
med saltvand. Et sort bånd fi kseret na-
salt og temporalt på cylinderen anven-
des til at binde omkring hovedet.

Den anden næsten identiske vand-
brille (RIN 100638) er ”konstrue-
ret og benyttet af professor Bjerrum”. 
Prøvefatningen mangler, men der er 
rest af hængslet til dette instrument 
(fi g. 1,2). 

Den tredje vandbrille (RIN 100636) 
har planglas, der er dårlig tilpasning 
til orbita og der mangler tilløbs - rør. 
Den har angiveligt tilhørt øjenlæge Ot-
to Gertz (1884-1934), der var ”Associe” 
ved Havnegadeklinikken fra 1915, og 
derefter dens indehaver fra 1920.

Desværre fi ndes der ikke stempler 
eller andre tegn på de tre vandbriller, 
som kunne angive fabrikanten, der for-
mentlig var en københavnsk instru-
mentmager.

Ved selvforsøg har jeg fyldt vand-
brillen og bøjet hovedet ned over den, 
presset vandbrillen mod det ene øje. 
Jeg har derefter kunnet rette hovedet op 
og direkte se ud gennem vandbrillen 
hen mod bogstavtavlen, endog uden at 
fi ksere snorene omkring hovedet. Jeg 
kan blinke kraftigt, selvom snorene ik-
ke er fastgjort. Dette gælder for de to 
først beskrevne vandbriller, hvor til-
pasningen til orbita er lige så vellyk-
ket, som i de bedste øjenbadeglas, hvor 
man heller ikke spilder væske ned ad 
kinderne ved gentagne skylninger (4). 
Den tredje vandbrille er utæt i dag, 
hvor læderet er indtørret. 

Diskussion
Det må have været en stor oplevelse for 
keratokonus- patienten at se synet for-
bedret drastisk med Bjerrum’s vand-
brille. Det er forståeligt, at Bjerrum har 
villet delagtiggøre sine øjenlæge- kolle-
ger i denne terapeutiske mulighed ved 
mødet i selskabet. 

Bjerrum har dog ikke første- priori-
tet på vandbrillen, men han lod frem-

Bjerrum’s vandbriller

Af Mogens Norn
Medicinsk Museion, København

Hvem opfandt vandbrillen?

Vandbriller kan sammenlignes med de 
i dag så aktuelle dykkerbriller. Vand-
brillen og patienten er omgivet af luft, 
mens rummet mellem brille og øje er 
fyldt med saltvand. Dykkerbrille og 
dykkeren er derimod nedsænket i salt-
vand, mens rummet mellem linse og 
øje er luftfase.

En vandbrille blev demonstreret for 
første gang af Jannik Bjerrum (1851-
1920) i det oftalmologiske selskab i Kø-
benhavn, nemlig ved dets tiende møde 
den 12. februar 1902 (1). Bjerrum de-
monstrerede en 39 årig mand med ke-
ratoconus med synsstyrke 2/60 –2,o sf. 
dxt og 2/18 -4,0 sf. sin. Patienten op-
nåede med vandbrille at bedre synet til 
5/18 dxt., og 5/9 sin. Han brugte vand-
brillen en halv time ad gangen, i tea-
ter, til koncert, foredrag og på maleri-
udstillinger. Han kunne dog ikke bru-
ge brillen til læsning. Han applicerede 
selv vandbrillen med lethed. Bjerrum 
anbefaler at fylde vandbrillen med na-
trium klorid o,8%.- Det var ganske al-
mindeligt dengang at demonstrere pa-
tienter i et videnskabeligt selskab. I dag 
bruger vi dias eller power pen.

 Bjerrum oplyser (1), at vandbrillen 
er fremstillet ”som Lohnsteins hydro-
diaskop” og at K.M. Lohnstein kun-
ne udføre nærarbejde 1-2 timer fl ere 
gange daglig med vandbrillen. Bjer-
rum fraråder kontaktlinse ved kera-
toconus. Lohnstein var faktisk den al-
lerførste, som fremstillede en vand-
brille (1896-97), Siegrist i 1897 (publ. 
1918) med en gummirand om metal-

fordybning og elastisk bånd omkring 
hovedet (2).

Bjerrum var på dette tidspunkt for-
mand for de danske øjenlægers sel-
skab (1900-1903), professor i oftal-
mologi ved Københavns Universitet 
(1896-1910) og samtidig direktør for 
”Havnegadeklinikken”, hvor de vor-
dende øjenlæger blev undervist. Vand-
brille- keratokonus- patienten har sik-
kert været indlagt på Havnegadeklinik-
ken. Denne øjen- klinik blev grundlagt 
af Edmund Hansen Grut (1831-1907) 
i 1863 med et mindre behandlings-
afsnit. Bjerrum gav mange væsentli-
ge klinisk-videnskabelige bidrag som 
patient-demonstrationer eller diskus-
sionsindlæg ved næsten alle møder i 
selskabet.(appendiks). Bjerrum kom-
menterer således som fagets eneste pro-
fessor de forskellige foredragsholdere 
og vedbliver hermed i sit otium. Bjer-
rum’s sidste indlæg er godt 6 måneder 
før hans død (3).

I Medicinsk Museion, København 
(tidligere benævnt Medicinsk Historisk 
Museum) fi ndes tre gamle vandbril-
ler. Den ene (RIN 100637) har på den 
gamle mærkeseddel (4211) indskrif-
ten:” Professor Bjerrum’s vandbrille 
benyttet til patient, der havde saa ure-
gelmæssig hornhinde, at de ikke kun-
ne bruge almindelige briller”.

Vandbrillen anvendes kun til ét øje. 
Den har en plankonveks linse af glas, 
der forstørrer, brændvidde 2 cm. Lin-
sen er monteret i en modifi ceret mes-
singcylinder, således at cylinderen er 
dybest svarende til den temporale del 
(26 mm mod kun 17 mm nasalt). Cy-
linderen ender i en læderkrave, der 
giver vandtæt lukning af orbita- hud- 
omgivelserne. På cylinderens tempo-
rale del fi ndes et hængsel og fatning 
til prøveglas, så den rette korrigerende 
linse kan skydes ind foran vandlinsen 
til optimalt syn (fi g.1). Foroven på cy-
linderen fi ndes et lille rør til fyldning 
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stille modifi kationer. Bjerrum refererer 
suffi cient til Lohnstein (2). men ideen 
om en vandbrille kan måske føres helt 
tilbage til Thomas Young (1773-1820), 
der i året 1800 konstruerede et apparat, 
bestående af en bikonveks linse fra et 
gammelt botanisk mikroskop, fastgjort 
med voks til et 5 mm højt rør med dia-
meter 22 mm, der blev fyldt med koldt 
vand. Young sænkede sit øje ned i det 
¾ fyldte rør og så lodret ned gennem 
linsen, skarpest med en linse med 14 
cm focal- afstand. Young fandt her-
med corneas brydningskraft. Young’s 
apparat sluttede ikke til øjenomgivel-
serne og kunne derfor ikke anvendes 
som vandbrille. Bjerrums’s samtidige 
øjenkollega Marius Tscherning (1854-
1939) oversatte Young’s engelske ar-
bejde til fransk, fordi engelsk på den 
tid ikke var internationalt videnskabe-
ligt sprog (5). Bjerrum har muligvis set 
Tscherning’s værk fra 1894. 

Bjerrum anbefalede ikke kontakt-
linser, hvilket er forståeligt, fordi kon-
taktlinser på dette tidspunkt var frem-
stillet af glas, altså ikke oxygenperme-
able og dermed farlige for hornhindens 
stofskifte. Det var først i 1950’erne, 
at øjenlægen Gutav Østerberg (1899-
1974) indførte brugelige franske sc-
leral - plastic- kontaktlinser i Danmark 
(hans klinik lå i Østergade i Køben-
havn). En laserbehandling (LASIK el-
ler LASEK keratomileusis) ved kerato-
conus er først mulig i dag og man kun-
ne ikke transplantere på Bjerrrum’s tid. 
Vandbrillen var derfor en aktuel mu-
lighed i 1902.

 Vandbrille- patienten i teateret har 
siddet blandt et festklædt publikum, 
som bar pincenez’er, smukke dyre bril-
ler og som brugte perlemorsbelagte tea-
terkikkerter, men stang- lorgnetten var 
nok gået af mode på denne tid (6).Den 
vandbrillebærende patient har nok set 
ejendommelig ud blandt publikum i 
teateret. Noget lignende den svagsy-
nede patient, der i dag bærer rød gule 
briller med øget kontrast eller brillebå-
ren stærk optik med god afstandsfor-
størrelse (CDCX) ; så patienten kan se, 
hvad der foregår på teaterscenen.

Appendix
Bjerrum’s bidrag ved Oftalmologisk 
Selskab i København 1900-1902:

Ved første møde demonstrerer Bjer-
rum tre patienter, opereret for excessiv 
myopi (discission, cataract extraction), 

ved andet møde diskuteres kæmpe-
magnet- extraction, ved tredje adeno-
carcinom, ved fjerde pemfi gus. Ved sel-
skabets femte møde demonstrer Bjer-
rum selv en 13 årig pige med bevægelig 
øjelinse, som extraheres. Ved sjette mø-
de diskuterer Bjerrum corneoscleralt 
sår, behandlet af A.E. Stadfeldt (1866-
1924) kun med conjunctival- sutur, 
hvilket Bjerrum fi nder uheldigt. Ved 
syvende møde demonstrerer Bjerrum 
et tilfælde af siderosis bulbi som har 
varet ½ år og Bjerrum diskuterer iri-
dectomi- teknik med Edmund Hansen 
Grut, hvor Bjerrum foretrækker lanse 
frem for Graefe- kniv. Ved ottende mø-
de gælder det recidiverende corpus-
blødning, ved niende møde synsbrøk 
og forbigående astigmatisme (7).

Referencer: www.oftalmolog.com
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Fotodynamisk terapi (PDT) mod al-
dersbetinget makuladegeneration 
(AMD) består af injektion og senere la-
seraktivering af et lysaktiverbart stof, 
Visudyne. Visudyne fremstilles af fir-
maet Novartis, der internationalt har 
gennemført en  aggressiv reklame–
kampagne for dets brug. Behandlin-
gen  er indført i Danmark på baggrund 
af en  dansk MTV-rapport (1).  For ny-
ligt (2) udtryktes forundring over den-
ne MTV-rapports spinkle videnskabeli-
ge forankring i  et enkelt randomiseret 
klinisk arbejde,  planlagt, udført og be-
talt af  producenten. Dette er uheldigt, 
da eksistensen af upublicerede under-
søgelser med negativt behandlingsre-
sultat ikke kan afvises. Der findes til-
syneladende ikke andre randomiserede 
undersøgelser, men til  gengæld  er der  
publiceret talrige observationsstudier,  
der i mangel af kontrolgruppe har be-
grænset videnskabelig værdi (3,4).  

Fotodynamisk terapi 
af Aldersbetinget Makuladegeneration 

I det følgende beregnes omkostnin-
gerne ved en regelret,  uafhængig  un-
dersøgelse af behandlingseffekten af 
PDT. Der tages udgangspunkt i de i 
MTV-rapporten (1) på side 31 angivne 
økonomiske nøgletal:

Et randomiseret arbejde kræver (1)  
400 behandlede og 200 placebo-øjne. 
Alle 600 øjne ses til kontrol hver tred-
je måned, altså 5.400 kontroller over 
to år. På behandlingsgruppen foretages 
5,5 behandlinger  over en to-årig peri-
ode, altså 2.200 behandlinger. Se nøj-
agtig udregning i faktaboksen. 

Udgiften til et regelret klinisk ran-
domiseret studie, der én gang for al-
le kunne fastslå behandslingseffekt og 
måske indkredse indikationen yderli-
gere, svarer altså nogenlunde til de år-
lige danske udgifter ved behandlingen. 
Pengene  rækker  dog ikke i virkelighe-
dens verden, idet prisen  for én porti-
on Visudyne siden er steget fra  9.945  
til nu 13.396 kr., altså   en stigning  på 
35% over tre år……. 
                                         
Diskussion.
Det offentlige har i stigende grad meldt 
sig ud af klinisk forskning. I dets fra-
vær optræder nu private firmaer, der 
promoverer egen produkter gennem 
en uigennemskuelig blanding af rekla-
me, markedsføring og videnskabelige 
undersøgelser.    

Der er behov for uafhængige insti-
tutioner til afprøvning af nye lægemid-
ler. En ny randomiseret undersøgelse  
af PDT  ville, uanset resultat,  opnå in-
ternational opmærksomhed og betyd-
ning og bibringe forfatterne en strålen-
de plads, badet i verden  lys.. Så pen-
gene kunne vel skaffes…...  

Kunne det være en idé for de nor-
diske videnskabelige selskaber at or-
ganisere et sådant prestigebetonet 
projekt?  

Udgifter til randomiseret studie

5.400 kontroller à 1155 kr 
(885 kr. til personale + 270 kr. til afskrivning)  = 6.237.000 kr

2.200 behandlinger til en behandlingspris for  
Visudyne à 9.945 kr.  = 21.879.000 kr.

I alt  28.116.000 kr

De faktiske årlige udgifter til PDT i Danmark  

Der foretages i år ca. 2.000 PDT-behandlinger 
(Oplysninger fra Novartis Danmark). 
 
Medicinudgiften er 2.000x9.945 kr.  =  19.890.000 kr. 

Personaleudgiften til de tilhørende
3.000 kontroller er 3.000x1.155 kr. = 3.465.000 kr.  

Personaleudgiften til undersøgelse af patienter, 
hvor indikation ikke befindes, hvilket anslås til 
1.000 patienter á 1.155 kr  =  1.155.000 kr.  

I alt  24.510.000 kr.

Af Kristian Næser

Hvad koster en uafhængig 

videnskabelig udredning af  

behandlingseffekten?



Referencer:: www.oftalmolog.com
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I det forrige nummer af Oftalmolog 
angriber Kristian Næser det saglige 
grundlag for indførelse af fotodyna-
misk behandling (PDT) af subretinal 
karnydannelse med lægemidlet Vis-
udyne (verteporfin) i Danmark (1). Vi 
har følgende kommentarer: 

1)  Det er forkert, når Kristian Næser 
skriver, at den europæiske læge-
middelgodkendelse – og den dan-
ske MTV-rapport – kun er base-
ret på et enkelt klinisk studie. Der 
blev udført to identisk designede 
studier, som hver for sig nåede det 
stipulerede slutmål med hensyn til 
effekt og signifi kans. De to studier 
er rapporteret sammen i peer-re-
view litteraturen, men data for de 
enkelte studier kan ses hos Food- 
and Drug Administration (FDA, 
lægemiddelstyrelsen i USA) på si-
de 20 i dokumentet

 http: //www.fda.gov/cder/foi/
nda/2000/21-119_VISUDYNE_
medr.pdf 

 Begge studier faldt statistisk signi-
fi kant ud til fordel for en gunstig 
terapeutisk effekt af verteporfi n-
PDT. På FDA-hjemmesiden 

 http: //www.fda.gov/cder/foi/
nda/2000/21-119_Visudyne.htm 

 er også offentliggjort oplysninger 
omfattende studier, navnlig  tok-

Fotodynamisk behandling af 
aldersrelateret maculadegeneration - Replik

Michael Larsen    og     Per Haamann

Øjenafdelingen, 
Amtssygehuset i Herlev

sikologi, som ikke kan fi ndes i de 
indekserede videnskabelige tids-
skrifter. 

2)  Det er forkert, når Næser hævder, 
at prisen for en dosis Visudyne er 
steget, siden lægemidlet blev ind-
registreret. Den pris, som afreg-
nes i forhold til sygehusapoteker-
ne, er faldet med 5%, siden Vis-
udyne blev indført. Prisen på kr. 
13.234,55, som kan læses i Læge-
middelkataloget, er den pris, som 
et strøgapotek vil forlange, inklu-
sive apoteksavance og moms, hvis 
en patient møder op for at indlø-
se en recept på Visudyne. Os be-
kendt er det hidtil ikke sket i Dan-
mark.

3)  Næser postulerer, at der er mu-
lighed for, at studier med udfald 
som af fabrikanten er uønskede, 
forbliver upublicerede. Det gæl-
der imidlertid, at myndighederne 
kræver kendskab til alle forsøg, 
som er udført med et lægemiddel, 
der søges godkendt.

4)  I modsætning til fl ertallet af hidtil 
publicerede randomiserede studi-
er, så er de studier, som ligger til 
grund for registreringen af Vis-
udyne udført under løbende mo-
nitorering af kvalitetsinspektører, 
som ud fra gældende offi cielle for-
skrifter kontrollerer de anvendte 
målemetoder, det deltagende per-
sonales kompetence, nøjagtighe-
den af de bogførte måledata, jour-
nalføring med mere, ligesom de 
deltagende institutioner bliver in-
spiceret af FDA. På den baggrund 
må man kvalitetsmæssigt range-
re registreringsstudier højere end 
det gennemsnitlige randomisere-
de kliniske forsøg, som typisk ud-
føres med mere beskedne ressour-
cer. De for indregistrering af Vis-
udyne til grund liggende studier 

er sponsoreret og udført på sam-
me vilkår som alle andre registre-
ringsstudier. De giver dog stærke-
re evidens end fx de studier, som 
ligger til grund for registreringen 
af glaukommedikamenter, idet 
Visudyne-studierne viste en gun-
stig synsmæssig effekt, hvorimod 
glaukomstudierne kun har målt 
behandlingseffekt på intraokulær-
trykket, men ikke på synsfunkti-
onen. Man kan da også tilføje, at 
godkendelsesproceduren for læ-
gemidler sikrer et evidensniveau, 
som ligger adskillige klasser høje-
re, end hvad der typisk er tilfældet 
for kirurgiske procedurer fx inden 
for kataraktkirurgi. 

5)  At følge Næsers forslag og foreta-
ge et nyt randomiseret forsøg med 
Visudyne over for placebo vil næp-
pe vinde accept hos nogen viden-
skabsetisk komité, idet den ikke 
vil kunne tilsidesætte evidensen 
for at behandlingen virker. Heldig-
vis er andre løsninger undervejs. 
Således udføres der aktuelt studi-
er af monoterapi med angiogene-
sehæmmende lægemidler over for 
verteporfi n-PDT, samt kombinati-
onsterapi med angiogenesehæm-
mer plus verteporfi n-PDT overfor 
verteporfi n-PDT alene. En af de 
nye angiogenesehæmmere har ved 
behandling af neovaskulær AMD 
vist et langt bedre forløb end i kon-
trolgrupper behandlet med PDT 
alene.

Med det antal valgmuligheder, der 
fremover vil fi ndes ved behandling af 
neovaskulær AMD, kan man sagtens 
pege på behandlingsalternativer, som 
nok kun vil blive sammenlignet direk-
te overfor hinanden, såfremt offentli-
ge myndigheder sponsorerer studier-
ne. Det er i almindelighed kun i USA 
at man har offentlige midler og vilje til 
at løfte sådanne opgaver. National Eye 

Af



Institute har således iværksat en under-
søgelse af intravitreal behandling med 
triamcinolonacetonid kombineret med 
verteporfi n-PDT over for verteporfi n-
PDT alene. Hvis forsøget falder ud til 
fordel for kombinationsbehandlingen, 
vil det kunne byde på store besparel-
sesmuligheder. 

Så godt som alle lægemidler er god-
kendt på basis af studier sponsoreret af 
det lægemiddelfi rma, som har de kom-
mercielle rettigheder til produktet. Der 
er altså ikke noget usædvanligt ved den 
fremgangsmåde, der har bragt Visudy-
ne på markedet. At Næser gør sig til 
talsmand for en ændret fremgangsmå-
de kan vi ikke gøre ophævelser over, 
men de mange faktuelt forkerte påstan-
de, som der kan fi ndes fl ere af i Næ-
sers nylige indlæg i Ugeskrift for Læ-
ger (2,3), gør det vanskeligt at få øje på 
den saglige kerne i forslaget. 

Referencer:
www.oftalmolog.com

1) Næser K: Fotodynamisk terapi af aldersbetinget 
maculadegeneration. Oftalmolog, juni 2005, side 
23.

2) Næser K. Fotodynamisk terapi af senil maku-
ladegeneration. Ugeskrift for Læger. 2005; 167: 
1540-1541.

3) Haamann P, Larsen M, Juhl HH, Hansen NW: Svar 
på indlæg vedrørende PDT af neovaskulær AMD. 
Ugeskrift for Læger 2005; 167: 1541.



Baggrund. 
Som bekendt kan der være en arvelig 
komponent i glaukom. På europæisk plan 
antages, at 10-25 procent af alle diagno-
sticerede glaukomtilfælde kan være ar-
veligt betingede. European Glaucoma 
Society anbefaler derfor, at glaukompa-
tienters søskende og børn bør tilbydes 
regelmæssige undersøgelser for at kun-
ne få opdaget sygdommen så tidligt som 
muligt. Mange patienter har således øn-
sket, at deres glaukom var blevet opdaget 
tidligere i forløbet. Undersøgelser har li-
geledes vist, at livskvaliteteten hos glau-
kompatienter afhænger af, at synsresten 
bliver bevaret så længe og så stabilt som 
muligt. Specielt finder patienter det afgø-
rende, at de kan passe deres arbejde, køre 
bil og klare sig uden andres hjælp. Dette 
vil også kunne afspejle sig positivt i sam-
fundsøkonomien. 

Det skønnes, at ca. 50.000 personer 
lider af glaukom i Danmark, svarende til 
en procent af befolkningen. Frekensen 
af glaukom i befolkningen stiger væsent-
ligt efter 60-års alderen fra to procent til 
op til mere end fem procent hos perso-
ner over 80 år. Desværre skønnes det, at 
kun halvdelen af patienter med glaukom 
er blevet diagnostiseret. I takt med at be-
folkningens gennemsnitsalder øges vil an-
tallet af glaukompatienter derfor forment-
lig øges i de kommende år. 

Supplement til øjenlægernes arbejde
Mange øjenlæger informerer allerede de-
res glaukompatienter om den mulige glau-
komrisiko hos deres børn og søskende, 
men adskillige øjenlæger har dog følt, at 
der har manglet et skriftligt informati-
onsmateriale. 

Glaukom
Af John Thygesen, 
Overlæge & Lektor, 
Øjenklinikken
Rigshospitalet
København

Ny informationsfolder på vej
Derfor har en lille gruppe øjenlæger i 
Danmark sammen med patientforenin-
gen Dansk Glaucom Forening og firma-
et Pfizer taget initiativ til at udarbejde en 
informationsfolder om glaukom med tit-
len ”Har en af dine forældre eller søsken-
de grøn stær (glaucom)?” De pårørende 
får gennem folderen en mulighed for at 
få en beskrivelse af, hvem glaukomsyg-
dommen kan ramme. Samtidig får de en 
beskrivelse af, hvorledes øjenlægen kan 
undersøge og diagnosticere glaukom. In-
formationsfolderen refererer til nyeste 
danske og internationale ”guidelines” for 
glaukom, som f.eks European Glaucoma 
Society Guidelines.  

Det er håbet, at denne folder kan med-
virke til, at fl ere patienter med udiagnosti-
ceret glaukom kan få deres sygdom opspo-
ret og dermed opnå en bedre mulighed for 
at kunne bevare deres syn stabilt så længe 
som muligt. Pfi zer Danmark har venligt 
sponseret informationsfolderen og sørget 
for distributionen af denne til alle landets 
øjenlæger fra august måned 2005. 

Dansk Glaucomforening for patien-
ter med glaukom og deres pårørende har 
i mere end ti år arbejdet på at udbrede 
kendskab, viden og forskning om glau-
kom blandt foreningen medlemmer. Den 
nye folder skal derfor ses som et supple-
ment til øjenlægens mundtlige informati-
on til deres glaukompatienter med en op-
fordring til, at deres børn og søskende bør 
lade sig undersøge for glaukom fra 45 års 
alderen. Fra øjenlægernes Dansk Glau-
kom Selskab ønsker vi at takke for dette 
gode initiativ.

PS! 
Patientforeningen staver glaucom med c.  
Dansk Glaukom Selskab for øjenlæger 
staver glaukom med k efter ny dansk ret-
skrivning. 

Referencer: www.oftalmolog.com

Har en af dineforældre eller søskendegrøn stær (glaucom)?

Så er her vigtiginformation til dig

Undersøgelse af søskende og børn 

fra 45-års alderen

Dansk Glaucomforening har i mere 
end 10 år arbejdet på at udbrede 
kendskab, viden og forskning om 
glaukom. Den nye folder supplerer 
øjenlægens information og opfor-
dring til at børn og søskende skal 
lade sig undersøge når de fylder 
45 år.

1) Pressemeddelelse udsendt af 
European Glaucoma Society i forbin-
delse med deres sidste Europæiske 
kongres i Firenze, 1. juni 2004.

2) Neel Gerner, Jesper Skov (Fre-
dericia), Niels Otland, Lars uno 
Lundberg, Lisbeth Serup og John 
Thygesen.



Gustav Østerberg (1899-1974).
Østerberg er internationalt kendt for si-
ne originale tællinger af tap- og stav-
celler i den humane retina (disputats 
1935). Han fik en grundig oftalmo-
logisk uddannelse på Rigshospitalet, 
hvor han avancerede fra sur-numme-
rær kandidat i 1930 til første reserve-
læge 1938-41, han havde tillige egen 
øjenlægepraksis fra 1935. Østerberg 
var også  en fremragende tegner. Han 
udarbejdede den kendte Østerberg- 
børne- syns- tavle, den første i 1934 
(fig.1, se forsiden).

Så kom krigen: Østerbergs datter 
Birte (2)  fortæller om hjemmet under 
besættelsen, hvor hun boede hos sin 
moder Ragnhild. Ægteskabet var op-
løst og Østerberg gift for anden gang 
i 1938. Hidtil kom  han regelmæssigt 
på besøg om søndagen. Nu kom han 
uregelmæssigt og forældrene kiggede 
i engelske kriminalromaner. En dag 
kom en fremmed mand til den enlige 
moder og viste et afrevet omslag. Det 
passende til kriminalromanens defekt. 
Han blev lukket ind og boede i gæste-
værelset. Hjemmet fungerede som et 
vellykket illegalt pensionat (2).

Østerberg udviklede det første  sul-
fonamid- præparat til lokal øjen- be-
handling: lucosil (5), han introduce-
rede som den første kontaktlinser i 
Danmark i sin klinik. Det var de store 

Tre danske øjenlæger, 
aktive under besættelsen
G. Østerberg, V. Clemmesen og  L. Mellemgaard.                       

Af Mogens Norn,  
Medicinsk Museion, Kbh.

Den tyske besættelse af Danmark 1940-45 var i begyndelsen en slags 

regerings- samarbejde med nazi-Tyskland og i slutningen en voksende 

modstand med sabotage og frihedsbevægelse.

Vor skæbne var anderledes end Norges heltemodige kamp trods 

nazi-Quislinger, Finlands to ulykkelige krige (jf. 1) og Sveriges neutralitet. 

Besættelsen af Danmark lammede studenterundervisningen og ændrede 

lægernes arbejde. Som eksempler anføres her tre frihedskæmpere: To 

øjenlæger og en medicinstuderende, der blev øjenlæge.

franske scleral- kontaktlinser. Øster-
berg  holdt foredrag om dette og tyro-
sol i Dansk oftalmologisk selskab.

Østerberg var også efter krigen tavs 
om sine oplevelser. ”Kun en gang… 
har han nævnt, at han under sabota-
gehandling havde stået ansigt til ansigt 
med en bevæbnet tysker. Far overleve-
de, for han skød først. Men da soldaten 
faldt, så han, at fjenden var en ganske 
ung mand. Det slap ham aldrig” (2). 
Tyskerne fandt ud af, at ”der var et il-
legalt trykkeri i fars klinik”. Her blev 
han slået ned af en ”patient” og måtte 
flygte til Sverige ved hjælp af sin næ-
re ven fra 1930’erne Viggo Clemmesen 
(6). I Sverige meldte Østerberg sig til 
Den danske Brigade (4).

Østerberg fortsatte med at tegne, 
nu satiriske kunstværker af tyske sol-
dater, stikkere etc. ”som hjælp for sig 
selv og til opmuntring for modstands-
grupperne.” Den 13 - årige datter fin-
der mirakuløst ”en af fars tegninger”, 
et flyveblad, tegnet af Østerberg i Sve-
rige, trykt i England og nedkastet over 
København (2).

Efter befrielsen fortsatte Østerberg 
sin øjenlægepraksis. Efter et par år mi-
stede han ”talens brug… efter ½ års 
sørejse kom stemmen igen, krigens 
oplevelser slap ham ikke resten af li-
vet”. Begge døtre led under hans tavs-
hed (2). 
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Fig. 2: Viggo Clemmesen: Hykleri om Invasion. 
Jyllands Posten 1/5 1995 p.9.
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Trods krigstraumerne var Øster-

berg fortsat fagligt aktiv. Han var for-
mand for Dansk Oftalmologisk Sel-
skab 1953-54. 

I 1947 søgte Østerberg professora-
tet i øjensygdomme ved Københavns 
Universitet, men blev forbigået af Hol-
ger Ehlers (1899-1985). Østerberg ka-
rikerede  ansøgerne, selvportrættet har 
en nedadrettet sur mund (3). Han var 
skuffet over, ikke at kunne fortsætte sin 
hospitals- karriere (4). Østerberg døde 
efter adskillige års belastende sygdom 
(4). Enken bad efter hans død Clemme-
sen skaffe hans giftampuller og ameri-
kanske kanon- pistol med ammuniti-
on af vejen (6).

Viggo Clemmesen (1910-2001).
Clemmesens far var kaptajn i militæret. 
Sønnen passede farens pistoler (6) 

Clemmesens disputats om den pa-
racentrale synsstyrke fra 1944 var en 
fortsættelse af den danske syns- fysi-
ologiske forsker- tradition, der kulmi-
nerede med Marius Tscherning. Clem-
mesens  arbejde blev udført på Gymna-
stikteoretisk Institut under professor i 
neurofysiologi Fritz Buchthal, som var 
tysk immigrant (7). I 1937 fik Clem-
mesen sin første stilling på en øjenaf-
deling, derefter på en fysiurgisk kli-
nik, inden lægespecialet fysiurgi blev 
ophævet i Danmark (6). Han blev så-
ledes halvt fysiurgisk og helt oftalmo-
logisk specialist. Han talte i Oftalmo-
logisk Selskab om ”kemiske Kamp-
stoffer, selvom han kun var Fysiurg” 
(6:1999).

Det var svært på den tid at få stil-
linger, Clemmesen var arbejdsløs i næ-
sten et år. Fra april 1939 tog han imod 
Chievitz’ tilbud om stilling som ikke- 
juridisk sekretær i sanitetsafdelingen 
i Statens civile Luftværn til en løn af 
1,65 kr. pr. time (6:2000).

Ole Chievitz (1883-1946) var over-
kirurg på Finsen Instituttet, chef for 
Dansk Røde Kors Finlandsambulance 
1939-40. Inden krigen afholdt gene-
ralstaben to krigsspil på Clemmesens 
initiativ og Clemmesen var på studie-
tur i Sverige, men ”Svenskernes Bered-
skab var kun Fup, kun markerad, ik-
ke reel. Gas- sluser var kun markerad 
med tæpper”. Clemmesen  tvang poli-
tifuldmægtigen i Odense til køb af en 
stor motorsprøjte (6), men da Clemme-
sen senere ville triumfere over ham, var 
han død i Buchenwald KZ.

Så kom besættelsen, den var ven-
tet, men  ”alligevel fastholdt regerin-
gen hykleriet om invasionen” og  of-
rede danske soldaters liv. Clemme-
sen oplevede dagen før besættelsen en 
militær melding om, ”en kilometer-
lang motoriseret tysk militærkolonne 
syd for grænsen med front imod den-
ne” (Fig. 2).

Christian Toftemark (1907-89) var 
læge og afdelingsleder i Clemmesens 
sanitetsafdeling. Toftemark var mod-
stander af den ”rædsomme radikale mi-
nister Bertel Dalgaard, der f. ex. forbød 
os at sætte Sirener op i Jylland, hvad vi 
naturligvis gjorde alligevel” (6:1997).
Ved et selskab hos departement - chef 
Zeuthen sigtede Toftemark for sjov på 
en kamin med en signalkanon, så der 
kom et stort brag. 

Det tog Clemmesen to års hårdt slid 
at ”få beredskabet op på det Niveau… 
min dygtige kontorchef og jeg ønske-
de” (6:2000).

Clemmesens sidste møde med Chie-
vitz var, da Chievitz sad fængslet af ty-
skerne (6:2000).I Vestre Fængsel gav 
Chievitz ham et netop færdiggjort ma-
nuskript til korrektur og renskrivning. 
Det var den første og eneste danske læ-
rebog i krigskirurgi. Clemmesen blev 
glad og beæret. Da Chievitz’ kone og 
hund skulle til at gå fra fængselscellen, 
hviskede Chievitz til hunden: ”N a a a  
Caspar, kom så her. Den sprang op og 
var ved at vælte fruen” (6:2000).

I den sidste uge af november 1944 
stormede Gestapo Statens civile Luft-
værn. Clemmesen var p.t. chef: ”Dienst-
älteste”. Hvis tyskerne f. eks. havde op-
daget en konvolut med de allieredes 
krigsplaner vedrørende en afspærring 
af Sønderjylland, når Jylland brød sam-
men, var hele personalet blevet arre-
steret. Heldigvis havde Toftemark tid-
ligere fået andre tyskere til at sætte 
Gestapos segl ”ligegyldigt” på den fa-
møse konvolut (6:1998, 7). Toftemark 
var nu arresteret, kom i Buchenwald 
KZ- lejr.(7).

Clemmesen oplevede bombarde-
mentet af den franske skole. Nonner 
og børn var indespærret i kælderen, 
hvor de omkom. Clemmesen havde 9 
dage før anbefalet vicebrandchefen på 
Frederiksberg direkte telefon til Kø-
benhavns Brandvæsen., men det ville 
han ikke. Nu var der kun Hipofolk og 
ubrugelige samaritter til stede (7). ”Jeg 
har selv svært ved at forlade Hukom-

melsesbilledet, men forsøger at udbyg-
ge det” (6:2000).

Clemmesen blev inspektør for de ty-
ske flygtninge- lazaretter i Danmark. I 
et interview om ”alle Skibslasterne af 
lethalt inficerede Flygtningebørn” … 
hævder Clemmesen, at det ”var  imod 
Lægeløftet intet at gøre, men Medici-
naldirektøren fandt det fysisk umuligt 
at skride ind” (6:1999), jf. Kirsten Lyl-
loff ’s  ph D afhandling. 

Foruden arbejdet i det civile Luft-
værn passede Clemmesen en stilling 
som assistent hos øjenlæge CF Heer-
fordt (1871-1953) og stilling på øjen-
hospital. På Kommunehospitalet havde 
vi ”et fantastisk godt samarbejde: Lava-
etz, Skydsgaard, Knud Rasmussen og 
jeg, og så Eiler Holm naturligvis”. Her-
med menes den afholdte professor Ot-
to Ejler Holm (1887-1966).

Clemmesen fortæller om en luft-
alarm klokken 1 ½ om natten, hvor 
han ankommer søvndrukken under 
spærretid og behandler en midald-
rende dame for ”et enormt Hæmatom 
foran og bag det ene Øje” Anamnese: 
Hun var faldet over en Isbjørn” dvs. i 
sin dagligstue over ”Isbjørneskindets 
Hoved”.

På  en mørk aftentur i Tisvilde Hegn 
brugte Clemmesen Lawaetz’ måne, 
hans skaldede isse, som vejviser, thi det 
pericentrale indirekte syn ”er min spe-
cialitet”(6), hans disputatsemne.

Clemmesen blev senere ansat på 
Rigshospitalets øjenafdeling. Dets 
chef, professor Henning Rønne (1878-
1947) mente, at der ikke var statistisk 
grund til at gå i tilflugtsrum ved luft-
alarm. Rønne stod ved ”sin meget la-
ve vindueskarm… da der blev skudt 
på langs af gaden og … fik en kugle 
gennem højre Håndrod ind i sit Bæk-
ken" (6: 1998).  For øvrigt kunne Røn-
ne ikke lide Clemmesens uniformsjak-
ke på knagerækken, eller Clemmesens 
disputats.

I 1942 holdt Clemmesen foredrag 
i Oftalmologisk Selskab om behand-
ling af øjenlæsioner, fremkaldt af sen-
nepsgas (238. møde den 25. april). I 
1946 om sulfathiazol- behandling af 
trachom.

Så kom freden , men krigen hav-
de sat sine spor. Clemmesen nedsat-
te sig som øjenlæge i Næstved, han 
var den eneste opererende øjenlæge i 
Sydsjælland med kæmpepraksis. Han 
var overlæge, blev sanitetschef i Næst-



de hatte og blev senere ansat hos rekla-
mebureauet Harlang& Toksvig, hvor 
hun foretog markedsanalyser. Under 
dette arbejde kunne hun også spione-
re (9). Hun udbragte illegale blade ,hef-
tede illegale bøger og kom i en illegal 
gruppe kaldt HD i Skindergade 44 hos 
en urmager Janniche. Først senere for-
stod Lis, at HD betød Holger Danske. 
Hun var med til at bringe våben i skjul, 
opspore stikkere, var skjult ”under jor-
den” og nødt til at gøre hold up for at 
få nødvendige rationeringsmærker. Lis 
lærte at skyde med  6,35 kaliber pistol 
i et 4o m langt beskyttelsesrum over-
for Frederiksberg Station, illegal øvel-
se i maskin- pistol skydning i Char-
lottenlund Skov blev mindre vellykket 
(9).  Lis var vagt ved sabotageaktioner 
ved Frihavnen , General Motors og ved 
våbensmugling fra den af tyskerne be-
satte Politigård i København. 

Ved arbejde med at skygge stikke-
ren Arno O. Hammeken i Sporvogn li-
nie 1 på Trianglen på Østerbro spurg-
te en medicinsk læsekammerat Lis: 
”Hvorfor kommer du ikke til manu-
duktion, du er vel illegal som alle de 
andre?” En dødsensfarlig situation. På 
dette tidspunkt havde Lis dog helt op-
givet studiet (9).

 Det var Hammeken, der arresterede 
Mogens Fog på Gammel Kongevej. Fog 
overlevede senere mirakuløst bombar-
dementet på tyskernes hovedkvarter 
Shell Huset, hvor han var fængslet på 
loftetagen med andre modstandsfolk, 
der fungerede som bombeskjold. Fog 
var idealistisk kommunist uden Sov-
jet- relation(10). Mogens Fog (1904-
90) var professor og overlæge på neu-
rologisk afdeling på Rigshospitalet, le-
dende kraft i modstandsorganisationen 
Frit Danmark og Fog blev medlem af 
Frihedsrådet i august 1943.

I det sidste halve år af krigen optrap-
pes modstand og besættelsesmagtens 
brutale modforanstaltninger. Lis bæ-
rer selv den nødvendige pistol. Mod-
standsfolkene mangler våben, er bitre 
på det danske militær under jorden, 
der har våben. Lis følte på militært ty-
sker- tøj i restauranters garderober for 
at organisere våben (9).

HIPO (Deutsche Hilfpolizei), ind-
sat efter det danske politi blev taget i 
1944) stormede en herskabslejlighed, 
hvor Lis sammen med en modstands-
mand var ”under jorden”. Lis spillede 
komedie som husets tjenestepige un-

der razzia’en i herskabets  dobbelt-
seng med ”kæresten”. Hun havde forsy-
net sig med DNSAP’s sangbog (Dansk 
National Socialistisk Arbejder  Parti) 
mens hans pistol var gemt under ho-
vedpuden. Lis trakterede tyskerne med 
snaps og franskbrød mens lejligheden 
blev endevendt i flere timer sidst i fe-
bruar 1945 (9). 

Lis’ moder hjalp de illegale ved at la-
ve mad til dem.

Lis boede en overgang illegalt i De 
gamles By, hvor hun var fingeret se-
kretær for overlæge T. Geill (1896-89) 
Hun var ved at rense sin lille Bayard- 
pistol, men havde overset en patron i 
kammeret. Skuddet gik af og passere-
de mellem hendes arm og krop og bo-
rede sig ind i væggen (9).

Holger Danske og BOPA-gruppen 
skulle sættes ind ved befrielsen, sand-
synligvis i Helsingør for at danne bro-
hoved for den danske Brigade. Man var 
spændt på, om Sjælland blev befriet af 
russerne eller englænderne og om der 
kom til alvorlig kamp mellem danske 
tilhængere af Tyskland (samarbejds- 
regeringsfolk, finlandsfrivillige, stik-
kere, Hipo etc.) .mod frihedskæmpe-
re og de allierede tropper.

    Syv af Lis’ gruppe var lige før be-
frielsen fanget og skudt af tyskerne i 
Ryvangen: Mindelunden ved Statens 
Institut for Blinde og Svagsynede. Lis 
fik halsbetændelse og deltog derfor ik-
ke i det katastrofale møde, hvor grup-
pen blev arresteret.

Umiddelbart efter befrielsen blev 
Lis sendt til Korsør for sammen med 
englænderne at visitere flygtninge, fin-
de stikkere og værnemagere. De var to 
som med en slags kampvogn invade-
rede den tyske militær- barak på Slip-
havn Odde nord for Nyborg til bevogt-
ning af sejladsen i Storebælt.

Lis kontrollerede HD- våbentilladel-
ser på Østerbro Kaserne (9).

Ved lægekongressen i England er-
klærede Viggo Clemmesen, ”at Lis ik-
ke var deprimeret, men slået ned af 
al sin Modgang. Tabet af sine faldne 
kammerater, hvoraf jo hende Kæreste 
var blevet henrettet..Saboteusen havde 
pligt til at kæmpe videre” (6:1999). Det 
gjorde Lis: Hun blev specialist i øjen-
sygdomme med praksis i Hillerød fra 
1970. Hun blev gift med intern-medi-
cineren overlæge Kresten Mellemga-
ard i 1952. Lis tog bachelor- graden i 
nærorientalske oldtidskulturer og ar-

ved Civilforsvar 1949-63,redaktør af 
Meddelelser fra Sundhedsstyrelsen, 
Præstø Amts Sygehusberedskab 1962 
(6:2000), han bevarede sansefysiolo-
giske videnskabelige militære interes-
ser. Han var medlem af Justitsmini-
steriets lygteudvalg,1962, regerings-
udvalget vedrørende Færdselsloven 
(6:1999),han skrev om mørkesyn og 
krigsførelse (6:1996, 8), arbejdede med 
infrarøde stråler sammen med major J. 
Poul Jensen og advarede mod laservå-
ben modsat fysikprofessoren i Forsk-
ningsrådet (6:1996). Major Jensen dø-
de i 1983, blev kremeret, men Kre-
matoriet eksploderede uden påviselig 
grund: ”Det var JP’s sidste store Sabo-
tage” (6:1996).  

 Clemmesen glemte aldrig besættel-
sestiden. I de senere år var det Clem-
mesen der ”fik Skyttegravskuller efter 
min Oplevelse” (6). Clemmesen bear-
bejdede sit krigstraume ved en kongres 
i en engelsk kystby i 1966, hvor øjen-
læge Lis Mellemgaard også var med. De 
to øjenlæger drøftede modstandskam-
pen, hvor hun oplevede den ”fra Gaden 
og han fra Centraladministrationen, 
begge i livsfare, mest hun” (6: 1998). 
Hun åbnede gradvist for den uhyggeli-
ge Ormegaard, hun havde i sit Indre fra 
Modstandskampen (6: 1998-99).

Lis Mellemgaard (født Wognsen i 1924).
Lis blev student fra Christianshavn 
Gymnasium i 1943.  Hun studerede 
derefter medicin på Københavns Uni-
versitet. Faderen var sømand, maskin-
mester. Han var i Bergen med sit skib 
under de allieredes bombardement af 
den tyske flåde, hvor han blev  såret, 
fik revet lægmuskelen over (9).

Lis Mellemgaard blev medlem af 
den grundtvigiansk inspirerede Dansk 
Samling. Det var ungdom, der cyklede, 
eksercerede, tog på udflugter på lan-
det. Hun deltog som frivillig i en ”ar-
bejdslejr” i Sønderjylland. Arne Søren-
sen (1906-78) var partiets grundlæg-
ger. Man arbejdede for danskheden, 
var ikke kommunister eller marchere-
de som de danske konservative og na-
zister gjorde dengang.

Lis tog kantussen i 1944, læste her-
efter anatomi. I perioder turde hun ik-
ke bo hjemme grundet  illegalt arbejde, 
vendt mod besættelsesmagten.

Tyskerne var specielt interesseret i 
studenterne, som derfor havde officielt 
arbejde ved siden af studierne. Lis sye-



bejdede på fund fra Jamet- Nasr- peri-
oden 3300-3000 f. Kr. Lis skrev artik-
ler, flere bøger, en om de én- øjede, to 
om besættelsen (2,9), hvor  hun slog 
fast, at besættelses- tiden for de aktive 
var et traume, der også omfattede de-
res børn. En slags KZ syndrom.

Spørgsmålet er nu, hvor mange ge-
nerationer der skal gå, før disse trau-
mer efter den tyske besættelse er op-
hørt. Befrielsens glæde afløstes hurtigt 
af ”Folkets glemsel og Frihedskæm-
pernes tavshed” (9). Problemet er for-
nyet i dag, krige fortsætter, nynazis-
me og intolerance trives, også i det frie 
Danmark.
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Medicinhistorie har i de sidste 20 år 
udviklet sig fra at omhandle læger-
nes, sygdommenes og behandlinger-
nes nationale historie, oftest beskre-
vet af læger, til nu at være en mere 
international historie om sundhed og 
sygdom, skrevet af historikere.

Medicinsk Museion under Køben-
havns Universitet (Bredgade 62) har 
en internationalt set meget værdifuld 
samling medicinske instrumenter, 
skabt af interesserede læger i de sid-
ste par hundrede år. Denne samling 
har hidtil været let tilgængelig. Den 
er registreret og formidlet af uløn-
nede lægelige konsulenter.

Lederen af Medicinsk Museion,  
professor dr. phil. Thomas Söderqvist 
har formuleret Museions aktuelle 
målsætning som: Biomedicin efter 
1955. Den prioritering af den rivende 
teknologiske udvikling (nano- og 
genteknik) er interessant, også inden-
for oftalmologi, men prioriteringen 
går ud over den værdifulde historiske 
instrument - samling, der nu stort set 
kommer i depot. 

Fra nytår 2006 er otte ulønnede, 
fast – arbejdende lægelige konsulen-
ter fra forskellige medicinske specia-
ler afskediget uden egentlig grund 
(brandfare ved spredte arbejdssteder, 
læger er amatør –historikere, kurator 
– opgaverne afsluttet, hvilket dog 
ikke er korrekt).  Kun 4 –5  lægelige 
gæsteforskere findes tilbage i Medi-
cinsk Museion, mod ca. 40 histori-
kere.

Medicinhistorie på 
katastrofal kurs?

Museion er åbent for besøgende, 
men kun ved fast omvisning på 1½ 
time, hvor omviseren uden kommen-
tarer hastigt iler forbi øjen – vitriner 
med vor kulturarv, fordi de ikke 
kender stær - nål,  kryo - ekstraktor, 
bue - perimeter, spaltelampe endsige 
brillernes udvikling.

Hvis øjenlæger fremover ønsker at 
se og studere den rige oftalmologiske 
samling, må man i god tid i forvejen 
anmode om enkeltgenstande, der 
måske kan findes frem til kontor fra 
depot. Dette  afhænger  af fotodoku-
mentation og elektronisk registre-
ring, som endnu ikke er gennemført. 
Heldigvis har den gamle bygning 
netop nu fået nyt tag og facaden er 
restaureret. Genstandene  kan beva-
res betryggende i de nye opstablede 
kasser, men den emnemæssige orden 
er vanskeliggjort.

Medicinsk Museion burde være 
præget af et frugtbart samarbejde 
mellem historikere og læger til 
gavn for blandt andet  oftalmologer, 
sekretærer, øjen- sygeplejersker, 
ortoptister, optikere, studenter, 
videnskabeligt interesserede  og for 
publikum. Forhåbentlig lykkes det 
at lede udviklingen ind i den rigtige 
retning.                                                

Referencer: www.oftalmolog.com

af Mogens Norn
konsulent 1989-2005 incl. 

Utidig ekspropiering
Pofessor, dr.med Mogens Norn 
har gennem årene besøgt øjenaf-
delinger og øjenklinikker for at 
se om der fandtes historisk inte-
ressante instrumenter eller skrif-
ter, som kunne have interesse for 
eftertiden. Mange har overladt 
Mogens Norn gamle instrumen-
ter i tryg forvisning om, at de 
ville blive en del af samlingen på 
medicinsk museion. De mange, 
der har overladt udstyr til Mo-
gens Norn, opfatter det som helt 
urimeligt, at genstandene nu 
er tabt for interesserede. Det er 
Norn og ikke museion, der har 
fået genstandene. Vi må bede 
om, at de indleverede effekter 
udleveres igen med henblik på 
udstilling i montrer i landets 
øjenafdelinger. Hvis det er det, 
det hænger på, kan det godt 
være museions ejendom, som er 
udlånt. 

Alrø
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