utgår från seendet som
praktik och handlar om människors användande av
bilder och visuella tekniker för att skapa mening, för-
medla information och uttrycka upplevelser, vilket i
Jülich avhandling diskuteras med utgångspunkt i
röntgentekniken. Röntgenstrålarnas framväxt sker så-
ledes i en kontext som består av en sammanblandning
av ett å ena sidan djupt intresse för dessa okända
skuggors mystiska aspekter och å andra sidan ett för-
sök att inom ramen för en rationalistisk tradition av-
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mystifiera och genomlysa vad som till synes fram-
trädde som övernaturliga fenomen. Gör vi en kort
sammanfattning av vad Jülich kommer fram till så vi-
sar hon att det är svårt att finna ett övergripande pa-
radigm som inringar röntgens framväxt utan det är
just denna pluralistiska värdering och användning
som karaktäriserar dess ursprung. Området är stort
och Jülichs avgränsning att ha ett svenskt fokus,
sätta seendet som praktik i centrum samt att tidsmäs-
sigt handla om perioden kring introduktionen av rönt-
gen är mycket lyckad.

Skuggor av sanning. Tidig svensk radiologi och
visuell kultur är den första studie som behandlar
svensk radiologi i kontexten av visuell kultur och är
en mycket ambitiös och välskriven avhandling där lä-
saren ges möjlighet att ta del av ett unikt och om-
fångsrikt arkivmaterial. Här återfinns artiklar från då-
tida vetenskaplig- och populärpress, omfattande
pressmaterial bestående av nyhetsartiklar, reportage,
intervjuer, kåserier och bilder, otryckta handlingar
från Karolinska Institutets och Serafimerlasarettets
samlingar, brev från Gösta Forsells arkiv (en av de
svenska röntgenpionjärerna), fotografier från tidiga
röntgenlaboratorier, sjukhusjournaler, operations-
rapporter, patientstatistik samt skönlitteratur. Bild-
materialet i form av tidiga röntgenbilder av såväl män-
nisko- och djurkroppar som genomlysta objekt för-
tjänar extra uppmärksamhet. Som läsare förstår man
snabbt att materialinsamlingen tidsmässigt måste ha
upptagit en stor del av avhandlingsarbetet och trots
omfånget hanterar Jülich det förtjänstfullt. Kontinu-
erligt tar hon utgångspunkt i enskilda exempel – en
pågående debatt, en särskild röntgenförevisning, en
skämtteckning eller ett brev – för att illustrera sina
resonemang. Ta skämtteckningarna i Nya Nisse som
exempel. Tillsammans med andra illustrationer från
framförallt skämtpressen låter hon den belysa oron
och frågorna som uppstod kring röntgenstrålarnas
förmåga att genomlysa fenomen vilka tidigare varit
ogenomträngliga. Hur mycket var det möjligt att se?
Att man nu kunde se igenom kroppar, kläder och
väskor, innebar det även en risk för att kunna se in i
människors psyken?

Att Jülich skrivit en intressant och innovativ av-
handling torde det alltså inte råda några tvivel om.
Samtidigt finns ett antal aspekter som kan diskuteras
och som jag menar bidrar till att avhandlingen ibland
tenderar att framstå som mer deskriptiv än proble-
matiserande. Hit hör framförallt relationen mellan
teorierna och det empiriska materialet. Ser vi närmare
på några av frågorna Jülich (2002:21) ställt till mate-
rialet kan vi läsa följande: ”hur medierna lanserade
Röntgens upptäckt”, ”skildra hur offentliga föreläsare
presenterade röntgenstrålarna i olika sammanhang”

och ”undersöka på vilka sätt olika underhållare visade
upp den nya attraktionen”. Ett annat sätt att formu-
lera frågorna skulle kunna vara: att analysera dis-
kursen om röntgen. Att Jülich inte diskuterar
diskursbegreppet är förvånande och leder till frågan
varför hon valt att utelämna det. Inledningsvis näm-
ner hon visserligen att hon inte avser att fokusera
maktaspekten som är en viktig del av diskursteorier
(den studie som ligger närmast hennes, Lisa Cart-
wrights Screening the Body. Tracing Medicine’s
Visual Culture kritiseras av Jülich just för dess över-
drivet Foucaultinspirerade maktperspektiv), och kan-
ske är det menat som en avgränsning. Men att helt
utesluta diskursbegreppet känns inte som ett
oproblematiskt val. Och ser vi till vad Jülich faktiskt
gör i sin avhandling, vilken typ av material hon utgår
från, hur hon närmar sig det, vilka frågor hon ställer,
samt innebörden hos vissa teoretiska begrepp (här
syftar jag främst på sociala inhägnader och områdes-
strategier) är det ändå svårt att förstå varför hon inte
förhåller sig till det. Men innan jag utvecklar den dis-
kussionen kan det vara en bra idé att gå igenom av-
handlingens upplägg och terminologi.

Förutom inledning och slutord, består Skuggor av
sanning. Tidig svensk radiologi och visuell kultur av
tre större delar. Den första ”Kulturell fascination” be-
handlar röntgenbilder som underhållningsfenomen i
en bredare visuell kultur. Här relateras röntgen till
förevisningen av fotografi, film och bildkonst och det
visuella tillskrivs en egen attraktionskraft. Utgångs-
punkten i en visuell kultur medför en syn på åskåda-
ren som mer aktiv än vad som tidigare hävdats och
för att analysera hur olika publiker uppfattade rönt-
gen använder sig Jülich av attraktionsbegreppet vil-
ket hon vidare diskuterar i förhållande till Neil Harris
term operativ estetik och Tom Gunnings förvåning-
ens estetik. I ”Vetenskaplig representation”, avhand-
lingens andra del, tecknar Jülich en bild av etable-
randet av röntgen inom den medicinska kontexten. Nu
kommer den teoretiska terminologin från sociologisk
professionslitteratur och består av sociala inhägnader
och områdesstrategier. I anslutning till avhandlingens
material och syfte lyfte jag fram paralleller med
diskursbegreppet, någonting som även låter sig göras
här. Både definitionen av termerna sociala inhägnader
och områdesstrategier:

...de metoder yrkesgrupper använder för att
upprätta kunskaps- och yrkesmonopol.
Historiskt sett har läkarna både internatio-
nellt och i Sverige strävat efter att bygga
upp sociala inhägnader med hjälp av ett
antal uteslutningsmetoder: examens- och
legitimeringskravet, medlemskap i intres-
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seorganisationer och fackföreningar.
(Jülich 2002: 207)

och exemplen Jülich lyfter fram visar relevanta kopp-
lingar till det diskursbegrepp Michel Foucault utarbe-
tat där just uteslutningsmekanismer är en viktig as-
pekt.1 Här finns således en tydlig teoretisk koppling
till Foucault som inte görs. Och ser vi dessutom till
hur Jülich formulerar syftet med att i samma kapitel
presentera tre röntgenpionjärer: Thor Stenbeck, Tage
Sjögren och Gösta Forsell med att hon ”hoppas däri-
genom kunna belysa hur individerna formade såväl
som formades av olika historiska omständigheter”
(Jülich 2002:208), berör hon en grundläggande fråga
inom diskursteori: att diskursens producenter samti-
digt är dess produkter. Här får vi följa hur de tidiga
radiologerna samtidigt som de var med och formade
diskursen om röntgen blev formade av densamma.
Sista delen ”Omdömets konst” visar hur seendet går
från att betecknas som en subjektiv företeelse till en –
mer eller mindre – objektiv vetenskaplig praktik. De-
len är en intressant illustration med många belysande
exempel på hur en diskurs etableras och institutiona-
liseras. Återkommande är referenser till debatter
kring det vetenskapliga användandet av röntgenbilder.
Kunde de medicinska diagnoser som ställdes med
hjälp av röntgenfotografier räknas som objektiva be-
dömningar eller resultat av ett subjektivt seende? Ka-
pitlet visar hur läsandet av röntgenbilder utvecklades
till ett eget språk och hur röntgen konstrueras som
kunskapsobjekt.

Avhandlingens disposition i tre större delar som
vardera innehåller ytterligare ett par kapitel är väl-
strukturerad och mycket pedagogisk i förhållande
till dess syfte. Inte minst då Jülich med återkom-
mande exempel och referenser mellan kapitlen tyd-
liggör att det inte handlade om en ren uppdelning
mellan de olika praktikerna utan att de tvärtom ut-
vecklades i relation till varandra. Däremot innehåller
respektive kapitel en större mängd underrubriker
(som inte finns med i innehållsförteckningen) vilket
i sammanhanget upplevs som mindre lyckat. Detta
kan tyckas motsägelsefullt eftersom jag tidigare lyft
fram avhandlingens många exempel som en av dess
förtjänster – och det är de också. Vad jag däremot
menar är att det får betydelse för hela studien och

bidrar till att den tyvärr tenderar att framstå som
mer deskriptiv än problematiserande. De många rub-
rikerna och korta styckena – ibland inte längre än nå-
gon sida – medför att läsandet periodvis blir upp-
hackat då det tyvärr inte ger utrymme för längre och
problematiserande teoretiska resonemang. Istället
berörs en mängd aspekter, vilka i sig är intressanta,
men utan ett sammanhållande teoretiskt ramverk
lämnas de ibland hängande i luften. Ta till exempel
rädslan inför hur mycket röntgenstrålarna kunde se.
Här finns en rad trådar att bygga vidare på där en
koppling till etablerandet av digitala medier idag san-
nolikt hade resulterat i att flera paralleller belysts.
Ett annat exempel är könsaspekten som vid ett par
tillfällen berörs men utan vidare problematisering.
Innebär detta att Jülich borde ha följt upp och för-
djupat dessa och även andra frågor? Nej, det är inte
det jag menar, då det sannolikt hade resulterat i en
alltför spretig studie och talat emot den tydliga av-
gränsning som nu finns. Jülich val att tangera ett
större antal aspekter känns adekvat och väl motive-
rat då det är relevant för syftet att teckna röntgens
dubbla ursprung. Vad som däremot varit önskvärt
vore ett sammanhängande teoretiskt ramverk som
införlivade samtliga delar – såväl mindre som större
– till en problematiserande helhet. På så sätt skulle
vad som nu till viss del uppfattas som en begräns-
ning bli en möjlighet. Tidigare har jag berört diskurs-
begreppet och jag tror att det hade varit ett frukt-
bart begrepp som tillfört avhandlingen ett mer
problematiserande djup den nu delvis saknar.

Trots dessa synpunkter vill jag avslutningsvis
återigen betona avhandlingens förtjänster. Skuggor
av sanning. Tidig svensk radiologi och visuell kul-
tur är en intressant och mycket läsvärd studie ur
flera aspekter. Men framförallt på det sätt den upp-
märksammar vårt sätt att se, hur vi använder vårt
seende och hur vi använder oss av tekniska innova-
tioner som visuella proteser.
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