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D
en 10. februar 2023 markerede 100-
året for Wilhelm Conrad Röntgens 
død. Og det er en mulighed for at min-
des hans betydningsfulde bidrag til vo-
res fag. Som vi alle ved, opdagede han 
i 1895 røntgenstrålerne, og hans opda-
gelse har siden ændret verden og vo-
res måde at diagnosticere og behandle 
sygdomme på.

Röntgens forbindelse til vores fag er 
et stærkt eksempel på, hvor værdifuldt 
det er at have historisk rod. Det giver 
os en chance for at lære af fortiden og 
videreføre det, der har gjort vores fag 
til det, det er i dag. Det er en rød tråd, 

der binder vores fag sammen. Vi kan 
følge denne tråd gennem historien, og 
lære af de udfordringer og fremskridt, 
der tidligere har været. 

Men vi må ikke lade os nøje med at se 
tilbage på fortiden. Radiograffaget er 
konstant i bevægelse og forandring, 
og det er vores opgave at sikre, at vi er 
forberedt på fremtiden. Derfor er det 
vigtigt, at vi holder os opdaterede på 
de nyeste teknologier og metoder, og 
at vi tænker fremadskuende.

Ved at omfavne ny teknologi og in-
novation kan vi sikre, at vi forbliver 
på forkant og fortsat kan levere med 
den højest mulige faglighed. Og vi 
skal fortsætte med at lære og være 
nysgerrige.

Röntgen var en pioner, og den røde 
tråd i vores fag fører tilbage til ham. 
Men i dag er vi selv pionererne i vo-
res fag, og det skal vi fortsætte med at 
være. Ligesom Röntgen skal vi være 
nysgerrige på det, vi observerer, og 

vi skal selv søge at finde forklaringer, 
løsninger og anvendelsesmuligheder. 

Det gælder også det, vi observerer 
ved rammerne for vores fag. Vores ud-
dannelse, vores kompetencer, vores 
relation til de øvrige faggrupper og 
meget andet. Det er netop af denne 
årsag, at vi inviterer til opfølgning på 
uddannelsestopmødet, vi holdt i sep-
tember 2022. 

Den 20. marts 2023 åbner vi dørene 
til den afsluttende drøftelse i denne 
omgang om kompetenceudvikling og 
udfordringerne ved at afgive arbejds-
opgaver til andre faggrupper. Alle er 
inviteret, og det er mit håb, at alle vil 
deltage med netop en nysgerrighed 
på forklaringer og løsninger. Lige i 
Röntgens ånd. 
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Den konstituerede 
formand har ordet



INDE I BILLEDET

Nye delegerede  
i pensionskassen
Delegeretvalget til vores pensionskasse PKA er  
afsluttet, og 1. januar starter de i alt 155 nye og  
genvalgte delegerede deres fireårige periode.  
De delegerede er med til at beslutte, 
hvordan vores pensionsordning ser ud. 
 
Se alt om valgresultatet på pka.dk.  

Lærebøgerne skal skrives om, efter danske og 
amerikanske forskere kan konstatere, at hjer-
nen ikke har tre hinder, som det ellers har været 
antaget indtil nu. De har nemlig opdaget en fjer-
de hinde, som får navnet SLYM. Hinden er ifølge 
forskerne først blevet opdaget nu, fordi de har 
skåret i hele hoveder. Normalt tages hjernen ud, 
når den skal undersøges, men herved ødelæg-
ges den nyopdagede hinde, så den ikke ses. 
Håbet er, at denne nye indsigt kan bidrage til 
forskning i Alzheimers og andre sygdomme, 
hvor hjernen og dens funktioner nedbrydes. 

Kilde: Ritzau/Berlingske

Så gammel er den mumie, som  
forskere kalder ”golden boy”. Ved brug 

af CT har man kunnet lave en række 
digitale udpakningsvisualiseringer af 
mumien, så man kan kigge helt under 

bandagerne og se både skelettet, 
amuletter og andre dekorationer. Ifølge 
forskerne giver CT-teknikken dem unik 

indsigt i mumificeringsprocedurer 
og den tro, egypterne knyttede til 

gravornamenter. 

Kilde: Auntminnieeurope.com 

HJERNEN  
HAR EN  
FJERDE  
HINDE
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På uddannelsestopmødet i september 2022 blev udfordringerne i 
radiografuddannelsen debatteret blandt repræsentanter fra både 
uddannelsesinstitutionerne, klinikken og de studerende. 

Frafald, kvalitetssikring og radiografmangel var blandt de emner, 
snakken cirklede om. Når nogle studerende falder fra, fordi niveauet 
er for lavt, og andre falder fra, fordi niveauet er for højt, hvordan sik-
rer man så den faglige kvalitet, samtidig med at man får uddannet 
tilstrækkeligt mange radiografer? 

Derfor inviterer Radiograf Rådet alle interesserede til et afsluttende 
opfølgningsmøde den 20. marts. Mødet vil handle om kompeten-
ceudvikling og forbeholdt virksomhedsfelt samt muligheden for at 
afgive arbejdsopgaver til andre personalegrupper.

Blandt evalueringerne af uddannelsestopmødet i september 2022 gik 
især ét svar igen: Der skal være mere tid til debat. Så det skal I få. 

Til opfølgningsmødet vil der altså være færre oplæg og meget mere 
tid til debat – igen med journalist og moderator Anja Bo ved roret. 

Målet er, at vi sammen skal styre imod fælles forståelser af, hvilke 
potentialer der er for udvikling af vores profession, og hvilken rolle 
vi selv kan spille heri. 

UDDANNELSESMØDE
– OPFØLGNING PÅ UDDANNELSESTOPMØDET

På Radiograf Rådets uddannelses- 
topmøde den 20. september 2022 
blev en spændende debat om 
udfordringer i radiograffaget og 
-uddannelsen sparket i gang.  Nu 
inviterer Radiograf Rådet til en  
 afsluttende opfølgning. 

Mødet afholdes på UCL Erhvervsaka-
demi og Professionshøjskole i Odense 
den 20. marts 2023 kl. 10.00-15.00. 

Deltagelse inkl. forplejning er gratis, 
men kræver tilmelding senest den 6. 
marts 2023. 

Har du spørgsmål til mødet, kan du 
kontakte fagchef Claus Brix på tlf. 
5337 3807 eller claus@radiograf.dk. 

Flere detaljer og program 
følger på Radiograf.dk, 
hvor du også tilmelder dig. 
Klik ind på hjemmesiden, 
eller scan QR-koden. 



6   |   RADIOGRAFEN   |   FEBRUAR 2023

H I L S  P Å  D E  N Y E

R A D I O G R A F  R Å D E T  Ø N S K E R  S T O R T  T I L LY K K E !

A D I O G R A F E R

Bagerst fra venstre:
Jannie Wintoniak Dalgaard 
Jensen, Alex Elgaard Pedersen, 
Zobeir Salehi, Emil Dalager 
Hussner, Amanda Grave 
Jørgensen og Caroline Emma 
Andersen-Stolberg.

Midterst fra venstre:
Abrar Ayad Al-Meshaiki, Racha 
Hassan Abed, Rikke Ægidius 
Harper, Katrine Gaarde, Stella 
Sundby og Nicoline Thuy  
Christensen.

Forest fra venstre:
Pernille Priisholm Diken, 
Jasmin Bloch Sandell, Maja 
Gammelgaard Bertelsen, 
Lykke Moseholm Rasmus-
sen, Sainab Hirsi og Shoaib 
Sherzai.

Fraværende: 
Saida Khadija Khassouk.

6   |   RADIOGRAFEN   |   FEBRUAR 2023

UCL 
Erhvervs- 

akademi og  
Professions- 

højskole
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Bagerst fra venstre:
Cérine Brinissi, Alexandra Lauesgaard, 
Annemarie Gruhn, Sean Michael God-
skesen, Søren Riber, Marlene Kloster 
Hedegaard.

Midterst fra venstre:
Julie Ellinor Herskind, Simone Hjorth 
Andersen, Rahma Abdinur Muhumed 
Khalif, Bianca Rytter Jensen, Sanne 
Kannegaard Nielsen, Bilal Nabi.

Forrest fra venstre:
Suad Ibrahim Mahad Dahir, Stine Leth 
Simonsen, Maria Dalmose Rasmussen, 
Tharsika Lindskov Yogarajan Beck, 
Anna Le Møller-Lange, Julie Hove  
Frederiksen.

Bagerst fra venstre:
Tatiana Andersen, Victor Ring, 
Maria Sonberg Wittrog, Emre 
Tirelli, Rozerin Koyuncu, Sara 
Blomsen, Mathias Munkhaus 
Petersen.

Midterst fra venstre:
Anne-Sofie Kjøller, Gina Chloé 
Damgaard, Najat Belhaj, 
Nikoline Kamille Sloth, Nadia 
Sarris, Esra Mater.

Forrest fra venstre:
Sandes Korel Shikri, Ida Dahl 
Bidstrup, Terese Tewes, Mie 
Marzec, Shene Nareeman 
Abdullah.

Fraværende:
Aida Baghbanian, Ammar 
Al-Dahlaki, Bassam Mawed, 
Emilie Kristine Waage Nielsen, 
Kenni Teddy Jensen og  
June Goth Thorsen.
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Professions-
højskolen 

UCN

Københavns 
Professions-

højskole



TEMA: 100 ÅR 
SIDEN RÖNTGEN

RÖNTGENBILLEDER
– MANDEN BAG OPDAGELSEN

Den 10. februar 2023 markerede 100-årets for Wilhelm Conrad Rönt-
gens død. Mest kendt er han for at opdage røntgenstrålerne i 1895. 
Men hvem var han ellers? Dyk ned i Röntgens liv gennem billeder.

      Camilla Beer Arnsberg              Archive Deutsches Röntgen-Museum, trykt med tilladelse

•  Uwe Busch, direktør for Deutsches  
Röntgen-Museum

•  Busch, Uwe (ed.): ”Wilhelm Conrad  
Röntgen – A shining life for science”, 
serie: Classic Texts in the Sciences,  
Birkhäuser, 2020

Wilhelm Conrad Röntgen holder et røntgenrør i forelæsningssalen på 
Institut for Fysik i Würzburg. Billedet indgik i en serie af portrætter, som 
blev anvendt til at lave statuen af Wilhelm Conrad Röntgen på Pots-
dambroen i Berlin. Statuen blev udført af billedhugger Reinhold Felder-
hoff i 1898 og smeltet om i 1942. I dag er kun hovedet og skuldrene 
tilbage og er udstillet i foyeren på Charité Berlins røntgenklinik.

HOVEDKILDER:
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Röntgen fødes i Lennep (i dag en del af Remscheid). Huset på 
Gänsemarkt 1 i midten af billedet er bygget efter den store 
bybrand i 1746, formentlig omkring 1783/1785. Omkring 1811 
købte bedsteforældrene Johann Heinrich Röntgen og Anna 
Louise Frowein huset og nedarvede det senere til Friedrich 
Carl Röntgen (Wilhelm Conrad Röntgens far) og hans brødre. 
Wilhelm Conrad Röntgen blev født her den 27. marts 1845. 
Billedet blev givet til Wilhelm Conrad Röntgen af hans fætter 
Emil R. Röntgen i februar 1896. 

Röntgen-familien flyttede til Holland, da Wilhelm var tre år, og 
huset blev solgt til en slagtermester og senere omdannet til 
slagterforretning. 

Slagterforretningen eksisterede indtil 1963, og et år senere 
købte byen Remscheid huset. Huset har været ejet af det tyske 
Røntgenselskab siden 2011 og bliver efter omfattende renove-
ring nu delvist anvendt som museum. 

Til højre ses Röntgen som teenager sammen med sine forældre, 
Friedrich og Charlotte, som var fætter og kusine. De var begge 
allerede over 40 år, da Wilhelm blev født. De opdragede deres 
eneste søn i overensstemmelse med den protestantiske etiks 
forskrifter om sparsommelighed, ordentlighed og foretagsomhed.

1845: 
Wilhelm Conrad Röntgen 

bliver født i Lennep, 
Preussen (nu Remscheid, 

Tyskland)

1848: 
Flytter med sine forældre 

til Apeldoorn i Holland

1861: 
Færdiggør grundskolen i 

Apeldoorn

1862: 
Starter på teknisk skole i 

Utrecht, Holland

1864: 
Forlader teknisk skole uden 

afgangsbevis

Billede fra 1865 af 20-årige Wilhelm Conrad Röntgen (yderst til venstre) med 
medstuderende i Utrecht. Fra venstre mod højre ses desuden Carl Ludwig Wilhelm 
Thormann, August Frederik Gerhard, Johan Marinus Schorer og Johannes de Bie 
Luden.

Senere studerede Röntgen i Zürich, hvor han slog sig mere løs. Sammen med sin 
hollandske studiekammerat Ernst Ludwig Albert fik han skræddersyet en hat og et 
snehvidt jakkesæt. Om søndagen slentrede de to gennem Zürichs centrum. Ved en 
anden lejlighed lejede Röntgen en vogn, som han kørte stolt gennem gaderne.
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1865: 
Optages foreløbigt ved 
universitetet i Utrecht

1866: 
Påbegynder studiet i maskin-

teknik ved Polyteknisk Institut i 
Zurich, Schweiz. Samme år møder 

han Anna Bertha Ludwig

1868: 
Modtager sit diplom i 

maskinteknik

1869: 
Modtager sin ph.d. i fysik for sin 
teoretiske forskning i gasarter. 

Tilbydes en assistentstilling ved 
fysikprofessor August Kundt ved 

Polyteknisk Institut i Zürich

1870: 
Publicerer sin første viden- 

skabelige artikel om fysik i Annals 
of Physics and Chemistry

Röntgen giftede sig med Anna Bertha Ludwig den 19. januar 1872. Ægteskabets 
varighed og de talrige overlevende hengivenhedserklæringer til Wilhelms "kæreste" 
giver indtryk af, at det var et lykkeligt ægteskab. Men ægteskabet var aldrig nemt. 
Unge Röntgen virkede ofte noget forkælet som følge af sine forældres levestandard, 
og det forvoldte Bertha megen besvær at forsøge at imødekomme. Derudover var 
Bertha var ofte syg i løbet af ægteskabet. Blandt andet nyresten, som ikke kunne 
fjernes kirurgisk på det tidspunkt, gjorde hendes liv svært. Bekendte anså hende for 
at være "besværlig", fordi planer måtte ændres igen og igen med kort varsel, hver 
gang Bertha bemærkede, at hun ikke havde det godt. 

Röntgens opdagelse af rønt-
genstrålerne afstedkom utallige 
reaktioner fra hele verden – også 
fra Danmark. Til venstre ses forside 
og bagside af et postkort, Röntgen 
modtog fra den danske fysiker 
Christian Christiansen den 4. januar 
1896. Christiansen takker for at sen-
de den første publikation om opda-
gelsen af røntgenstråler og lykønsker 
ham for opdagelsen. Postkortet er 
dog fejlagtigt dateret til 1895. 

Mange andre videnskabsfolk modtog 
den første publikation og røntgenbil-
leder – blandt andre Lord Kelvin, som 
i første omgang blot skrev tilbage og 
takkede Röntgen. Få dage efter skrev 
han igen til Röntgen og vedkendte, at 
han i første omgang ikke havde læst 
artiklen, men at da han gjorde, blev 
han forbløffet og henrykt. ”Jeg kan ikke 
sige andet nu end varmt at lykønske 
dig for den store opdagelse, du har 
gjort,” skrev Kelvin. 

Ved siden af postkortet ses et trykt 
cirkulærebrev fra den 15. januar 1896 
fra Röntgen til alle interesserede om 
umuligheden af individuelt at besvare 
det store antal henvendelser om opda-
gelsen af røntgenstrålerne. 

Röntgenparrets ønske 
om børn forblev uopfyldt. 
Efter 15 år uden børn 
tog parret i 1887 imod 
Berthas niece Josephine, 
som dengang var seks år 
gammel. Billedet her fra 
foråret 1890 har Wilhelm 
Conrad Röntgen selv taget 
af niecen. Her ses hun 
på balkonen ved Insti-
tut for Fysik i Würzburg 
med venstre hånd på en 
håndarbejdsæske. Billedet 
er en del af en serie, som 
er blandt de tidligste af 
Röntgens billeder af  
Josephine, der på dette 
tidspunkt var plejebarn hos 
Röntgen-parret i Würz-
burg. Parret adopterede 
hende, da hun var 21 år. 

TEMA: 100 ÅR 
SIDEN RÖNTGEN
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1872: 
Gifter sig med Anna Bertha Ludwig

1873: 
Bliver privatlærer (Privatdozent) 

ved universitetet i Strasbourg, 
Tyskland (i dag Frankrig)

1875: 
Udnævnes til professor i matema-
tik og fysik ved Landbrugsakade-
miet i Hohenheim nær Stuttgart 

i Tyskland

1876: 
Udnævnes til lektor i fysik ved 

universitetet i Strasbourg. I 
løbet af sin tid her publicerer han 
flere videnskabelige artikler, og 
sammen med Kundt udgiver han 
et større værk om forståelsen af 

lys og elektricitet

1879: 
Udnævnes til professor i fysik 

og leder af institut for fysik ved 
universitetet i Giessen, Tyskland. I 
løbet af sin tid her cementerer han 

i 18 publikationer sit omdømme 
som en præcisionsfysiker – det 

gælder især hans eksperimentelle 
beviser af Maxwells elektromag-

netiske teori

Opdagelsen af røntgenstrålerne blev præsenteret for offentligheden første gang ved 
50-års jubilæet for Berlins fysiske selskab den 4. januar 1896. Derfra gik det stærkt. 
Röntgens opdagelse blev nemlig ikke kun en sensation i fysikerkredse, men også øje-
blikkeligt i verdenspressen, som flittigt omtalte den nye mulighed for at se ind i kroppen. 
Allerede den 5. januar 1896 omtalte forsiden på avisen Die Presse ”En sensationel 
opdagelse”. I løbet af et par dage havde nyheden spredt sig til aviser i Europa, og i løbet 
af få måneder til så afsides egne som Sydamerika og Japan. 

Röntgen kaldte Die Presse for en "reklametrompet". Den 19. januar 1896 blev han citeret 
i avisen Münchner Neueste Nachrichten for, at han håbede, at den sensation i pressen, 
der var forårsaget af diskussionen om opdagelsen, snart vil falde til ro.

Den opsigtsvækkende fremstilling af Röntgens opdagelse i dagspressen var desuden 
medvirkende til, at selv de herskende kredse i det monarkistiske Tyskland og ikke mindst 
kejseren selv hurtigt blev opmærksom på de nye stråler. Wilhelm II sendte Röntgen et 
telegram allerede den 8. januar 1896 og bad om en personlig demonstration.

Röntgens store passioner var helliget naturen og dens 
fænomener. Han så naturen "som læreren af alle ting". Han 
nød at befinde sig i naturen, og blandt andet klippeklatring 
i bjergene var noget, som Röntgen havde bedrevet med 
stor passion lige siden sin studietid i Zürich. Han elskede 
at tilgå sine destinationer langs en lige linje, udenfor de 
etablerede stier og ruter. Derudover fandt han en inspirati-
onskilde i jagten. Så ofte som muligt tog han sin grågrønne 
jagtdragt og fjertrimmede hat på, fordi - som han indrøm-
mede - "at komme ud i den friske luft gør mig godt, og i 
naturens skønhed kan man ofte overvinde dystre tanker."

Billedet er af Wilhelm Conrad Röntgen foran sit jagthytte i 
Gramschatzer-skoven udenfor Würzburg i sommerhalvåret 
1899. Ved Röntgens side står jagthunden, som Bertha gav 
ham til jul i 1896. 

Röntgens kærlighed til naturen kommer også til udtryk 
gennem én af hans andre interesser: fotografi. Fra hans 
bo eksisterer en stor mængde billeder, som Röntgen selv 
har taget – blandt andet dette billede af udsigten fra  
Diavolezza-passet i de schweiziske alper den 5. septem-
ber 1900. 

Röntgen opdagede amatørfotografi i en tidlig alder. Foto-
grafi som en teknik til nøjagtig observation, virkningerne 
af perspektiv, lys og skygge, var særligt tæt på natur-
videnskabsmandens interesser, forstærket af Röntgens 
igangværende møde med moderne teknologi.
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1887: 
Wilhelm og Bertha tager deres 
6-årige niece Josephine Bertha 

Ludwig til sig. Hun adopteres 
officielt, når hun er 21 år

1888: 
Udnævnes til professor i fysik 

og leder af institute for fysik ved 
Julius Maximilian Universitetet i 

Würzburg, Tyskland

1893: 
Udnævnes til rektor for 

universitetet i Würzburg

1894: 
Påbegynder i maj måned eksperi-

menter med katodestråling

1895: 
Tildeles i juni den bavariske tjeneste- 

orden, men Röntgen afslår den personli-
ge adelstitel, der medfølger. I forbindelse 

med eksperimenter med katoderør 
observerer han den 8. november et 

fluorescerende fænomen og udleder, at 
der må være tale om en ny type stråling. 
Den 22. december tager han et røntgen-
billede af Annas hånd. Den 28. december 
indgiver han sin artikel “Über eine neue 

Art von Strahlen. Vorläufige Mittheilung”

Kolleger og studerende beskrev Röntgen som brysk og 
utilgængelig. Röntgen gjorde det svært for fremmede at 
trænge ind i denne skal. Især efter opdagelsen af rønt-
genstrålerne blev han beskrevet som ukommunikerende 
og endda ofte lidt mistroisk. I sine forelæsninger gjorde 
han tingene helt klart for nye studerende: "Enhver, der 
mishandler udstyr, er min fjende."

Venners beskrivelser af Röntgen i privatlivet tegner dog 
et andet billede. De taler om en stor tilbøjelighed til 
eventyr, venlighed og urokkelig loyalitet. I sin omgangs-
kreds, hovedsagelig af den dannede klasse, knyttede 
Röntgen sig til professorkolleger, læger og forfattere. 
Familiekredsen samledes årligt i Schweiz eller Italien. 
I fælles vandreture og udflugter, fødselsdagsfester og 
selskabsleg fandt Röntgens venner ham ubekymret og 

åben i en grad, han aldrig ville have tilladt sig selv i de 
akademiske rammer.

Mens de var på ferie, ville Röntgen og hans venner ofte 
fordrive regnfulde dage ved at spille kort. Især når de 
spillede "Jass", et spil populært i blandt andet det sydlige 
Tyskland, viste Röntgen sig at være en dårlig taber. Var 
hans hånd ugunstig, ville Röntgen koge af vrede; hvis 
hans partnere spillede dårligt, var han uforsonlig og 
korthjertet. Derfor vil nogle venner helst ikke sidde med 
Röntgen ved et kortbord.

Billedet her fra den 29. august 1891 viser Röntgen- 
familien og venner nær Punt Ota-broen ved indgangen 
til Val Roseg, en dal i de schweiziske alper.

Én af de tilbageværende genstande fra Röntgens bo: 
Håndbog for rejsende i Schweiz af Karl Baedeker.  
33. udgave fra 1909. 

Röntgens litterære præferencer omfattede mestendels 
rejsejournaler og bøger om schweizisk geografi og kultur. 
Han slugte også Bismarcks, Werner von Siemens’ og Cla-
ra Schumanns erindringer. Röntgen værdsatte fortællin-
gerne og romanerne af Theodor Storm og de schweiziske 
forfattere Jeremias Gotthelf og Gottfried Keller. 

Ud over værker af Hermann v. 
Helmholtz var der dog først og 
fremmest ét værk, som Rönt-
gen identificerede sig med: 
skildringen af den ensomme 
og urokkelige hovedperson i 
Miguel de Cervantes’ klassiske 
”Don Quixote”.

Röntgen elskede desuden 
musik, selvom han kun så 
det som en overfladisk, 
følelsesmæssig fornøjelse. 
Han tilbragte utallige aftener 
med Bertha i filharmonien 
eller operaen.

Röntgen blev en viden-
skabssuperstjerne i offent-

ligheden. Han havde også 
god personlig kontakt med 

fremtrædende forskere. 
Han modtog tre æres-

doktorgrader og adskillige 
videnskabelige priser fra 
nationale videnskabelige 

selskaber. 

Socialt blev han tildelt 
medaljer og ordener af 

kejsere og konger og blev 
tilbudt den personlige 

adelstitel, som han ikke 
tog imod. Han befandt sig 

på talrige ansættelsesli-
ster til professorater. Det 

preussiske videnskabsaka-
demi hædrede ham som en 
af de store eksperimentelle 

fysikere. Det mest frem-
trædende symbol på hans 
status er dog nok, at han i 

1901 blev tildelt den første 
Nobelpris i fysik. 

Fra venstre mod 
højre ses: Olga von 
Hippel, Arthur von 
Hippel, Hermann 
Beer, Sophie Zehnder, 
Marie Freifrau Haller 
von Hallerstein, 
Ludwig Zehnder, Carl 
Freiherr Haller von 
Hallerstein, Bertha 
Röntgen. Siddende 
foran dem: Wilhelm 
Conrad Röntgen , 
Josephine Bertha 
Ludwig. 

TEMA: 100 ÅR 
SIDEN RÖNTGEN
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1896: 
Röntgen offentliggør sin 

opdagelse

1899: 
Udpeges i juli til professor og 

direktør for Institut for Fysik ved 
Ludwig-Maximilians-universitetet 

i München

1900: 
Modtager i juli Bernard-medaljen 

fra Columbia University i New 
York, som kun tildeles hvert 

femte år

1901: 
Röntgen tildeles Nobelprisen i  
Fysik. Han donorer præmien, 
50.000 skr., til universitetet i 

Würzburg

1923: 
Wilhelm Conrad Röntgen 

dør den 10. februar i 
München, Tyskland

Röntgen den 28. marts 1896 på 
verandaen til sit og Berthas 
værelse på første sal på Hotel 
Vittoria i Sorrento, Syditalien. I 
hånden har han et reliefteleskop af 
mærket Carl Zeiss Jena. 

Tiden efter offentliggørelsen af 
Röntgens opdagelse er forholdsvis 
veldokumenteret. Mange per-
sonlige ting fra hans private og 
videnskabelige ejendom er dog 
desværre ikke længere tilgæn-
gelige. Röntgenmuseet i Lennep 
arbejder på at samle tilgængelige 
oplysninger om Röntgen og hans 
bo i en database i håbet om, at det 
kan give nye indsigter i mennesket 
og forskeren. Men der er én central 
ting, vi aldrig vil kunne finde ud af 
præcist: Röntgen selv krævede, 
at hans laboratoriebøger skulle 
ødelægges. Derfor vil det altid for-
blive lidt af et mysterium, hvordan 
begivenhederne den 8. november 
præcis fandt sted.

Da Bertha blev sengeliggende i  
alderdommen, passede Wilhelm hende. 

For at lindre smerterne forårsaget af 
nyrestenene gav Röntgen hende de 

morfinsprøjter, lægen havde ordineret. 
Röntgen kom sig tilsyneladende aldrig 
over Berthas død i 1919, og de sidste 

år af hans liv var præget af resignation 
og ensomhed.

Portrættet her er fra forsommeren 
1921 til ansøgningen om hans sidste 

pas. Det er taget af hans assistent 
Gerhard Freiherr du Prel på Institut for 
Fysik ved Universitetet i München. Ef-

ter Röntgens død den 10. februar 1923 
blev billedet brugt til dødsannoncen.

Det er en udbredt antagelse, at Rönt-
gen blev udsat for stråling på grund af 

sit arbejde med røntgen og må være 
død af kræft. Selvom han døde af en 

tarmtumor, var han allerede 78 år gam-
mel. Da Röntgen faktisk udførte fysiske 

eksperimenter for at undersøge deres 
egenskaber og fysiske natur, og aldrig 

selv brugte strålerne til medicinske 
formål, var strålingsdoserne ret små, 
og dødsårsagen kan derfor ikke for-

klares ud fra eksponering for stråling. 
Röntgen arbejdede kun med røntgen 

i 15 måneder, hvorefter han helligede 
sig andre interesser.

Mellem 1875 og 1921 udgav Röntgen i 
alt 58 artikler på forskellige institutter, 
der dækkede en række felter indenfor 

fysik. Kun tre af disse omhandlede 
røntgenstråler.

VIDSTE DU, AT …

… grundstof 111 i det 
periodiske system hedder 
røntgenium (Rg) og er navn-
givet til ære for Wilhelm 
Conrad Röntgen. Det er et 
radioaktivt grundstof, som 
blev opdaget af en tysk 
forskergruppe i 1994

… en bjergtop i Antarktis 
er opkaldt efter Röntgen. 
Röntgen Peak befinder sig 
i Palmer Archipelago, som 
er en øgruppe ud for den 
nordvestlige kyst af den 
antarktiske halvø. Nær-
mere bestemt er toppen 
på den mindre halvø, som 
er opkaldt efter en anden 
1800-talsvidenskabs-
mand: Pasteur

… et krater på månen har 
navn efter Röntgen. Rönt-
gen-krateret har en diame-
ter på 128,42 kilometer og 
befinder sig på den mørke 
side af månen  

… Röntgen var en pas-
sioneret piberyger. Han 
opbyggede en omfattende 
samling af piber 



HELDIG  
ELLER  
DYGTIG?  
RÖNTGEN I ET  
VIDENSKABS- 
HISTORISK  
PERSPEKTIV

Röntgen levede 
i en tid med me-
gen videnska-
belig optimisme, 
og hvor mange 
beskæftigede sig 
med elektriske 
udladningsrør. 
Radiografen har 
talt med en viden-
skabshistoriker 
om, hvad der mu-
liggjorde Rönt-
gens opdagelse, 
og om hvad vi kan 
lære af ham i dag.

TEMA: 100 ÅR 
SIDEN RÖNTGEN
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      Camilla Beer Arnsberg

  Marie Boye

kønt det nu er 100 år siden, Wil-
helm Conrad Röntgen døde, er han 
fortsat udødeliggjort i videnskabs-
historien som den, der opdagede 
røntgenstrålerne. 

Röntgen levede i en tid, der var kendetegnet 
ved økonomisk vækst, industrialisering og både 
teknologiske og videnskabelige fremskridt. Og 
han var langt fra den eneste, der beskæftigede 
sig med elektriske udladningsrør og de fæno-
mener, der knytter sig til dem. 

Faktisk var det noget, der optog mange fysi-
kere i den anden halvdel af 1800-tallet, som var 
præget af en grundlæggende, videnskabelig 
optimisme: 

”Siden Ørsted havde man prøvet at lave et 
sammenhængende, teoretisk begrebsapparat 
for elektromagnetismen, og med Maxwell lykkes 
det. Man er optaget af fuldstændigt at afdække 
elektricitet og de fænomener, der er forbundet 
med det. Det er en periode, hvor man begyn-
der at synes, at man for alvor har styr på 
fysikken,” forklarer Hans Buhl, der er 

S

museumsinspektør ved Steno Museet, som er 
en del af Science Museerne ved Aarhus Univer-
sitet, hvor han blandt andet beskæftiger sig med 
naturvidenskabernes historie. 

Journalisten bag denne artikel forsøgte at 
overtale Hans Buhl til at bruge det elektromag-
netiske spektrum som en målestok for histo-
riens største videnskabsfolk. På denne skulle 
Wilhelm Conrad Röntgen placeres, efter hvor 
gennemtrængende han kan siges at have været. 

Den idé afviser Hans Buhl dog pure. Selvom 
vi ofte forfalder til at måle videnskabsfolk op 
imod hinanden, er det ifølge Hans Buhl en for-
fejlet sportstænkning, der reducerer videnska-
belige præstationer til kapløb, hvor der kun er 
plads til et begrænset antal vindere på podiet.

I virkeligheden er videnskabelige opdagelser 
og opfindelser ofte resultatet af vekselvirknin-
ger mellem mange komponenter – blandt andet 
andre videnskabsfolk og deres opdagelser og 
opfindelser såvel som kulturelle, økonomiske 
og samfundsmæssige forhold. 

En videnskabelig opdagelse sker med andre 
ord ikke i et vakuum. ”Hvis jeg har kunnet se 
længere end andre, er det kun, fordi jeg har 
stået på skuldrene af giganter,” som Isaac New-
ton sagde om samme fænomen. 

Så hvem var det, Röntgen stod på skuldrene af?
”Den vigtigste forudsætning var udforsknin-

gen af elektriske udladningsrør. I 1830’erne 
havde Michael Faraday studeret flotte farvefæ-
nomener i sådanne rør. Og efterhånden som 
man blev bedre til at pumpe luften ud af 
rørene og fik bedre højspændingskilder, 
blev der opdaget nye fænomener. Ikke 
mindst opdagede fysikerne Plücker 
og Hittorf det, der siden blev kaldt 
for katodestråler. Og efter at 
fysikeren William Crookes i 
starten af 1870’erne udvik-
lede et særligt velegnet 
udladningsrør, blev ka-
todestrålerne studeret 
intenst,” fortæller 
Hans Buhl.

I Röntgens 
samtid er 
der altså 
mange, 
der eks-
peri-
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menterer med katoderør, og der er endda 
flere, der opdager, at fotografiske plader bliver 
sværtede i deres nærhed. I princippet har ad-
skillige, fortæller Hans Buhl, opdaget effekten 
af røntgenstråler før Röntgen. Så hvorfor ender 
netop Röntgen med at blive opdageren, der går 
over i historien? 

De fleste radiografer kan nok recitere histo-
rien om Röntgens opdagelse i søvne. At han den 
8. november 1895 eksperimenterer med at få 
katodestråler ud af den ene ende af et Crookes- 
rør; og at han opdager et svagt skær fra en fluore-
scerende skærm i lokalet, da han tænder for 
udladningsrøret. 

Observationen leder ham til 
at genskabe og studere fæno-

menet, og den 22. december 
samme år tager han det 

berømte billede af sin 
hustrus hånd.  

”Andre har været 
tæt på at gøre op-

dagelsen, men 
det er Rönt-

gen, der 
som den 

første 
har 

den videnskabelige sensibilitet til ikke bare at 
afskrive observationen, men at undersøge den nær-
mere og finde den egentlige forklaring. Videnskabs-
historien rummer masser af eksempler på folk, der 
har været på kanten af en opdagelse, men som ikke 
kiggede nærmere på det,” fortæller Hans Buhl. 

Inden sin opdagelse i 1895 er Röntgen, hvad 
Hans Buhl kalder ”en ret almindelig fysiker”. 
Han er én blandt mange fysikere, der beskæf-
tiger sig med elektriske udladningsrør. Og det 
er da også et tilfælde, at han i første omgang 
påvirker den fluorescerende skærm med udlad-
ningsrøret.  

Så, kan man driste sig til at spørge, var Rönt-
gen heldig eller dygtig? 

”Når det er et felt, mange arbejder med, og når 
det er et fænomen, flere har set, kan man med en 
vis sandsynlighed sige, at det var et spørgsmål 
om tid, før nogen gjorde både observationen og 
gav forklaringen. Og det blev så Röntgen. Men 
det betyder ikke, at det var rent held. En sådan 
opdagelse kræver stadig, at man har de teo-
retiske og praktiske forudsætninger – og ikke 
mindst, at man er en opmærksom og nidkær 
forsker. Heldet forfølger den velforberedte,” siger 
Hans Buhl. 

Nu kan det måske virke, som om man med en 
sådan forklaring forsøger at fratage Röntgen en 
del af æren som opdageren af røntgenstrålerne. 
Men det er ikke tilfældet, understreger Hans 
Buhl, som mener, at vi også i dag kan lære noget 
af Röntgen:

”Vi har en tendens til at gå ind på spor-
tens præmisser og udråbe én vinder. Men 

virkeligheden er langt mere kompleks og 
interessant end det.

Med vor tids krav om effektivitet og 
målforskning risikerer vi at overse 

tilsyneladende ubetydelige ting, 
som i virkeligheden rummer 

radikale opdagelser. Vi kan 
gå glip af meget, hvis vi kun 

ser det, vi leder efter. 
Röntgen havde evnen 

til se noget andet 
end det, han var 

på udkig efter. 
Og det er no-

get, vi kan 
lære af i 

dag”.

1859: 
Charles Darwin publicerer 
“The Origin of Species”

1865: 
James Clerk Maxwell 
udvikler sin elektromagne-
tisk teori

1869: 
Dmitrij Mendelejev organi-
serer grundstofferne i det 
periodiske system

1870’erne: 
Ludwig Boltzmann m.fl. 
udvikler den statistiske 
mekanik

1887: 
Heinrich Hertz demon-
strerer eksistensen af 
elektromagnetiske bølger. 

1896: 
Henri Becquerel opdager 
radioaktivitet

1897: 
J. J. Thomson opdager 
elektronen ved hjælp af 
katodestrålerør

1898: 
Marie og Pierre Curie opda-
ger radium og polonium

1900: 
Max Planck offentliggør sin 
strålingslov med Plancks 
konstant

1905: 
Albert Einstein publicerer 
den specielle relativitet-
steori

1912: 
Max von Laue m.fl. opdager, 
at røntgenstråler kan 
spredes med krystaller

1913: 
Niels Bohr offentliggør sin 
atommodel

1916: 
Albert Einstein publicerer 
sin almene relativitetsteori

1923: 
A.H. Compton opdager, at 
røntgenstråler også har 
partikelnatur

ANDRE  
VIDENSKABELIGE 
GENNEMBRUD I 
RÖNTGENS LEVETID 
(1845-1923)
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1. Hvad kaldes det fæno-
men, der kan forårsage 
udsendelsen af røntgen-
stråler, og som indtræffer, 
når elektroner ændrer 
hastighed?

A: Elektronstråling
B:  Bremsestråling
C:  Hastighedsstråling

2. I hvilken by mødte Anna 
Bertha og Wilhelm Rönt-
gen hinanden i 1866?

A:   München
B:   Würzburg
C:   Zürich

3. I hvilket år foreslog 
Max von Laue at anvende 
atomgitre i krystaller til at 
undersøge røntgenstråler, 
hvormed fundamentet for 
røntgenspektroskopi blev 
lagt?

A:   1899
B:   1912
C:   1927

4. Du skal fotografere en 
forfod. På grund af dårlig 
ryg kan patienten kun stå, 
og du kan ikke opnå din 
sædvanlige FID på 100 cm, 
og du er nødt til at øge den 
til 130 cm. Du ville oprin-
deligt have eksponeret med 
5 mAs. Hvilken mAs vil du 
nu bruge for at få samme in-
tensitet til detektorpladen?

A:  cirka 3 
B:  cirka 9 
C:  cirka 30

5. Hvilken af følgende 
opfindelser stod Wilhelm 
Conrad Röntgen bag?

A:  En elasticitetsmåler, 
der skulle bevise  
eksistensen af æteren

B:  En træholder til  
katoderør

C:  En rygemaskine til 
piberygning

6. Hvad bruger man til at 
reducere sekundær strå-
ling til detektorpladen?

A:  Raster
B:  Afstandskvadratloven
C:  Filtrering 

7. Et raster har følgende 
værdier: Lameltykkelse 
60 mikrometer; Afstand 
mellem lameller 300 mi-
krometer; Lamelhøjde 3.0 
mm. Hvor meget primær 
stråling vil det absorbere?

A:  cirka 2 % 
B:  cirka 6 % 
C:  cirka 17 %

8. Som 20-årig begår Wil-
helm Conrad Röntgen sin 
første videnskabelige publi-
kation i form af en lærebog. 
Hvad handlede den om? 

A:  Uorganisk kemi
B:  Teoretisk fysik
C:  Maskinteknik

9. Hvad hjælper olien i 
røntgenrøret ikke med til? 

A:   Smøring af lejer i 
anode tallerken

B:   Isolering mod strøm
C:   Beskyttelse mod  

implosion

10. Ved røntgendiagnosti-
ske undersøgelser (under 
150 kV) kan blyafskærm-
ning erstattes af en mur-
stensvæg (massive sten), 
men hvor tyk skal væggen 
cirka  være, før den svarer 
til 1 mm bly?

A:   1 cm
B:   10 cm
C:   25 cm

QUIZ: QUIZ: 
10 SKARPE OM
RÖNTGEN OG RØNTGEN

HVAD SAGDE ANNA BERTHA RÖNTGEN,  

DA HUN SÅ RØNTGENBILLEDET AF SIN  

HÅND DEN 22. DECEMBER 1895?
HVAD SAGDE ANNA BERTHA RÖNTGEN,  

DA HUN SÅ RØNTGENBILLEDET AF SIN  

HÅND DEN 22. DECEMBER 1895?

Find de rigtige 
svar i bunden af side 23. 
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BRUG DIT 
RØNTGENSYN 
TIL AT FINDE 
ORDENE
Ordene kan stå både lodret,  
vandret og skråt. De ni ord,  
du skal finde, er:

FYSIKER, LENNEP, NOBELPRIS, 
WÜRZBURG, RØNTGENSTRÅLER, 
KATODERØR, RÖNTGEN,  
RADIOGRAF, WILHELM.

HJÆLP RÖNTGEN HEN 
TIL RØNTGENSTRÅLERNE
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      Camilla Beer Arnsberg              Medicinsk Museion, trykt med tilladelse.

E n stregtegning af et par spæde, 
siamesiske tvillingepiger. En 
armprotese i træ ved siden af et 
kæbeled fra et menneske. En lille 
morter i messing, en venusfigur 
og stakkevis af gamle bøger. Ion 
Meyers kontor ligner næsten ét af 

udstillingsrummene på Medicinsk Museion, hvor 
han er samlingschef. 

”Ja, man får samlet noget til sig gennem 
årene,” siger Ion Meyer, som har stået for muse-
ets samlinger de sidste 25 år.

Fra hans kontor, hvor væggene af bevarings-
værdige årsager har den originale, lyserøde 

Da Röntgen publicerer sin opdagelse, står den 
medicinske verden klar med åbne arme. Også 
i Danmark. På Medicinsk Museion har man en 
samling i særklasse, som blandt andet viser den 
første tid med røntgen i Danmark. 

TEMA: 100 ÅR 
SIDEN RÖNTGEN

EN SA MLING I  SÆR K LASSE:

DE FØRSTE ÅR MED 
RØNTGEN I DANMARK

farve, kan man se resten af 1700-talsbygning-
erne, som oprindeligt udgjorde Kirurgisk 
Akademi. I mere end 100 år har bygningerne 
imidlertid huset først Medicinsk-Historisk Mu-
seum fra 1907 og siden Medicinsk Museion, som 
har til formål at bevare, udforske og udstille den 
medicinske kulturarv. 

Ion Meyer beskriver selv museets samling som 
én af verdens bedste – og det gør andre på områ-
det i øvrigt også, indskyder han. Men én del af den 
store samling skiller sig alligevel ud, fordi den er i 
den absolutte særklasse: røntgensamlingen. 

”Især vores ældre røntgensamling er me-
get speciel. Vi har blandt andet de helt tidlige 
opstillinger, hvor ionrøret bliver holdt med en 
træklemme. Og jeg er ikke i tvivl om, at vores 
store samling af ionrør er den bedste af sin art,” 
fortæller Ion Meyer.

Faktisk har museet indsamlet røntgen- og bil-
leddiagnostisk udstyr helt op til i dag, og derfor 
rummer samlingen også dele fra store scannere 
og andre nyere maskiner og teknologier. Alligevel 
er røntgenudstyret påfaldende fraværende, når 
man besøger museet. Så hvor er det? Svaret ven-
ter vi lidt med som en cliff-hanger, så vi først kan 
nå at dykke ned i, hvad samlingen kan fortælle os.
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Røntgen- 
opstilling,  

Det  
Kongelige 
Frederiks 
Hospital, 

cirka  
1905.

Røntgenrør fra 1896 
med dobbelt katode, 
monteret på en træfod. 
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Museets samling af det tidlige røntgenudstyr 
fortæller nemlig historien om den første tid 
med røntgen i Danmark – og resten af den vest-
lige verden for den sags skyld.  

”Vi ved, at der er interesse for røntgenstrålerne 
øjeblikkeligt. I Danmark er det især blandt fysi-
kere og mindst én læge: Johannes Mygge. Han 
var overlæge ved kommunehospitalet i Køben-
havn, og han etablerer allerede i foråret 1896 
forsøg med røntgenstråler i medicinsk kontekst,” 
fortæller Ion Meyer.

Den første diagnostiske røntgenoptagelse i 
Danmark bliver foretaget af et skinnebensbrud 
på Polyteknisk Læreanstalt den 12. februar 
1896 af fysikeren Martin Knudsen, har det nød-
vendige udstyr. 

Røntgenpioneren er imidlertid overlæge  
Johannes Mygge, som eksperimenterer med 
røntgenoptagelser i foråret og sommeren 1896. 
Det viser sig dog svært med det udstyr, Mygge 
har lånt fra Landbohøjskolen. Derfor ansøger 
han Københavns Kommune om en bevilling til  
at købe udstyr.

Bevillingen får han, og i sommeren 1896 bru-
ger Mygge 558,50 kr. i datidens penge på udstyr 
til det ifølge Ion Meyer første egentlige rønt-
genapparatur til medicinsk brug i Danmark. Det 
betyder, at han den 30. september 1896 kan lave 
de første diagnostiske optagelser i Danmark. 

”Vi ved, at han laver de første, danske billeder 
der, fordi vi har hans første protokol og diagnosti-
ske optagelser. Efterfølgende får han indrettet et 
lokale på 30 kvadratmeter, som skal betjene alle 
afdelingerne på det, der dengang var Danmarks 
førende hospital. Og det viser sig da også hurtigt, 
at det er alt for småt,” fortæller Ion Meyer. 

Efterspørgslen på røntgenundersøgelserne er 
nemlig stor – og det til trods for, at selv de første 
røntgenlæger som Mygge selv vedkender, at det 
kan være svært at tyde optagelserne. Teknologi 
og teknologisk forståelse er dermed betydnings-
fuldt også i den helt tidlige billeddiagnostik, hvor 
behovet for videreudvikling er tydeligt. Det er 
blandt andet, fortæller Ion Meyer, et problem 
i de første år, at de eksisterende røntgenrør er 
vanskelige at bruge og kræver eksponerings- 
tider på op til en hel time. 

Sideløbende med at man forsøger at forbedre 
opstillinger, breder anvendelsen af røntgen sig i 
Danmark til de store, centrale sygehuse i løbet af 
de sidste år af 1800-tallet og første år af 1900-tal-
let. Og i løbet af 1910’erne og 1920’erne kommer 
der, fortæller Ion Meyer, også anlæg på de fleste 
provinssygehuse. 

I første omgang anvendes røntgen hovedsage-
ligt til knoglefrakturer, tandlidelser og bihule- 
lidelser. Men også lokalisering af fremmedlege-
mer, som tidligere har været et stort problem, 
oplever pludselig kæmpe fremskridt, når man 
med røntgen præcist kan finde for eksempel 
kugler i sårede soldater. 

Man bruger hurtigt røntgen til anatomiske 
studier af hjertets bevægelser, udviklingen i 
lungehindebetændelse og fosterets position i liv-
moderen. Og man forsøger konstant at udnytte 
strålerne i endnu højere grad. Således anven-
der man i Danmark allerede i begyndelsen af 
1900-tallet opløsninger med jernpulver og me-
tallet vismuth som kontrastvæske.

Med røntgenstrålerne får man opfyldt det æld-
gamle ønske om at kunne kigge ind i kroppen. 
Men det forårsager samtidig problemer i forhold 
til det, man allerede mener at vide om menne-
skekroppen. Et eksempel, fortæller Ion Meyer, er 
historien om den ikke-sunkne mavesæk: 

”Man mente, at mavesækken kunne synke. 
Løsningen var, at en kirurg lavede et lille indgreb 
i bughulen og hæftede mavesækken fast. Når 
man tog et røntgenbillede af en stående patient, 
så kunne det se ud til, at mavesækken hang ned 
i bugen. Men når patienten så lå ned, så kirur-
gen kunne operere, lå mavesækken pludselig på 
tværs,” fortæller han. 

Mysteriet om den ikke-sunkne mavesæk ska-
ber megen diskussion omkring år 1910, fordi 
røntgenlægerne og kirurgerne pludselig oplever 
den menneskelige anatomi forskelligt. Og det 
sætter pludselig tvivl ved den tidligere så gængse 
procedure. 

Allerede i de første år ser man også strålernes 
potentiale udover det diagnostiske. Fordi man 
ser, hvordan de kan påvirke det organiske væv, 
begynder man nemlig også at anvende røntgen 
terapeutisk. 

”I Danmark begynder man allerede omkring 
1904 at lave de første egentligt terapeutiske be-
handlinger med røntgen – blandt andet behand-
ler man hudforandringer. Vi ved også, at man 
relativt hurtigt har kunnet behandlet kræftformer, 
der ellers havde været fatale,” fortæller Ion Meyer. 

Mange læger synes dog, tilføjer Ion Meyer, at 
røntgen er noget nymodens pjat, som man for 
hurtigt kaster sig over. Og det går også meget 
hurtigt, forklarer Ion Meyer:

”Det er en historie, der gentager sig selv i den 
medicinske verden. Hver gang, der kommer en 

Røntgenoptagelse af 
18-årig piges hånd. 
Diagnosen er tuber-
kulose, der kan ses 
ved vævsforandringer i 
håndroden. Optagelsen 
er fra 1905, og kvalite-
ten er blevet forbedret.

Fremspringende 
knoglesvulst i hæl-
benet. Optagelsen 
er fra 1909, her i 
forbedret kvalitet.

Røntgenbehandling af ulceration - dvs. et sår, der skyldes sygdom, men er vanske-
ligt at behandle. 
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ny teknologi, er der nogen, der er ivrige efter at 
bruge det til alt. Motiveret af gamle problemer 
anvender man nye teknologier meget hurtigt. 
Og inden man kender særligt meget til dem.” 

I den første tid efter røntgenstrålernes opda-
gelse er man nemlig ikke klar over deres skade-
lige virkning. Mygge selv anbefaler for eksem-
pel, at man ved indstilling af apparaturet kigger 
på sin egen håndrod gennem eksponerings-
skærmen, så man med røntgenrøret konstant 
tændt kan indstille eksponeringseffekten. 

Da røntgen tages i anvendelse i 1896 og de 
efterfølgende år, er det altså med opstillinger, 
hvor røntgenrøret hænger frit uden afskærm-
ning. Og i løbet af nogle år kommer de første 
publikationer fra læger, der advarer om, at rønt-
gen kan være farligt. 

”Man observerer, at læger i første omgang 
får ulcerationer, som ikke vil hele – typisk på 
hænder og fingre. Efterfølgende falder først de-
res fingre af og så deres hænder, inden armene 
falder af, og de dør,” siger Ion Meyer.  

Da eksemplerne på strålernes skadelige ef-
fekter i stigende grad kommer frem, laver man i 
første omgang afskærmninger i form af trækas-
ser med blysider, der placeres omkring røret. 
Og lidt efter begynder man at anvende blyfor-
klæder og andre former for afdækning. 

Hele denne historie fortælles også gennem 
den omfattende røntgensamling, Medicinsk Mu-
seion er i besiddelse af. Opstillinger. Handsker, 
forklæder og hjelme. Og omfattende mængder 
af optagelser på både film og glas. 

Samlingen var tidligere i Bredgade i Køben-
havn, hvor museet har hjemme. Men hvor er 
denne samling i verdensklasse så i dag? 

”Samlingen er blandt andet på et fjernlager i 
Høje Taastrup,” siger Ion Meyer. ”Og det er der 
flere grunde til. Blandt andet kan vi på fjernla-
ger sikre bedre bevaringsforhold. Og da tekno-
logien udvikler sig fra 1920’erne til 1940’erne, 
producerer man det i bedre og mere stabile 
materiale – ofte i Tyskland. Det er store syste-
mer i støbejern, der er tunge og svære at flytte. 
Til gengæld er det af samme årsag stadig i rigtig 
god stand,” fortæller Ion Meyer. 

Men hvorfor er samlingen på fjernlager og ikke 
på udstilling? 

”I dag er det sådan, at vi nok ikke ville lave en 
egentlig røntgenudstilling. Men røntgen indgår i 
så mange diagnostiske og terapeutiske behand-
lingsformer, så det vil indgå i udstillinger, når 
det er relevant. Og så henter vi det frem fra 
arkivet. Sådan er det med mange af vores sam-
linger,” forklarer Ion Meyer. 

Mygges originale protokol, verdens bedste 
samling af ionrør og alle de andre ting fra rønt-
gensamlingen har altså ifølge Ion Meyer histo-
risk betydning, selvom det tilbringer det meste af 
tiden på et fjernlager i en forstad til København: 

”Røntgenteknologi går i en lige linje fra Rönt-
gen og frem til i dag. Det er en del af den sund-
hedsvidenskabelige historie, fordi det har været 
en del af den udvikling, der peger direkte hen til 
vores nutid. Det har haft og har enorm betyd-
ning for vores forståelse af anatomi, behandling 
og sygdomme. Og derfor er det vigtigt at bevare. 
Også, fordi vi bruger historiske materialer til at 
fokuserer på nutidige problemstillinger. Til at 
forklare, hvorfor vi er, hvor vi er i dag”.

TEMA: 100 ÅR 
SIDEN RÖNTGEN

M YGGES FØRSTE INDKØB AF  

RØNTGENAPPAR ATUR, 1896

1 Ruhmkorfersrulle, 28 cm gnistlængde           kr  450,00

1 røntgenrør                                             kr  26,00

Ledninger                                                kr  4,00

1 stativ til anbringelse af røret                       kr  40,50

1 prima skærm (15x25 cm)                          kr  38,00

  
kr  558,50
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Diagnostikrummet på røntgenafdelingen Aarhus Kommunehospital, som det så 
ud indtil 1935.

Gennemlysningsstativ, 
Rigshospitalet 1918. 
En sådan opstilling blev 
blandt andet benyttet for 
at afgøre, om patienten 
havde nedsunken mave-
sæk – en opfattet lidelse 
i tiden. 

Dentalt røntgenappa-
rat. Oliekølet apparat 
fra ”Victor”, 1922. Ap-
paratet blev anskaffet af 
tandlæge Erik W. Blad 
og fungerede frem til 
1979.
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TEMA: 100 ÅR 
SIDEN RÖNTGEN

RADIOGRAFERNE SVARER: 

Hvorfor skal vi huske 
Röntgen? Og hvad kan 
vi lære af ham i dag?

”Röntgen inspirerer  
til brug af AI”
JANUS UHD NYBING
ledende forskningsradiograf, Bispebjerg 
og  Frederiksberg Hosiptaler, medstifter af  
 Radiologisk AI Testcenter RAIT

”Wilhelm Röntgens opdagelse af røntgenstråler 
i 1895 tjener i dag som inspiration for brugen af 
AI i radiologi. Hans opdagelse åbnede døren for 
udviklingen af nye teknologier, herunder DX, 
CT og MR, som i dag anvendes i kombination 
med AI for at forbedre diagnostisk nøjagtighed 
og effektivitet. 

AI bruges til at analysere medicinske bille-
der og identificere mønstre og anomalier, som 
ligeledes ikke er øjeblikkeligt synlige for det 
menneskelige øje. Röntgens pionerarbejde i 
feltet med røntgenbilleddannelse lagde dermed 
grunden for brugen af AI i radiologi.

Potentialet vises her, da teksten alene er 
skrevet af AI”.

Teksten er genereret af Janus Uhd Nybing  
ved hjælp af ChatGPT

”Röntgen bør være inspirationskilde  
til nye opdagelser”
LONE KNUDSEN
Klinisk Applikationsspecialist (Radiograf og Beskrivende Radiograf), 
 Radiobotics APS

”Röntgens opdagelser og grundlæggende arbejde har åbnet mu-
lighed for en hurtig og billig måde at kigge ind i kroppen på - på 
en ikke-invasiv måde, lige fra fraktur og ledpatologi til kræftud-
redning. 

Opfindelsen har gennemgået en revolutionerende udvikling, 
og jeg er beæret over, som radiograf og beskrivende radiograf, at 
være en del af denne arv. Og til at medvirke til at videreudvikle og 
skubbe grænserne for, hvad der er muligt med denne teknologi - 
nemlig at kombinere røntgenbilleder med kunstig intelligens.

Röntgen bør huskes for sin nysgerrighed, tålmodighed og 
udholdenhed, og at han stod ved sin viden og opdagelse, trods 
skepsis og at opdagelsen ikke var perfekt. Det kan inspirere os til 
at søge nye videnskabelige opdagelser, og at være nysgerrige og 
tålmodige i forhold til integreringen”.
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      Af Camilla Beer Arnsberg   
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”Vi skal være nysgerrige  ligesom Röntgen”
JOAKIM A. OLDENSKOV
Lektor på radiografuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

”Röntgens opdagelse kom ud af en tilfældig observation, men også ud 
af en nysgerrighed for at undersøge fænomener omkring ham. Så jeg 
tror, vi kan lære at være nysgerrige på nye idéer, ny viden og ny tekno-
logi. Vor tids ’røntgenstråler’ kan meget vel være den kunstige intelli-
gens, og den skal vi også være nysgerrige på. Den kan, som røntgen-
stråler er, være farlig i de ukyndiges hænder, men den kan også åbne 
op for ny viden, forskning og udvikling, og nye måder at diagnosticere 
og behandle på. Röntgen var jo den første nobelprismodtager i fysik! 
Det giver faget pondus at kunne ’læne’ sig op ad sådan en gigant. Han 
gav os et værktøj, som først revolutionerede diagnostikken, og der-
næst også har været direkte livreddende i stråleterapeutiske behand-
linger. Så I min bog er han en legende og en superstjerne”. 

”Der er faglig stolthed i, at vi 
bygger på Röntgens opdagelse”
STINE LOUISE JENSEN
Chefradiograf, Sjællands Universitetshospital, 
Billeddiagnostisk afdeling, Køge

”Röntgen er fundamentet for radiografers eksi-
stens. Jeg synes, at der er en masse faglig stolt-
hed i, at vores fag bygger på hans opdagelse, og 
at vi stadig nytænker det – som en arv, vi fører 
videre. Det giver noget godt til vores fag, at vi 
har den forhistorie, og derfor er det også vigtigt 
at blive ved med at huske den. Röntgen som 
faglig ophavsmand deler vi selvfølgelig med ra-
diologerne. Det er en dynamisk relation, hvor 
vi hovedsageligt er det udførende led i røntgen 
– som Röntgen jo også selv var. Tilsammen er 
vi et bærende element i sundhedsvæsnet”.

”Röntgen vil også være fast 
pensum om 100 år”
LARS JENSEN
Regionsformand, Radiograf Rådet, Region Syd-
danmark

”Jeg synes, at Röntgen er en grundsten, som 
alt andet i vores fag har udviklet sig fra. I dag 
taler vi om nye, komplekse teknologier og kun-
stig intelligens, men det hele startede jo med 
 Röntgens opdagelse. På den måde er han et fæl-
les udgangspunkt for os radiografer. Ligesom vi 
deler ham med radiologerne – vi udspringer af 
samme opdagelse, og i dag er vores fagligheder 
gensidigt afhængige. Om yderligere 100 år tror 
jeg, at Röntgen stadig vil være fast pensum på 
dag ét på radiografuddannelsen”. 

”Vi kan lære, at vi ikke skal være   
verdensmestre med det samme”
KRISTINE ELVIRA ULBJERG LUND
Studerende syvende semester, R-retning, UCN

”Röntgens rejse frem til hans opdagelse af røntgenstrålerne er 
 stadig meget relevant i dag – især for os studerende. Han blev smidt 
ud af gymnasiet, fik dårlige karakterer i fysik, og han var 50 år, før 
han gjorde opdagelsen. Trods de forhindringer lod han sig ikke 
stoppe, og hans nysgerrighed drev ham hele vejen. Han er et eksem-
pel på, at succes ikke nødvendigvis er instant, og at modgang ikke 
betyder, at man ikke vil lykkes en dag. Jeg er tutor, og jeg bruger også 
historien til at fortælle de nye studerende, at der ikke er nogen, der 
forventer, at man er verdensmester med det samme. Hvis man er 
vedholdende og nysgerrig, skraber man som minimum en masse 
nyttig viden til sig – og hvis man er heldig, kan man give det videre til 
andre. Ligesom Röntgen”.
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”Jeg vil arbejde for, at 
medlemmerne får del i 
fællesskabet”
Kommunikationsområdet i Radiograf Rådet får to ekstra hænder, når der i de kommende år 
skal løses nogle store opgaver. Søren Hanager glæder sig til at lære radiografernes verden 
at kende og til at arbejde for at styrke fællesskabet.

      Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent

or fire år siden fik Søren 
Hanager en basguitar i 
fødselsdagsgave. Han 
havde ingen forudsætnin-
ger for at spille på den, 
men han glædede sig helt 
vildt til at komme i gang. 

”Jeg får enormt meget 
glæde ud af at kaste mig over noget nyt,” fortæl-
ler han. 

I år har Søren Hanager igen kastet sig over 
noget nyt. Den 58-årige marketing- og kommu-
nikationsmand har nemlig takket ja til en 
midlertidig stilling som kommunikati-
onskonsulent i Radiograf Rådet, som 
han tiltrådte den 2. januar 2023. 

Modsat udfordringen med bas-
guitaren har Søren Hanager dog 
anderledes gode forudsætninger 
for at spille professionelt på alle 
strenge i Radiograf Rådet. 

Som cand.merc. i kommu-
nikation og marketing 
og en fortid i både 
bureauer 
og større 
fagfor-
eninger 
har Søren 
Hanager nemlig om-
fattende erfaring med de kom-
mercielle og medlems-
rettede aspekter af 
kommunikation. 

Søren 
Hanagers 
primære 
arbejds-

områder i 
Radiograf 

Rådet

Kommunikation i 
forbindelse med 

OK-24

Fastholdelse og 
rekruttering

Kampagner

Anden ad hoc  
kommunikation

F
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 Trådløs

 Virtuelt raster

 Let at positionere

 Intelligent støjreduktion

 Let at rengøre, vandtæt

  Indbygget målekammer giver større 
kontrol over dosis til patienten

 Bredski f te Al lé 11, 8210 Århus V

 Produkt ionsvej  3,  2600 Glostrup

Tel :  7013 3020, www.santax.com

C X D I - E L I T E
N Y  D E T E K T O R S E R I E 

”Jeg glæder mig til at bruge min erfaring i arbejdet 
for radiograferne. Jeg synes, der er noget fascine-
rende ved mennesker, der arbejder i sundheds-
væsnet, og som arbejder med udvikling og tekno-
logi på den ene side og nærvær og mennesker på 
den anden side,” fortæller Søren Hanager. 

Det er ingen tilfældighed, at Radiograf Rådets 
hovedbestyrelse har bevilget den halvandet år 
lange ansættelse netop nu. Som det nok ikke er 
gået nogen forbi, står Radiograf Rådet overfor 
et omfattende arbejde med OK-24, og netop den 
kommunikative side af hele den proces er noget 
af det, Søren Hanager skal understøtte. 

”Man har jo hørt det før, men bagtæppet for for-
handlingerne er både uro i verden og inflation, 
som gør det hele vanskeligere. I den situation 
er det endnu vigtigere, at vi som fællesskab er 
tætte på hinanden og kan have den gode dialog 
– mellem både medlemmer, TR, politikere og 
sekretariat. Dét og gennemsigtighed i alle skridt 
i processen håber jeg, at jeg kan bidrage med,” 
siger Søren Hanager. 

Èt af hans vigtigste værktøjer i det arbejde, for-
tæller han, er nysgerrighed. Derfor glæder han 
sig også til, at han skal i praktik som radiograf 
på forskellige afdelinger: 

”Jeg vil gerne have reelle indsigter i medlem-
mernes verden, lære radiograferne at kende og 
have åbne ører i forhold til, hvad der optager 
dem. Og så glæder jeg mig til at se nærmere på 
alle modaliteterne,” fortæller han. 

At OK-24 kommer til at fylde, er der ikke tvivl 
om. Men alligevel er det, indskyder Søren 
Hanager, vigtigt at se det som en del af en større 
sammenhæng: 
”En fagforening handler om andet og mere end 
overenskomster. Det er et fagligt fællesskab, 
som ikke skal glemmes under en proces som 
OK-24. Så helt generelt vil jeg også arbejde for, 
at medlemmerne i endnu højere grad kan få 
del i det fællesskab og mærke værdien af det,” 
fortæller Søren Hanager. 

Søren Hanager bor i en nedlagt smedje mellem 
skov og hav i Hellebæk i Nordsjælland. Hjem-
met deler han med konen Lotte og hunden Bog-
ger, som må lægge ører til, når Søren Hanager 
giver den som nyslået basguitarist. 

”Dem på min egen alder, der spiller, er for 
dygtige til, at jeg kan være med. Så jeg jammer 
med Bob Marley og Mac Miller over YouTube i 
stedet,” griner han. 
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S DENS
TU

D
IE

Dette nummer af Radiografen har fokus på 
Wilhelm Conrad Röntgen og fejrer ham og 
hans opdagelse af røntgenstrålen - en op-
dagelse, som ligger til grunde for vores fags 
opståen. 

Røntgenstråler er til stadighed, hvad største-
delen af den moderne diagnostiske billeddan-
nelse bygger på, selvom vi en dag kunne være 
så heldige, at der blev opfundet en fantastisk 
måde, hvorpå vi kunne afbillede kroppen 
uden risiko for biologiske skader og med helt 
samme virkning og præcision som røntgen-

stråler, kan vi ikke benægte, at Röntgen var 
den første person i verdenshistorien til at 
kigge ind i menneskekroppen uden brug af 
hverken kniv eller skalpel. 

Og dette ligger til grund for hele vores fags idé 
og filosofi om at afbillede patologi og anatomi 
med mindst mulig konsekvens og omkostning 
for patienter og borgere. Derfor har Röntgen 
og hans opdagelse stadig stor relevans og 
vil til al tid fremover være der, hvor rejsen for 
billeddiagnostik begyndte. 

R E J S E N  B E G Y N D T E  M E D 
R Ö N T G E N  O G  R Ø N T G E N
      Josephine Vadgaard, formand for RSD               Radiograf Rådet og MidJourney

STORT 
TILLYKKE 

ANNEMARIE!
Vores kære næstfor-
mand i RSD er netop 

blevet færdiguddannet 
stråle-radiograf. Hun 

har været med i RSD lige 
siden 1. semester og har 

blandt andet stået for 
at udarbejde mange af 
de konkurrencer, man 

har kunnet deltage i på 
Facebook. Annemarie 

har været et uundværligt 
medlem af bestyrel-

sen, og vi kommer til at 
savne hende i fremtiden. 
Fremover kan hun findes 
i stråleklinikken på kræf-

tafdelingen på Aarhus 
Universitetshospital. God 

vind fremover!

Quiz-svar 1:B. 2:C. 3:B. 4:B. 5:C. 6:A. 7:C. 8:A. 9:A. 10:B. 
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Dato Tema Sted Arrangør Information 
og tilmelding Pris

1-5/3 2023 ECR Wien ESR/EFRS www.esr.org se link

15/3 2023 Radiografisk Pædiatri København Radiograf Kurser www.radiograf.dk kr. 1.600 (ikke medlem kr. 2.400) 
inkl. netværksmiddag

16-17/3 2023 Protonterapi Oslo Norsk Radiografforbund/
Radiograf Rådet kurs.radiograf.no/fagkurs kr. 3.360

20/3 2023 Uddannelsestopmøde 2 Odense Radiograf Rådet www.radiograf.dk gratis

22-23/3 2023 Reporting  
Radiographers Frederiksberg Radiograf Kurser/InHealth 

London www.radiograf.dk kr. 2.650 (ikke medlem kr. 3.975)

12-13/4 og 2-3/5 2023 Interventionskursus Modul 1 Frederiksberg 
Modul 2 Århus

Radiograf Kurser i samarbejde 
med Region Midtjylland www.radiograf.dk UDSAT 

- ny dato kommer

26/4 2023 Digital radiografi Nyborg Radiograf Kurser www.radiograf.dk kr. 1.650 (ikke medlemmer  
kr. 2.550)

8-12/5 2023 MR kursus 1 Frederiksberg MR-centret,  
Herlev Hospital

www.kursusportalen. 
plan2learn.dk kr. 5.950

12-16/5 2023 ESTRO Wien ESTRO www.estro.org se link

24-26/5 2023
Nordic Congress  
of Radiology and 

Radiography
Helsinki NCR ncr2023.fi se link

25-27/5 2023 EUROSON Riga EFSUMB euroson.com se link

9-13/9 2023 EANM Wien EANM www.eanm.org se link

12-15/9 2023 Röntgenveckan Uppsala Röntgenveckan https://mkon.nu/ 
rontgenveckan2023 se link

20-21/9 2023
National ERFA-møde for 
kliniske uddannelsesans-

varlige radiografer
Nordjylland UCN tilknyttede  

uddannelsesansvarlige
Pia Grennerud Alexandersen 

pia.j@rn.dk støttes af Radiograf Rådet

28-29/9 2023 Skandinavisk  
nuklearmedicinkursus København

Radiograf Kurser i  
samarbejde med Norsk 

Radiografforbund
www.radiograf.dk se link

KURSER OG KONFERENCER

RADIOGRAFISK PÆDIATRI
15. MARTS 2023 

Sidste tilmeldingsfrist: 25. februar 2023
Mary Elisabeths Testhus Rigshospitalet
 
Omhandler blandt andet: 
• Dosis og billedkvalitet
• Thorax
• Battered Child
• Det akutte barn
• Samarbejde med patienter og forældre
 
Pris fra kr. 1.600

DIGITAL RADIOGRAFI
26. APRIL 2023 

Senest tilmeldingsfrist: 22. marts
Sinatur Hotel, Nyborg
 
Omhandler blandt andet: 
• Optimering af DR
• Software: muligheder og lovgivning
• Diagnoseafhængig kvalitet
• Værdiskabelse med AI

 
Pris fra kr. 1.850
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