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Förord 

Detta är en bok om virtualitet. Virtualitet är ett gäckande, 
undflyende begrepp. Vad menas med virtualitet? Vad är vir-
tuell verklighet? Den gängse uppfattningen i dag är att det är 
datorgenererade miljöer där användaren kan agera och in-
teragera. De effekter dessa datorgenererade miljöer gene-
rerar har emellertid en betydligt längre historia än själva 
datorn.  
 I Virtualitetens historia söker jag mig tillbaka till 
virtualitetens rötter och visar hur människan med hjälp av 
olika tekniker har skapat sådana effekter som kan upplevas i 
en datorgenererad virtuell verklighet.  
 Virtualitetens historia presenteras med två rottrådar. 
Den ena tråden är gestaltning och går tillbaka till uppfinnan-
det av spegeln och den slipade linsen för att utveckla förmå-
gan att projicera bilder. Den andra tråden är kommunika-
tion och går tillbaka till uppfinnandet av skriftspråket och 
boktryckartekniken. 
 Jag vill särskilt tacka Erik Stolterman för uppbyggliga 
synpunkter på tidigare versioner av denna bok. Dessutom 
har Daniel Skog och Eva Svedmark läst manus i slutfasen 
och gett mig goda kommentarer. Stort tack till Andreas Lund 
för hjälp med omslaget. 
  
Omslagsbild: Kvinna i morgonsol av Caspar David Friedrich 
(ca 1818). 
 
Umeå, oktober 2010 
Per-Olof Ågren 
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1 
Virtualitet som begrepp och fenomen 

Vi förknippar gärna virtualitet och dess angränsande termer 
(virtuell, virtuell verklighet) med datorer och internet, efter-
som denna teknik är bäst lämpad för att generera virtualitet. 
Så har det inte alltid varit. Virtualitet har genererats även 
med tekniker som har föregått dagens informationsteknik. 
Det är dessa tekniker denna bok handlar om; att skapa ett 
historiskt spår från dagens informationsteknik till gårdagens 
tekniker.  
 Med dagens informationsteknik uppträder virtuell verk-
lighet i två grundläggande former. Den första är ett tekniskt 
system som helt och hållet omsluter människan med hjälp 
av attribut som exempelvis hjälm, glasögon eller en hel 
dräkt, som är sensoriskt kopplade till datorsystemet. Då blir 
också känslan av att förflytta sig till en virtuell värld stark, 
eftersom hela synfältet upptas av den virtuella världen och 
alla rörelser och aktiviteter uppfattas såsom att de utförs i 
den virtuella världen. 
 Den andra formen av virtuell verklighet är datorsystem 
som erbjuder enbart ett fönster på datorskärmen till en vir-
tuell värld. Det är också möjligt att skapa tredimensionella 
miljöer som presenteras i ett fönster på en datorskärm.1 
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 Virtualitet genereras alltså i dag med allt från enkla två- 
eller tredimensionella virtuella miljöer på en datorskärm till 
avancerade kubformade rum, där man omsluts totalt av da-
torprojektioner rummets innerväggar. Men är virtualitetens 
historia lika kort som datorers kapacitet att framställa bilder 
med olika kvaliteter? Eller bör vi förstå virtualitetens histo-
ria som längre än datorns? 
 Mitt svar är att virtualitet är ett fenomen som har växt 
fram under hela mänsklighetens historia och under de se-
naste decennierna implementerats i datorer och nätverk. 
Människan har strävat efter att i olika avseenden skapa vir-
tualitet. Den gemensamma nämnaren i denna strävan är 
utveckling och förfining av tekniska artefakter som kan rea-
lisera virtualitet och dess effekter. 
 Givet denna utgångspunkt är en historisk exkursion av 
fenomenet virtualitet rimlig. Syftet med denna historiska 
exkursion är emellertid inte att leverera avmätta påståenden 
som att ”inget är nytt under solen” eller att ”allt är redan 
gjort”. Så är nämligen inte fallet. Ingen teknik i historien har 
lika effektivt realiserat virtualitet som dagens datorteknik. 
 Genom att förstå historiska föregångare till dagens tek-
nik, kan vi bättre förstå varför vi utvecklar dagens teknik i de 
riktningar vi gör. Varje aktuell teknik säger också något om 
framtida användning och teknikutveckling. Därför är det 
viktigt för förståelsen av virtualitet att undersöka vilka spår 
dagens virtualitet bär med sig från gårdagens. 
 Bokens avgränsningar är i huvudsak två; den första med 
avseende på studieobjektet och den andra med avseende på 
tidsspannet. Framställningen utgörs av att enbart studera 
viljan till virtualitet och ett urval av de tekniker som skapa-
des och användes för att realisera virtualitet. Inga andra hi-
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storiska tekniker eller intentioner ges utrymme. Framställ-
ningen behandlar tiden mellan år 1200 och år 1900 efter vår 
tideräknings början (med undantag av kapitel 10, som be-
skriver skriftspråkets historia). Det är alltså en historisk 
framställning och inte en samtidshistorisk dito. Därför skri-
ver jag inget om 1900-talets tekniska utveckling, annat än i 
epilogen. 
 

*** 
 
Har vi en rik förståelse av virtualitet? Mitt svar är nej – åt-
minstone inte en tillräckligt rik förståelse. En virtuell miljö 
uppfattas i dag som en datorgenererad miljö. En kombina-
tion av grafiskt gränssnitt och/eller hög överföringshastighet 
över Internet – och vi har en virtuell miljö där människor 
kan kommunicera och utföra olika aktiviteter. Denna upp-
fattning om virtualitet uttrycks genom olika definitioner. 
Följande tre exempel får illustrera. 
 Enligt Nationalencyklopedin är en virtuell verklighet en 
”… datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever 
sig vara och agera”.2 
 Med en delvis liknande utgångspunkt har jag i tidigare 
forskning definierat begreppet virtualisering: ”Att virtuali-
sera är att omskapa, nyskapa eller förflytta existerande eller 
icke-existerande objekt eller aktiviteter från den fysiska 
världen till virtuella miljöer. Med virtuella miljöer avser jag 
manipulerbara grafiska eller textbaserade miljöer som gene-
rerats med hjälp av datorteknik.”3 
 Sociologen Manuel Castells definierar verklig virtualitet 
som ”… ett system där själva verkligheten (det vill säga 
människors materiella/symboliska existens) är helt fångad, 
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helt nedsänkt i ett virtuellt bildsammanhang, i en låtsasvärld 
där företeelserna inte bara finns på den skärm genom vilken 
erfarenheten kommuniceras, utan där de blir själva erfaren-
heten”.4 
 I den litteratur om virtuell verklighet som utgivits de 
senaste decennierna, lyser emellertid en historisk förankring 
av företeelsen virtualitet med sin frånvaro. Skälet till att vir-
tualitetens historia inte är undersökt, är enligt min hypotes 
att virtualitet har förståtts på ett sätt som förutsätter avance-
rad datorteknik. Med en sådan förståelse av virtualitet är 
dess historia kort – inte längre än datorns. Om vi emellertid 
med ett grundläggande antagande frigör virtualiteten från 
datorn, kan en längre historia undersökas 
 Det finns dock undantag. Mediefilosofen Pierre Lévy har 
delvis arbetat med att utröna virtualiseringens tidigaste för-
utsättningar, dock mer med definitioner av begreppet virtu-
alisering,5 och mindre med att generera kunskap om själva 
företeelsen utifrån historiska studier av teknik.  
 Enligt Lévy är det virtuellas motsats inte det reella och 
det virtuella har väldigt liten relation till det som är falskt, 
illusoriskt eller imaginärt. Det virtuella existerar, dock inte 
som materia, utan som möjlighet. Begreppet virtuell är här-
lett från det medeltida latinets virtualis, som i sig är härlett 
från virtus, som betyder styrka eller kraft. Det virtuella är 
det som har potentiell snarare än aktuell existens. Det virtu-
ellas effekter har dock aktuell existens; de upplevs, på rik-
tigt. Det är dessa effekter av virtualitet som framträder i den 
tekniska historien och som beskrivs i denna bok. 
  

*** 
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Jag formulerar rötterna till fenomenet virtualitet i två hu-
vudsakliga spår. Det ena spåret är gestaltning. De olika hi-
storiska tekniker jag beskriver i boken syftar till att gestalta 
olika saker. Gestalt är ursprungligen ett tyskt begrepp som 
är synonymt med engelskans ”form” eller ”shape”. Varje 
”form” har en uppsättning egenskaper, som antingen kan 
vara givna av själva föremålet och oberoende av betraktaren, 
eller så är en ”form” något som skapas i medvetandet hos 
betraktaren.6 
 Det andra spåret är kommunikation. En väsentlig egen-
skap hos dagens virtualitet utöver gestaltning är kommuni-
kation. Med datorers kommunikativa egenskaper upplöses 
den platsbundenhet som historiens artefakter är fastlåsta 
vid. Datorgenererade upplevelser av virtualitet kan därmed 
delas av människor oavsett geografisk belägenhet.  
 Förståelsen av virtualitet bör därför innefatta att öppna 
en horisont till både gestaltningens och kommunikationens 
historia. Det är syftet med denna bok, formulerat utifrån ett 
vetenskapsmetodiskt perspektiv: Att öppna en historisk ho-
risont kring virtualitet i vetenskapsfilosofen Hans-Georg 
Gadamers anda.7  
 Horisont är ett centralt begrepp i Gadamers hermeneu-
tik, i den process som genererar ökad förståelse av ett feno-
men. Med horisont avser Gadamer ”den synkrets, som om-
fattar och omsluter allt det, som är synligt från en bestämd 
punkt”8. Begreppet är lämpligt, menar Gadamer, därför att 
det uttrycker ”den överlägsna vidsynthet, som man måste ha 
för att förstå. Att öppna horisont betyder alltid att man lär 
sig se utöver det som är nära och alltför nära.”9 
 Den samtida horisonten, det vill säga vår aktuella förstå-
else av ett fenomen, är till stor del är bestämd av våra för-
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domar, vår förförståelse. Det är den horisont vi lever i. För 
att nå en förståelse som sträcker sig längre än våra fördo-
mar, vår förförståelse, krävs att vi öppnar en historisk hori-
sont. 
 

*** 
 
Vanliga egenskaper hos virtualitetens ena ben – gestaltning 
– är såväl bildtransformation som bildprojektion. Att skapa 
och omforma bilder, liksom att med olika tekniker projicera 
dem på bildskärmar och väggar är legio inom området virtu-
ell verklighet. Dessas historiska rötter ser vi i tekniker som 
anamorfos och laterna magica. 
 En allmän effekt av virtualitet är upplevelsen att vara 
någon annanstans; virtuellt omsluten inuti en virtuell värld, 
ofta representerad av sin avatar. De tidiga tittskåpen gene-
rade samma effekt; ett slags eskapism. De avancerade pano-
ramamålningarna uppfyllde människors önskan om att 
vara i bilden, då de omslöts helt av målningar. 
 En ytterligare egenskap hos datorgenererad virtualitet är 
dess förmåga att gestalta tredimensionella miljöer. Se bara 
på alla datorspel, där olika tredimensionella miljöer byggs 
upp. Med perspektivbilder, slipade linser och speglar lycka-
des man på 1700-talet konstruera zograskopet, vilket är den 
tidigaste kända tekniken för att generera tredimensionalitet. 
Med stereoskopet förfinades tekniken att se det som inte 
finns – en tredje dimension i en tvådimensionell bild. 
 Till sist är verklighetstrogenhet en eftertraktad egenskap 
hos teknik för virtuell verklighet där syftet är att simulera 
verkliga skeenden. Samma egenskap skapades i dioramor 
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som med bild- och ljuseffekter gav illusioner av djup, natur-
trogenhet, rörelse och förändring. 
 När det gäller virtualitetens andra ben – kommunikation 
– är den tidigaste av de kommunikativa egenskaperna som 
möjliggör virtualitet skriftspråket, där för första gången i 
människans historia berättelsen kan skiljas från berättaren i 
så väl tid som rum. Med skriftspråket flyttas även fokus från 
hörsel till syn; ordet var intill uppfinnandet av skriftspråket 
audiellt. Därefter blir ordet visuellt, materiellt och rumsligt.  
 Nästa steg är att effektivt mångfaldiga och distribuera 
skrift. Det möjliggörs genom Gutenbergs uppfinnande av de 
lösa typerna i en tryckpress på 1400-talet. På så sätt lösgör 
sig skriften från skrivaren; skriften behöver skrivas endast 
en gång och kan sedan mångfaldigas i det oändliga. 
 Ändå behövdes ny teknik för att krympa tiden mellan 
skriftens tillkomst och dess mottagande. Den optiska tele-
grafin utvecklades i slutet av 1700-talet för att kunna skriva 
på avstånd utan allt för stor tidsspillan. Av samma skäl ef-
fektiviserades telegrafin med elektricitet, vilket gjorde text-
överföring på långa avstånd till en förhållandevis snabb fö-
reteelse.   
 

*** 
 
Virtualitetens tekniska fundament när det gäller gestaltning 
är emellertid spegeln och den slipade linsen. Virtualitetens 
tekniska fundament när det gäller kommunikation är skrif-
ten och alfabetet. Här börjar historien. 
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2 
Tekniska fundament: Spegeln och den slipade  

linsen 

Till speglar har människan genom historien haft en ambiva-
lent inställning. Å ena sidan har spegeln accepterats som en 
sant avbildande teknik genom dess reflekterande förmåga. Å 
andra sidan har spegeln samtidigt beskyllts för att visa allt 
omvänt, att skapa osanna simuleringar, att skapa fantastiska 
eller overkliga former genom olika typer av spegelkombina-
tioner och därigenom bidra till osanning och bedrägeri. Des-
sa två sidor – verklig/illusorisk, fysisk/metaforisk, utsida/ 
insida, under/över, synlig/osynlig, sann/ falsk – gjorde spe-
geln till en kraftfull artefakt inom såväl vetenskap som spå-
dom. 
 Spegeln har alltid uppfattats som lyx. De tidigaste speg-
larna som hittats dateras till Bysantinska riket på 900-talet. 
Tekniken att producera speglar kom till västvärlden i början 
av 1200-talet, men tekniken var outvecklad och speglarna 
som tillverkades var dimmiga och höll låg kvalitet. I början 
av 1500-talet började högkvalitativa speglar tillverkas i Ve-
nedig med hjälp av ett speciellt venetianskt glas – ett glas 
som på den tiden saknade motstycke i klarhet och genom-
skinlighet. Relativt snart började man laborera med spegel-
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tillverkning och konvexa, konkava och andra spegeltekniker 
utvecklades som kunde förstora, förminska och förvränga.10  
 Metoderna att tillverka ofärgat glas innebar stora för-
ändringar för inomhusmiljöer beträffande ljusinsläpp och 
ljusförhållanden. Via översättningar från arabiska erhölls 
även kunskap om optik, såsom hur ljus bryts i linser, liksom 
egenskaperna hos speglar med sfäriska eller paraboliska 
former. Under den senare delen av 1200-talet upptäcktes 
hur slipat glas påverkade synen positivt – de tidigaste glas-
ögonen var uppfunna. Emellertid kunde man inledningsvis 
endast slipa konvexa linser, vilket innebar att endast männi-
skor med översynthet kunde hjälpas med glasögon. Konkava 
linser för närsynthet dröjde några hundra år.  
 Den främsta betydelsen av uppfinnandet av glasögon var 
att människan inte längre behövde uppfatta den medfödda 
anatomin som en slutgiltig begränsning. Anatomin be-
stämde inte människors öde. Olika hjälpmedel kunde för-
stärka olika kroppsliga funktioner och lindra effekten av 
funktionsnedsättningar.11 
 Instrumentmakare laborerade också med en sorts glas-
ögon med mångfacetterad, slipad kristall, vars effekt blev ett 
multiseende. Genom dessa glas flerdubblades objekten. Des-
sa glasögon hade ingen praktisk funktion, utan användes 
främst för nöje.12 
 Idén om den slipade linsen gav upphov till två tidiga op-
tiska instrument: teleskopet och mikroskopet. Medan tele-
skopet avslöjade okända himlafenomen, avslöjade mikro-
skopet okända beståndsdelar i materien. 
 Dessa instrument var dock förbehållna specialister, så-
som vetenskapsmän och läkare, vilket innebar att allmänhe-
ten endast fick en indirekt upplevelse av dessa artefakter. 
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Även om Galilei inte uppfann teleskopet är det honom vi 
uppfattar som den förste naturvetenskapsmannen som ut-
forskade planeterna med teleskop. Han skaffade sig sitt för-
sta exemplar 1609, vilket hade en förstoringsförmåga av två 
till tre gånger. En sådan förstoringsförmåga förslog inte sär-
skilt långt för Galilei, vars ambition var att utforska himla-
valvet. Därför arbetade han med att förbättra förstorings-
förmågan och lyckades öka den till cirka trettio gångers för-
storing. Det ledde till att han såg det ingen sett förut; berg på 
månen, Jupiters månar, enskilda stjärnor.13 
 Seendets betydelse för kunskapens utveckling i västvärl-
den får här sin absoluta startpunkt. Seende och sanning blev 
allt mer ihopflätade. Samtidigt, som vi ska se i kommande 
kapitel, utvecklas tekniker för att också se ”det som inte 
finns”, vilket skapar en bestående paradox. Denna paradox 
lever fortfarande kvar i nutidens förståelse av virtuell verk-
lighet. Det är alltså detta seende och dess understödjande i 
form av olika visuella tekniker som är utgångspunkten för 
kommande kapitel. Men jag berättar inte seendets historia, 
utan om de olika visuella tekniker som bidrar till förståelsen 
av virtualitet. 
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3 
Bildens transformation: Anamorfos 

En visuell teknik som under 1600-talet kom att benämnas 
anamorfos (anamorphosis) utvecklades under sent 1300- 
och tidigt 1400-tal. Anamorfos är härlett från det grekiska 
ordet för ”att transformera”, av grekiskans anamorpho’ 
(ombilda, omforma) och morphe’ (form). Det är en ”per-
spektivistiskt förvrängd bild som återfår sina rätta propor-
tioner när den betraktas ur en viss vinkel eller i en cylind-
risk, konisk eller pyramidformad spegel”. Fenomenet var 
känt redan i det gamla Kina och Leonardo da Vinci experi-
menterade med detta redan på 1400-talet.14 
 Den första uttryckta förklaringen till anamorfos finns 
emellertid i boken Le due regole della prospettiva practica 
från 1583, den bok om perspektivmålning under 1500-1600-
talen som trycktes i flest exemplar. Boken skrevs mellan 
1530 och 1540 av den italienske arkitekten Vignola (Giaco-
mo Barozzi), men utgavs postumt med kommentarer av 
konstnären och ingenjören Egnazio Danti.15 
 Vignola placerade anamorfosen i en låda, men dessa 
målningar kunde likväl representeras på en vanlig duk eller 
träskiva. Med en låda kunde dock åskådarens utgångspunkt 
för perceptionen bestämmas, liksom kunde själva lådan ska-
pa en känsla av överraskning inför objektet. 
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 På 1700-talet blev anamorfos intressant för vetenskapen. 
Vetenskapsmän använde anamorfosens cylindrar, koner och 
pyramider för att illustrera reflektionens vetenskapliga lag-
bundenhet. I takt med tiden ökade populariteten för ana-
morfoser och dess användningsområden breddades. Ana-
morfos hade sina rötter i renässanskonstnärernas tillägnan-
de av matematiska principer och perspektivkonst. Dessutom 
blev anamorfos uppskattat i 1700-talets upplysningstid för 
dess mystiska och överraskande kvaliteter. Den välbärgade 
delen av allmänheten i stora städer som London och Paris 
kunde införskaffa egna anamorfoser till beskådande. Dess-
utom såldes detaljerade steg-för-stegmanualer till dem som 
ville skapa egna, unika anamorfoser.  
 Under första halvan av 1800-talet minskade emellertid 
populariteten. David Brewster skrev i sin bok A Treatise on 
Optics att anamorfoser i cylinderform blev allt mer ovanli-
ga.16 Den främsta anledningen till den minskade popularite-
ten för anamorfos var nya visuella teknikers intåg i samhäl-
let. Dioramat och panoramat är två tekniker som i högre 
grad lämpade sig för och växte fram ur romantikens ideal. I 
stället för matematiska pusselbilder som skapar illusion, 
föredrogs under romantiken den mer känslomässiga upple-
velsen av naturens skönhet i konkreta bilder som presente-
rades i dioramor eller panoramor. 
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4 
Individuell eskapism: Tittskåpet 

Ett tittskåp (på engelska: peepshow) konstruerades första 
gången i början av 1600-talet. Det bestod av en stängd låda 
med minst ett hål genom vilket åskådaren kan titta in i lå-
dan. Det som lockade med tittskåp var just själva konstruk-
tionen: något fanns gömt i lådan, en rymd som var instängd 
och dold. Lådan kan vara utrustad med speglar i syfte att 
skapa en illusion, men behöver inte vara det. Essensen i ett 
tittskåp var det mystiska innandömet, den dolda bilden.17  
 Tittskåp förevisades mot betalning av särskilda ”show-
men”. Dessa trängdes på städernas gator och lockade män-
niskor att titta i deras magiska lådor. De bar sina lådor på 
oändliga turnéer. Kvaliteten på tittskåpens bilder berodde 
väldigt mycket på dessa showmens förmågor som historie-
berättare. Ofta beskådades tittskåp under ackompanjemang 
av en fryntligt, fantasifullt och fängslande berättad historia.  
 Såväl erkända konstnärer som hötorgskonstnärer fasci-
nerades av tittskåpen och bidrog med att skapa bilder för 
dem. Bilderna fick även ibland spridning utanför tittskåpen i 
böcker, tidskrifter och affischer.  
 Flertalet ”showmen” var kreativa i att skapa olika kosty-
mering i förhållande till vilken föreställning tittskåpen för 
tillfället visade. Särskilt framhålls hattarna som kännetecken 
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på dessa ”showmen”. De var även kreativa i sina sätt att 
locka människor att titta i skåpen. Publiken bestod vid of-
fentliga visningar främst av barn. Dock ska beaktas att på 
1700-talet fanns inte barn i det avseende vi i dag menar med 
barn. Barn sågs mer som småväxta vuxna. Barndom var ing-
en särskild tid i människornas betydligt kortare livscykel. Att 
främst unga människor lockades berodde sannolikt på att 
tittskåpen skapade en känsla av förundran. 
 Relationen mellan ”showmen” och tittskåpen var speci-
ell. Dessa ”showmen” ägde en hängivenhet i presentationen 
av de olika bilder som publiken skulle se. Vissa tittskåp var 
utrustade med flera strängar på vilka bilderna var anord-
nade. Genom att dra i dessa strängar flyttades bilder an-
tingen till eller från åskådarens tittyta. Genom att visa bil-
derna i olika kronologisk ordning, fick de en viss makt över 
framställningen av exempelvis ett historiskt skeende.  
 På så sätt skapade och omskapade dessa ”showmen” 
verkligheten för åskådarna. Därför fick dessa ”showmen” en 
central roll vid visning av tittskåp; makt att påverka vilken 
verklighetsuppfattning åskådaren skulle få. 
 De historier dessa ”showmen” berättade hade inte nöd-
vändigtvis hög sanningshalt; snarare handlade det om att 
tänja på sanningen eller rent av att skapa ”sanning” i form 
av myter. Så här pockar Sergeant Bell på uppmärksamhet 
för sitt tittskåp: 

”Now make no noise, my girls and boys, but march forward 
and listen to Sergeant Bell, the raree-showman. If there are 
any among you who do not desire to obtain knowledge, let 
them go home and hide their faces with both their hands; let 
them blush till they are as red as a soldier’s jacket; but if you 
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all do desire to know about the wonderful things and places 
that are in the world, why, march forward, then, my little 
women and men, and see, and hear, and reap all the advan-
tages offered you by age and experience.”18 

Och vad fanns det inte att se. Fjärran länder som aldrig tidi-
gare setts, eller kanske ens aldrig hörts talas om, fältslag, 
monument. Tittskåp var tillgängliga för alla oavsett bild-
ningsnivå. Läskunnighet krävdes inte. Dessa mystiska lådor 
gav en glimt av en värld långt från åskådarens tillvaro, som i 
betydligt högre grad än i dag var bunden till såväl plats som 
tid. Dessa lådor torde ha verkat väldigt förföriskt på männi-
skor; de gav en känsla av eskapism, en flykt från vardagens 
inrutade liv och plikter. 
 Till skillnad från annat nöje, som exempelvis teater, var 
ett tittskåp både publikt och privat samtidigt. Publikt i den 
meningen att den kunde användas av alla medborgare. Pri-
vat i den meningen att åskådaren beskådade lådans inre i 
ensamhet, inte tillsammans med många andra. 
 

*** 
 
Kunskapen om dessa artefakters uppkomst är väldigt liten. 
Zograskop, tittskåp och andra optiska artefakter uppstod i 
ett konstnärligt sammanhang. Konstnärer försökte förstå 
hur de skulle måla perspektivkonst, så att en tvådimensio-
nell målning kunde uppfattas som tredimensionell. Samti-
digt fanns vetenskapsmän och instrumentmakare med sär-
skilda intressen för optik. Det är sannolikt att dessa konst-
närers intresse för perspektiv bidrog till att skapa optik som 
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kunde stödja perspektivseendet i tvådimensionella konst-
verk. 
 En annan influens till dessa optiska artefakter torde vara 
camera obscura – en låda med en lins som kunde återskapa 
en avgränsad bild av världen utanför. Men en camera ob-
scura var en artefakt för naturalistiska bilder, avbilder av en 
fysisk verklighet, inte för bilder som utgjorde en skapad, 
möjlig och föreställd värld, som existerar på en annan plats 
och/eller i en annan tid. 
 Den anamorfiska bilden hade sannolikt också inflytande 
över uppkomsten av perspektivbilder och tittskåp. I slutet av 
1500-talet berättas det om en anamorfisk bild som ritats i en 
låda och kunde beskådas genom ett hål, vilket skulle kunna 
ses som ett anamorfiskt tittskåp. 
 Utvecklingen av tittskåp kan också hänföras till klockma-
karen Marggraf i Augsburg som byggde lådor som fungerade 
både som klockor och tittskåp. En sådan artefakt byggdes 
1596; en låda med en klocka på framsidan. När lådans lock 
lyftes till en fyrtiofem graders vinkel kunde ett tittskåp ses i 
en spegel. En senare klocklåda byggdes med ett hål direkt i 
lådans front så att en spegel inte var nödvändig. Marggraf 
arbetade med motiv från samtida teater, vilket också sanno-
likt fick inflytande över motivvalen i senare tittskåp. 
 En viss förtjänst till dessa tittskåps uppkomst har även 
en liten grupp holländska målare, och främst två av dem, 
Carel Fabritius och Samuel van Hoogstraten. Dessa var stu-
denter till Rembrandt och förknippades med konstruktioner 
av föregångare till tittskåp. Dessa lådor skapade illusioner av 
föremål inuti lådorna, sedda genom hål på framsidan. Illu-
sionerna skapades genom användning av speglar och bilder i 
lådans botten och insidor. Bilderna i lådan var av nöd-
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vändighet utformade på ett sätt så att den önskade illusio-
nen av ett föremål uppstod.  
 Balzer beskriver ett sådant tittskåp, benämnt The Small 
Dutch Room, som finns på National Gallery i London. När 
åskådaren tittar genom hålet, kommer ett rum till liv. En 
hund, genialt målad på botten och på en vägg, upplevs sit-
tande i rummet; en stol som målats på liknande sätt fram-
står som tredimensionell; målningar framträder från ingen-
stans på väggarna. Med en blandning av optisk illusion och 
konstnärlig talang påverkas åskådaren kraftigt. 
 När konstnärernas intresse för tittskåp falnade, och de 
bilder tittskåpen förevisade trivialiserades, avtog också titt-
skåpens status. Från att ha haft en status som vetenskaplig 
och konstnärlig leksak, skapad för att tillfredsställa den bil-
dade borgerligheten, sjönk tittskåpets status till att endast 
roa barn och allmogen. 
 Tittskåpen gick från att vara stora lådor som endast 
fanns i offentliga rum, som exempelvis på gatan, till en stor-
lek som gjorde att de kunde finnas i hemmet. Utvecklingen 
av tittskåp gick också från att beskåda enstaka bilder, till att 
titta på flera bilder som snabbt byttes ut, antingen manuellt 
eller mekaniskt. På så sätt närmades på 1800-talet den rör-
liga bilden. Thomas Alva Edison intresserade sig bland an-
nat för tekniken att projicera bilder på en skärm, vilket ledde 
till den första filmen som förevisades 1894 – dock inte på en 
skärm inledningsvis, utan i ett tittskåp som kunde beskådas 
av en person åt gången. Men så snart bilder och film kunde 
projiceras på en skärm eller duk, blev tittskåpet ointressant. 
 Dock inte helt. Det förekom fortfarande ett speciellt an-
vändningsområde för tittskåpet: visning av erotiska eller 
pornografiska bilder, eftersom beskådande av dylika bilder 



Virtualitetens historia: Gestaltning 

29 

gärna görs i avskildhet utan insyn i vilka bilder som 
beskådas. Det är sannolikt därför ordet peepshow i dag har 
ekivoka konnotationer. 
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5 
Bilden på väggen: Laterna magica 

Den första artefakten i form av en laterna magica skapades 
ungefär 1659. Från att på den tiden varit ett magiskt instru-
ment, manifesteras den i dag i form av diaprojektor, over-
headprojektor, filmprojektor liksom datorprojektor. Alla 
med samma egenskap: att projicera bild på en yta. 
 Laterna magica betyder magisk lykta och kallades på 
svenska även för trollykta.19 En anledning till att laterna ma-
gica uppfattades som ett magiskt instrument på 1600-talet 
var, förutom att bildprojicering var något alldeles nytt, att 
dess tidigaste användning var att visa bilder på djävlar, spö-
ken och illustrationer från sagor och berättelser. 
 En laterna magicas minsta beståndsdelar är en ljuskälla, 
ett objektglas (en glasskiva med den bild som ska projiceras) 
och en projektionslins. Det dröjde emellertid inte länge för-
rän artefakterna blev mer avancerade, utrustade med objek-
tiv, fokusförskjutning av linsen, teknik för att dämpa ljus-
styrkan och skorsten för att skapa luftdrag till oljelampa och 
för att leda bort rök och värme.  
 Den väsentliga skillnaden mellan de tidigaste och de se-
nare, avancerade laterna magica är precisionen; främst för-
finingen hos linser, ljusstrålens koncentration och styrkan 
hos ljuskällan.  
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*** 

 
Den person som länge tillskrevs vara upphovsman till upp-
finningen av laterna magica var den tyske mångkunnige je-
suiten och naturfilosofen Athanasius Kircher. Detta har dock 
visat sig vara ett misstag. I sin bok Ars magna lucis et umb-
rae från 1646 beskrev Kircher hur ett antal speglar kunde 
projicera text på en vägg, liksom hur en lykta tillsammans 
med en konkav lins skapade en ljusstråle – men ingenstans 
beskrevs hur denna lykta kunde förevisa en bild på en duk. I 
den andra upplagan av denna bok, som utgavs 1671, beskrev 
emellertid Kircher något som otvetydigt var en laterna ma-
gica, men som inte skulle kunna fungera. I sin beskrivning 
placerade Kircher linsen mellan ljuskällan och bilden som 
skulle projiceras, i stället för efter bilden.20 
 Därför tillskrivs det sannolika upphovet (helt säkert vet 
vi inte) till laterna magica i skrifter från 1659 av en erkänt 
skicklig naturvetenskapsman från Holland vid namn Chris-
tiaan Huygens. 1659 ritade Huygens ett antal skelett som 
han projicerade på en vägg med hjälp av konvexa linser och 
en lampa. Huygens kallade sin uppfinning laterna magica, 
en term som han sannolikt myntade. I vart fall är han den 
förste man känner till som använder termen.21 
 Huygens teckningar visar den första fungerande laterna 
magica, bestående av en parabolisk reflektor, ljuskälla, kon-
centrationslins, glidskena och justerbart objektiv som var 
sammansatt av två bikonvexa linser. Eftersom själva optiken 
hos denna laterna magica är identisk med optiken hos en 
modern diaprojektor, kan också diaprojektorn anses vara 
uppfunnen av Huygens.  
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 Christiaan Huygens såg emellertid inte sin uppfinning 
som särskilt viktig eller ens särskilt användbar. Han såg den 
främst som ett redskap för underhållning; att projicera spö-
ken. Denna inställning kommer till uttryck i hur Huygens 
besvarar sin fars önskan om att få ett exemplar av en laterna 
magica skickad till sig.22 
 Huygens gjorde allt för att slingra sig från sin fars, Cons-
tantijn sr som var diplomat vid det franska hovet under kung 
Louis XIV, förfrågan. I ett brev till sin bror Lodewijk skriver 
Huygens att ”Jag skäms över att det på detta sätt blir känt 
att de [laterna magica] kommer från mig. Människor är vän-
liga nog att låtsas visa beundran, men senare kommer de att 
förlöjliga det, och inte utan anledning”. Oförmögen att und-
komma sin fars beställning av en laterna magica, instruerar 
Huygens sin bror att sabotera instrumentet när det anländer 
till fadern, genom att ”ta bort en av de två linserna som sitter 
intill varandra, så att endast två linser kvarstår, av totalt 
tre”. När Huygens blir tillfrågad om hjälp för att få denna 
laterna magica att fungera låtsas han ha glömt hur konstruk-
tionen ser ut.23 
 Utöver den personliga skammen var ett ytterligare skäl 
till denna avoghet mot att hans far använde hans uppfinning 
vid det franska hovet att Huygens inte ville dra ett löjets 
skimmer över sin familj.24 
 Varför såg inte vetenskapsmannen och fysikern Huygens 
några andra kvaliteter hos ett projektionsinstrument som en 
laterna magica än som en underhållande leksak? Jag tror att 
svaret går att finna i artefaktens namn; ordet magi. På 1600-
talet fanns två former av magi. Distinktionen gick mellan 
god magi, som var naturlig, och ond magi, som var överna-
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turlig. Naturfilosofen Giambattista della Porta förklarade 
distinktionen på följande sätt:  

Det finns två sorters magi; den ena är osympatisk och 
otrevlig, därför att den har att göra med onda andar, och 
betstår av förtrollning och syndig nyfikenhet… Den andra 
magin är naturlig; som alla excellenta visa män erkänner 
och omfattar, och dyrkar med stora applåder; inte heller 
finns något mer eftersträvansvärt, eller bättre uttänkt av 
lärda män… Jag tror att [natur]magi inte är något annat 
än en undersökning av naturen.25 

Della Porta var uppfylld av att med hjälp av olika instrument 
kunna avslöja naturens fantastiska hemligheter; de hemlig-
heter som inte kunde observeras direkt. Bland de instrument 
della Porta använde var slipade linser, komprimerad luft, 
speglar och magneter för att nämna några.  
 Till skillnad från dåtidens naturfilosofer var naturmagi-
kernas mål av praktisk karaktär; att flyga, resa under vatten, 
kommunicera runt jorden och producera bilder utan materia 
var magiska konststycken som i dag är självklara. Och na-
turmagikerna uppfann och använde instrument för att upp-
nå dessa mål. Därför förknippades vanligtvis instrument 
som laterna magica som ingående i naturmagikernas arse-
nal.26  
 Christiaan Huygens var en naturfilosof i den vetenskap-
liga revolutionens gryning. Jag använder termen naturfilo-
sofi i stället för den nutida termen naturvetenskap för den 
kunskapsutveckling som Huygens arbetade med, eftersom 
naturvetenskap – science – blir ett begrepp först på 1800-
talet.27 Som naturfilosof tog han avstånd från all form av 
magi, vare sig den var ond eller god i della Portas mening. 
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Möjligen menade han att magi kunde fungera som under-
hållning, men aldrig som en del av naturfilosofin. Därför 
skämdes Huygens över sin uppfinning och han ville inte för-
knippas med något som kunde hänföras till naturmagi. 
 Med vetenskapens utveckling växte emellertid ett stort 
intresse för vetenskapliga föreläsningar och demonstratio-
ner av olika slag. Mot slutet av 1700-talet kunde vetenskap-
liga demonstrationer bli riktigt dramatiska; exempelvis kun-
de blixtar och explosioner framställas vid demonstrationer i 
kemi.  
 Det kom dock att dröja fram till 1800-talet innan en la-
terna magica började användas i demonstrations- och före-
läsningssammanhang. Skälet var främst att först då upp-
fanns en ljuskälla som var tillräckligt kraftig för att en la-
terna magica skulle kunna generera tydliga bilder på ett av-
stånd som möjliggjorde en större publik. Emellertid upplev-
des det pinsamt att en apparat kallades magisk när den an-
vändes för seriösa undervisningsändamål. Därför försökte 
man marknadsföra laterna magica utan ordet magica. Re-
sultatet blev på engelska benämningen optical lantern, för 
att betona optik och därmed vetenskap. 
 I 1800-talets mitt utfördes den första projektionen av 
fotografier genom en laterna magica, vilket var en sensatio-
nell händelse. Framledes blev en laterna magica ett naturligt 
komplement i den vetenskapliga föreläsningen eller demon-
strationen, precis som den moderna föreläsningens diapro-
jektor, overheadprojektor och numera datorprojektor.28 
  

*** 
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I Holland fanns sedan tidigare människor som reste runt i 
landet för att utföra olika typer av underhållning på mark-
nader, pubar och dylika offentliga platser. Dessa människor 
kallades Luikerwalen (de kom ofta från Luik i Vallonien) och 
ägde likheter med de ”showmen” som turnerade runt i stä-
der och byar med tittskåp.  
 De anammade snabbt laterna magica, bar med sig pro-
jektorer och bilder till olika föreställningar. Ofta avbildades 
dessa lanternister, som de också kom att kallas, i form av 
karikatyrer, vilket har tolkats som att dessa människor van-
ligen hade någon form av fysisk defekt eller funktionsned-
sättning av något slag som försvårade för dem att arbeta 
med annat.29 
 På 1800-talet utvecklades föreställningarna till större 
arrangemang. I stället för att människor reste runt och gav 
föreställningar med laterna magica, kom åskådare till sär-
skilda lokaler där föreställningar gavs. Som tidigare nämnts 
var det största problemet för att ge föreställningar med god 
kvalitet det svaga ljuset i projektorerna. Även om man bytte 
ut det tidigaste stearinljuset mot oljelampa, så var lanter-
nisten tvungen att placera projektorn relativt nära duken, 
vilket gjorde att det var svårt att organisera en publik så att 
alla såg bra. Därför började man placera projektorn bakom 
duken och projicera bilden utan att publiken såg vare sig 
projektorn eller lanternisten.  
 Detta gav upphov till en ytterligare dimension i upplevel-
sen; eftersom publiken inte kunde veta vad som hände bak-
om duken, ökade spänningen och det som förevisades upp-
levdes mer realistiskt. I England användes laterna magica 
ofta för att visa bilder från krig eller krigsslag där England 
deltagit.  
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 En belgisk artist vid namn Etienne Gaspard Robertson 
utvecklade denna användning av laterna magica till en sär-
skild sorts föreställningar som kallades ”phantasmagorias”. 
Uttrycket är inspirerat av föreställningarnas innehåll. Spö-
ken, fantomer (phantoms), skelett, demoner och andra ma-
kabra figurer spelade en central roll i föreställningarna.30  
 Spektakulära effekter som rök, åska, blixtar, rasslande 
kedjor och andra ljudeffekter närmast shockade åskådarna. 
För att öka effekten utnyttjade Robertson flera laterna ma-
gica samtidigt som projicerade olika bilder på olika ställen i 
rummet. Ibland användes så många som åtta projektorer 
samtidigt. Dessutom placerades projektorerna på bord med 
hjul, så att projektorn snabbt kunde förflyttas i sid- och 
djupled. För åskådarna innebar det en illusion av att figu-
rerna som projicerades rörde sig och, effektfullast, rusade 
mot dem. 
 Robertson skapade även en form av autofokus för laterna 
magica. När projektorn flyttades fram och tillbaka måste 
fokus justeras i relation till förflyttningarna. Han skapade en 
särskild piedestal med en anordning av hjul och remmar 
som automatiskt förflyttade linsen fram och tillbaka så att 
projektorn alltid visade en fokuserad bild. 
 Dessa föreställningar kan ses som föregångare till vår 
tids skräckfilmer. Robertson själv menade att syftet med 
hans föreställningar var att människor skulle bli av med sina 
vidskepelser och rädsla för spöken. Det är emellertid lika 
sannolikt att tro att hans föreställningar fick en motsatt ef-
fekt.31 
 

*** 
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Från att särskilda lanternister reste runt och visade före-
ställningar med laterna magica, över mer storskaliga före-
ställningar à la Robertsons ”phantasmagorias”, konstruera-
des så småningom även projektorer för hemmabruk, så kal-
lade ”lampascopes”. Dessa lampaskop bestod av en olje-
lampa med ett mindre projektorhus ovanpå. Vanligtvis fanns 
redan oljelampor i hemmen, varför endast projektorhus till-
verkades för placering på befintliga oljelampor. Vid denna 
tidpunkt hade högre effektivitet i produktionen av såväl pro-
jektorer som bilder minskat kostnaderna, så att många fa-
miljer hade råd att skaffa sådana projektorer. 
 De tidigaste bilderna, exempelvis de som tillverkades av 
Christiaan Huygens, målades för hand på glasskivor. Efter-
som ljuskällan var svag, blev projektionen av en bild alltid 
bäst om bilden målats direkt på en glasskiva. Man labore-
rade även med att måla glasskivan helt svart runt om figu-
rerna i syfte att hindra ljuset att skina igenom glaset annat 
än genom figuren. På så sätt ökade man upplösningen hos 
bilden.  
 Glas var alltid materialet i botten och det förekom att 
man målade oljat papper som applicerades på en glasskiva. 
Inledningsvis målades enbart silhuetter med svart bläck, 
men med tiden användes flera olika färger för att måla bil-
der.  
 Inledningsvis var det i allmänhet lanternisten själv som 
målade bilderna som denne förevisade på sina resor. Seder-
mera övertogs denna produktion av professionella målare på 
företag som tog emot order från tillverkare av laterna ma-
gica. 
 

*** 
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Cirka 1820 startade ett företag i London, Carpenter & Wes-
ley, för första gången serieproduktion av såväl projektorer 
som bilder till laterna magica. Man använde en teknik för att 
trycka metall som graverats med konturer till bilder och fi-
gurer på glas, för att därefter färglägga dessa konturförsedda 
glasbilder för hand. Detta ökade dels produktionshastighe-
ten, dels jämnheten i kvaliteten hos bilderna. 
 Kvaliteten i material och bildappliceringsteknik ökade 
med tiden. Man lärde sig att trycka bilder direkt på glasski-
vor, vilket medförde att samma bild kunde massproduceras. 
Runt 1850 utvecklades teknik för att applicera fotonegativ 
till glasskivor, vilket ledde till att laterna magica blev den 
diaprojektor vi känner till i dag. 
 Laterna magica förlorade sin magi i slutet av 1800-talet 
när artefakten upptogs i vetenskapliga sammanhang. Även 
filmens tillkomst reducerade kraftig laterna magicas popula-
ritet i underhållningssammanhang. Ändå upphörde aldrig 
laterna magica att användas, utan levde vidare under 1900-
talet i form av diaprojektor för visning av fotografier.32 
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6 
Bildens omslutning: Panoramat 

Panorama är en konstform som utvecklades och blev popu-
lär under 1700-talet. Ordet pekar på några olika betydelser, 
enligt Nationalencyklopedin. För det första är panorama en 
benämning på en vidsträckt landskapsutsikt och förekom-
mer inom landskapsmåleriet. För det andra är det en illuso-
risk rundmålning, där den målade bilden går horisonten 
runt, 360 grader, och omsluter åskådarna. För det tredje är 
det en form av ”bildteater” eller ”optisk teater”, där en verk-
lighetsillusion skapas med hjälp av scendjup, belysningsef-
fekter, kulisser och slöjor i färg.33 I detta kapitel kommer vi 
att se panoramats framväxt i alla tre betydelserna.34 
 Den person som gjorde det första panoramat var irlända-
ren Robert Barker, född 1739. Kunskapen om hans liv innan 
han uppfann panoramat är liten. Det man vet är att han för-
sökte livnära sig som konstnär i Dublin trots att han inte 
hade någon formell utbildning. Han hade därför svårt att 
livnära sig på sitt konstnärskap. Runt 1780 flyttade Barker 
till Edinburgh, där han försörjde sig som porträtt- och mini-
atyrmålare samt teckningslärare. Som autodidakt ansågs 
han sakna konstnärlig smak, men ägde det egensinne som 
krävdes för att gå emot den allmänna smaken. Inga av hans 
målningar har överlevt tiden och flera av de panoramor som 
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gjorde honom berömd var inte ens målade av honom, utan 
av hans son Henry. 
 Det finns en anekdot om hur Robert Barker uppfann 
panoramat. En dag promenerade Barker på Calton Hill nära 
Edinburgh, varifrån man får en fantastisk utsikt över staden 
och dess omgivningar. Här fick han idén om att göra en 
målning som gav samma upplevelse som att befinna sig på 
Calton Hill (eller på andra platser med samma goda utsikt).  
 Idén gick ut på att expandera utsiktsvinkeln i en målning 
från den traditionella 46-gradersvinkeln till 360 grader. Ge-
nom att dela upp horisonten i ett antal lika stora sektorer 
och göra en målning av varje sektor, kunde till slut alla mål-
ningar placeras intill varandra i en vid cirkel med åskådaren 
i mitten. Därmed skulle upplevelsen av utsikten från Calton 
Hill kunna reproduceras.  
 Panoramat var fött. Men inte utan födslovärkar. Snart 
kom att höras motstånd från det konstnärliga etablisse-
manget om att Barker med panoramamålning bröt mot i 
stort sett alla konstnärliga regler som fanns. Man försökte 
övertala honom om att inte ödsla energi på ett sådant pro-
jekt och påvisa hur det skulle vara omöjligt att sälja en sådan 
stor målning och därmed inte kunna nå någon ekonomisk 
förtjänst på projektet. 
 Barker motstod dock det initiala motståndet och reste till 
London med sin allra första målning för att visa den för Jo-
shua Reynolds, som var ordförande för The Royal Academy. 
Även Reynolds var nedslående. Artigt meddelade Reynolds 
att han inte trodde att sådan målning skulle bli populär och 
rekommenderade Barker att ge upp. Denna negativa reak-
tion var inledningen till en debatt om det konstnärliga vär-
det av panoramamålningar.  



Virtualitetens historia: Gestaltning 

41 

 Barker motstod dock även detta motstånd och vidareut-
vecklade sin idé om panoramat. Han skapade en ny pano-
ramamålning över Edinburgh med Holyrood Castle i för-
grunden. Den färdiga cylindern med målningar mätte ca 7,5 
meter i diameter och visades i Edinburgh. Efter ett tag över-
talades Barker att resa till London och visa denna pano-
ramamålning. Trots det tidigare bakslaget vid besöket hos 
Joshua Reynolds, beslöt Barker våren 1789 att ställa ut sin 
panoramamålning i London. 
 Trots en positiv och lockande beskrivning av panoramat i 
annonsen till utställningen blev inte panoramat välbesökt. 
Då beslöt Barker att måla ett nytt panorama, nu med motiv 
från London. Barker lät sin son Henry göra målningar från 
taket på The Albion Steam Flour Mills i London. Det färdiga 
panoramat visade en stor utsikt över London i alla rikt-
ningar. 
 Med denna målning blev panoramat en publik succé. 
Även Joshua Reynolds ångrade sina tidigare negativa ord 
om panoramat. I ett brev till Barker skrev Reynolds att ”Jag 
hade fel när jag inte trodde att din uppfinning skulle lyckas, 
därför att den pågående utställningen bevisar dess kapacitet 
att skapa effekter och representera naturen på ett sätt långt 
överlägset den begränsade tekniken för vanliga mål-
ningar.”35 Och med denna succé fortsatte Barker, liksom 
hans efterföljare, att göra panoramor. 
 

*** 
 
Panoramat ansågs som en så nyskapande konstform att Bar-
ker sökte och erhöll patent för denna uppfinning den 17 juni 
1787. Att konstformer ges patent var och är inte vanligt, men 
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panoramat ansågs så nyskapande att det var värt att paten-
teras.  
 Hur nyskapande var panoramat? Kan man inte uppfatta 
väggmålningar från romartiden som panoramor? De tidi-
gaste försöken att skapa konst som omsluter åskådaren var 
väggmålningar, som exempelvis The Great Frieze i Villa dei 
Misteri i Pompeji, ca 60 före vår tideräkning. På varje vägg i 
ett rektangulärt rum målades fresker på väggarna. 
 Den tidigaste målningen i modern, postantik tid, där 
gränsen mellan åskådare och konstverk försöks upplösas 
finns i Chambre du Cerf i Avignon, daterad 1343. Här 
omsluts åskådaren i ett rum, 8 x 9 meter, med en samman-
hållen målning som täcker varje vägg från ca 1,2 meter från 
golvet och upp till taket.36 
 Dessa väggmålningar uppfyller emellertid inte kriteri-
erna för panoramor. Ett sätt att förstå panoramats nyhets-
värde är att undersöka själva ordets etymologi och sprid-
ning. Panorama är i dag ett ytterst vanligt ord som används i 
nästan varje språk över hela världen. Det är lätt att tro att 
ordet härstammar från Antikens Grekland, eftersom ordets 
rötter är grekiska: pan (allt) och horama (syn, utsikt).  
 Ordet panorama är emellertid betydligt yngre än Anti-
ken. Det uppstod någon gång på 1780-talet. Vem som först 
myntade uttrycket är oklart, även om den ovan nämnde Bar-
ker är en kvalificerad gissning. Ganska snart utvecklades 
användningen av ordet också för metaforiska syften, liksom 
blev det ett modeord, något av ett buzzword. Författare som 
Goethe använde ordet som ett slags mönster för organise-
ring av visuell upplevelse. Så snart bilder – reella målningar 
eller människors synfält – fångade bredd i bilden och inte 
avgränsades, benämndes dessa ofta panorama. 
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Jag hoppas kunna visa att panoramabilden var i ett avse-
ende en apparat för att lära ut och glorifiera bourgeoismens 
världsbild; den fungerade både som ett instrument för att 
frigöra människans seende och för att begränsa och ’in-
fängsla’ det på nytt. Som sådant representerar [panorama-
bilden] det första sanna visuella ’massmediet’.37 

Under denna upplysningstid, den senare delen av 1700-talet 
och framåt, skulle inte enbart förnuftet, utan även ögat fri-
göras från snäva vinklar och bredda synfältet. Såväl i meta-
forisk som i bokstavlig mening. I vart fall gällde detta den 
borgerlighet som gavs möjlighet till upplysning. 
  Panoramat erbjöd en motsägelse, möjligen en paradox. 
Samtidigt som en panoramamålning erbjöd en visuell upp-
levelse av vidd som saknar avgränsningar, blir åskådaren 
innesluten och i någon mening fången i själva den 360-gra-
dersmålningen. Samtidigt som panoramamålningar till-
fredsställde borgerlighetens önskan att se saker från en an-
nan vinkel, blev panoramat ett fängelse för ögat. Ögat kan 
inte se vid sidan om målningens ram, eftersom det inte finns 
någon. Men fängelsemetaforen upplevdes inte av åskådarna. 
Snarare upplevdes en efterlängtad öppning till en yttre värld 
– om än en avbildad sådan – som ofta inte kunde upplevas 
på annat sätt. 
 Ett väsentligt tillämpningsområde för panoramamål-
ningar var att imitera de upplevelser resandet ger. Upplevel-
ser av exotiska platser blev snabbt åskådarnas favoriter. I 
tidningsartiklar refererades åskådarnas kommentarer till 
dessa panoramamålningar; som att färdas till främmande 
platser, likt i en dröm. 
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 Liksom alltid i människans historia uppstår nödvändig-
heten av att lära sig se på ett nytt sätt. Olika optiska tekniker 
och projektionstekniker, liksom målningstekniker kräver att 
åskådaren lär sig se det som framställs. Panoramat fungera-
de som ett medium för att lära sig se, en slags optisk simula-
tor där det nya sensoriska intrycket, den nya formen av upp-
levelser kunde övas upprepade gånger.  
 Panoramat gav även kunskaper om naturen. Genom att 
uppleva naturen genom ett panorama, skapades nya före-
ställningar om naturen. Det uppstod en dubbelriktad kun-
skapsprocess; ju bättre åskådaren förstod panoramat, desto 
mer förändrades förståelsen av det panoramat framställde. 
 Oetterman menar att upplevelsen av panoramor inte 
enbart var att titta på landskapsmålningar. Panoramatekni-
ken möjliggjorde främst ett sätt att ”fånga” saker i sin helhet, 
att omringa och omfatta helheten. Tekniken besvarar en 
önskan om att inte enbart kunna se det partikulära, det av 
konstnärer extremt avgränsade, utan allt som en viss plats 
eller ett objekt omgavs av.  
 Syftet med panoramat var, som tidigare nämnt, att re-
producera verkligheten så skickligt att åskådarna trodde sig 
se verkligheten, och inte en avbildning. Konsthistorikern 
Oliver Grau tar panoramamålningen The Battle of Sedan av 
Anton von Werner från 1883 som exempel. ”Besökaren grips 
omedelbart; han överraskas totalt och backar instinktivt. 
Man är rädd att bli nedtrampad av hästhovar. Damm och 
rök fyller luften”, skriver Neue Preussische Zeitung.38 ”Man 
tror att man står alldeles mitt i den fruktansvärda striden”, 
skriver Berliner Tageblatt i sin recension.39 Eller som kejsa-
ren av Tyskland uttryckte sig: ”Det ser inte alls målat ut; det 
är verklighet”.40 
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 Men hur gjorde man? Man försökte med olika tekniker 
göra illusionen så perfekt som möjligt. Tidigare tekniker var 
inte tillräckliga. Framför allt är det panoramats frånvaro av 
ramar – det vill säga avgränsningar – av målningen som 
bidrar till illusionen. En målning med ramar gör alltid att 
åskådaren kan se vid sidan om ramen, medan en målning 
utan ramar fyller ut åskådarens synfält helt och hållet. 
 Till detta kommer tekniker för ljussättning, för att för-
stärka verklighetstrogenheten. Dessutom uppfördes sär-
skilda byggnader så att panoramat förevisades i en för än-
damålet perfekt miljö. Panoramor visades inte på vilken 
konsthall som helst, eftersom målningen helt skulle omsluta 
åskådaren. 
 En panoramabyggnad kan generellt beskrivas på föl-
jande sätt. Först kommer åskådarna genom en huvudingång 
och går genom en svagt upplyst korridor för att ögonen ska 
vänja sig vid ett dunklare ljus än dagsljuset. I slutet av korri-
doren kommer en trappa som leder till den plattform var-
ifrån åskådarna ser panoramat. Taket har en paraplyform 
med möjlighet till varierat ljusinsläpp av dagsljuset utanför. 
Mellan åskådarplattformen och panoramamålningen finns 
något som Oetterman kallar ”falsk terräng”. Denna terräng 
består av tredimensionella objekt, figurer eller pappdockor – 
beroende på vilken panoramamålning som visas. Syftet med 
denna falska terräng är att maskera övergången från den 
tredimensionella världen till en tvådimensionell målning. 
Oetterman anger den normala ytan på en panoramamålning 
som mellan ettusen och tvåtusen kvadratfot, vilket ungefär 
motsvarar mellan 300 och 600 kvadratmeter. 
 

*** 
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Som en del av panoramats konstform ingår att målningen 
inte kan separeras från den miljö där den visas. Därför 
byggdes särskilda byggnader, inte enbart särskilda interiörer 
i befintliga byggnader. En rotunda för visning av panoramor 
byggdes som en rund eller polygonformad byggnad, ungefär 
15 till 18 meter hög och 27 till 34 meter i diameter. Det ko-
niska taket pryddes ofta med ett torn i centrum. Rotundans 
enda fönster formade ett band runt rotundan, precis där 
taket började invid väggen. Detta fönster var mellan två och 
fyra meter brett. 
 Upplevelsen av panoramor var, beskriver Oetterman, 
som att transporteras från en myllrande gata i staden till en 
plats långt därifrån. En känsla av magi infann sig sannolikt i 
slutet av 1700-talet. Efter några minuter, när ögat vant sig 
vid det dunklare ljuset, kunde åskådarna lätt tro att de stod 
på en paviljong på toppen av ett litet berg och tittade på ett 
landskap som omgav dem. 
 En av de kritiska designfrågorna för en lyckad panora-
mamålning var placeringen av åskådarplattformen. Vilken 
position som helst var inte lyckad för en perfekt upplevelse 
av panoramat. Synfältet skulle inte brytas av några objekt, 
såsom byggnader eller träd, alltför nära åskådarplatsen. Den 
bästa utsiktspunkten var ett berg, ett torn eller taket på en 
byggnad. Valet av åskådarplats var kritiskt för konstnären 
och utgjorde den faktor som ledde till antingen succé eller 
fiasko.  
 Detta var konstnärens enda fria val i processen att fram-
ställa ett panorama, eftersom vi ska hålla i minnet att själva 
målningen skulle reproducera verkligheten så nära som möj-
ligt. Ett sådant syfte innefattar inte möjligheten att lägga till 
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och dra ifrån av estetiska skäl, utan att enbart avbilda land-
skapet så exakt som möjligt. 
 Med tiden blev panoramamålningar allt svårare att måla. 
Publiken blev allt mer krävande, ju mer människor reste och 
besökte andra platser. Eftersom syftet med panoramat var 
den exakta avbildningen, kunde åskådare som besökt den 
aktuella platsen kritisera avbildningen och påpeka brister. 
Eller också kunde sjömän påpeka fel i avbildning av fartyg, 
överklassdamer påpeka fel i avbildning av kläder, militärer 
påpeka fel i avbildning av vapen och så vidare.  
 Detta ledde till en allt mer omfattande undersökning av 
den miljö som skulle avbildas på ett panorama. Oetterman 
berättar om att inför en panoramamålning av Kristi kors-
fästelse, kunde konstnärer uppehålla sig månadsvis i Israel 
för att göra skisser av topografin, arkeologer konsulterades 
för att kunna återskapa Jerusalem som det såg ut vid den 
tiden och Bibeln studerades för att få information om antalet 
människor, hur de såg ut och var de befann sig vid korsfäs-
telsen. Allt för en så korrekt avbildning som möjligt. 
 Man tog även hänsyn till tidpunkten för den händelse 
som skulle avbildas. Såväl årstid som tid på dygnet utgjorde 
faktorer för hur ljuset skulle målas och hur skuggor skulle 
falla. Till detta måste även ljus och skuggor i målningen ko-
ordineras med ljuset i rotundan där panoramat skulle sättas 
upp. Eftersom ljussättningen i rotundan endast kunde ske 
med hjälp av dagsljus, förändrades ljussättningen under 
dagen. Ett sätt att koordinera var att målningens väderstreck 
sammanföll med rotundans väderstreck, så att panorama-
landskapets norr sammanföll med rotundans norr. 
 

*** 
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De konstnärliga rötterna till panoramat som konstform är 
främst tekniken för perspektivmålningen som utvecklades i 
Europa, även om skillnaden är relativt stor. Perspektivmål-
ningar målades på en vanlig platt avgränsad yta, medan pa-
noramat målades på en yta motsvarande 360 grader.  
 Panoramat har också en koppling till målningar som 
utfördes för barockteater, men är inte en renodlad tradi-
tionsbärare. Panoramat framstår som en kritisk reaktion till 
barockteater; en medelklassens respons till en feodal konst-
form som blivit obsolet. 
 Barockteatern med dess konstverk utformades så att det 
fanns en kritisk punkt bland åskådarplatserna, varifrån det 
perfekta perspektivet kunde uppnås. Det innebar att endast 
ett fåtal bland åskådarna – vanligtvis fick kungar eller höga 
ämbetsmän dessa platser – kunde erhålla det korrekta per-
spektivet. Övriga åskådare såg scenen med mer eller mindre 
distorsion från sina platser. Man kan säga att hela föreställ-
ningen framställdes enbart för det fåtal som gavs det rätta 
perspektivet – övriga erhöll en annan variant av föreställ-
ningen. I takt med att salongerna i Europa fylldes med allt 
fler människor från medelklassen, började de utöva ett tryck 
på att förändra både design av scenen och framförandet. 
Medelklassen krävde att få se barockteatern på samma sätt 
oavsett plats i salongen – en form av demokratisering i hur 
föreställningen framställdes till åskådarna. 
 Denna väl artikulerade kritik togs till vara av en av de 
tidigaste panoramakonstnärerna, tysken Johann Adam Bre-
ysig. Utifrån denna kritik skapade han iden om en panora-
mateater, vilket han också kallade ”cosmo-theater” eller ”au-
tokinesit-theater”. Breysig beskrev denna nya konstform 
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som en teater med en total effekt av natur och konst, skapad 
med förrädisk realism, där olika typer av performance eller 
teaterpjäser kan uppföras. Sceneriet skulle alltså bestå av 
realistiska bilder av naturen, men Breysig vägrade använda 
ordet scendekor för dessa bilder. Därtill var dekor en alltför 
ytlig term som enbart refererade till utsmyckning, medan 
panoramabilder skulle skapa starka effekter hos åskådaren.  
 Sådan teaterbyggnads form skulle med nödvändighet 
vara cirkelns. I stället för en vanlig, fast panoramamålning, 
skulle en målning skapas som var flera gånger längre än om-
kretsen av byggnadens insida. På så sätt kunde målningen 
förflyttas beroende på den teatrala framställningens karak-
tär. Därför var dessa målningar betydligt viktigare än vanlig 
scendekor, eftersom de genom rörelse och ljussättning kun-
de skapa effekter hos åskådaren. En förväntad effekt var att 
åskådaren skulle uppleva sig ”resa” från scen till scen. 
 Idén i den mest extrema versionen realiserades aldrig. 
En panoramateater i Königsberg var det närmsta Breysigs 
idé som konstruerades. Byggnaden var dock inte cirkulär, 
sceneriet var i det närmaste traditionell scendekor, saknade 
rörelseeffekter. Målningarna presenterades på tre platta 
ytor; de två sidoytorna placerades med 135 graders vinkel 
mot bakgrundsytan – ett slags rum utan en fjärde vägg. 
Trots att detta var långt från Breysigs ursprungliga idé om 
panoramateater, uppskattades denna teaterform mycket av 
åskådarna. 
  

*** 
 
Oetterman hävdar att panoramat endast kunde ha uppfun-
nits i den industriella revolutionens inledning och endast i 
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England, där industrialismen hunnit längst i utvecklingen. 
Företeelsen fritid var nyss uppfunnen i förändringen från 
jordbruksarbete, som pågick jämt, till industriarbete, som 
pågick under bestämda tider. Panoramat blev ett tidigt 
massmedium, vilket åskådarna tog del av på sin fritid. För 
första gången blev massorna en förutsättning för konsten 
och konstnären. Panoramat ingick nämligen i industrialis-
mens ekonomi: nya panoramamålningar finansierades av 
åskådarnas inträdesbiljetter. 
 Exakt samma år, 1787, som Robert Barker började måla 
sin första panoramamålning, formulerade den utilitaristiske 
filosofen Jeremy Bentham (1748-1832) sitt projekt om en 
helt ny typ av fängelse som han kallade panoptikon. Idén om 
ett panoptikon bestod av en cylinderformad byggnad med 
fyra till sex våningar rymmande enmansceller med ett ob-
servationstorn i mitten av byggnaden. Från detta torn kunde 
fängelsevakterna se in till varje cell utan att fångarna såg 
vakterna. I tornet fanns också fängelsedirektörens kontor, 
placerad på ett sätt att direktören kunde se fångarna utan att 
bli sedd av dem. Direktören kunde inte bara se fångarna, 
utan även vakterna utan att de såg honom.  
 Den perfekta hierarkin för total kontroll var uppfunnen, 
där genomskinligheten är total uppifrån och ner, men totalt 
osynlig nerifrån och upp. 
 Eftersom fångarna inte kunde se de som övervakade 
dem, kunde heller aldrig fångarna veta om eller när de över-
vakades. Vakterna skulle aldrig möta fångarna personligen, 
utan övervakningen skulle vara visuell. Allt som hör till över-
levnaden för fångarna, såsom hygien, mat, vatten, luft skulle 
skötas med mekanik. Ett huvudsyfte med denna opersonliga 
övervakning var att skydda vakterna från fångarna. 
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 Panoptikon och panorama är två ord med liknande bety-
delser. Det är fullt tänkbart att Barker skapade ordet pano-
rama efter Benthams ord panoptikon blev känt. Barkers in-
ledande benämning av panorama i patentet var La nature a 
coup d’oeil. Först 1792, när Bentham hade skrivit om pan-
optikon i tidningarna under några år, myntade Barker ter-
men panorama. 
 Likheten i manifestationerna är slående. Trehundrasex-
tiograders rotundor, med en central observationsplattform 
varifrån betraktaren omsluts, bägge med paraplyliknande 
tak med syfte att släppa in så mycket ljus som möjligt till 
rotundans periferi. I ett panoptikon mot fångarnas celler, i 
ett panorama mot målningen. 
  

*** 
 
Även om panoramamålningar inte fick någon särskild status 
som konstnärliga verk, inspirerades vissa konstnärer av pa-
norama. Under romantiken målade Caspar David Friedrich 
tavlan Vandraren över dimhavet (ca 1818), som enligt Oet-
terman är inspirerad av idén om panoramamålning.  
 Tavlan föreställer en åskådare (med ryggen mot tavlans 
åskådare) som står på en upphöjd klippa och blickar ut över 
ett till synes oändligt dimmigt klipplandskap. Detta klipp-
landskap innehåller också en sorts ”falsk terräng” mellan 
åskådaren och klipplandskapet mot horisonten.  
 Ytterligare likheter med panoramat är att ljuset är dif-
fust; åskådaren är inte upplyst utan står i dunkel, medan 
dimlandskapet är ljust. Det sammanfaller med panoramats 
ljussättning, där ljuset kommer från taket, riktat mot mål-
ningen, inte mot åskådaren. Ljusets reflektion mot panora-
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mamålningen skapar en illusion om att ljuset också kommer 
från målningen. 
 Panoramor i miniatyrformat dök upp under 1800-talet. 
Dessa var uppbyggda som en behållare med en rulle papper 
med olika bilder på. I takt med att papperet drogs ut ur rul-
len, formades en sekvens av bilder för åskådaren. Detta är 
ett sätt att tidigt skapa rörliga bilder; att låta en bild växa 
fram.  
 Panoramats era tog slut med 1800-talet. Den snabbt 
ökande populationen i Europas storstäder medförde att 
markpriserna sköt i höjden, vilket gjorde att det blev allt 
dyrare att bygga de stora byggnader som var nödvändiga för 
panoramor. Dessutom var byggnaderna alltför specialise-
rade för att enkelt kunna anpassas för andra ändamål.  
 Den främsta orsaken till att intresset för panoramat dog 
ut var emellertid biografens uppkomst. Panoramat utgjorde i 
sig en föregångare till spelfilmen med dess verklighetsillu-
sion och stora bildomfång. Panoramat kunde dock inte kon-
kurrera med spelfilmens rörliga bilder.  
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7 
Bildens tredje dimension: Zograskopet 

Ett zograskop är ett exempel på en optisk apparat med vil-
ken man kan skapa tredimensionella bilder. Termen zogra-
skop återfinns första gången i instrumentmakaren George 
Adams annonser och kataloger över olika instrument. Den 
första dateringen av termens förekomst är i en katalog från 
Adams 1753. Längst ned i en ensidig lista över olika instru-
ment står det ”ZOGRASCOPES, for viewing Perspective 
Prints”. Zograskopet avbildades aldrig, utan beskrevs som 
en ”mahognyram bestående av en stor konvex lins och en 
plan spegel, diagonalt placerad, för att betrakta perspektiv-
bilder”. 41 
 Ursprunget till själva artefakten härrör sig dock inte från 
George Adams. Artefakten, i sin allra tidigaste version, upp-
stod i Paris i början av 1700-talet och var allmänt känt under 
benämningen ”Optique”. Den tidigaste illustrationen av 
denna artefakt finns i Encyclopédie av Diderot och d’Alem-
bert i kapitlet som heter ”Lunettier”. 
 Det producerades ett stort antal perspektivmålningar för 
att beskådas genom zograskop. Problemet med att skapa 
dessa perspektivmålningar var att de måste utformas spe-
gelvänt, eftersom målningen beskådades via en spegel. Syftet 
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var ju att korrekt avbilda något, inte att skapa abstrakta 
konstverk.42 
 Namnet fick emellertid ingen särskild spridning; varför 
är oklart. I Frankrike bestod benämningen ”optique” för den 
artefakt som användes för att beskåda ”vue d’optique”, som 
perspektivbilden kallades. I Tyskland kallades artefakten 
”Guckkasten” och perspektivbilden ”Guckkastenbild”, och i 
Italien fick artefakten benämningen ”Camere Ottiche” och 
perspektivbilden ”Realetti Prospettive”.43 
 Varför valdes termen zograskop? Zograskop kommer 
från det grekiska ordet zographia, som betyder målning. Det 
torde varit ett högst medvetet val, eftersom det latinska al-
ternativet för målning, pictura, har en något annorlunda 
betydelse. Pictura avser den materiella substansen som en 
målning framställs av, medan zographia bokstavligen avser 
motivet bakom målningen. Ett zograskop är därmed ett 
”skop” att göra den bild man betraktar verklighetstrogen, 
trogen målningens motiv.  
 Zography är en annan, likartad term som användes på 
1700-talet för att beteckna en målning som inte har som 
syfte att uppnå konstnärliga kvaliteter, utan perfektionen 
hos en bild med avseende på bland annat geometri, aritme-
tik och perspektiv. Motivet skulle vara en noggrann avbild; 
framställas naturlikt och inte artificiellt. Ytterst avser zo-
graphy inte målningen i sig, utan den visuella effekten av 
tredimensionalitet.44 
  

*** 
 
När en människa tittar på en bild genom linsen uppträder en 
illusion av fördjupning eller nersänkning; en illusion av en 
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distans. För en sådan illusion räcker det emellertid med en 
enda konvex lins med en diameter som överstiger avståndet 
mellan ögonen. När åskådaren ser genom linsens diametrala 
kanter, fungerar linsen som två prismor. När bilden reflekte-
ras genom linsen tar varje öga till sig varsin bild, såsom två 
parallella bilder. Hjärnan tolkar dessa parallella bilder som 
en bild sedd från ett långt avstånd.  
 Linsens centrala funktion är därför att skapa en illusion 
av djup i en bild. Bilden bör dock vara uppbyggd på ett sätt 
så att illusionen förstärks. Bildens centrala motiv bör finnas 
i bildens centrum, snarare än i periferin, samtidigt som bil-
dens perifera delar gärna får vara sammanbundna med det 
centrala motivet.  
 Ett gott exempel är en bild som föreställer en gata som 
leder fram till ett torg eller en byggnad. De horisontella lin-
jerna på husen som kantar gatan, konvergerar mot det cen-
trala motivet. På så sätt stärks illusionen av ett djup i bilden. 
 Spegeln på en sådan artefakt har inget med djupseendet 
att göra, utan rör enbart åskådarens bekvämlighet. Med en 
spegel kan bilden läggas på bordet framför åskådaren, som 
kan sitta framför stativet och titta genom linsen på spegeln 
som med en viss vinkel återspeglar bilden som ligger hori-
sontellt på bordet. 
 

*** 
 
Dessa ”perspective views” (perspektivbilder, optiska illusio-
ner) hade sin storhetstid mellan 1740 och 1790. Efter 1790 
avtog deras popularitet. Varför är osäkert, men en kvalifice-
rad gissning är att de kom att ersättas av stereoskopen, som 
gav betydligt starkare illusion av djup.45  
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 Det är svårt att exakt definiera dessa artefakter, eftersom 
de uppträdde i något olika skepnader. Emellertid finns det 
några gemensamma egenskaper. De bilder som skådas ge-
nom dessa optiska artefakter är vanligtvis etsade, där såväl 
texter som bilder är omvända. Motivet på bilderna är van-
ligtvis topografiska i någon mening, eftersom det är djup i 
bilden som eftersträvas. De föreställer ofta monumentala 
byggnader, såsom palats, kyrkor eller stadshus, eller stads-
delar med speciell karakteristik. Betydligt mer sällan före-
ställer bilderna porträtt eller bibliska och historiska motiv. 
Alla motiv har också gemensamt att bildskaparna ägnar ho-
risontella linjer särskild uppmärksamhet för att förstärka 
djupseendet. 
 Dessa perspektivbilder fyllde helt skilda syften jämfört 
med vanlig konst. Åskådaren fick möjlighet att göra en form 
av illusorisk resa (voyage imaginaire). Genom att välja ut en 
serie bilder kunde åskådaren, gärna tillsammans med andra 
åskådare, göra en ”resa” genom städer eller byggnader. Bil-
derna värderades aldrig efter konstnärlig kvalitet, utan ut-
ifrån igenkännbarhet – grad av korrekthet i avbildningen.46 
 Konsthistorikern Erin Blake menar emellertid att man 
bör göra en distinktion mellan perspektivmålningar i all-
mänhet och perspektivmålningar avsedda för zograskop i 
synnerhet. Även om själva målningen är densamma, är upp-
levelserna av respektive målningen väldigt olika. Att betrak-
ta en perspektivmålning utan ett zograskop ger en inte sär-
skilt avancerad upplevelse, annat än att den har ett tydligt 
geometriskt perspektiv och är symmetriskt målad. Storleken 
på målningens objekt är noggrant anpassade till det relativa 
avstånd de har till varandra i motivet. Genom ett zograskop 
blir upplevelsen en fundamentalt annan. Där upplevs en 
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rymd, en tredimensionell simulering eller illusion av den 
tvådimensionella målningen.47 

Scenen sträcker sig mot dig i kanterna, figurer separerar sig 
från bakgrunden och du är fri att se genom linsen med bäg-
ge ögonen och från alla håll utan att förstöra perspek-
tivillusionen. Det är en zograskopbild.48 

Det speciella och nya med bildupplevelsen från zograskopet 
var inte bara dess tredimensionalitet, utan att bilden inte 
fanns som materiellt objekt. Bilden finns inte på papper eller 
duk, inte heller på själva linsen, utan är en simulering som 
skapas i hjärnas syncentrum tack vare ögats lins. Den nya 
egenskapen hos zograskopets bild är att den expanderar 
bildens djup – till skillnad från panoramat som expanderar 
bildens cirkulära omfång och från laterna magica som ska-
par bildprojektioner på en duk. Zograskopets genererade 
bild går inte att ta på eller peka på, men upplevelsen av bil-
den är högst verklig. 
 De samtida målningarna kunde förvisso representera 
rumslighet, medan zograskopet simulerade rumslighet, vil-
ket genererade en helt annorlunda upplevelse. Skillnaden 
mellan en platt yta och rymd blev uppenbar. 
 Till skillnad från andra bilder som skapats genom histo-
rien är den bild som zograskopet genererar helt beroende av 
en observatör för dess existens. En vanlig tavelmålning, pa-
noramamålning, eller en bild som projiceras med laterna 
magica, alla dessa bilder existerar oberoende av en obser-
vatör. Så är inte fallet med en zograskopbild. 
 Den visuella konstens vanliga motiv på 1700-talet, som 
exempelvis porträtt, historiska motiv och landskapsidyller, 
var aldrig motiv för zograskopmålningar. Orsaken till detta 
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är inte zograskopets tekniska egenskaper, eftersom dessa 
typer av motiv kan upplevas i zograskop. De vanligaste mo-
tiven för zograskop var antingen urbana, det vill säga stads-
bilder, gator och byggnader, eller parker, det vill säga en 
välordnad, artificiell natur.49  
 Bilder som målades för zograskop visade ett kulturellt 
högstående, civiliserat och modernt England, helt jämför-
bart med övriga kulturländer i Europa. Däremot avbildades 
Skottland och Wales som bestående av pittoreska slott och 
ruiner, och därmed omoderna och mindre kulturellt och 
civilisatoriskt utvecklade än England. På detta sätt rymde 
zograskopet en politisk dimension.  
  

*** 
 
Det finns inte särskilt mycket skrivet om vilka hushåll som 
införskaffade dessa optiska artefakter. I en studie av Marie 
van Dijk framgår att endast försäljare och affärsinnehavare 
tillsammans med ekonomiskt välbärgade hushåll ägde dessa 
artefakter – och egentligen endast de välbärgade, eftersom 
affärsinnehavarna ägde artefakterna för att sälja dem. Därtill 
var de alltför dyra. Själva artefakten kunde i London 1769 
kosta från 18 shilling till drygt två pund, medan bildernas 
priser varierade mellan en till två shilling för de enklaste och 
upp till drygt ett pund. Priserna ska ses mot bakgrund mot 
en medellön för en normalarbetare låg på en till två shilling 
om dagen.50 
 Zograskopet bidrog till att skapa ett virtuellt rum som 
fanns i hemmet och samtidigt publikt, offentligt. I detta rum 
kunde åskådare uppleva en ny relation till offentliga platser 
långt hemifrån. Dessa platser blev tillgängliga för människor 
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som inte hade möjlighet att resa och uppleva dem fysiskt – 
vilket de allra flesta inte hade möjlighet till på 1700-talet. 
Zograskopen berättade också att dessa platser var tillgäng-
liga, dynamiska och pulserande, men samtidigt kontroller-
bara, rena och vackra.  
 Zograskop kunde återfinnas i sällskapsrum, salonger och 
bibliotek, antingen i hemmet eller i dylika publika rum. Zo-
graskopen uppfattades även som en vacker och statusfylld 
inredningsdetalj utöver de upplevelser av bilderna som zo-
graskopen genererade. Vanligtvis samlades en mindre grupp 
människor för att beskåda zograskop, trots att dessa instru-
ment inte kunde användas av flera människor samtidigt, 
utan enbart en person åt gången. På sätt var bildupplevelsen 
alltid individuell och privat.51 
  Dock blev aldrig zograskop instrument som förevisades 
på gator för den breda allmänheten. Det är oklart varför den 
övre medelklassen och överklassen lyckades behålla denna 
artefakt inom sin samhällsklass. Zograskopen och dess bil-
der var förvisso dyra, men under 1700-talet var det mone-
tära ekonomiska systemet så pass utvecklat att någon skulle 
ha kunnat köpa zograskop och visa bilder mot en inträdes-
avgift för att finansiera verksamheten, likt tittskåpen. 
 Att skapa visuella illusioner med allehanda optiska red-
skap var vitt spritt både i Europa och i USA i slutet av 1700-
talet. Det föranledde både vetenskapliga undersökningar och 
filosofiska spekulationer inom Philadelphias intellektuella 
del av befolkningen. Camera obscura, teleskop, zograskop, 
magiska speglar, ”gudomliga lådor” och optiska filosofima-
skiner – alla var de behagliga, roande illusioner. Dessa op-
tiska artefakter med olika udda beteckningar skapade en 
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kultur av optiska illusioner som spred sig snabbt över USA 
och Europa.  
  

*** 
 
Perception och visuell illusion var ett väsentligt inslag i 
1700-talets filosofi. Upplysningens modeller av människans 
kunskapsinhämtning utgick från sinnesintryck. Hjärnan och 
medvetandet var en tabula rasa, ett vitt ark som väntade på 
att fyllas med sinnesintryck. Problemet som dessa optiska 
artefakter väckte var att sinnena inte var att lita på; sin-
nesintryck kan vara bedrägliga. Olika former av illusionära 
tricks för att lura ögat skapade stora problem i en värld där 
föreställningen var homogent stark att kunskap genereras 
uteslutande genom observation.52 
 Varför fann man optiska illusioner så lockande? Det 
finns flera tänkbara förklaringar. Dessa optiska artefakter 
gav människor möjlighet att själva utforska delar av veten-
skapens gränser kring optik och perception. Därmed till-
fredsställdes ett intresse för användbar kunskap som männi-
skor själv kunde pröva. En annan del av förklaringen är att 
det fanns en uppenbar nyfikenhet inför illusionism i största 
allmänhet i den angloamerikanska kulturen. Romanförfat-
tare och dramatiker skapade myter kring buktalare och lu-
riga politiker. Vanliga medborgare kunde avslöja de dolda 
mekanismerna bakom optiska artefakter. Få människor var 
immuna mot den lockelse optiska illusioner förde med sig. 
 Under 1700-talet växte sig nyfikenheten för världens 
mysterier allt starkare, framför allt hos den bildade medel- 
och överklassen. Det moderna, vetenskapliga tänkandet väx-
te fram också hos allmänhet, inte enbart hos veten-
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skapsmännen. Den naturmagi som exempelvis italienaren 
Giambattista della Porta beskrev, kom att kallas naturfilosofi 
– det vi i dag avser med fysik – och drog ett visst intresse till 
sig från allmänheten. Det var vanligt att bevista vetenskap-
liga föreläsningar, demonstrationer och experiment av fysi-
kaliska processer. Det anordnades även korta kurser – för 
både män och kvinnor – i naturfilosofi, för de människor 
som rådde över sin tid.  
 Att demonstrationer av optiska instrument lockade beror 
på att dessa inte enbart representerade en kunskapsutveck-
ling inom optisk vetenskap, utan också var estetiskt tillta-
lande. Ett annat skäl till intresset för optik var att dessa ar-
tefakter var omedelbara och tillgängliga för allmänheten 
utan några som helst förkunskaper i matematik eller natur-
filosofi.53 
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8 
Närmare verkligheten: Dioramat 

Diorama är en fransk benämning på ett slags bildteater som 
blev populär under 1800-talets första hälft. Dioramat var en 
spektakulär teaterform, sprungen ur melodramteatern, och 
experimenterade med olika former av dekor, belysning, 
sceneffekter med mera, för att åstadkomma effektfulla sce-
ner. Syftet var att visa en helhetsbild tillsammans med verk-
liga föremål som tillsammans skapar en illusion av ett verk-
ligt sammanhang. Vanligaste objektet för dioramor var land-
skap, arkitektur och sensationella händelser.54 
 Dioramats upphovsman är fransmannen Louis Jacques 
Mandé Daguerre (1787-1851). Hans konstnärliga karriär 
startade med att bli assistent till Pierre Prévost, en av de 
största panoramamålarna (så stor att Prévost felaktigt 
ibland har pekats ut som panoramamålandets upphovs-
man). Daguerre arbetade för Prévost från ungefär 1807 till 
1816. Under denna tid träffade Daguerre sedermera Charles 
Maria Bouton (1781-1853), vilka kom att arbeta tillsammans 
med dioramor.55 
 Det blev under denna tid uppenbart att Daguerre inte 
var någon framträdande konstnär. Han fick sällan särskilt 
positiva omdömen av konstkritiker. Uppfattningen var att 
hans målningar snarare var realistiska representationer än 



Virtualitetens historia: Gestaltning 

63 

konstnärliga gestaltningar. Därför sökte han sig till andra 
konstnärliga områden. 
 Daguerre fick utlopp för sina kreativa egenskaper och 
sinne för det fantastiska som scendesigner. Som sådan ska-
pade han sceniska effekter och intelligenta illusioner. Han 
erhöll tjänst 1816 på Théâtre Ambigu-Comique som scende-
signer, vilket gav honom en fast inkomstkälla. Här gavs me-
lodramatiska uppsättningar. Melodramat var en ny teater-
genre, där den visuella delen av teatern blev en allt viktigare 
attraktionskraft. Melodramteatern attraherade framför allt 
människor från lägre samhällsklasser, sannolikt på grund av 
dess spänningsmoment och spektakulära uppsättningar. 
 Högst betydelsefullt för Daguerres utveckling mot diora-
mat var hans arbete med ljuseffekter, liksom att med olika 
medel – som exempelvis draperier – skapa överrasknings-
moment. Daguerre arbetade vid teatern fram till 1822 och 
utvecklade ett stort intresse för arkitektur och olika per-
spektiv att betrakta arkitektur. Dessutom strävade han allt-
mer i en naturalistisk riktning, vilket ledde honom från 
konstens område till show.  
 Parallellt med arbetet på Théâtre Ambigu-Comique un-
der hans sista anställningsår, förberedde Daguerre en ny 
form av underhållning: dioramat. Dioramat startade som en 
utställning av enorma målningar, delvis genomskinliga och 
med föränderliga ljuseffekter. I det engelska patentet be-
skrivs dioramat som ”an improving Mode of publicly exhibi-
ting Pictures or Painted Scenery of every Description and of 
distributing or directing the Day Light upon or through 
them, so as to produce many beautiful Effects of Light and 
Shade”.56 
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 Dioramats ursprung är Franz Niklaus Königs (1765-
1832) diaphanorama. König var en landskapskonstnär och 
scenmålare inom teatern. Han ställde ut genomskinliga 
målningar av landskap som visades i mörka rum, ackom-
panjerade av direkta ljuskällor och reflekterande ljus. Därför 
kallas dioramat i patentbeskrivningen ”an improving Mode” 
– baserat på diaphanoramats principer – i stället för en helt 
ny, oberoende uppfinning. 
 Tidigt etablerades ett kompanjonskap mellan Daguerre 
och Bouton. Den senare var en erfaren och respekterad 
konstnär och Daguerre expert på ljus- och sceneffekter. En 
utmärkt kombination, skulle det visa sig. 
 Så här beskrevs en upplevelse av ett diorama i tidningen 
Great Facts 1859:  

Efter att ha passerat ett dunkelt förrum anvisades besö-
karna till en cirkulär, relativt mörk kammare. En eller två 
mindre höljda lampor som var placerade på golvet lyste 
svagt upp vägen till några nedåtgående trappsteg, och rös-
ten från en osynlig guide uppmanade att gå framåt. Ögat 
blev snart tillräckligt van vid mörkret för att kunna urskilja 
de omgivande objekten, och för att kunna uppfatta att flera 
personer satt på bänkar på den motsatta sidan av en öppen 
plats, som påminner om ett stort fönster. Genom fönstret 
sågs interiören av Canterbury Cathedral, som delvis ge-
nomgår en reparation, med figurerna föreställande två eller 
tre arbetare som vilar från sitt arbete. Pelarna, valven, 
stengolvet och trapporna, missfärgat av fukt, och träplan-
korna strödda på golvet, allt såg ut att stå ut i mörk relief, 
så solitt att man inte tvekade över dess påtaglighet, medan 
golvet sträckte sig till pelarna längst bort, frestade den in-
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bjudande gången av utforskande trappsteg. Få kunde över-
tygas om att vad de såg var endast en målning på en platt 
yta. (En dam som följde artikelförfattaren till utställningen 
var så övertygad om att den representerade kyrkan var 
verklig, att hon efterfrågade möjligheten att få gå ned för 
trappen och gå in i byggnaden.) Detta intryck förstärktes av 
att uppfatta förändringar i ljussättning och skuggning, som 
om moln passerade solen, strålarna som ibland sken genom 
de målade fönstren, kastade färgade skuggor på golvet. Se-
dan försvann ljuset ett ögonblick, och det tidigare mörkret 
fördunklade tingen som tidigare varit tillfälligt upplysta. Il-
lusionen återgavs än perfektare av målningens excellens, 
och av ögat känslighet i den omgivande kammarens mörker. 

Medan åskådaren beundrade den arkitektoniska skönheten 
hos katedralen, stördes dennes uppmärksamhet av ljud un-
derifrån. Han blev medveten om att scenen framför honom 
sakta flyttades, och han fick en glimt av ett annat och väl-
digt olikt prospekt, vilket gradvis flyttades framåt, tills det 
var helt utvecklat, och katedralen försvunnit. Vad han nu 
såg var en dal, omgiven av höga berg täckta av snö.57 

Denna dal var The Valley of Sarnen, en målning av en av en 
romantisk och vacker plats i Schweiz. Om denna skrevs i 
Repository of Art 1823 bland annat: 

Den sceniska bilden är väl målad, och den diversifierade ef-
fekt som produceras av de varierade skuggorna, såväl när 
de blev genomskinliga eller dunkla, beroende på den annal-
kande stormen eller himlens uppklarnande, kan inte över-
träffas. Stillheten och klarheten av sjön vid ett tillfälle byts 
ut, när vädret förändras, mot den successiva färgskift-
ningen till koppar- och blyton hos de kompakta molnen (…) 
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– utsikten av de snöklädda bergen, som framträder i en så 
vacker ton av de olika effekterna av ljus, skugga och färg-
sättning, i enlighet med solens strålar och passerande moln 
rör sig på dess yta, kan inte beundras tillräckligt; naturens 
färger är i varje deleffekt utsökt porträtterat, och charmen 
hos den schweiziska scenen visas på det mest extraordinära 
sätt.58 

 
*** 

 
Invånarna i Paris fann dioramat betydligt intressantare och 
spännande än Prévosts panorama. Skälet var att även om 
panoramamålningarna representerade naturen med den 
största trohet till originalet, så var de obönhörligen mono-
tona och statiska i såväl tid som rum. I dioramat kunde 
åskådaren inte enbart beskåda en vacker bild av något, utan 
också uppleva förändringar som känns igen från den natur 
bilden representerar – från dimmiga morgnar till klara nät-
ter, från en vacker och solig dag till en stormfylld himmel. 
 Åskådarna upplevde varje utställning mycket verklig, 
särskilt på grund av målningarnas perfekta perspektiv och 
förmedling av atmosfär. De upplevdes så naturliga, vilket 
ljuseffekterna till stor del bidrog till. Åskådarna trodde inte 
att det var målningar de såg; illusionen av djup och därmed 
rymd var så stark att de var övertygade om att det var en 
storskalig modell med materiella ting de betraktade. För att 
testa om det var en bild eller en materiell modell kastade 
ibland åskådare en pappersboll eller ett mynt mot bilden. 
Imitationen av exempelvis vatten var så övertygande att vis-
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sa åskådare trodde att äkta vatten hade tagits in i lokalen. 
Liksom annat var även detta en illusion. 
 Vanligtvis bestod en dioramaföreställning av två verk, 
som vardera tog ca tio till femton minuter att beskåda. Hela 
föreställningen var därmed över på en halvtimme. Dock 
kunde besökarna se föreställningen fler gånger efter var-
andra, eftersom den förevisades kontinuerligt under dagen. 
Föreställningen betingade ett högt pris; inträdesbiljetten 
kostade år 1831 tre francs, vilket innebar att dioramat var i 
huvudsak ett överklassnöje. 
 

*** 
 
Dioramat är utrymmeskrävande, närmast att jämföra med 
en biograf- eller teaterlokal. Ta exempelvis dioramat i Lon-
don från 1823. Den yta där målningarna med tillhörande 
ljuseffekter förevisades var 22 meter bred och 14 meter hög. 
Vanligtvis var dessa två till antalet fram till 1831; därefter 
byggdes vissa dioramor med tre föreställningsytor. Audito-
riet befann sig i en tolv meter i diameter stor rotunda som 
var konstruerad så att den kunde roteras. När auditoriet 
hade sett en av de två dioramaföreställningarna, roterades 
själva auditoriet ungefär 73 grader, så att besökarna fick 
nästa dioramaföreställning i synriktningen. Själva bilderna 
var placerade 13 meter från den första raden.  
 Åskådaren satt i dunkelt ljus tills ridån drogs undan och 
bilden framträdde, belyst från taket och från målningens 
baksida. Målningens framsida belystes också av dagsljuset 
från fönster i taket. Dessa kunde dessutom användas för att 
placera färgade bilder på genomskinligt material framför 
dessa dagsljusöppningar i syfte att nå vissa ljuseffekter.  
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 De flesta ljuseffekter skapades på detta sätt genom att 
placera olika typer av genomskinliga och färgade skärmar 
mot olika dagsljusöppningar i anslutning till målningen för 
att på så sätt skapa allt från solsken till tät dimma. Själva 
bilden målades på glas så att den blev genomskinlig, vilket 
var en nödvändighet för att ljuseffekterna skulle förändra 
bilden och illusionen av djup, naturtrogenhet och förändring 
skulle uppfattas. 
 The Inauguration of the Temple of Solomon från ca 1832 
är ett exempel på en bild av Daguerre, och dess effekter be-
skrivs av en journalist i tidningen Journal des Artistes, 18/9 
1836. 

Det är natt. Genom månens matta ljus, beslöjad av moln, 
kan man i mörkret urskilja det enorma tempelområdet. 
Överbyggda entréer, trappor, ”gårdsplaner”, indikerar en 
överdådig byggnad. I bakgrunden ger mörkret vika för lju-
set. Snart uppträder även annat ljus; magnifika kandelab-
rar lyser upp ett enormt torg omgärdat av kolonner. Ett 
hundra tusen judar samlas på tempelgården, vilken för bara 
några ögonblick sedan var tom. Prästerna och levitari-
anerna tar sina platser i processionen som går mot in-
gången; sakral musik hörs, rökelse brinner för att hedra Je-
hova, och från mittersta molnet lyses templet i sin prakt upp 
av ett mirakulöst ljus som bländar ögonen hos de människor 
som samlats i religiös tystnad. 59 

 
*** 

 
Under 1830-talet gick dioramat med ekonomisk förlust i 
Frankrike. Staten gick inte in som delfinansiär eller bidrags-
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givare och inga privata finansiärer ville finansiera en verk-
samhet som gick med förlust varje år. Trots försök att med 
varierad prissättning på inträdet i syfte att öka publikintäk-
terna, fortsatte de ekonomiska förlusterna för dioramat i 
Frankrike. Det gjorde att Daguerre övervägde att flytta sin 
verksamhet till London i tron att engelsmännen är ”mer ge-
nerösa än vi [fransmännen] till stora talanger”.60 
 I London bedrevs dioramat vidare med ett flertal före-
ställningar, med stor publik och positiva kritiker. Dioramat 
tog emellertid definitivt slut 1851. De sista föreställningarna 
som visades i London var The Castle of Stolzenfels och 
Mount Etna. Den stora dioramalokalen vid Regent’s Park 
kom att stå tom de följande fyra åren och öppnade 1855 som 
en baptistkyrka. 
 Mellan 1831 och 1851 uppfördes 35 föreställningar. Före-
ställningarnas teman var emellertid begränsade. I huvudsak 
var det målningar av kyrkor, ruiner och alpbyar. I övrigt vi-
sades stadsbilder eller landskap. 
 För dagens människor som är vana med biografer där 
filmer innehåller allt mer avancerade specialeffekter, torde 
dioramat te sig som torftigt. Dock var dioramat en uppenbar 
föregångare, såväl kulturellt som socialt, till biografen. Före-
ställningar med ljus- och ljudeffekter, med rörliga motiv, 
utan människor som uppträder, där publiken förvånades 
och förundrades över den otroliga illusionen av verkligheten, 
där kritikerna i tidningar och tidskrifter inte missade att 
skriva om en premiär, allt detta bär likheter med dagens 
biografer. 
 Människorna på 1800-talet hade få möjligheter att resa. 
Detta var före järnvägens tid, när det enda transportmedlet 
på land var häst och vagn och när fartygen ännu inte bygg-
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des för passagerartrafik. Dioramat fyllde då funktionen av 
att se och uppleva andra världar, andra platser, i en bland-
ning av underhållning och kunskapstillägnande. En tidig 
form av edutainment. 
 Dioramor fanns i flera europeiska städer utöver Paris 
och London, som var de första och största städerna som vi-
sade dioramaföreställningar. Breslau, Berlin och Stockholm 
visade alla olika föreställningar under 1800-talets första 
hälft.  
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9 
Bilden som inte finns: Stereoskopet 

I korthet är ett stereoskop en optisk apparat genom vilken 
man betraktar ett bildpar, där vänster öga ser en bild och 
höger öga en annan bild, varefter dessa bilder förenas till ett 
tredimensionellt synintryck.61 
 Stereoskopets tillkomst var ett resultat av vetenskapliga 
studier av mänsklig perception. För att studera hur hjärnan 
skapar en bild av människans två bilder som varje öga ser, 
behövdes en apparat som separerade ögonen och det objekt 
som ögonen skulle beskåda. Frågan som filosofer och andra 
under århundraden har undrat över var nämligen: Trots att 
varje öga presenteras var sin bild av ett föremål, ser vi ändå 
inte dubbelt, utan av bägge ögonens bilder skapas en enda 
bild.62 
 Stereoskopet har två huvudsakliga upphovsmän: Charles 
Wheatstone (1802-1875) och David Brewster (1781-1868). 
Wheatstone konstruerade det allra första stereoskopet, dess 
själva idé, medan Brewster förädlade stereoskopets kon-
struktion så att det blev en populär och bland allmänheten 
spridd artefakt. Ingen av dessa herrar var dock primärt per-
ceptionsforskare. Wheatstone intresserade sig mest för 
elektricitet och är främst känd för Wheatstone-bryggan, ett 
elektriskt mätinstrument för bestämning av resistens i elekt-
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riska kretsar. Brewster å sin sida var främst intresserad av 
optik och blev känd för en princip inom optiken, kallad 
Brewsters lag, som beskriver villkoren för att ljus ska polari-
seras vid reflektion mot en yta.63 
 Charles Wheatstone publicerade 1838 en vetenskaplig 
artikel där han gav en initial förklaring till detta fenomen 
samtidigt som han presenterade stereoskopet som ett in-
strument för att studera hur människan ser.64 Det är uppen-
bart, skriver han, att ett objekt ses från två olika positioner 
(eftersom ögonen är placerade med ett visst avstånd mellan 
sig). Det innebär att respektive öga ser olika bilder av detta 
objekt, men att olikheten är ytterst liten. Perceptionen av en 
gemensam bild sker innanför ögonen. Wheatstone anger 
direkt en konsekvens av denna slutsats. 

Det blir nu uppenbart varför det är omöjligt för konstnären 
att skapa en exakt representation av något närliggande so-
litt föremål, det vill säga, att skapa en målning som i med-
vetandet inte skiljer sig från själva objektet. När målningen 
och objektet betraktas med båda ögonen, projiceras i fallet 
med målningen två likadana bilder på retinan, medan i fal-
let med det solida föremålet är bilderna olika; det är därför 
en essentiell skillnad mellan intrycken som ges sinnesorga-
nen i de bägge fallen, och därmed mellan perceptionerna 
som formas i medvetandet; målningen kan därför inte för-
växlas med det solida objektet.65 

Wheatstone menar att det är omöjligt för en konstnär att 
skapa en exakt och verklighetstrogen tvådimensionell repre-
sentation av ett tredimensionellt objekt. När en människa 
ser på en målning med bägge ögonen skapas två likadana 
bilder på ögonens näthinna, men om det är ett fysiskt objekt 
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som beskådas skapas två olika bilder på näthinnan. En mål-
ning kan därför aldrig förväxlas med det objekt den före-
ställer; en målning kan aldrig exakt avbilda ett objekt. 
 Därefter ställer Wheatstone den fråga som skapar hans 
behov av stereoskopet: ”What would be the visual effect of 
simultaneously presenting to each eye, instead of the object 
itself, its projection on a plane surface as it appears to that 
eye?”66 Det svar Wheatstone vill undersöka riktigheten i är 
om hjärnan kan skapa en tredimensionell bild av två lika-
dana, tvådimensionella bilder som presenteras separat för 
respektive öga. För den undersökningen krävs ett stereo-
skop. 
 Det första stereoskopet konstruerades av Charles Whe-
atstone.67 Det bestod av två plana inramade speglar som 
sitter i 90° vinkel i förhållande till varandra, två skivor mon-
terade på skenor så att de kan förflyttas i djupled till olika 
avstånd från speglarna. För att åstadkomma att respektive 
skiva alltid befinner sig på samma avstånd från respektive 
spegel, regleras bägges avstånd med hjälp av en skruv. 
 För att använda stereoskopet måste användaren placera 
sina ögon så nära speglarna som möjligt, vänstra ögat mot 
vänster spegel och omvänt. Därefter justeras skivorna så att 
bilderna som ska återspeglas syns i respektive spegel. 
 De första bilderna Wheatstone ritade för sitt stereoskop 
var synnerligen enkla figurer. Syftet var att visa att stereo-
skopet genererar tredimensionella bilder när två olika bilder 
förevisas respektive öga. De två bilderna var något olika, 
eftersom våra ögon uppfattar två olika bilder när vi tittar på 
ett objekt. Samtidigt var Wheatstone tvungen att ta hänsyn 
till att bilderna reflekteras i en spegel.  
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*** 
 
Efter Wheatstones konstruktion av stereoskopet skedde den 
väsentligaste förädlingen av dess funktion och form 1849 av 
David Brewster. Hans intresse för perception liknande Whe-
atstones – perceptionen av objekt i relief genom samman-
smältningen av två olika bilder. För denna forskning gjorde 
Brewster ett otal experiment vilket ledde honom till att kon-
struera stereoskopet med nya egenskaper – vilka också bi-
drog till att stereoskopet blev portabelt och billigare.68 
 Den allra viktigaste förändringen innebar att byta ut de 
bägge speglarna i Wheatstones konstruktion mot två linser, 
ett för varje öga, placerade horisontellt med ca två och en 
halv tums avstånd (vilket är ett normalt avstånd mellan pu-
pillerna på en människa). Linsernas avstånd till respektive 
öga kunde även justeras, precis som speglarna i Wheatsto-
nes konstruktion kunde avståndsjusteras.  
 Dessa linser skapade flera nya effekter. Den första är att 
åskådaren kunde med större enkelhet justera linsernas av-
stånd till respektive bild, för att på så sätt gå från en situa-
tion där två olika bilder uppfattades till en situation där bil-
derna förenas till en bild. På så sätt kunde själva idén om att 
ögonen ser var sin bild, men hjärnan fogar dessa bilder 
samman till en. Den andra effekten var att linserna försto-
rade bilderna, vilket innebar att upplevelsen av olika bilder 
ökade mångfalt.69 
 För att åstadkomma högre perfektionism i upplevelsen 
av den tredimensionella bilden i ett stereoskop, uppfann 
Brewster den binokulära kameran. Till skillnad från en van-
lig kamera har den binokulära kameran två linser som sitter 
helt parallellt och horisontalt, med 2,5 tums avstånd mellan 
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varandra. Kameran tar två bilder samtidigt, med samma 
bländarinställning och fokus – en bild för varje öga. På så 
sätt menade Brewster att den binokulära kamerans bilder är 
exakta representationer av det en människa ser, betydligt 
mer exakt än varje annan samtida metod att avbilda något. 
Alla andra metoder – teckningar, etsningar, foto från tradi-
tionella enlinskameror – ger overkliga och osanna bilder.70 
  

*** 
 
Utöver att vara ett instrument för vetenskapsmän att ut-
forska mänsklig perception, blev stereoskopet en väldigt 
spridd artefakt i hemmen från mitten av 1800-talet. Stereo-
skopet blev ett i raden av så kallade filosofiska leksaker (till-
sammans med exempelvis kalejdoskopet). Dessa leksaker 
gav underhållning samtidigt som de illustrerade vetenskap-
liga principer. ”Stereoskopet ses nu i varje salong; filosofer 
talar lärt om det, damer är förtjusta i dess magiska repre-
sentationer och barn leker med det.”71  
 Mottot för the London Stereoscopic Company, grundat 
1854 var ”Ett stereoskop för varje hem”.72 Stereoskopet var 
på allas läppar; det diskuterades i dags- och veckopress, i 
konsttidskrifter och i vetenskapliga dito. I dag skulle vi kan-
ske kalla stereoskopets effekter för edutainment – education 
och entertainment i samma artefakt. 
 Amerikanen Oliver Wendel Holmes fascinerades liksom 
många andra av stereoskopet. Holmes tillverkade det första 
kommersiella handhållna – mobila, skulle vi säga i dag – 
stereoskopet, vilket såldes i miljontals exemplar främst i 
östra delen av USA. Detta stereoskop kallades Holmes Ste-
reoscope och var en variant av David Brewsters stereoskop.73  
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*** 

 
Holmes uttrycker sig extremt entusiastiskt över stereosko-
pets effekter i en artikel i Atlantic Monthly:  

Den första effekten av att titta på ett bra fotografi genom 
stereoskopet är en överraskning som ingen målning någon-
sin skapat. Hjärnan känner sin väg genom själva djupet i 
bilden. De magra grenarna på ett träd i förgrunden sticker 
ut som om de skulle peta ut våra ögon. Armbågen hos en fi-
gur står ut så att vi känner oss obekväma. Sedan är det en 
så förskräcklig mängd detaljer, att vi har samma känsla av 
den oändliga komplexiteten naturen ger oss. En målare vi-
sar oss en begränsad mängd; stereoskopbilden undanhåller 
oss inget – allt måste finnas där, varje sticka, strå, skråma, 
så exakt som St Peterskyrkan, eller Mont Blancs topp, eller 
den ständigt flytande Niagara.74 

Dessa stereoskopets effekter, uttryckt med synnerligen posi-
tiva ord, gav upphov till analys av relationen mellan form 
och materia. Form är skilt från materia, menade Holmes. 

Form är följaktligen skilt från materia. Materia som ett syn-
ligt objekt är faktiskt inte längre användbart, förutom som 
den modell utifrån form är skapad. Ge oss några negativ av 
ett ting som är värt att se, tagna från olika håll och det är 
allt vi önskar oss av det. Gräv ned det eller bränn upp det, 
om du vill. Vi måste kanske offra lite lyx i form av förlust av 
färger; men form och ljus och skugga är stora saker, och 
även färg kan läggas till, och kanske med tiden direkt från 
naturen.75 
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Brewster förutsåg ett antal användningsområden för stereo-
skopet. Resande och turism är hans första exempel. Med 
hänvisning till att London Stereoscopic Company då hade 
inte mindre än sextio stereoskopbilder, tagna enbart i Rom 
på såväl dess antika som dess moderna byggnader, gav dessa 
representationer en bättre upplevelse än en turist kunde 
erhålla på plats. Och på kortare tid; man slapp restid och 
resekostnader.  

På samma sätt kan vi studera andra metropoler i världen, 
och vår resa från dem till världens floder och bergs-
scenarier, beundrande dess nobla slott på Rhens sluttningar, 
dess storslagna och vilda scenario på Mississippis stränder 
eller Orinoco, bergsklyftorna, glaciärerna och Alpernas och 
Urals bergstoppar, och den mer sublima storslagenheten 
som råder längs Himalayas och Andernas ödslighet.76 

Andra områden som Brewster såg uppenbara tillämpningar 
av stereoskopet på, är målning, skulptur, arkitektur, ingen-
jörskonst, naturhistoria, utbildning och underhållning. Med 
samma argument som tidigare – att ingen tidigare metod 
skapar sådan exakthet i avbildning som den binokulära ka-
meran tillsammans med stereoskopet – förbättras såväl 
landskapsmålarens som skulptörens förmåga att utforma 
konstverk som avbildar olika motiv. Om naturen är storsla-
gen i sin detaljrikedom och vacker i sin ödmjukhet, menade 
Brewster, måste konstnären kapitulera och skapa så realis-
tiska avbilder som möjligt.77 Att konstnärer och skulptörer 
kunde ha andra syften – konstnärliga, estetiska – än det 
instrumentella avbildandet föll aldrig Brewster in. 
 Även för arkitekten skulle stereoskopet vara omistligt. 
Att studera bilder på existerande arkitektur med tre dimen-
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sioner ger betydligt mer information om arkitekturen än 
bilder med två dimensioner. På liknande sätt menade 
Brewster att ingenjören skulle ha nytta av stereoskopet. Det 
är oerhört mycket lättare att förstå ett komplext maskineri 
och dess konstruktion om man får betrakta det genom ett 
stereoskop än på tvådimensionella ritningar av konstruktio-
nen. 
 Inom naturhistorien nämner Brewster särskilt området 
zoologi som ett övergripande tillämpningsområde. Att kun-
na se exakta tredimensionella bilder av olika djur, särskilt 
sådana som är sällsynt förekommande, ger kunskaper och 
upplevelser som inte tidigare kunnat genereras. 
 Med liknande argumentation såg Brewster stereoskopet 
som ett helt oumbärligt instrument i undervisning på alla 
nivåer. Eftersom ögat ansågs vara den främsta källan till 
sanningen, måste kunskapstillägnandet bli betydligt effekti-
vare och tillförlitligare om de bilder eleverna beskådar är 
fullständigt sanningsenliga i representationen. Stereoskopet 
tänktes fylla en funktion både inom reguljär utbildning och 
som instrument för kunskapsspridning till alla delar av 
samhället.   
 Till sist, även underhållning utgjorde ett tänkt tillämp-
ningsområde för stereoskopet. Här kunde stereofotografen 
experimentera med olika motiv och olika figurer kunde ar-
rangeras på olika sätt i motiven. Underhållande effekter 
nåddes även genom att byta plats på bilderna i stereoskopet, 
så att vänster öga ser den högra bilden och omvänt.78 
 Att titta genom ett stereoskop är, liksom tittskåpet, en 
helt individuell, avskild verksamhet. Därför fick stereosko-
pet ett tillämpningsområde som aldrig dess olika upphovs-
män nämner, nämligen pornografi. Eftersom stereoskopet 
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var den optiska teknik som dittills kunnat återge bilder med 
en upplevelse av närhet och närmast påtaglighet, på ett yt-
terst realistiska sätt, blev pornografiska fotografier som 
kunde ses tredimensionellt oerhört lockande.  
 En tolkning som konsthistorikern Jonathan Crary gör är 
att det var denna allt starkare koppling till pornografi som 
föranledde stereoskopets minskade popularitet. Stereosko-
pet förknippades helt enkelt alltför mycket med oanständig-
het.79  
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10 
Berättelsen skiljs från berättaren: Skriftspråket 

För cirka 5 000 år sedan fann människan anledning att ut-
vidga sin kommunikationsteknik, från en rent muntlig kul-
tur till en kultur som också innefattade skriften. De tidigaste 
skriftsystemen har sitt ursprung i bildkonsten, där tecknen 
är bilder som avsågs kunna tolkas och uttalas av någon an-
nan än den som skapade tecknen. Med tiden blev tecknen 
allt mindre avbildande och allt mer abstrakta. Den tidigaste 
skriften kallas piktografisk och utgörs av rena bilder; ordet 
fisk representerades av en bild på en fisk.  
 Tecknen reducerades dock allt mer och ca 1 000 före vår 
tideräkning skapades stavelseskriften, där varje stavelse re-
presenterades av ett tecken. Vokaler representerades inte i 
stavelseskriften, utan ansågs relativt arbiträrt följa de kon-
sonanter som sammansattes till en stavelse. Grekerna var ca 
900 före vår tideräkning först med att skapa ett alfabet en-
ligt principen om ett tecken per ljud, genom att införliva 
vokaler bland konsonanter. Via detta skapade romarna ca 
600 före vår tideräkning det latinska alfabetet, bestående av 
21 tecken, som sedermera utvecklats till 26 tecken för det 
engelska alfabetet och 29 tecken för det svenska.80 
 I de muntliga kulturerna, före skriftspråkets uppfinnan-
de, traderades all information och kunskap lokalt, på samma 
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plats som detta uttrycktes. För att sprida information och 
kunskap tvingades sändaren förflytta sig till den plats som 
mottagaren befann sig. Sändare och mottagare var tvungna 
att inte enbart befinna sig på samma geografiska plats vid 
samma tidpunkt, utan var även tvungna att dela ett likartat 
meningsuniversum. Sändare och mottagare var tvungna att 
dela samma kontext i väsentliga avseenden. Dessa muntliga 
kulturer utmärks, menar mediefilosofen Pierre Lévy, av en 
totalitet utan universalitet.81 
 Med detta uttryck avses att förståelsen av den muntliga 
kommunikationen var lokal och inte universell. Meningen – 
hur tillvaron skulle tolkas – bestämdes auktoritärt inom den 
lokala stammen eller byn genom tradering från äldre med-
lemmar till yngre. Denna lokala kommunikation kunde inte 
nödvändigtvis förstås av människor från andra stammar 
eller byar. Kulturens storlek begränsades av de äldstes min-
neskapacitet och kulturens räckvidd begränsades av stam-
mens eller byns utbredning. 
 Skrivkonsten blev den teknik som kunde skilja berättel-
sen från berättaren i både tid och rum. Den skriftliga fram-
ställningen blev kontextfri och autonom. Skriftens mening 
kan inte diskuteras direkt med dess upphovsman, som är 
fallet med en muntlig framställning, utan existerar oberoen-
de av sin upphovsman. I viss mån fanns grader av autonomi 
även i muntliga kulturer. Språkvetaren Walter Ong exempli-
fierar denna autonomi med oraklet i Delfi. Oraklet kunder 
inte ställas till ansvar för de svar hon gav på olika frågor, 
eftersom det var gudens röst som talade genom henne. Där-
för kunde inte svaren diskuteras med oraklet, inte heller 
ifrågasättas. Oraklet var ett medium, inte en källa.82 
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 Skrivkonsten är en teknologi, fastslår Ong. Den är, till 
skillnad från det naturliga talet, helt igenom artificiell. Inga 
tecken eller grammatiska regler är naturliga, utan helt ige-
nom uttänkta av människan. Det innebär inte att skriften 
skulle vara sämre än talet; snarare bidrar skriften till männi-
skans utveckling och förverkligande av sina möjligheter. ”En 
väl tillägnad teknologi nedvärderar inte det mänskliga livet; 
tvärtom, den upphöjer det.”83 
 Genom historien har många skriftsystem utvecklats i 
olika kulturer och länder, men endast ett alfabet. Alfabetet 
är tillika den första och viktigaste uppfinningen för att ut-
veckla den skriftliga kommunikationen, vilket jag återkom-
mer till i ett senare avsnitt. Men varför uppfanns alfabetet 
endast en gång, i en enda form, och inte i flera olika varian-
ter? 
 Svaret ligger i dess relation till ljudet. Inga andra skrift-
system förvandlar ljud till så små enheter som ett alfabet. Ett 
stavelsealfabet skulle ha ett tecken för ljudet ”ba”, medan ett 
alfabet representerar detta ljud med två tecken, ”b” och ”a”. 
Till skillnad från mer avbildande skriftsystem avbildar heller 
inte alfabetets tecken objekt eller företeelser, utan saknar 
fullständigt relationen till objekten i världen.84 
 

*** 
 
Texten togs inte emot med öppna armar i de muntliga kultu-
rer där den först införlivades. I dag har skriftliga uppteck-
ningar, exempelvis avtal och kontrakt, betydligt större gil-
tighet än muntliga dito. Så var inte fallet när skriften skulle 
införlivas. Trovärdiga åldermäns vittnesmål, som byggde på 
deras förfäders vittnesmål, vägde alltid tyngre än skrivna 
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dokument. Människors påståenden kunde prövas direkt 
med dem som fällde påståendena, vilket inte kunde göras 
med texter. Skrivna dokument blev därför inte trodda utan 
tillförlitliga vittnesmål.85 
 Denna skepticism till texten går tillbaka till Platon på 
400-talet före vår tideräkning. I dialogen Faidros samtalar 
Sokrates och Faidros om kvaliteten i ett tal av Lysias som 
Faidros har i nedskriven form. Här är Sokrates tydlig: ”Den 
som tror sig kunna lämna efter sig en konstlära i en skrift 
och den som tar emot den ur en skrift och tror att det är nå-
got klart och stabilt – de är båda fullkomligt naiva”.86 
 Sokrates huvudsakliga problem är textens oförmåga till 
dialog och prövning av argument. Oavsett vilka invändning-
ar läsaren av en text har mot textens tes, och hur än läsaren 
framställer sina argument mot texten, står texten opåverkad 
kvar och framställer sin tes, oförändrad. Om en människa, 
däremot, lägger fram en tes i ett tal, kan den som invänder 
mot tesen påverka talaren att förändra sin tes i dialogen. 
Med dialektik, menar Sokrates med metaforer från jordbru-
ket, kan man plantera och så ”ord fyllda av kunskap, ord 
som kan bistå både sig själva och såningsmannen, ord som 
inte är ofruktbara utan rymmer en sådd varur nya ord kan 
spira i nya sinnen…”.87 Detta kan enligt Sokrates inte uppnås 
genom att talet skrivs ned och separeras från berättaren.  
  

*** 
 
Skrivkonsten separerar inte enbart berättaren från det be-
rättade. Skriftspråket utgör även ett närmast paradigmatiskt 
skifte hos användningen av våra sinnen – från att hörseln är 
helt dominerande för människans uttrycksformer, till synens 
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dominans. Från att ordet alltid varit audiellt, blir det visu-
ellt, materiellt och rumsligt. Detta gäller särskilt när skriv-
konsten blir delvis automatiserad tack vare uppfinningen av 
tryckpressen på 1400-talet. Skiftet från hörsel till syn är 
emellertid inte revolutionärt, utan evolutionärt. Med tiden 
undergrävde det tryckta ordet det muntliga.88 
 Det är möjligt att i de tidigaste tryckta böckerna se hur 
ordens ljud inverkade på typografi och layout. Ong tar som 
exempel titelsidan på The Boke Named the Gouernour av Sir 
Thomas Elyot, publicerad 1534 i London. Med dagens vana 
att betrakta ord som visuella enheter före audiella, framstår 
det som märkligt att mindre betydelsefulla ord, som här be-
stämda artikeln ”the”, får det största utrymmet av titelns ord 
på titelsidan. Ongs tolkning är att orden fortfarande var au-
diella och inte visuella. ”Om man som läsare uppfattade sig 
som någon som lyssnade till ord, vad gjorde det då för skill-
nad om den synliga texten gick sin egen väg i visuellt este-
tiskt avseende?”89 
 Ett viktigt steg i evolutionen, från ord som audiella ut-
tryck till ord som visuella uttryck, är registret, menar Ong. 
Men det gäller enbart efter boktryckarkonstens utbredning. 
Med register frigörs orden från den muntliga utsagan och ”… 
innesluts i ett typografiskt rum”.90 I den audiella kulturen 
var idéer inneslutna hos individer, psykiska platser, medan 
register kunde lokalisera idéer till platser i böcker, fysiska 
platser. Boken blev allt mer ett föremål och allt mindre ett 
mänskligt yttrande.  
 Ett ytterligare steg mot en visuell ordkultur var intertex-
tualitet. Med begreppet avses att texter har relationer till 
andra texter, exempelvis att böcker ingår i olika litterära 
traditioner och skrivs medvetet eller omedvetet för dessa 



Virtualitetens historia: Kommunikation 

88 

traditioner.91 Intertextualitet var självklart i handskriftskul-
turen. Det som skrevs för hand var i högsta grad bundet vid 
den talspråkliga traderingen, där det var självklart att låna, 
anpassa och tillägna det skrivna till de muntliga traditioner-
na. Den tryckta boken gjorde intertextualitet till något mind-
re självklart. Snarare blev ambitionen att skriva ett färdigt, 
isolerat, individuellt verk, skilt från andra.  
 På så sätt var den tryckta boken en förutsättning för ro-
mantiska idéer om originalitet och individuellt skapande – 
och delvis geniet. Ambitionen förblev naturligtvis en ambi-
tion, enär intertextualitet är något som inte kan trollas bort 
av författaren. Läsaren är minst lika inblandad i ett verks 
intertextualitet, genom texttolkning och kategorisering av 
texter i olika traditioner.92 
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11 
Skriftens mångfaldigande: Tryckpressen 

Det är vanligt inom mediehistorien att tala om fyra olika 
revolutioner; fyra innovationer av skriftlig kommunikation 
som har påverkat den sociala verkligheten i sådan grad att 
begreppet revolution är adekvat. Det två första har vi tittat 
närmare på: uppfinnandet av själva skriften och sedermera 
alfabetet. Den fjärde revolutionen pågår för tillfället och sta-
vas Internet, vilken delvis motiverar denna bok. I detta av-
snitt handlar det om den tredje revolutionen: tryckpressen. 
Eller mer precist, tekniken att trycka böcker med hjälp av 
lösa typer.  
 Johannes Gutenberg är uppfinnaren bakom tryckpres-
sen, men det är tekniken att mångfaldiga information på ett 
tidseffektivt och ekonomiskt sätt som uppfinns och exploa-
teras. Det är alltså de lösa typerna som är Gutenbergs stora 
bidrag. Visst kunde man före 1400-talet prägla eller stämpla 
ett fördjupat mönster i form av bilder, tecken eller bokstäver 
i en gjutform och hälla i smält metall, för att på så sätt få ett 
original. Men det tog lång tid att skapa nya original.93 
     Gutenberg uppehöll sig vid ett problem som vi brottas 
med i dag, i den fjärde revolutionen, men i andra avseenden: 
att skapa förutsättningar för att så snabbt och billigt som 
möjligt skapa identiska kopior. Med lösa typer kunde man 
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revolutionerande snabbt sätta ett nytt original, en ny sida 
som kunde pressas med tryckfärg mot papper. 
 Sedan barnsben befann sig Gutenberg bland människor 
som skickligt arbetade med att prägla och gravera i stål. 
Hans far och farbror var medlemmar i myntmästargillet i 
Mainz, den plats i Tyskland som fick rätten att tillverka kej-
serliga mynt. Om Gutenberg själv arbetade med myntpräg-
ling innan han uppfann tryckpressen vet vi inte, men viss 
insikt hade han sannolikt. 
 Den kunskapen var säkert värdefull, men Gutenbergs 
problem var inte att förbättra präglings- eller stämplings-
tekniken, utan skapa ett system som kan reproducera kopior 
av stämplarna. Villkoren var att mångfaldigandet skulle 
kunna ske till ett billigt pris, mångfaldigandet skulle kunna 
ske så många gånger någon behövde det och originalet mås-
te vara intakt under och efter processen.  
 Det första som behövdes var en bild av en bokstav som 
stämplats in i en metallbit, det vill säga bokstavsformen 
trycks in i metallbiten med en patris, en sorts stämpel. Me-
tallföremålet med en intryckt, spegelvänd bokstav kom att 
kallas matris.94 Det andra som behövdes var att överföra 
bokstavavtrycket till ett slags stämpelliknande block som 
återger bokstaven i relief – med andra ord, en typ. För den-
na överföring uppfann Gutenberg ett lättanvänt, handhållet 
gjutinstrument, som kom att bli standardutrustning fram till 
slutet av 1800-talet, när mekaniska maskiner för typgjutning 
uppfanns. Genom att hälla smält metall, vanligtvis bly med 
litet inslag av tenn, i en liten låda med matrisen i botten, 
formas ett metallstycke med bokstaven som skjuter upp på 
toppen av metallstycket. Processen att gjuta en typ tog inte 
mer än någon minut. 
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 Nästa problem var, när de lösa typerna var uppfunna, att 
fästa samman dem till en form, den form som sedan skulle 
se ut som det tryckta alstret. Gutenberg lät konstruera en 
ram, där typerna kunde placeras i rader och bli en sida i en 
bok. Problemen var dock stora beträffande precisionen i 
sättningen, så att mellanrummen mellan bokstäver, mening-
ar, rader blev lika stora, för att inte tala om rak högermargi-
nal utan att skapa oönskade mellanrum i texten. 
 När väl de lösa typerna var uppfunna tillsammans med 
en teknik att sätta dem, bedrev Gutenberg ett stort antal 
sidoprojekt vad gäller teknikutveckling. Hur man bryter fle-
ra sidor, placerar dem i tryckpressen, vad som utgör bäst 
papperskvalitet, bäst kvalitet på tryckfärg och hur man skul-
le övervaka tryckprocessen så att alla sidor som trycktes er-
höll samma kvalitet. 
 Kunskapen om tryck fanns delvis utvecklad från tillverk-
ning av vin och olivolja, men problemet var att anpassa så-
dana pressar till att trycka på papper. Gutenberg laborerade 
mycket med tryckfärgens sammansättning, liksom med 
papperets hårdhet. Denna utvecklingsprocess sker under 
1440-talet, men det dröjde fram till 1450-talet innan tryck-
processen var så utvecklad att hela böcker kunde tryckas. 
 Då uppstod problemet för Gutenberg: Vad skulle tryck-
as? Svaret vet vi: Bibeln. Men varför bibeln?  
 En tolkning är att det var det affärsmässiga som drev 
Gutenberg i uppfinnandet av de lösa typerna, och kallar ho-
nom den förste kapitalisten. Gutenberg såg vidöppna mark-
nader för biblar och andra religiösa texter, bara man hade en 
någorlunda rationell teknik. Gutenbergs 42-radiga bibel var 
förvisso inte hans första trycksak, men den överlägset mest 
kända. Att det blev en bibel beror i hög grad på Gutenbergs 
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marknadsanalys, men i än högre grad på att den katolska 
kyrkan hälsade tryckpressen som en gudagåva. 
 Kardinalen i Mainz, Nicolaus Cusanon, uttryckte vikten 
av att alla klosterbibliotek skulle ha minst en väl översatt 
bibel. Gutenberg insåg att detta genomfördes bäst genom att 
trycka ett antal biblar från en enda källa. Det skulle elimine-
ra mänskliga fel hos handskrivarna och lokala variationer. 
När Nicolaus hörde detta närdes drömmen om ett kristet 
Europa som läste, bad och sjöng utifrån exakt samma texter. 
Nicolaus närmast garanterade Gutenberg ett ständigt inflöde 
av beställningar av inte bara biblar, utan även mässböcker 
och körböcker. 
 Inför tryckningen av den 42-radiga bibeln uppfann även 
Gutenberg den raka högermarginalen, en teknik som hand-
skrivarna hade väldigt svårt att genomföra. Bibeln sattes i 
två spalter med väldigt korta rader, endast ca fem till sju ord 
per rad. Skälet var att bibeln inte var avsedd för att läsas på 
det sätt som vi i dag läser böcker; tyst och snabbt. Bibeln 
skulle läsas högt och noggrant. Gutenberg formade även den 
42-radiga bibeln fysiskt med det gyllene snittets proportion, 
eftersom denna proportion ansågs gudomlig och ha magiska 
egenskaper. Den första upplagan av bibeln kom att bli 180 
exemplar. 
 

*** 
 
Tryckpressen bredde snabbt ut sig över Europa. 1480 fanns 
tryckpressar i 122 städer i Europa, med en majoritet i Italien 
och Tyskland, och under de kommande 20 åren fördubbla-
des antalet. Boktryckarna sökte nya marknader bland upp-
växande universitet, bland jurister och naturligtvis kyrkan. 
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Den katolska kyrkan hälsade, som tidigare nämnts, tryck-
pressen som en gudagåva. Men kyrkan räknade inte med att 
tryckpressen skulle kunna användas mot den. Reformatio-
nen tog fart när Martin Luther 1517 spikade upp sina 95 te-
ser på porten till Wittenbergs slottskyrka.  
 Utan tryckpress är det emellertid osäkert om Martin 
Luther skulle lyckats reformera kristendomen i strid med 
katolicismen. Det är osäkert om Luther faktiskt var den re-
volutionär som han så ofta pekas ut som. Snarare lutar det åt 
att det var Luthers publiceringsiver – och möjligheten att 
med tryckpressens hjälp nå ut med sina texter – som drev 
fram den längsta konflikten i kristendomens historia. Lut-
hers teser trycktes i stora upplagor och Luthers predikningar 
publicerades i strid ström. En tredjedel av alla böcker som 
trycktes i Tyskland runt 1520 var författade av Luther. Det 
skulle med dagens mått innebära att en författare i Storbri-
tannien säljer knappt 300 miljoner böcker per år (det trycks 
där cirka 800 miljoner böcker per år). 
 Detta var inte enbart en händelse för kristendomen. Lut-
her skrev för tysktalande; i dag skulle vi säga den tyska na-
tionen. Han skrev till ett folk som välkomnade någon som 
skrev på det egna språket och inte ett främmande språk, som 
exempelvis latin. Tryckpressen bidrog till det som några 
hundra år senare skulle formuleras som nationalstat och 
kulturell nationalism. Det tyska folket blev mer medvetna 
om varandra och gränserna mot andra. 
 Snabbt spred sig alltså boktryckarkonsten genom Europa 
– till dess södra gräns: islam. Där blev det tvärstopp. I det 
närmaste, i alla fall. En statstjänsteman inrättade ett tryckeri 
i Istanbul 1729, men hann bara trycka 17 titlar innan det 
religiösa motståndet framtvingade tryckeriets nedläggning. 
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Inte för att muslimska samhällen var särskilt kunskapsfient-
liga eller motståndare till innovationer. Ändå påverkades de 
inte av boktryckandet förrän på 1800-talet, 400 år efter Gu-
tenberg. Frågan är varför. 
     Det finns flera tolkningar. En tolkning lutar mot islams 
syn på kunskap. Äkta kunskap skulle bevaras i minnet och 
läsas upp; muntlig tradering. Kunskapsöverföring skulle ske 
från minne till minne. Koranen anses vara guds ord och or-
det ”Qur’an” betyder recitation, vilket innebär att koranens 
kunskap ska förmedlas via högläsning, inte solitär, tyst läs-
ning. Det allra finaste var att kunna recitera koranen ur 
minnet. Böcker ansågs utgöra ett angrepp på det som ger 
kunskapen värde och auktoritet. 
 

*** 
 
Att berätta historien om boktryckarkonstens utbredning, 
oavsett hur kort eller lång berättelsen blir, är ofta en sol-
skenshistoria. Frågan är om idéer om jämlikhet, demokrati, 
upplysning, modernitet, ökad läskunnighet i allmänhet och 
allmän utbildning i synnerhet skulle kunnat genomföras 
utan tekniken att trycka böcker och tidningar. Det är ytterst 
vanligt att höra att dagens demokrati och upplysta värld har 
Gutenberg att tacka för mycket. 
 Vi ska emellertid vara noga med att betona att Guten-
berg inte uppfann boktryckarkonsten, utan Gutenbergs bi-
drag var de lösa typerna – och därmed en industriell process 
som var effektiv i att mångfaldiga böcker med god kvalitet på 
kort tid. I Asien, särskilt Korea, fanns redan före Gutenberg 
tryckpressar. Men Gutenberg hade i Europa fler förutsätt-
ningar för att utveckla boktryckarkonsten. För det första 
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fanns här ett alfabet, inte komplicerade teckenbaserade 
skriftsystem som i Asien. För det andra är alltid etablerade 
skriftsystem konservativa; det var svårt att driva fram en 
förändring av existerande skriftsystem.  
 För det tredje var det existerande papperet i Asien, det 
kinesiska, av fel sort; det var konstruerat för kalligrafi, inte 
tryck. För det fjärde fanns i Asien inga pressar med skruven 
som pressteknik, eftersom där inte dracks vin eller pressades 
oliver. För det femte fanns det inget system i Asien för att 
frigöra pengar till teknikutveckling; utan riskkapitalister 
skulle inte Gutenberg lyckats trycka något alls.  
 Det bör också påpekas att det fanns motstånd mot ut-
vecklingen av tryckpressar i Europa. Här fanns skrivarna, ett 
gammalt och vördat hantverksskrå som i tryckpressen såg 
slutet för sitt hantverk. Därför, likt 1800-talets ludditer, pro-
testerade de kraftigt mot boktryckandets utbredning. Förgä-
ves, dock. 
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12 
Konsten att skriva på långa avstånd:  

Optisk telegrafi 

Att kunna trycka böcker och andra trycksaker betydde 
mycket för överföring av information över avstånd. Ändå var 
överföringshastigheten långsam; aldrig snabbare än det 
snabbaste färdmedlet, vilket var hästar, till rygg eller skjuts, 
fram till järnvägens utbyggnad på 1800-talet. Viljan att över-
föra information fortare än människan kan transportera sig 
var dock stark.  
 De tidigaste manifestationerna av informationsöverfö-
ring snabbare än människans transporthastighet var enligt 
berättelser den persiske kungen Darius Hystaspis omkring 
500 före vår tideräknings början. På olika höjder lät han 
ställa ut vaktposter, vars uppgift var att förmedla informa-
tion mellan huvudstaden och delar av rikets provinser. Vak-
terna stod så nära varandra att det kunde höra vad den när-
maste vaktposten ropade. På en enda dag kunde ett medde-
lande skickas så långt som det tog trettio dagar att resa för 
en människa. På så sätt fick kungen underrättelser om något 
märkligt inträffade inom riket.95 
 Andra signalsystem som förekommit under historien är 
eldar, där antingen elden i själv eller röken utgjorde signaler 
som kunde tolkas på överenskommet sätt. Eller så användes 
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brinnande facklor som signalerade olika betydelser beroen-
de på hur de hölls. Redan i Antiken skapade grekerna sär-
skilda system för att signalera med facklor. Æneas beskriver 
i Tacticus, en bok om fältherrekonst, ett system som kunde 
förmedla 24 olika meddelanden. Sedermera beskriver Poly-
bius en matris av fem avdelningar med fem bokstäver var, 
vilket rymmer det grekiska alfabetets 24 bokstäver (och en 
tom ruta). Nackdelen med fackelsignalering var att signal-
posterna måste placeras relativt nära varandra för att mot-
tagaren ska kunna se fackelrörelserna. Några kikare fanns 
som bekant inte.96  
 Den främsta uppfinningen för att överföra information 
över långa avstånd är emellertid telegrafen. Så definierades 
också ordet telegraf i den första svenska avhandlingen om 
telegrafi: ”konsten att skriva på långa avstånd”.97 Den första 
telegrafen var optisk, innan elektriciteten var uppfunnen. 
Upphovsmannen var fransk och hette Claude Chappe (1763-
1805). Av fadern placerades han i prästseminariet, men in-
tresserade sig tidigt för fysik och det relativt okända området 
elektricitet, med syftet att signalera med hjälp av elektriska 
impulser. Han gav dock upp försöken med elektricitet och 
utarbetade i stället det optiska signalsystem som kom att 
göra Frankrike till ett föregångsland inom telekommunika-
tion. 
 Chappe konstruerade sin första optiska telegraf 1791. 
Norr om Le Flèche satte han upp två telegrafer på ett av-
stånd om 15 kilometer mellan sig och lyckades väl med att 
utväxla meddelanden mellan dem. Övertygad om funktiona-
liteten, åkte Chappe till Paris för att till den lagstiftande för-
samlingen erbjuda sin uppfinning samt få tillstånd att sätta 
upp fler telegrafstationer för demonstration. Emellertid 
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hann Chappe inte genomföra någon demonstration, efter-
som en uppretad folkhop hade hunnit slå sönder signalappa-
raterna. Skälet var inte någon form av teknikfientlighet eller 
dylikt, utan folket var övertygat om att den optiska telegra-
fen skulle användas mot dem, av den franska revolutionens 
motståndare.  
 Nå, sedermera, med hjälp av sina två bröder Abraham 
och Ignace, fortsatte Chappe att sätta upp nya telegrafstatio-
ner, nu på fyra platser. 1792 skrev Chappe återigen till den 
lagstiftande församlingen och erbjöd en demonstration. Er-
bjudandet mottogs välvilligt, men demonstrationen hann 
inte genomföras – av samma skäl som tidigare. En folkhop 
slog sönder och brände apparaterna av misstänksamhet mot 
hur apparaterna var tänkt att användas. 
 När nationalkonventet efterträdde den lagstiftande för-
samlingen i Frankrike anslog det 6 000 francs till ett stor-
skaligt försök. Den 35 kilometer långa sträckan från Ménil-
montant via Ecouen till St. Martin du Tertre blev ett lyckat 
försök för alla inblandade. Chappe fick uppdraget att bygga 
en telegraflinje mellan Paris och Lille, vilken blev färdig 
1794. Under de närmaste årtiondena byggdes telegrafnätet 
ut såväl i Frankrike som i dess grannländer. Chappe förblev 
chef för det franska telegrafnätet under hela sin livstid – 
som dock blev kort. 
 Trots att den optiska telegrafen var en lyckad uppfin-
ning, funnit en vidsträckt användning och bidragit till 
Frankrikes framgångar i krig, stötte Chappe ständigt på pro-
blem i utbyggnadsarbetet. Framför allt rådde det brist på 
ekonomiska resurser och på material. Bägge problemen var 
delvis orsakade av de krig som Frankrike utkämpade. 
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 Som om inte det var nog fick Chappe även utstå avund 
från olika motståndare, som exempelvis hävdade att Chappe 
inte var upphovsman till uppfinningen. Han levde även med 
en svår öronsjukdom under stort lidande. Han tog sitt liv i 
januari 1805, 42 år gammal.98 
 

*** 
 
En optisk telegraf bestod av en fem meter lång mast med en 
horisontellt monterad rörlig arm. I denna arms ändpunkter 
finns två kortare armar, också rörliga. Denna mast var mon-
terad antingen på en upphöjning i terrängen eller på en 
byggnad i form av ett torn eller liknande. Fri sikt åt de håll 
den tänkta telegraflinjen skulle gå var nödvändigt. Vid den 
nedre delen av masten fanns en manövreringsanordning 
som kopplades samman med armarna på mastens topp med 
hjälp av linor och trissor. På så sätt kunde de olika armarna 
placeras i olika ställningar, vilket motsvarade olika tecken. 
 Chappe bestämde att teckenbyten motsvarade en arms 
positionsförändring om 45° mot horisonten. Därför kunde 
den horisontella armen inta fyra olika positioner, medan de 
mindre armarna kunde inta sju olika positioner vardera. Det 
möjliggjorde 196 olika tecken, men Chappe använde två se-
rier om 92 tecken. En signalbok upprättades för att översätta 
vanlig skrift till telegrafskrift. Det gick relativt snabbt att 
signalera med detta system. Vid en klar dag hann man 
skicka i som snabbast tre tecken i minuten, men vanligtvis 
räknade man med ett tecken per minut. 
 Det optiska telegrafnätet spände i Frankrike över 5 000 
kilometer 1845, när man började införa den elektriska tele-
grafen. 534 telegrafstationer förband 29 av landets städer 
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med Paris. Den sista optiska telegrafen togs ur bruk 1856. 
Innan dess hade Chappes signalteknik anammats av ett fler-
tal länder. England, Danmark, Norge, Spanien, Egypten, 
Indien, Tyskland, Ryssland, Finland – och Sverige.99 
 

*** 
 
Den första optiska telegrafen i Sverige konstruerades 1794 
av kanslirådet och akademiledamoten Abraham Niclas 
Edelcrantz (1754-1821). Han utbildade sig vid Åbo akademi i 
en mix av lärdomshistoria och naturvetenskap, med särskilt 
intresse för optik. Efter en tid som lärare vid akademin och 
en bibliotekariesyssla, lämnade Edelcrantz akademin 1783 
för att flytta till Stockholm. Inom kort erhöll han tjänst inom 
Gustav III:s administration och sedermera befordrades han 
till kansliråd.  
 De första telegrafstationerna placerades på slottstaket, 
Traneberget och i Drottningholm. Denna telegraf var en pro-
totyp och liknade väsentligen Chappes i konstruktionen. 
Men telegrafen vann hovets gillande och Edelcrantz fortsatte 
att utveckla en egen variant av en optisk telegraf. Året efter, 
1795, blev den nya telegrafen färdig. 
 Konstruktionen var en rektangulär träram med tio tunna 
luckor. Luckorna var fästade med trådar av mässing längs de 
lodräta rambräderna, så att de kunde manövreras från mar-
ken. Genom de olika variationerna i luckornas placering i 
ramen kunde 1 024 tecken åstadkommas.  
 Varje telegraf utrustades med ett teleskop för att kunna 
avläsa andra telegrafer. Själva telegrafhusets innerväggar var 
svartmålade och byggdes med ytterst små fönster så att ”… 
onödig dager ej skulle matta ögats synförmåga”.100 Rummet 



Virtualitetens historia: Kommunikation 

101 

fick inte heller innehålla någon form av eldstad, ”… emedan 
eljest imbildning på teleskopens glas skulle hindra telegrafe-
ringen under den kalla årstiden”.101 Däremot, om inget bo-
ningshus fanns i anslutning till telegrafstationen, byggdes en 
liten stuga för telegrafisten där eldstad fick finnas.  
 Överföringshastigheten mellan två stationer vid klart 
väder uppmättes till maximalt 20 tecken per minut, under 
förutsättning att repetition inte krävdes. I normalfallet var 
dock överföringshastigheten tio till tolv tecken per minut i 
genomsnitt. Teckenöverföringen inbegrep teckenavläsning 
från föregående station, inställning och exponering av den 
egna stationen samt repetition från nästföljande station. 
 Under första halvan av 1800-talet byggdes den optiska 
telegrafen ut längs olika rutter. Tidigt byggdes den östra 
kustrutten, vilket utgjordes av olika platser vid kusten intill 
Stockholm. Därefter byggdes rutten Landsort-Stockholm-
Gävle, telegraflinjer längs västra kusten med Göteborg som 
nav, samt i Skåne och Blekinge.  
 Men liksom på kontinenten lades de optiska telegrafsta-
tionerna ned i Sverige när den elektriska telegrafen upp-
fanns. 
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13 
Information på tråd: Den elektriska telegrafen 

Så uppfanns elektriciteten och telegrafi blev ett av dess tidi-
gaste tillämpningsområden. Den första elektriska telegrafen 
konstruerades redan 1774 av den schweiziske fysikern Geor-
ges-Louis Le Sage (1724-1803). Han ledde 24 metalltrådar 
mellan två telegrafstationer, där varje tråd representerade 
en bokstav. Genom att skicka en elektrisk puls genom en 
tråd, repellerade två flädermärgskulor, vilket gjorde opera-
tören uppmärksam på vilket tecken som sändes. Med en 
strömstöt per bokstav från avsändarstationen kunde bok-
stavskombinationer utläsas via flädermärgskulornas utslag.  
 Sedermera förenklades telegrafmaskinen till en enda 
tråd, där man skickade det antal elektriska pulser som mot-
svarade varje bokstavs ordningsnummer. För bokstav 14 i 
alfabetet skickades 14 pulser, vilket motsvarade 14 utslag på 
flädermärgskulorna.102 
 Som strömkälla användes en ”elektricitetsmaskin”, vilket 
är en friktionsmaskin som kunde generera små mängder 
elektricitet men med hög spänning. En roterande svavelkula 
gneds mot skinn, vilket skapade elektricitet.103 Denna tele-
grafmaskin kom dock inte till någon praktisk användning, 
utan försöken inskränkte sig till laboratoriemässiga förhål-
landen. Skälet var främst strömkällans ineffektivitet. 
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 När Allessandro Volta uppfann den elektriska stapeln år 
1800, det vill säga det första elektriska batteriet som kunde 
lagra elektricitet, utvecklades försöken med elektrisk tele-
grafi ytterligare.  
 Den tyske fysikern och professorn i anatomi Samuel 
Thomas von Sömmering (1755-1830) konstruerade den gal-
vaniska telegrafen år 1809. Med voltastapeln som strömkälla 
skickades elektricitet genom en bokstavs kontakt via en ka-
bel till mottagarstationen. Genom att skicka ström ned i en 
behållare med utspädd svavelsyra, frigörs såväl syrgas som 
vätgas i form av ”gasblåsor”. Dessa samlas under den så kal-
lade skeden och lyfter denna så att i skedens andra ände en 
stålkula kan glida ned i en tratt och landa i en annan sked så 
att en klocka slår.104 
 Syftet med klockan är att göra telegrafoperatören medve-
ten om att någon vill sända ett telegram. Därefter placerar 
sändaren den elektriska kabeln till de kontakter som hör till 
de bokstäver som sändaren vill sända. I rätt ordning, natur-
ligtvis, och endast för en liten stund (oklart hur länge). Mot-
tagaren noterar vid vilken bokstav det bubblar mest och 
bokstavskombinationen bildar ord.105  

 
*** 

 
von Sömmering försökte få gehör för sin uppfinning hos 
såväl tyska som franska myndigheter. Tvivlet var emellertid 
starkt. Tyskland och Frankrike hade investerat i optisk tele-
grafi och fann denna kommunikationsteknik svåröverträff-
lig. Napoleon själv kallade den galvaniska telegrafen för ”en 
germansk idé” i en starkt hånfull ton. 106  
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 I Tyskland fann man denna uppfinning alltför opraktisk. 
En sachsisk lärare i fysik, Prætorius, hävdade tvärsäkert att 
en strömledning inte kan vara längre än 1 000 fot och un-
derkände därmed von Sömmerlings idé om att kunna tele-
grafera över betydligt längre avstånd. Dessutom framlades 
ekonomiska argument. Samme Prætorius menade att en 
galvanisk telegraf skulle kosta åtta gånger så mycket att byg-
ga, som en optisk dito. ”Och med denna åttadubbla kostnad 
skulle man dessutom ej ha vunnit någon annan fördel, än att 
man kunde telegrafera under ett regnväder eller nattetid”, 
avfärdar Prætorius idén om den galvaniska telegrafen.107 
 Emellertid gav sig inte von Sömmering. Han försökte i 
Ryssland, Österrike och Schweiz, men ingenstans fanns nå-
gon entreprenör som var villig att implementera den galva-
niska telegrafen. Men han gavs visst erkännande inom ve-
tenskapssamfundet för sin telegraf. I Tyskland ägnade von 
Humboldt, Gauss och Schweigger telegrafen viss uppmärk-
samhet. I England menade Thomas Thomson att galvanis-
men visst skulle kunna användas för telegrafering, även om 
det praktiska genomförandet skulle låta vänta på sig.108 
 Och medan tiden gick uppfanns grunden för den tidiga 
telegrafins tredje period, nämligen elektromagnetismen (ef-
ter friktionselektricitet och galvanism). 
 

*** 
 
Den danske professorn i fysik, Hans Christian Ørsted (1777-
1851), upptäckte år 1820 vid ett föreläsningsexperiment att 
en magnetnål påverkades av elektrisk ström.109 Ørsted 
hängde upp en magnetnål så att den kunde röra sig fritt och 
placerade därefter längs nålen en metalltråd som han ledde 
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ström genom. Då vred sig nålen från tråden. Därefter ledde 
Ørsted strömmen i motsatt riktning och nålen vred sig också 
då, men åt motsatt håll. Denna upptäckt kom att benämnas 
elektromagnetism när den vidareutvecklades av André Ma-
rie Ampére, James Clerk Maxwell och Michael Faraday.110 
 Den franske fysikern Ampére fann snabbt att 
elektromagnetism kunde användas för att konstruera en 
elektrisk telegraf. Han lät konstruera en telegraf som liknade 
von Sömmerings galvaniska telegraf med en ledning för 
varje tecken. Skillnaden mot von Sömmerings var att 
ledningarna kopplades till en galvanometer, det vill säga en 
nål för varje tecken som gav utslag när ström skickades 
genom ledningarna.111 
 En rysk diplomat verksam i Tyskland vid namn Pavel 
Schilling utvecklade nåltelegrafen genom att reducera anta-
let ledningar till två; en ledde ström till mottagaren och den 
andra ledde ström tillbaka till sändaren. Därmed behövdes 
inte heller mer än en galvanometer per telegrafstation. Ge-
nom att sända ström växelvis i olika riktningar kunde han få 
nålen att svänga en eller flera gånger åt den ena eller andra 
sidan. Beroende på hur nålen svängde påbörjade han ett 
teckensystem som representerade svängningarna. 
 Det var emellertid de tyska professorerna Carl Friedrich 
Gauss och Wilhelm Eduard Weber som utvecklade och som 
såg till att nåltelegrafen tillämpades i praktiken. De spände 
år 1833 två koppartrådar mellan observatoriet, där Gauss 
arbetade, och det fysikaliska kabinettet, där Weber arbetade, 
i Göttingen. Avståndet var 1 000 meter. Gauss och Weber 
skapade ett teckensystem så att de kunde tyda nålens sväng-
ningar. På så sätt kunde de kommunicera med varandra över 
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ett längre avstånd. Några exempel på hur nålens svängning-
ar representerade olika tecken: 
a = en svängning till höger, 
e = en svängning till vänster, 
h = tre svängningar till vänster, 
n = en svängning till höger och två svängningar till väns-
ter.112 
 
Emellertid ledde inte Gauss och Webers uppfinning och ut-
veckling av ett chiffersystem till någon praktisk tillämpning 
utanför akademin. Sverige hade kunnat vara första land i 
världen att introducera den elektriska telegrafen över stora 
avstånd. År 1835 införskaffade professorn i astronomi, Gus-
taf Svanberg, i Uppsala den utrustning som Gauss och We-
ber hade utvecklat. Svanbergs syfte var att inrätta en tele-
grafledning mellan observatoriet i Uppsala och observatoriet 
i Stockholm, det vill säga ett betydligt längre avstånd än det 
Gauss och Weber åstadkom i Heidelberg. Svanberg lyckades 
inte allokera de ekonomiska resurser som projektet krävde, 
varför hans idé aldrig förverkligades.113 
 

*** 
 
Schilling hade dragit sig tillbaka till sina gods, men fortsatte 
att förfina sin telegraf parallellt med Gauss och Weber. År 
1835 höll Schilling en föreläsning på det tyska naturforskar- 
och läkarmötet i Bonn, där han förevisade sin utvecklade 
telegraf. Fysikprofessorn Georg Wilhelm Muncke i Heidel-
berg hade lyssnat till Schilling på mötet i Bonn och arbetade 
vidare med den schillingska telegrafen genom bland annat 
olika föreläsningsexperiment.114 
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 En engelsman utan några kunskaper om telegrafi, Willi-
am Fothergill Cooke, lyssnade på en av Munckes föreläs-
ningar i Heidelberg och överraskades, ja häpnade, över re-
sultaten av telegrafiexperimenten. Hans första tanke var att 
kunna omvandla telegrafi till en ekonomisk verksamhet. 
Tillbaka i England vände han sig först till Faraday med idén 
att utveckla den schillingska telegrafen i praktisk verksam-
het. Faraday avvisade emellertid honom. Det är oklart var-
för.115 
 Utan att nedslås tog han därefter kontakt med profes-
sorn i fysik, Charles Wheatstone (1802-1875), för att föreslå 
denne delaktighet i projektet. Wheatstone anammade för-
slaget och tillsammans förbättrade Cooke och Wheatstone 
den schillinska telegrafen så att de fick patent på nåltelegra-
fen år 1837. En nål står i förbindelse med en galvanometer 
som ger utslag i enlighet med de elektriska pulser som når 
galvanometern.116 
 Det första försöket att med Cookes och Wheatstones 
nåltelegraf telegrafera på stort avstånd genomfördes år 1837, 
där de skickade meddelanden längs en 2,4 kilometer lång 
sträcka mellan två stationer på Great-Westernjärnvägen. 
Två år senare togs en liknande telegraf i bruk vid samma 
järnväg, men på en sträcka av 21 kilometer. England blev 
alltså det första landet som med en elektrisk telegraf lycka-
des telegrafera över stora avstånd.  
 Emellertid togs inte Cookes och Wheatstones telegraf i 
allmänt bruk; därtill var problemen med bristfällig kunskap 
om isolering av ledningar alltför stora. Men med fler förbätt-
ringar kom under 1840-talet järnvägarna i England att an-
vända denna nåltelegraf. År 1846 sålde Cooke och Wheats-
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tone sina patent på nåltelegrafen till ett nybildat telegrafbo-
lag, The Electric Telegraph Company, för 140 000 pund.117 
 Ett problem som även tidigare nåltelegrafer var behäfta-
de med, var att operatören måste avläsa telegrammen i real-
tid, eftersom någon mekanism för att spara nålens utslag 
ännu inte uppfunnits. En viss professor Steinheil i München 
uppfann dock en telegraf där han försåg nålarnas ändar med 
små penslar som doppades i färg inför varje utslag och tryck-
tes mot en pappersremsa som matades fram med jämn has-
tighet. Men inte heller denna uppfinning kom till allmänt 
bruk, vilket främst berodde på framväxten av skrivtelegrafen 
och sedermera trycktelegrafen.118 
 

*** 
 
På en resa från Europa till Amerika hände något märkligt 
och samtidigt signifikant för telegrafins utveckling. År 1832 
var Samuel F B Morse (1791-1872) på väg hem till Amerika 
från några års vistelse i Italien, Schweiz och Frankrike med 
avsikten att förbättra sin skicklighet som målare. Bland an-
nat arbetade han med att göra Louvrens konstskatter till-
gängliga för en amerikansk publik. Morse målade av 38 av 
Louvrens bästa konstverk i form av miniatyrer på en can-
vasduk. Denna målning, kallad Gallery of the Louvre, tog 
han med sig på fartyget Sully, som främst var ett fraktfartyg, 
men som tog ett mindre antal väl bemedlade passagerare.119 
 Efter ett par veckor, vid en middag, kom diskussionen att 
handla om elektromagnetism. Professor Charles Jackson 
från Boston berättade om såväl elektricitet och elektromag-
netism på ett sätt som gjorde Morse slagen med häpnad och 
förväntningar. ”Om elektricitet kan synliggöras i vilken öns-
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kad del som helst i en elektrisk krets, ser jag inga skäl varför 
inte intelligens skulle kunna överföras genom elektriciteten 
oavsett avstånd”, lär Morse ha sagt, och blev omedelbart 
besatt av tanken på att konstruera en elektrisk telegraf. Dock 
var han ovetande om alla tidigare försök att få elektriska 
signaler att överföras över stora avstånd. Det innebar att han 
inte ägnade den elektromagnetiska delen av telegrafin någon 
uppmärksamhet, eftersom han var säker på att detta inte var 
något problem. Morse ägnade sig i stället åt själva signalsy-
stemet; hur språket skulle kodas.120 
 Redan under båtfärden konstruerade Morse den grund-
läggande idén till morsekod. I stället för att representera 
tecken med ordningsnummer och låta antalet elektriska sig-
naler utgöra ordningsnummer, valde Morse att arbeta med 
en tidig form av digital kod, det vill säga att antalet elektris-
ka signaler skulle vara två till antalet – en kort och en lång – 
som sedan kunde kombineras på olika sätt enligt ett schema. 
Dock ska inte koden tolkas som en binär kod, eftersom mel-
lanrummen mellan signalerna också har betydelse för av-
kodningen av signalerna. 
 Tillsammans med professor Jackson skissade Morse 
också på en konstruktion där de inkommande signalerna 
kunde registreras på en löpande pappersremsa – likt försö-
ket med penslar och färgkoppar som professor Steinhall i 
München testade, men med bättre teknik.121 Det första med-
delandet som sändes med Morses telegraf skickades den 24 
maj 1844 och innehöll följande fråga:  
 What hath God wrought?122 
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14 
Virtualitetens integration – och dess slut 

1900-talets historia av tekniker för virtualitet är mer känd. 
Beträffande det ena spåret, gestaltning, utvecklades och för-
finades tekniker för framför allt bildprojektion. Även om 
fotografitekniken initierades på 1800-talet, var det på 1900-
talet som tekniken blev effektiv och kom i allmänt bruk. Det-
samma gäller filmen, som uppfanns i slutet av 1800-talet, 
men som under 1920-talet fick sitt stora genombrott. Ett 
ytterligare avancerat sätt att projicera tredimensionella bil-
der dök upp i mitten av 1900-talet: Holografin. 
 På liknande sätt har virtualitetens andra spår, kommu-
nikation, utvecklats under 1900-talet. Den självklara utveck-
lingen av telegrafin resulterade i telefonen, också den upp-
funnen i slutet av 1800-talet, men som togs i allmänt bruk 
under 1900-talet. Ett ytterligare kvalitativt språng i den tek-
niska kommunikationsutvecklingen var radion, där informa-
tion kunde skickas trådlöst för första gången. 
 Från att dessa två spår har utvecklat och förfinat tekni-
ker för virtualitet parallellt och utan att närma sig varandra, 
sker virtualitetens hittills största språng genom historien: 
Gestaltning och kommunikation integreras i samma teknik. 
Första gången vi ser denna integration är i ljudfilmen, där 
såväl rörlig bild projiceras, som ljud vidarebefordras integre-
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rat i filmen. Sedermera kom televisionen att förfina denna 
integration, genom dess förmåga till trådlös kommunikation 
och bildförmedling i realtid.  
 Den främsta integrationen av gestaltning och kommuni-
kation sker dock med uppfinningen av datorn. När ett 
globalt och allt snabbare nätverk sammanfördes med förfi-
nade tekniker för bildprojektion har alla de effekter av histo-
riens tekniker för virtualitet integrerats i en och samma tek-
niska artefakt. Med datorns intåg blir också den virtuella 
kommunikationen dubbelriktad, vilket skapar helt nya för-
utsättningar jämfört med radio, film och television, som 
enbart erbjuder enkelriktad kommunikation.  
 

*** 
 
Virtualitet är i dag en stark tankefigur som drar en skarp 
gräns mellan det digitala och det icke-digitala. Tankefiguren 
utgår från en rörelse från den aktuella, fysiska världen till 
den virtuella världen. Ett ”här” och ett ”där” konstrueras. 
Med denna historiska exkursion visar jag hur denna tankefi-
gur även har sina rötter i ett flertal icke-digitala tekniker.  
 Nu är det emellertid dags att tänka på epilogen; att ställa 
frågan om inte denna tankefigur har spelat ut sin roll för att 
begripliggöra vår längtan att skapa icke-materiella miljöer, 
där vi kan externalisera våra jag, för att tala med Sherry 
Turkle123. Håller vi på att inträda i en postvirtuell tid? Och 
vad skulle det i så fall betyda? 
 Frågan har ställts, om än på ett annat sätt i ett annat 
sammanhang. Rasmus Fleischer introducerar idén om en 
postdigital tid och en postdigital förståelse av internet. Idéns 
bärande fundament är att vi lever i en tid när vi så smått 
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börjar skönja det digitalas krav på fysisk rumslighet, där vi 
börjar förstå att det inte är på nätet eller i någon virtuell mil-
jö vi uppskattar kulturella upplevelser – utan i ett fysiskt, 
gemensamt rum.124 
 I en postdigital tid måste internet ses som en resurs för 
närvaroproduktion – inte för produktion av virtualitet. När 
allt digitalt är totalt tillgängligt inträder behovet av aktuali-
serade – inte virtuella – gemenskaper; möten, festivaler, 
konferenser, seminarier.  
 Utgångspunkten är det digitala överflödet, som är så 
stort att vi börjar skönja oändligheten, det vill säga olika 
singularitetspunkter. Med singularitet avses punkten där 
teknikutvecklingen är närmast oändligt stor på extremt kort 
tid; när utvecklingen når den lodräta delen av en exponenti-
ell kurva; ett tillstånd när något oändligt blir närmast ofatt-
bart.125 
 Den närmaste singularitetspunkten på internet utgörs 
sannolikt av musik; den tidpunkt då vi när och var som helst 
kan lyssna på varje inspelat musikstycke som någonsin spe-
lats in i ett digitalt format. Denna singularitetspunkt är ett 
totalt överflöd av musik. 
 Problemet med överflödet av digital kultur på internet 
pekar ut samma lösning som problemet med fossila bräns-
len: en betoning av platsens och närvarons betydelse och ett 
avvisande av naiva drömmar om en värld utan avstånd – 
vilket delvis alltid har varit en dröm som närts av tillskyn-
darna av virtuella verkligheter. 
 Virtualitetens slut, eller den postdigitala insikten för att 
tala med Fleischer, är ett resultat av en mognadsprocess av 
de senaste decenniernas erfarenheter av virtualisering, digi-
talisering och av internet. 
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 Varje slut på något innebär en början på något annat. 
Det lär oss historien; det lär oss också virtualitetens historia. 
Vilken slags startpunkt virtualitetetens slut utgör får dock bli 
temat för en annan bok. 
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