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Hold fast
I takt med at det er blevet sværere at få kvalificeret arbejdskraft i samfundet 
og sundhedsvæsenet i særdeleshed, er det blevet indlysende at sige, at man så 
skal holde ekstra fast på de allerede tilknyttede medarbejdere i virksomheden. 
Sørge for at de befinder sig godt i det daglige og kan se en fremtid inden for 
virksomheden. Det kan også ske ved at tilbyde uddannelseskurser og efterud-
dannelseskurser. Fleksible arbejdstider. Tilskud til kantinedriften og måske 
endda med ansat kok, som anretter lækker mad. Det er ikke ukendt fra bank-, 
forsikrings- og medicinalindustrien. 
Selvom det offentliges administrationschefer har været på alle tænkelige, stra-
tegiske, coaching og teambuildings kurser, har de ikke tilstrækkeligt indset, 
at der er en stille udsiven af velkvalificeret personale. I Sverige, Danmark og 
Finland er de utilfredsstillende forhold kommet til udtryk ved noget så utænke-
ligt for sygehusområdet som en strejke. Jeg synes, at man fra det offentliges side 
aldrig burde lade det komme så vidt med et kompetent, samvittighedsfuldt og 
arbejdsomt personale.
Den sygeplejerske/ sköterske eller læge, som har et særligt godt tag på patienter-
ne, fordi han/hun har særlig god patientkontakt – Gør man noget for at holde 
på hende/ham ?   
Nej. Ikke engang systemfejl i patientklagesager vil man anerkende i Danmark. 
Det er i sig selv en systemfejl.
Vel meriterede læger med særlige kundskaber kan ikke få lønaftaler uden for 
et stift aftalesystem, som er fastlåst på tid, løn og geografi. Fleksibilitet er et 
ukendt begreb. 
Det er nok på tide at holde fast på arbejdskraften. 

Per Nellemann

Uddrag af artikel af Flemming Steen Pedersen i Berlingske Tidende
tirsdag 19. august 2008 efter interview med sundhedsminister Jakob 
Axel Nielsen
Holdningen er i vid udstrækning, at det er det enkelte sygehus – i dette tilfælde 
Rigshospitalet – der må tage sig sammen og sørge for at gøre stedet til en så 
attraktiv arbejdsplads, at medarbejderne bliver der. Det er således ikke lønnen alene, 
der afgør, hvor folk ønsker at arbejde, mener man.
"Jeg kan kun opfordre Rigshospitalets hjertecenter til – ligesom alle andre afdelinger 
– at arbejde med at udvikle en fagligt interessant arbejdsplads, som kan holde på 
sygeplejerskerne og måske også motivere til længere arbejdstid i perioder, hvor der 
er behov for det . . . . "

Synspunkt er blevet sørgeligt aktuel. Under den redaktionelle bearbejdning har 
man haft problemer med at skaffe personale på kirurgiske afdelinger, ikke mindst 
hjerteafdelingen på Rigshospitalet.
Sundhedsministeren har den kommentar, at 'de må tage sig sammen' for at gøre de 
berørte afdelinger attraktive. Det er tilsyneladende ikke gået op for hverken sund-
hedsministeren eller hans administrative chefer, at BOLDEN LIGGER HOS HAM og 
cheferne i PAK'et, det Politisk Administrative Kompleks. 
Red.
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OKULÆR PROTEOMANALYSE
– Et nyt basalvidenskabeligt forskningsområde

Med moderne teknologi er det 

i dag muligt at studere et givet 

vævs totale proteinsammen-

sætning.

Dette kaldes Proteomics eller 

på dansk Proteomanalyse og 

definerer en ny disciplin indenfor 

den biologiske grundforskning. 

Studiet af det humane proteom 

er i en rivende udvikling med 

analyse af flere organers væv. 

Indenfor det oftalmologiske om-

råde er feltet endnu i sin opstart. 

Ud fra kendskabet til det normale 

øjes proteinsammensætning kan 

forskellige sygdomsrelaterede 

proteiner udpeges og på sigt mål-

rettede behandlinger designes. I 

den følgende artikel vil vi forsøge 

at give en kort oversigt over 

principperne ved proteomanalyse 

og dets placering i oftalmologisk 

forskning.

Christos Christakopoulos
Øjenafdeling, Ålborg Sygehus

 Lars Loumann Knudsen
Øjenafdeling, Ålborg Sygehus

Bent Honoré
 Institut for Medicinsk
Biokemi, Århus Universitet

Henrik Vorum
Øjenafdeling, Århus Univer-
sitetshospital og Institut for 
Medicinsk Biokemi, Århus 
Universitet

Denne artikel har indgået som en del af Christos Christakopoulos forskningstrænings modul.

INTRODUKTION
Det indre miljø i en given øjencelle 
er et dynamisk sted hvor tusinder 
af proteiner til stadighed dannes og 
nedbrydes. Forståelsen af de enkelte 
proteiners strukturer, niveauer, in-
teraktioner og funktioner i relation 
til udviklingen af øjensygdomme er 
i dag et af de vigtigste mål indenfor 
den sygdomsbekæmpende øjenforsk-
ning. Studiet af det okulære proteom 
kan potentielt afsløre patogenetiske 
årsager og sammenhænge og dermed 
kaste lys over involverede proteiner, 
som kan tænkes at have en ska-
delig virkning på cellen. Sådanne 
sygdomsrelaterede proteiner kan 
potentielt blokeres med antistoffer 
eller uskadeliggøres på anden vis og 
dermed sættes ud af funktion. Dette 
har vi på det seneste set med intro-
duktionen af potente antistoffer mod 
VEGF-vækstfaktoren i behandlingen 
af de eksudative former for AMD.

Både erhvervede sygdomme og ar-
velige anomalier kan potentielt blive 
fokus for proteomanalyser.

Teoretisk kan opdagelsen af prote-
iner, som er involveret i patogenesen 
af øjensygdomme, lede til udpegning 
af specifikke sygdomsmarkører, 

såkaldte okulære biomarkører. Dette 
kendes allerede indenfor andre syg-
domsgrupper som fx prostata cancer 
(PSA - prostata specifikt antigen),

ovariecancer (CA125 - serum-
cancerantigen 125) og coloncancer 
(CEA - karcinoembryonalt antigen, 
CA 19-9) mfl., hvor disse markører 
allerede bruges flittigt i den daglige 
klinik. Den igangværende biomarkør 
forskning har som hovedformål at 
finde markører med høj sensitivitet 
og høj specificitet. Biomarkø-
rerne behøver ikke nødvendigvis at 
stamme fra egentlig patologisk væv, 
men kan udmærket være et resultat 
af sygdomsspecifikke og post-trans-
lationelle modifikation af bundne 
proteiner i forskellige vævskomparte-
menter, hvilket gør proteomics til en 
nærliggende metode til identifikation 
af nye okulære biomarkører. Med 
baggrund i ovenstående kan proteo-
mics således defineres som den disci-
plin der i detaljer beskriver niveauer 
og strukturer af alle tilstedeværende 
proteiner i en given celle til et givet 
tidspunkt. I dag er to teknikker helt 
centrale indenfor proteomanalyse, 
nemlig den to-dimensionale gelelek-
troforese (2D-PAGE), der i princippet 
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er i stand til at adskille flere tusinde 
proteiner, kombineret med mas-
sespektroskopisk (MS) analyse til 
identifikation af de enkelte proteiner.

METODER
2D-PAGE
2D-PAGE teknikken blev introdu-
ceret for mere end 30 år siden af 
O´Farrell og Klose. Denne teknik 
regnes i dag for en af de fineste me-
toder til separation af proteiner. Med 
denne teknik er det som anført mu-
ligt at separere op mod tusind pro-
teiner fra en enkelt prøve. Teknikken 
adskiller sig væsentligt fra de ældre 
teknikker som f. x tyndlags kroma-
tografi, der kun kunne identificere 
mindre protein fragmenter (peptider) 
eller aminosyrer.

Prøvematerialet kan i princippet 
stamme fra alle slags væv i øjet, fra 
yderste corneaepithel, over corpus 
vitreum til retina. 2D-PAGE metoden 
adskiller, som ordet siger, proteiner-
ne i to forskellige dimensioner. Den 
første dimension separerer protei-
nerne efter deres ladning, en såkaldt 
isoelektrisk focusering. Proteinerne 
bringes til at vandre i et elektrisk 
spændingsfelt på en pH-gradient 
indtil deres netto-ladning bliver 
neutraliseret og det enkelte protein 
stopper dets vandring udfor protei-
nets såkaldte isoelektriske punkt, 
kaldet proteinets pI. Efter at protei-
nerne er adskilte på basis af deres 
ladning, separeres de yderligere, i 
den anden dimension, efter deres 
molekyler vægt. Dette er i princippet 
en traditionel gel-elektroforese, hvor 
proteinerne, ligeledes i et elektrisk-
spændingsfelt, vandrer gennem en 
gel-matrix, således at de mindste 
proteiner vandrer længst ned i gelen 
og de største vandrer kortest. De se-
parerede proteiner visualiseres i ge-
len ved forskellige farvemetoder, på 
samme måde som man fremkalder 
et fotografi og fremstår som pletter, 
såkaldte protein-spots. Fig. 1 viser 
en sådan sølvfarvet 2D-gel af human 
cornea epithel.

COMPUTERANALYSER
2D-geler fra flere grupper af celler 
eller væv kan stilles ved siden af hin-
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Figur 1

 Figur 1: Eksempel på sølvfarvet 
(2D) gel fra human cornea.
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Figur 2

Figur 2: 2D geler af to grupper af celler 
(Gruppe A: normalt corneal epitel, Gruppe B: 
abnormt corneal epitel) opstillet ved siden af 
hinanden med henblik op sammenligning af 
deres gennemsnitlige proteinprofiler. 

Figur 3: Koncentration af hvert protein i gelen kan udtrykkes som en brøkdel af den specifikke
proteinmasse i relation til den samlede proteinmasse i gelen. Ved at sammenligne to proteinland-
skaber er det muligt at udpege hvilke proteiner der er signifikant op- eller nedregulerede.

anden og deres gennemsnitlige pro-
teinprofiler sammenlignes, (Fig. 2). 
Således er det muligt at sammenligne 
syge celler med raske, normale med 
maligne, behandlede med ubehand-
lede, ect. Til disse ammenlignende 
analyser bruges densitometriske me-
toder. Gelerne bliver indscannet i et 
optisk densitometer og efterfølgende 
analyseret med avanceret computer-
software der beregner den integrere-

de lysabsorption i hver plet. Koncen-
tration af hvert protein i gelen kan 
herefter udtrykkes om en brøkdel af 
den specifikke proteinmasse i rela-
tion til den samlede proteinmasse i 
gelen, illustreret i Fig 3. Ved at sam-
menligne to proteinlandskaber er 
det på denne måde muligt at udpege 
hvilke proteiner der er signifikant 
op- eller ned-regulerede.

Gruppe A Gruppe B

Protein volume % =

Protein volume / Total volume af alle proteiner * 100

Protein volume
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Figur 4
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PROTEINIDENTIFIKATION
Når proteinerne er blevet separerede, 
visualiserede og kvantificerede, står 
tilbage identifikation af de relevante 
proteiner, hvilket foregår gennem 3 
trin. Trin 1: pletterne skæres først 
ud af gelerne og trin 2: behandles 
med enzymet trypsin, der klipper de 
enkelte proteiner i stykker til mindre 
fragmenter. Trin 3: disse peptid-
fragmenter undergår herefter en 
massespektroskopisk analyse, Fig. 4. 
I massektrometeret genereres en pro-
teinprofil, hvorved der fremkommer 
et såkaldt "fingeraftryk"

(Fig. 4), der er fuldstændigt spe-
cifikt for hvert enkelt protein. Dette 
"fingeraftryk" sammenlignes, via 
store web-baserede databaser, med 
allerede eksisterende genetiske- og 
proteinsekvens data, hvorved en sik-
ker identifikation fremkommer.

FREMTIDSPERSPEKTIVER
Med de proteomiske teknikker kan 
man således opdage proteinekspres-
sions-forskelle, som er associeret 
med forskellige øjensygdomme eller 
som eksisterer, som respons på en 
givet udefrakommende påvirkning. 
Det er derfor vigtigt at indsnævre det 
antal af mulige patogene associatio-
ner, hvorved de fundne forandringer 
finder sted, således at patogenesen 
af den enkelte sygdom bedre kan 
forstås.

I denne sammenhæng kan 2D-
PAGE databaser vise sig, at være 
uundværlige værktøjer til hurtigt at 
udpege de vigtigste faktorer. Protein-
ekspressions-profiler fra forskellige 
anatomiske strukturer kan således 
som tidligere beskrevet bruges som 
”fingeraftryk” for disse og derved 
danne grundlag for systematisk 
forskning indenfor øjensygdomme 
med det formål bedre at kunne 
diagnosticere, bestemme prognosen 
og foretage behandling af de enkelte 
øjensygdomme.

For at opnå dette mål skal man 
først analysere flere vævsprøver fra 
cornea, conjunktiva, linse, iris, cor-
pus ciliare, corpus vitreum, retina, 
koroidea og sklera fra det normale 
øje. Således kan man etablere en 
protein-database, der giver den so-
lide platform for hurtig udpegning 
af protein markører relateret til de 
enkelte øjensygdomme

På lang sigt er formålet at iden-
tificere et komplet sæt af protein 
biomarkører som kan være nyttige 
indenfor klassifikation af de histo-
patologiske grader for forskellige 
øjensygdomme og som kan initiere 
produktionen af f.x antistoffer til 
brug for objektiv diagnosticering, 
prognose-bestemmelse og ikke 
mindst behandling for disse anoma-
lier. Opdagelsen af biomarkører kan 
bane vejen for kommende forskning 

Figur 4: Massespektroskopisk analyse til identifikation af protein. Den relevante protein-spot
skæres ud fra 2D gelen (trin 1), hvorefter proteinmolekylet klippes i mindre fragmenter (trin 2), 
og analyseres ved massespektroskopi (trin 3) til identifikation af proteinet.

      Trin 1

Protein plet skæres ud

      Trin 2

Enzymatisk Protein
fragmentering

      Trin 3

MS/MS analyse

Protein indeholder de følgende aminosyrer:
E-L/I-E-S-Y-A-Y-S-L/I-K og er derved identificeret som 
krystallin

MS/MS

Mindre proteiner

Ukendt protein
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i den molekylære okulære patologi. 
Allerede nu er der fundet en række 
væv fra øjet som viser modificerede 
protein-ekspressions-profiler ved 
forskellige øjensygdomme:

Tårefilmen
Hos normale mennesker er fundet 
mere end 60 forskellige proteiner i 
tårerne og 90 proteiner i de Meibom-
ske kirtler. Der er fundet proteaser, 
protease inhibitorer samt anti-oxi-
dant enzymer.

Hos personer med tørre øjne er 
der f.x fundet forøget mængde af en 
række inflammatoriske markører.

Hornhinden
Hos normale mennesker er protein 
sammensætningen i normale donor 
hornhinder fastlagt, der er fundet 
mere end 100 forskellige udtrykte 
proteiner.

Ved keratokonus f. x er der fundet 
ændringer i en række proteiner af 
patogenetisk betydning herunder 
cytokeratin, gelsolin, enolase, beta-
actin mm.

De fleste opregulerede proteiner 
ved f. x karnydannelse i hornhinden 
er fastlagt at være blod relaterede 
proteiner.

Nærsynethed
Den normale emmetropisations 
proces har vist sig at det involverer 
mindst 5 forskellige proteiner.

Ligeledes er en række proteiner 
involveret i udviklingen af akse 
myopi.

Trabekelværket
Hos glaucompatienter er der ved pro-
teom analyse fundet flere forskellige 
ændringer i trabekelværkets prote-
insammensætningen sammenlignet 
med normale personer.

For eksempel synes proteinet 
gamma-enolase at være involveret i 
gangliecelle død hos personer med 
glaucom.

Trabekelværket og lamina cribro-
sa har vist sig at have en forbavsende 
ens proteinsammensætning, hvilket 
kan tænkes at medføre ens reaktion i 
de to væv ved åbenvinkel glaucom.

Linsen
Hos normale mennesker består lin-
sen overvejende af proteiner kaldet 
krystalliner hvoraf der findes mindst 
16 der er modificeret i relation til 
alder.

Hos personer med cataract er 
fundet strukturelle forandringer i 
specielt et af proteinerne (betaB2-
krystallin) måske af mulig betydning 
for selve cataract udviklingen.

Glaslegemet
Hos normale mennesker er glaslege-
mets proteiner allerede karakterise-
ret. Dette gælder såvel i pseudophake 
som phake øjne.

Nethinden
Proteomanalyse af nervevæv er 
teknisk vanskelig og under fortsat 
udvikling, men en række resultater 
foreligger allerede på det nuværende 
tidspunkt.

Ved aldersrelateret maculopati 
(ARM) er 5 proteiner således fundet 
opreguleret hos personer med ma-
culære druser. Oxidative proteiner 
synes også at have indflydelse på 
forekomsten af druser samt udvik-
ling af ARM.

Hos personer med aldersrelateret 
macula degeneration (AMD) er der 
ligeledes fundet forskellige proteiner 
involveret i de forskellige stadier af 
AMD. Det kan skyldes at forskellige 
biokemiske processer er af betyd-
ning i de forskellige faser af denne 
sygdom.

Ved såvel diabetisk retinopati og 
diabetisk maculopati er en række 
specifikke proteiner på tilsvarende 
vis fundet opreguleret.

Okulær proteomanalyse er et 
ganske nyt forskningsområde som 
omfatter den totale analyse af protei-
nerne, ved brug af en kombination af 
de i artiklen omtalte teknikker til at 
bestemme, identificere, kvantificere 
og karakterisere øjets proteiner. Med 
de i dag eksisterende højteknolo-
giske muligheder kan omfattende 
2D-protein-databaser opbygges og 
bringes til at kommunikere sammen 
og dermed sammenkoble protein- og 
DNA-sekvens eller gen-kortlægnings 
(mapping) data, hvilke gør teknik-
ken et uundværligt redskab indenfor 
den basalvidenskabelige øjenforsk-
ning. 
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En rörelse skymtar till på 
den höstliga natthimlen, 
vågor böljar fram i mörkret: 
ett mystiskt ljusfenomen, 
norrskenet, tänds i rymden. 
Det är en stark ljusupplevelse 
i mörkret och ett av de många 
naturfenomen som genom 
tiderna har inspirerat nordiska 
formgivare. Vinterns polarnatt 
och sommarens ändlösa sol, 
skrovlig isskorpa och stilla 
vattenspeglar: motsatserna har 
gett upphov till originell design 
och det finländska flaggskeppet 
för den designen är Iittala 
Group.

På många sätt är glas Iittalas 
hjärta. I dag är företaget allt 
mer internationellt, men 

dess rötter finns i det glasbruk som 
grundades i Iittala år 1881. Idag 
omfattar varumärket Iittala alla möj-
liga material från porslin till metall. 
I sortimentet finns produkter för 
vardagens alla stunder: matlagning, 
dukning och dekoration.

Ljus ger glaset liv
Det är ändå i glas som ljuset bäst 
kommer åt att spela. Aalto-vasen har 
blivit en ikon inom finländsk glasde-
sign. Den skapades av arkitekt Alvar 
Aalto år 1936 och har ofta jämförts 
med ett insjölandskap, eftersom 
vasens form uppifrån följer en mjukt 

Af Tuula Lukic

Iittala fångar det nordiska ljuset

böljande strandlinje. Ser man på 
vasen från sidan för den levande 
glasytan tankarna till ett rörligt ljus. 
Det kan vara solstrålar som leker i 
stilla vågskvalp eller ett dansande 
norrsken i natten. Alvar Aalto sade 
att form är ett mysterium, men ett 
mysterium är också det vi upplever 
med ögonen.

Alvar Aalto: Aalto-vas

Glasets främsta egenskap är 
dess optiskhet. Bland de främsta 
finländska formgivarna som är för-
knippade med Iittalas historia finns 
Kaj Franck och Tapio Wirkkala. På 
1950-talet förändrade de vår syn på 
glaset genom att i glasproduktionen 
lyfta fram materialets klarhet och 
förmåga att bryta ljuset. Det är ljus 
som ger glaset liv och i stor utsträck-
ning är det ljusets väsen som avgör 
hur vi till syvende och sidst ser och 
upplever ett föremål av glas. Ljuset 
deltar i formgivningen utan att åskå-
daren ens är medveten om det.

Men man kan förstås också för-
söka kontrollera ljuset. Vi drar för 
gardinerna, vi trycker på avbrytaren 
på en elektrisk lampa, vi riktar en 
spotlight, vi tänder ett eller tio ljus... 
Men ljuset går inte att fånga. Dess 
effekt bygger på många olika fakto-
rer i vår omgivning och därför gör 
ljuset ett glasföremål till något som 
är i ständig förändring – naturligtvis 
inom gränserna för föremålets an-
vändningsändamål.

Ljus ger stämning
För två år sedan firades Aalto-vasens 
70-årsjubileum och då lanserades en 
ljuslykta som hade skapats på basis 
av Alvar Aalto’s skisser från 1936. 
Lyktans klassiska aaltoform går igen 
i den stämningsljusserie som Iit-
tala har lanserat under hösten. I en 
mångfald av färger är det något över-
raskande det nya matta glaset som 
gör ett speciellt starkt intryck; den 
brinnande veken lyser som genom 
is. Is har även tidigare inspirerat 
formspråket hos Iittalas designers, 
kanske framför allt Timo Sarpanevas 
skulpturer, dricksglas och vaser i 
serien Finlandia.

Mer stämningsfullt än ett ljus – el-
ler åtminstone mer effektfullt – är 
det ljus som en öppen eld sprider. 
Kring brasan har vi nordbor alltid 
samlats. Samlingen kring elden lever 
vidare i många moderna hem i den 
öppna spisen. Ilkka Suppanen ville 
återskapa den stämning som finns 
kring en lägereld, så för Iittala han 
har formgett en modern öppen eld, 
Fireplace, som är direkt genialiskt 
enkel. En låga av brinnande etanol 
bakom eldfast glas är ett blickfång 
som sprider lugn. Fireplace är ger 
ett fokus i heminredningen, vare sig 
man sitter vid elden ensam eller till-
sammans med familj eller vänner.

Tapio Wirkkala: 
Kantarell
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Ilkka Suppanen: Fireplace

Nya grepp på gamla traditioner
Ett av de mest speciella av Iittalas 
nya stämningsljus är August, en 
avskalat modern version av oljelam-
pan av den svenska formgivarduon 
Mats Broberg och Johan Ridderstråle. 
Lampan är en arketyp i glas och me-
tall som man kan föreställa sig för-
fattaren August Strindberg sitta vid 
med penna i hand, som Ridderstråle 
och Broberg själva säger. I det mjuka 
led-ljuset från August kan man sitta 
och mysa och läsa eller berätta histo-
rier långt inpå höstkvällarna.

Mats Broberg och Johan Ridderstråle: Stuff 
bowl 3

Samspelet mellan ljus och glas er-
bjuder en bred skala av möjligheter. 
Det förbluffande i Iittalas produkter 
är att den mångfalden av möjligheter 
ofta sammanfattas i en enkelhet i 
formen. Ett föremål som har förenk-
lats till det yttersta, ibland till och 
med till det asketiska eller nästan 
osynliga, ger fantasin frihet. Harri 
Koskinens ljuslykta Lantern är ett 
just sådant föremål. Lyktan i sig är 

symmetrisk och enkel. Den avslöjar 
ingenting. Men när man tänder ett 
ljus under glaset sprider den ett ete-
riskt sken.

Harri Koskinen: Lantern

Undantag finns också, såsom 
Oiva Toikkas kända, färggranna 
fåglar. Färgprakt eller yppiga former 
innebär ändå inte att de föremålen 
inte skulle ha tänkts igenom i minsta 
detalj. Formgivning handlar alltid 
till viss del om att tämja något, 
framför allt ju närmare man kommer 
inpå ett rent bruksföremål. Toikka 
kan främst ses som en mästare på 
konstglas, men i sin generösa estetik 
har han också fördomsfritt fört fram 
ett annat sätt att se nordisk formgiv-
ning.

Oiva Toikka: Curlew

Konst och hantverk
I Iittala har konstglas och den fria 
kreativa process som det kräver i de-
cennier varit en källa till inspiration 
även för de bruksföremål som följer 
massproduktionens strikta regler. 
Både formgivarens konstnärliga vi-
sion och skisser för bruksglas måste 
ändå ge vika för tillverkningsproces-
sen i glashyttan, där den ursprung-
liga idén i glasblåsarnas skickliga 
händer får sin slutliga form.

Det avgörande provet sker inför 
de köpande kunderna. Dagens 
konsumenter kräver kvalitet: ett fö-
remål skall vara estetiskt tilltalande 
men samtidigt användarvänligt och 



13

hållbart. Miljömedvetandet ökar och 
det har blivit en allt mer avgörande 
faktor. I skrytkonsumtionens värld 
har Iittalas humana, traditionsrika 
designfilosofi sammanfattats i tan-
ken om att skapa bestående design 
och motverka slit-och-släng. Samma 
idé uttryckte Alvar Aalto så här: om 
en produkt inte är av hög kvalitet är 
det inte heller meningsfullt att pro-
ducera den.

Iittala Taika-espresso-kopp

Minister Jaakko Numminen har 
träffande beskrivit vår tid som 
präglad av visuellt buller. Naturen 
hamnar vid sidan om i vårt synfält, 
i värsta fall helt utom synhåll. Ute 
i världen har Iittalas formgivare 
– kanske till lust och leda – prisats 
för att de låter sig inspireras av natu-
ren. Ändå finns det även i den form-
givarskaran sådana som hittar sina 
idéer i en urban miljö. Den bebodda 
miljöns betydelse som helhet ökar 
och att kunna uttrycka det samban-
det blir därför allt mer viktigt inom 
formgivning.

Ohjälpligt går vi här på norra 
halvklotet nu mot årets mörkaste tid. 
Det är en tröst att tänka att ljus ten-
derar att söka sig överallt. Även i den 
mörkaste polarnatten bjuder naturen 
på himmelska ljusslingor i form av 
norrsken – och inom hemmets fyra 
väggar kan var och en tända sig en 
lämplig stämning.

Text: Tuula Lukic
Bilder: Iittala 

Tilbake i Trondheim etter fire 
nydelige junidager i Tromsø 
sitter jeg

og lurer på hvordan jeg føler meg.
Antagelig omtrent som de 750 andre 
møtedeltagerne (450 av disse øyele-
ger) som også nettopp har kommet 
hjem, tømt kofferten, og så satt seg 
ned ved PC’en og tenkt at de for en 
gangs skyld skal fikse reiseregningen
før kvitteringene smuldrer opp av 
elde. Hvoretter halvparten gir opp og 
sier til seg selv at de nok rekker å se 
litt fotball først, den regningen kan 
de alltids ta i morgen.

NOK 2008 
13-17e juni  i Tromsø

Af Susanne Lindqvist

 Men uansett hvor vi befinner oss i 
utpakkingen etter Tromsøturen så 
tror jeg de fleste kjenner seg for-
nøyde, trette og stolte.

Fornøyd
Fornøyde fordi vi har fått høykva-
litets oppdatering oss på alle de 
tingene hvor vi på forhånd tenkte 
vi trengte en oppfrisking og i tillegg 
har vi lært oss noe på områder vi 
ikke engang visste eksisterte, slik 
som paleonto-oftalmologi.  

I tillegg er nok mange litt trette. 
Fire dager på kongress i seg er jo 
ikke så anstrengende. Men så var det 
dette med at det var fire 24-timersda-
ger, med midnattssol som forpliktet 
til sene netter.

Fornøyd og trett er vi altså der vi 
sitter med nesen i reiseregningen, 
men i tillegg så er vi stolte, alle 
sammen. For min del er jeg stolt 
over hvor vakkert Norge er, over 
vår enestående kongressfiksende 
kollega Terje Christoffersen og hans 
entourage, og så er jeg stolt over alle 
nordiske kollegaer som holdt glitren-
de presentasjoner av høy klasse. 

 

Åhningsreception på POLARIA museet.
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Møtet
NOK 2008 var en godt organisert 
kongress; en utmerket balanse 
mellom ulike typer av sesjoner, 
foredragsholdernes forskjellige nasjo-
naliteter, spesialisering og allmenn-
gyldighet, vitenskap og moro. 

Det var fire plenumsesjoner som 
de fleste fikk med seg. Den første 
handlet om det tilsynelatende uløse-
lige problemet med å utrydde ”pre-
ventable blindness” i verden før 2020 
(WHOs program VISION 2020 ), 
som ble overbevisende presentert av 
Gullapalli Rao. Hans presentasjon av 
bærekraftige og pinlig nøyaktig be-
regnede tiltak satt i system gjorde at 
man satt igjen i ærefrykt og forsiktig 
optimisme. Søndag morgen begynte 
med et fascinerende symposium om 
arktisk oftalmologi, hvor bl.a. Jørn 
Hurum fra Naturhistorisk Museum 
i Oslo ga en entusiastisk og sjenerøs 
oversikt over øyne i paleontologien. 
Vi lærte at øynene til for eksempel 
ichthyosaurene inneholdt en be-
skyttende beinring i sclera.  Denne 
beinringen kan sees i velbevarte 
fossiler og gir informasjon om øyets 
størrelse.  Actas inspirerende æresfo-
relesning var ved professor emeritus 
Ahti Tarkkanen og handlet om 
exfoliasjonssyndromets systemiske 
aspekter, mens Berndt Ehinger holdt 
møtets siste key-note lecture om 
genetikk i oftalmologien, med sær-
lig blikk for hva vi kan vente oss av 
fremtiden, omsorgsfullt lagt til rette 
også for den generelle oftalmologens 
forhåndskunnskaper. 

Ut over disse plenumsforelesnin-
ger var møtet organisert med paral-

lelle sesjoner i en lykkelig blanding.   
Det ble tilbudt 16 vel sammensatte 
symposier, fire kurs, tre postersesjo-
ner med elektroniske postere og ti 
tematisk ordnede sesjoner med frie 
foredrag. Alle saler hadde god plass 
og bortsett fra at videoer alltid utgjør 
en kilde til spenning på slike møter, 
fungerte det tekniske godt. Hver sal 
hadde minst en ung tekniker til ste-
de, og disse utgjorde et sjarmerende 
innslag. Mange av møtedeltagerne 
med egne tenåringsgutter ble nok 
varme om hjertet når de så en blå-
kopi av poden der hjemme, som en 
anelse motvillig, og i hvert fall ikke 
før på direkte anmodning, rettet opp 
et uventet teknisk problem. 

Kaffetår og andre dråper
Det var satt av god tid til kaffepauser 
og lunsj slik at det var mulig å få tid 
til to andre viktige momenter på en 

Ciba Vision havde en populær konkurrence på deres stand. Kan skulle klippe og klistre et hus. Her professor Dan Milea og redaktør Per Nellemann.

nordisk kongress: dels møter med 
gamle og nye venner for å høre om 
løsninger og frustrasjoner i nabo-
land, og dels å oppdatere seg blant 
utstillerne på medisinsk utstyr og 
medikamenter.  

Det sosiale utenfor møtesalene var 
også godt ivaretatt med god mat med 
lokalt preg, altså mye god sjømat, i 
tildels nesten plagsomt vakre omgi-
velser. Konserten i Ishavskatedralen 
med koret Vokal Nord (dirigent 
Ragnar Rasmussen) var ikke bare 
kongressens, men årets vakreste 
eventyr.

Etter å ha erfart hvordan Tromsø 
takler en formidabel oppgave som 
Nordisk Oftalmologisk Kongress er 
jeg trygg på at et lite arrangement 
som vinter-OL i 2018 er i de aller 
beste hender. Vi sender alle vår var-
meste anbefalning til IOC. 



Professorerne Ahti Tarkkanen og Jan Prause. Udsigt mod Lyngen ved Tromsø.
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Før har vi mest omtalt farver, 
når de blev set isolerede. Når 
kulørte områder ligger op ad 
hinanden bliver det helt åben-
bart, at der er andet i farver end 
sprektralanalyser.

Enhver designer af tekstiler 
og tapeter ved, at farven på 
ethvert område påvirkes af 

farven ved siden af. Den viden blev 
drevet til perfektionisme af gobelin-
væverne. Og denne praktiske viden 
blev forstærket og videreført af ke-
mikeren Chevreul, som var direktør 

Simultan kontrast
Øjet og lyset 13

Af Per Nellemann

sanseapparatets evne til at øge og 
mindske stimulationen ved kanter og 
grænseområder. Man kalder derfor 
også Chevreul / Mach-effekten for 
grænsekontrast. 

Pointillisterne var tvunget til at 
opnå en kontrastforøgelse ved græn-
sekontrast, fordi ret store områder 
var uden farvepigment på grund af 
prik teknikken.

Mekanismen er  knyttet til gan-
gliecellernes modtageomområder, re-
ceptive fields og skyldes efter denne 
teori en central stimulation kombi-
neret med en lateral hæmning.  

for farverierne ved statens gobelin-
væverier i Paris. Han beskrev Om 
loven for Farvernes Simultankontrast 
(De la loi du contraste simultané des 
couleurs, 1839).  Chevreul fik derved 
stor indflydelse på de franske neo-
impressionister, som også går under 
navnet pointillister. De vidste, at blot 
en enkelt farveplet kunne ændre et 
helt maleri. 

Når et farvet område eller et om-
råde med anden luminans ligger nær 
hinanden, vil der i grænseområdet 
opstå en forøgelse af kontrasten. 
Denne virkning kalder vi med 

Chevreul, 
kemikeren, 
direktøren for de 
parisiske gobelin-
væverier havde  
stor betydning 
for de franske 
pointillister. Han 
blev meget gammel 
(1786-1889). Her 
et portræt af Paul 
Nadar på hans 100 
års dag.

I landskaber og billeder af landskaber ses den 
simultane kontrast ydeligt. Her: Udsigt mod 
Troms Fra Kvaløy.

I visse farvekombinationer ses  overhovedet 
ingen simultan kontrast.

respekt for den grundige beskriver 
Chevreul-effekten.  Den tjekkiske 
fysiker og filosof, Ernst Mach, som 
vi også kender fra lydens hastighed, 
beskrev ligeledes effekten, og kunne 
tilføje, at kontrast-forøgelsen nok 
skyldtes en illusion på grund af 

Pointillisterne var nødt til benytte simultan 
kontrast tenik for at få tilstrækkelig kontrast 
i de ellers så monotone lyse bileder som 
her i Henri-Edmond Cross  billedet ’Les 
Tartanes’1895. Se gradieringen ved sejl og 
mast opadtil.  
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grænseillusioner og ej heller set dem 
beskrevet. Men de må findes.

OP (tical) Art kunstnerne fra 
1960-75 benyttede sig meget af disse 
virkninger. En udstilling på Museum 
of Modern Art  i New York 1967 var 
et kunstnerisk højdepunkt. Vasarely, 
Kandinsky og ikke mindst Albers 

Effekten er ikke alene knyttet til 
pattedyrøjet, men er også beskrevet 
i facetøjet hos laverestående dyr, for 
eksempel det endnu levende ’fossil’ 
dolkhalen, Limulus (eng. horseshoe 
crab). Man har da  elektrofysiologisk 
kunnet demonstrere øget eller mind-
sket aktivitet nær grænseområder. 

Da ’receptive field’ er af begrænset 
udstrækning, er denne lav niveau 
teori om lateral hæmning ikke fuld-
stændig. 

Man har derfor som f.eks Gilchrist 
søgt forklaring i høj niveau teorier 
om lyshedsperception. En flades 
opfattede lyshed afhænger også af 
fladen ved siden af. (En demonstra-
tion blev beskrevet  som ’Gelb eks-
perimentet’ i en tidligere artikel om 
farvekonstans). Ifølge hans ’Ancho-
ring Theory’, forankringsteori, an-
vendes den psykologiske ’grouping’ 
til at opdele synsbilledet i forskellige 
visuelle udbygningsrammer. Derefter 
skaleres den opfattede lyshed af de 
grå overflader i hver ramme, sådan at 
den lyseste overflade i hver vil synes 
hvid, eller i hvert fald lysere end 
uden forankring.

Der er beskrevet et utal af illusio-
ner, hvor Chevreul/Mach effekten 
ligger til grund. Vi kan blot nævne 
Hermann, Craik O’Bien, Cornsweet 
og White illusionerne. Og senest 
’The watercolour illusion’.

Fordi simultan kontrast effekt op-
står ved alle lyshedsgradienter, kan 
der opstå en alvorlig fejlkilde ved 
bedømmelsen af røntgenbilleder. Il-
lusoriske linier kan da opstå, og kan 
mistolkes som for eksempel fraktur-
linier. Ved Fluorescens-angiografi 
billeder eller billeder af retina har jeg 
ikke selv set pseudo linier eller andre 

De farvede linier giver indtryk af et  landkort, hvor øer og 
halvøer er gullige som falmet papir. Men der er tale om en 
illusion. Følger man halvøen mod åbningen, ender man i det 
hvide papir.

Den centrale farvede illusion kommer kun frem, når den 
yderste linie er mørk. 

På røntgenbilledet ses en psedofraktur af 
dens atlantis og lykkeligvis ikke en rigtig 
fraktur. Frakturligheden skyldes gradienten 
af gråtoner, som giver en subjetiv forhøjelse af 
kontrasten.

Hermann grid af Vasarely  Eridan III fra 
1956. (Detroit Institute of arts).

Den russisk-
tysk-franske 
Vasili Kandinsky 
(1886-1944)  
var en tidlig 
’opart kunstner’ 
her i billedet 
’Versunken’ fra 
1929. (Privat 
samling, Nina 
Kandinsky).

Viktor Vasarely (1906-97)
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med Bauhaus tilknytning satte gang 
i udviklingen efterfulgt af Bridget Ri-
ley og mange andre. Men der er tale 
om en gammel viden, som kinesiske 
pottemagere har anvendt i årtusin-
der, japanske tegnere i århundreder, 
og i Europa kan kendskabet aflæses 
på vægmalerier i Pompeji for atter 
at dukke op i den italienske renæs-
sance og ikke mindst barokken 
(Marmor 1997). Den spanske mester, 
Diego Velasquez anvendte naturlig-
vis også denne viden helt suverænt.

Den simultane kontrast er mest 
udtalt i sort/hvid og mindre over for 
komplementærfarver og er ejendom-
meligt nok ikke til stede i enkelte 
farvekombinationer.

Man taler om kromatisk induk-
tion, når et større areal påvirker et 

mindre. En rød baggrund vil få et 
mindre areal til at virke i retning af 
komplementærfarven, det vil sige 
grønlig. 

Man får på denne måde mange 
farver fremkaldt, som ikke ses, når 
pigmentfarverne ses enkeltvist.

Et tæppe, en pude eller ligefrem 
et gobelin får gennem de inducerede 
farver mange flere nuancer og bliver 
mere levende. Et nyligt eksempel er, 
at kunstneren Bjørn Nørgaard brugte 
dobbelt så mange farver i sit udkast 
som i de færdige Dronning Margre-
the II - gobeliner i Riddersalen på 
Christiansborg.

En af de bedst kendte fejl ved ikke 
at kende fænomenet er den uheldige 
virkning på et ceremoni-sværd, som 
den britiske regering gav Stalin for 

russernes indsats i byen Stalingrad 
under II verdenskrig. Håndtaget 
var vævet med en turkis silketråd 
og beviklet med kostbar guldtråd. 
På afstand fik det dyrebare håndtag 
en farve som en billig pink. Den 
uheldige virkning skyldes simultan 
kontrast. Det store turkise areal giver 
komplementærfarve til det lille guld 
areal, som da bliver en billig pink. 

Fænomenet simultankontrast 
er historisk tilknyttet Leonardo da 
Vincis og Goethes farvede skygger. 
I nyere tid er princippet anvendt i 
Lands ’two colour projections’.

Farvede skygger bliver ofte vist i 
det populære eksperimentarium.  En 
rød og hvid projektor lyser mod en 
skærm, som vil ses lyserød. Hvis en 
uigennemsigtig genstand nu anbrin-
ges mellem projektorerne er der nu 
to skygger, en som kommer fra det 
røde lys, som ses rød, som forventet. 
Den anden skygge kommer fra det 
hvide lys, og den ses overraskende 
blågrøn. Denne kendsgerning blev 
forklaret af Helmholtz som en 
’Fraregning af belysningen’, (’dis-
counting the illuminant’) teori af den 
kromatiske adaptation.

Den virtuose spanske maler Velasquez (1599-1660) beherskede suverænt den simultane kontrast. 
Bemærk, at i de to billeder er der kun rød eller brun kulør. Til venstre: Alte Pinatothek München.
Til højre: Hofnarren Juan de Austria 1632-35, Prado museet, Madrid, portræt af ung mand. Ca. 
1629.

Roy Lichtenstein 
(1923-1997) brugte 
simultan kontrasten 
megt håndfast.
Til venstre ses en tro 
kopi af en populær 
demonstration af en 
hvid lodret stribe. (Still 
Life with light Swiss 
Cheese.) 

Digteren og naturfilosoffen Wolfgang Goethe 
beskrev de farvede skygger, som opstod i uens 
farver, når en genstand belystes af både den 
nedgående sol og af et stearinlys. (Goethes 
egen tegning).
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Den lyserøde farve på skærmen 
antages på denne måde at være den 
samme som belysningen og bliver 
automatisk fraregnet (’discounted’), 
så den synes hvid. Skyggen fra det 
hvide lys er mindre rød end skær-
men og ses derfor blågrøn. Ligegyl-
digt hvilken farve det projicerede lys 
har, så vil skyggens farve altid være 
komplementær

Land, Polaroid opfinderen, 
demonstrede, at man kunne få 
multifarvede billeder, selv når der 
anvendtes to projektorer, en med 
normalt hvidt lys og den anden med 
et rødfilter over linsen. Diapositi-
verne var taget gennem et rødt og 
grønt filter af dagligdags objekter. 
Når billederne ikke var over hinan-
den, i register, kunne man kun se 
hvidt rødt og pink, men når de blev 
ført over hinanden, fik de kendte 
objekter deres rette farve. Det hører 
imidlertid med til historien, at når 
et almindeligt godt diapositv (Ko-
dachrome) blev projiceret var der en 
anderledes farvemætning og nuancer 
i skyggen, at man glemte alt om ’two 
colour projections’. 

Efterbilledet ligner simultan 
kontrast. Hvis man fikserer på f.eks. 
en farvet genstand  i 15 sekunder 
eller mere, og bagefter ser på et 
hvidt papir, ses et efterbillede i kom-
plementærfarven, altså et negativt 

efterbillede. Hvis man ser på billedet 
af en grøn elefant, bliver det negative 
efterbillede, også i ædru og nykter 
tilstand, en lyserød elefant.

Den almindelige forklaring er, at 
den forlængede lyspåvirkning for 
den aktuelle farve medfører en ned-
brydning af synspurpur, rhodopsin, 
i de tappe, der er følsomme for far-
ven. Fornyelsen af synspurpur er en 
langsom proces, så øjet bliver mindre 
følsomt for farven, når der ses på det 
hvide papir og altså mere følsomt for 
komplementærfarven, som opleves. 
Selvom efterbilledet ligner simultan 
kontrast, er der ikke tale om det 
samme fænomen. Simultan kontrast 
er derimod momentan, den opstår 
på mindre end 0,1 sekund.

Referencer: www.oftalmolog.com I Østasien er der gammel tradition for at 
anvende gradueringsteknikken.

Fraktaler, det vil sige 
dele af selvrepete-
rende, iterationer, 
kurver kan ligne 
biologiske formatio-
ner, her en blomst. 
Helt lignende Georgia 
O'Keefes billeder, 
ikke mindst fordi hun 
ofte anvendte den 
simultane kontrast.

Renoir og også Paul Fisher mindskede den 
simultane kontrast ved at udviske kanter, 
så de fine kvinder fik en blød hud. Her i et 
detaljebillede af Paul Fisher fra 1919.

CraikO'Brien-effekten.

Se på elefanten i 
et minut med et 
øje, og herefter 
på en neutral 
baggrund.
Hvilken farve får 
efterbilledet?
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Den franske forfatter Marcel 
Proust (1871-1922) brugte 
ofte metaforer til at formidle 

sine erfaringer. Roger Shattuck har i 
”Proust’s Binoculars” gjort opmærk-
som på, i hvor høj grad Proust benyt-
tede analogier fra optikken og sanse-
fysiologiens verden, og hvordan han 
benyttede det stereoskopiske princip 

Prousts binokulære syn

Af Inge-Lise Mølgaard

til at beskrive verden. ”Billeder, der 
står alene, kan ikke give sandheden 
om et menneske. Den nås først, når 
forfatteren sætter et eller flere bil-
leder fra fortiden sammen med et i 
nutiden, får deres væsentlige kvalitet 
til at fremstå klart ved at forene dem, 
for at unddrage dem fra tidens tilfæl-
digheder, i en metafor”. Det svarer til 
det stereoskopiske princip i den vi-
suelle verden. For ligesom en visuel 
perception i den tredimensionale 
verden afhænger af at kombinere 
information fra de to øjne, som ser 
den ydre verden fra to forskellige 

Valentin Louis Georges Eugène 
Marcel Proust (10. juli 1871 - 
18. november 1922).

Hans hovedværk er På sporet af 
den tabte tid (À la recherche du 
temps perdu), som består af syv 
dele på tilsammen 3.200 sider. 
Handlingen foregår i Proust' egen 
tid, la belle époque.

Prousts værker er et produkt af 
fransk tankegang. Skønt halvt 
jødisk var familien ikke kosmo-
politisk, men rodfæstet i Paris og 
den franske kultur. Til gengæld var 
Paris på den tid verdens kulturelle 
centrum.
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punkter, afhænger det at huske, eller 
perception i tiden, af en kombineret 
information fra nutiden og fortiden, 
hvilket medfører en stereoskopisk 
sammensmeltning af nutid og fortid. 
Den visuelle perception er dog ikke 
en fotografisk gengivelse af det, vi 
ser, men snarere hjernens aktive 
tolkning af det sete. Tolkningen er 
påvirket af vore forventninger, erfa-
ringer og kultur. Det stereoskopiske 
princip udvælger nogle få billeder, 
som er tilstrækkeligt forskellige fra 
hinanden til ikke at give fornemmel-
sen af en kontinuerlig bevægelse og 
tilstrækkelige forbundne til at kunne 
danne et mønster, der kan ses. Det 
tillader vor bevidstheds binokulære 
eller multiokulære syn at fastholde 
tings modstridende aspekter i et 
stabilt genkendelsesmønster i tidens 
relief. 

I Prousts hovedværk ”På sporet af 
den tabte tid” bevæger fortælleren sig 
i årevis ad falske spor, hvor de illuso-
riske værdier især er kærligheden og 
snobberiet for adelens prestige. Han 
har kun et øje åbent, hvilket giver et 
ufuldstændigt syn og medfører fejl-
tagelser. Undertiden præsenteres to 
eller flere uforenelige billeder simul-
tant for begge øjne, hvilket medfører 
binokulær rivaliseren. Når fortæl-
leren bliver udsat for det, vil hjernen 
først blive opmærksom på det ene 
billede og dernæst på det andet i 
en langsom alternerende sekvens. 
Det billede, der bliver stående, vil 
være det, individet foretrækker. 
Realitetens binokulære syn kommer 
kun i glimt ved spontan erindringen 
eller ved musikken. Først til sidst 
i romanen åbner det andet øje sig 
fuldstændigt, og fortælleren får sit 
fulde binokulære syn. Han finder sin 
sande identitet og bliver sikker på sit 
kald.  

Den samme udvikling foregår i 
”Swanns kærlighedshistorie”, som 
er en episode i første bind af det 
3000 sider lange værk ”På sporet af 
den tabte tid”. Det drejer sig i korte 
træk om den rige og højt dannede 
levemand Swann, der forelsker sig i 
kokotten Odette og de lidelser, han 
gennemgår på grund af kærligheden 
til hende. Det binokulære syn i 
værkets makrokosmos er her præ-
senteret i mikrokosmos og kan læses 
for sig selv.

Swanns kærlighedshistorie

Afstandssyn eller ligegyldighed   
Swanns kærlighedshistorie starter 
ikke lige, da han møder den elegante 
kokotte Odette. Swann er kendt som 
levemand og utrættelig skørtejæger, 
og hun bliver præsenteret for ham af 
en ven som et muligt emne. En yn-
dig kvinde hvis gunst han muligvis 
kan opnå, selvom hun angives mere 
svært utilgængelig, end hun egentlig 
er. Men mødet bliver en skuffelse, for 
selvom hun ikke er uden skønhed, er 
det en skønhed, der ikke tiltrækker 
ham. Hun er ikke hans type. Men 
Odette sørger for, de mødes igen, alt 
imens Swann fortsat dyrker sine el-
skerinder. Først da han sammen med 
Odette genhører et musikstykke, 
som tidligere har grebet ham, men 
som han ikke har kunnet finde, 
begynder han at interessere sig for 
hende. I starten så han på hende 
med ligegyldighed. Afstandssynet 
uden detaljer var nok. Han har tidli-
gere ført et ørkesløst liv uden andet 
mål end at få opfyldt sine lyster. Nu 
vækker melodien ham og giver ham 
et fingerpeg om noget større samt en 
mulighed for et mere indholdsrigt 
og lykkeligt liv, som han ikke anede 
eksisterede. Han får behov for me-
lodien, og dette behov overføres til 
Odette, som han hørte den sammen 
med. ”La petite phrase” ender med at 
blive deres kærlighedsmelodi.

Enøjethed eller forelskelse 
Forelskelsen tager dog først rigtig 
fat en dag, Swann finder Odette sløj, 
og hvor han pludselig bliver slået af 
hendes lighed med Botticellis maleri 
af Zippora. Kunstelskeren Swann 
har altid haft en mani med at sam-
menligne levende personer med 
mesterværker, hvilket gør de aktuelle 
personer til mesterværker i nutiden 
for Swann. Han føler en intens 
glæde over at have opdaget ligheden, 
som tilfører Odette en ny skønhed. 
Hans æstetiske fantasi drager ham 
langsomt mod denne ret banale og 
gådefulde kvinde. De mødes hver 
aften i Verdurins lille cirkel, men en 
aften, hvor han er blevet forsinket, 
er hun gået, inden han kommer. 
Han styrter ud på byens cafeer for 
at lede efter hende og kommer ud i 
en følelsesstorm, da han ikke finder 

hende. Hendes fravær udløser angst 
og lidelse, og han bliver et nyt væsen, 
fjernt fra den tidligere don Juan. Zip-
pora er blevet til en kvinde af kød 
og blod, som Swann må have for 
enhver pris. Han ender med at finde 
hende og besidde hende. Idyllen med 
Odette absorberer derefter hele hans 
liv. Han er forandret og skænker in-
gen andre kvinder en tanke. Hans el-
skov er blevet hans drivkraft, og han 
forsøger at blive ét med hende. Han 
forlader sine fornemme venner samt 
sine kunststudier, skifter til Odettes 
middelmådige miljø og indretter sine 
dage efter hende. 

Swanns forelskelse og kærlighed 
hviler på en illusion. Han er blevet 
enøjet og ser kun idolet Zippora i den 
Odette, han har skabt i fantasien. 
Hun bliver ikke hans type, før han 
opdager ligheden med Zippora, og 
hans kærlighed er udsprunget af 
hendes fravær. Han ser ikke, at hun 
er tarvelig og beregnende, og at hun 
har meget lidt at gøre med den skab-
ning, han elsker. Han tror ikke på 
oplysninger om, at hun er amoralsk 
og har været en holdt kvinde. For 
ham er hun kun en god, naiv kvinde, 
næsten ude af stand til at lyve, og 
han opdager ikke, at hun efterhånden 
er begyndt at kede sig med ham.

Okulær rivalisering eller jalousi 
Swann bliver jaloux, da Odette in-
viterer en ny gæst med i Verdurins 
cirkel. En grev de Forcheville. Da 
hun så en aften ikke vil følges med 
ham hjem som sædvanligt, bliver han 
rasende, og på hjemturen, hvor han 
holder enetale, udråbes hun, efter at 
have være fuldkommen, til tåbelig, 
vulgær og ikke mindst uforbederlig 
dum. Han forestiller sig, at hun vil 
bede ham om penge og glæder sig til 
at afslå dette og forestiller sig hendes 
indforståede og troløse smil til de 

1
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kærlighed, 
1984.



Forcheville. Men da hun senere beder om penge, vender 
det andet billede tilbage, det, hvor hun viste sig med et 
smil og et ømt blik, der kun omfattede Swann. Hun bliver 
igen til den yndige og fortryllende Odette, og Swann be-
brejder sig sin tænkte hårdhed og sender hende pengene. 
Af de mentalt rivaliserende billeder vælger Swann det 
følelsesmæssige billede, han foretrækker.

Det binokulære syn eller frigørelsen fra passionen

Sandheden om Odette kommer frem
Jalousien og mistanken om Odette er ham utro gør, at 
Swanns gamle passion for sandhed vokser op i ham igen. 
Han får oplysninger om, at hun har været en holdt kvinde, 
og får anonyme breve om, at hun har haft adskillige elske-
re, endog kvinder. Han kan ikke tro det, men efter hånden 
kommer der så mange afsløringer fra omgivelserne, og 
ikke mindst fra Odette selv, som afslører mere, end hun 
aner. Swann kan sætte alle disse billeder sammen og dan-
ne sig et mere sandfærdigt og realistisk billede af personen 
Odette, men selvom der er beviser på hendes utroskab og 
løgnagtighed, vil han ikke helbredes. Passionen er hans 
livs indhold, og han er bange for at ende i et eksistentielt 
vakuum, og Odette er det eneste lægemiddel, der kan be-
rolige hans angst og uro. Swann er udmærket klar over, at 
hans kærlighed er sygelig, men kan ikke komme ud af den 
ved intellektets hjælp.

Spontanerindringen
Odette er mindre og mindre disponibel for Swann. En 
aften hvor Swann modvilligt, (fordi det er et sted Odette 
ikke kommer), er gået til soiréen hos markisen af Sainte-
Euverte begynder musikken pludseligt at spille ”la petite 
phrase”, og det er ligesom Odette træder ind. Denne åben-
baring er så smertefuld, at han måtte tage sig til hjertet, 
da alle minderne fra dengang Odette var forelsket i ham 
kommer frem. Igennem spontanerindringen, som musik-
ken fremkalder, genoplever Swann sin tabte lykke og sam-
menligner den med sin nuværende ulykkelige situation og 
bliver klar over, at Odette ikke vil elske ham igen. Hans 
lykke er forbi, og han må leve med smerten. Swann får 
takket være spontanerindringen et billede af den person, 
han var dengang, og den person han er nu. Billedet fra 
fortiden og nutiden sidestilles, og han kan for første gang 
se objektivt på sig selv. Det er tegn på begyndende helbre-
delse eller realiteternes binokularitet.

Drømmen  
Odette rejser væk et års tid, hvor Swann ikke ser hende, 
og lidt efter lidt glemmer han den imaginære kvinde, han 
selv har skabt. En nat genser han hende i en drøm, hvor 
han genoplever de lidelser, som han ikke føler mere. Da 
han vågner og tænker på drømmen, ser han hende for sig 
igen, men ikke som den idoliserede attråede Odette, men 
hende, han så allerførste gang, nemlig som en kvinde, han 
ikke begærede, og som slet ikke var hans type, og han 
udbryder forbavset: ”At tænke sig at jeg har spildt år af 
min liv, at jeg har ønsket at dø, at jeg har haft min største 
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kærlighedshistorie med en kvinde, som jeg ikke brød mig 
om, som ikke var min type!”. Swann er ved hjælp af drøm-
men nået til sandheden om Odette og sine følelser. Det 
kunne han ikke nå ad fornuftens vej. Drømmen afslører 
hans egentlige jeg. Den giver ligesom spontan erindringen 
oplysninger om, hvad han engang var og følte og lader 
ham se det i en ren form, uberørt af tiden. 

Tiden efter Swanns kærlighedshistorie
Efter Swanns slutreplik i ”Swanns kærlighedshistorie”, 
bliver man noget forbavset, når man i resten af  ”På sporet 
af den tabte tid” møder Odette som fru Swann, samt at 
de har en fælles datter. Swann har giftet sig med Odette, 
efter alle følelserne er borte, og efter han har genoptaget 
sit gamle liv som kvindebedårer. Det ulige giftermål giver 
anledning til megen diskussion i romanen, hvoraf én af  
romanens personer nok har den mest enkle forklaring på 
giftermålet. Swann var nødt til at gifte sig med Odette, 
hvis han ville være sammen med sin datter. Hun blev det 
eneste væsen, han elskede hele livet. Dog tolker de fleste 
litterater brylluppet som en betydningsløs begivenhed, 
da den knap nok omtales. Men giftermålet, som bringer 
Odette status, giver også et mere nuanceret billede af 
hende. Hun er ikke kun den utro, beregnende og løgnag-
tige kokotte, hun er simultant en god hustru og mor samt 
en fashionabel værtinde. Hun er ikke kun ét, men mange 
billeder, som samlet giver et mere sandt billede af hendes 
person.   

Sammenfatning
Proust ville med sin bog give læseren et slags optisk 
instrument til at opdage sig selv med, hvilket ikke var 
muligt uden dens hjælp. Proust mente på ingen måde, 
at litteraturen skulle erstatte det levede liv. ”Vi må selv 
gå ud i livet og gøre vore erfaringer for at fortjene vor 
visdom”. Det viser han blandt andet i Swanns langtrukne 
og smertefulde  kærlighedshistorie med Odette, hvor han 
illustrerer vore sansers illusioner, og med det stereoskopi-
ske princip demonstrerer kærlighedens forvrængning af 
dybdesynet.

Litteratur:
Marcel Proust: På sporet af den tabte tid, 
Rosinante forlag 1999
Marcel Proust: Swanns verden, 
(nyoversat), Multivers 2002
Roger Shattuck: Proust’s binoculars, 
Chatto & Windus 1964 
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Tilfredshed kommer af erfaring
D.J. Instrumenter blev grundlagt i 
1987 og har siden grundlæggelsen 
udelukkende beskæftiget sig med 
den oftalmologiske produktlinie med 
tilhørende salg og service til hospi-
talsøjenafdelinger samt privatprakti-
serende øjenlæger. 
I januar 2005 blev D.J. Instrumenter 
solgt til Danny Støjholm og Kamilla 
Remark, som siden har stået for ejer-
skabet samt driften af virksomhe-
den. I juni 2007 blev D.J. Instrumen-
ter A/S omdannet til et aktieselskab. 
Danny Støjholm har siden 1988 
været ansat i D.J. Instrumenter A/S 
og har på denne baggrund et meget 
indgående kendskab til den oftalmo-
logiske branche. 
Kamilla Remark er uddannet 
sygeplejerske med speciale som 
øjenoperations-sygeplejerske og har 
siden januar 2005 været ansat i D.J. 
Instrumenter A/S. 
D.J. Instrumenter A/S består i dag af 
fem ansatte og er i øjeblikket ved at 
ansætte en ny medarbejder. 

Råd og vejledning er en naturlig del af 
vores hverdag
D.J. Instrumenter A/S er leverings-
dygtig i al oftalmologisk udstyr og 
leverer i dag til samtlige hospitals-
øjenafdelinger samt til privatprakti-
serende øjenlæger. 
Da vores målsætning bl.a. er at være 
totalleverandør, er vores sortiment 
meget bredt: 
-  udstyr til diagnostisering 
-  digitalt billedbehandlingsudstyr  
-  undersøgelsesunits
-  operationsmikroskoper

D.J. Instrumenter A/S har set fremad i over 20 år 

-  operationslejer- og stole
-  mikrokirurgiske instrumenter
-  implants
-  engangsartikler
-  hjælpestoffer bl.a. viskoelastica, 

olie, tungt vand samt farvestoffer 
-  okklusionsplastre til skelen
-  reparationer af mikrokirurgiske 

instrumenter
-  reparation af teknisk oftalmolo-

gisk udstyr
-  serviceeftersyn

Vores produkter kommer hovedsage-
ligt fra Europa, USA samt Japan, og 
vi har i dag eneforhandlingen af en 
lang række produkter. Heriblandt:
-  Leica operationsmikroskoper 
-  DORC
-  Canon

Hos D.J. Instrumenter A/S tilstræber 
vi en hurtig levering af vores pro-
dukter. Modtager vi ordren inden kl. 
12, afsendes denne fra os samme dag 
– ifald den er på lager. 
Vi er derfor stolte af at kunne sige, at 
vi leverer fra-dag-til-dag … 

Omhyggelighed er nøgleordet
D.J. Instrumenter A/S har desuden 
stor erfaring med totalindretning og 
levering af øjenklinikker – uanset 
størrelse. Vi yder naturligvis den 
nødvendige rådgivning og vejledning 
og fremkommer gerne med forslag til 
konkret indretning af klinikken. 
Vi står for selve monteringen og 
opsætningen af al klinikudstyr såle-
des, at klinikken fremstår komplet 
brugbar. Er der behov for oplæring 
af personale eller teknisk bistand 

ved nyt apparatur, står vi naturligvis 
også for denne. 

  
Nyheder hos D.J. Instrumenter A/S
– on-line med vores kunder
Hos D.J. Instrumenter A/S er vi glade 
for at kunne tilbyde vores kunder en 
ekstra service – en on-line forbin-
delse til vores kunder. 
Vi tilbyder nu muligheden for at 
fjernstyre vores kunders udstyr, 
uden at der skal installeres noget på 
dennes PC eller ændres ved netvær-
ket. Fjernstyringen kan kun igang-
sættes af kunden og kan kun bruges 
af os hos DJ Instrumenter. Det er 
derfor muligt for os at afhjælpe vores 
kunder deres problemer her og nu …
En on-line forbindelse der sparer alle 
for kostbar tid …   

Leica operationsmikroskoper
Hos D.J. Instrumenter A/S er vi 
meget stolte af at kunne præsentere 
vores kunder for Leica – operations-
mikroskoper.
Leica operationsmikroskoper leverer 
den højeste optiske kvalitet, der 
findes på markedet idag. Vi tilbyder 
flere forskellige modeller, fra det lidt 
mindre operationsmikroskop til den 
private øjenklinik til de store lofts-
ophængte operationsmikroskoper til 
hospitalsøjenafdelingerne.

Kontaktoplysninger:
D.J. Instrumenter A/S
Sandtoften 25-27, 2820 Gentofte
www.dj-instrumenter.dk
dj@dj-instrumenter.dk
Tlf. 36772022
Fax 36771407 
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Af Kamilla Remark, D.J. Instrumenter A/S

Louise Klagenberg, 
Bogholderimedarbejder

 

Ninna Nielsen, 
Kontormedarbejder

Martin Møller, 
Salg/service og IT

Danny Støjholm, 
Direktør, medejer

Kamilla Remark, Salg og 
marketing, medejer



En række øjenlæger har sammen 
med psykologer, sygeplejersker, 
patienter fra Dansk Glaukom 

Forening og Pfizer udarbejdet en film til 
patienter, der får konstateret åbenvinklet 
glaukom. I filmen kommer vi omkring 
de mange aspekter ved grøn stær. Vi har 
taget udgangspunkt i nydiagnosticerede 
patienter, som for de flestes vedkom-
mende ikke har det store kendskab til 
sygdommen. Derfor er filmen blevet 
meget grundig, og den varer i sin fulde 
udgave næsten to timer. Det er lang tid, 
men målgruppen er patienter, der ønsker 
at investere et par timer på en sygdom, 
de skal leve med resten af livet. Filmen 
kan ses i afsnit og giver derfor mulighed 
for at kunne ses i flere omgange. Vi har 
gjort brug af forskellige teknikker i for-
tælleformen, og der er gjort flittigt brug 
af animationer og demonstrationer.

 
Er der behov for en sådan film? 
Nogle patienter bliver så chokerede, 
når de får diagnosen hos lægen, at 
de ikke hører mere af samtalen. I en 
sådan stresssituation er det forståeligt, 

Ny film til patienter, der får konstateret åbenvinklet glaukom
at det ikke er det bedste tidspunkt at 
modtage information. Når patienten 
kommer hjem, kan man føle sig meget 
ene og uden viden om sygdommen. 
Senere opstår et behov for at få mere 
viden. Jo større viden om glaukom, des 
bedre kan man leve med sin sygdom. 
Det er imidlertid en stor opgave at løfte 
vidensniveauet hos så mange patienter, 
og det er i dette lys, at initiativet skal ses. 
Filmen kan ses, når patienten er klar til 
at modtage informationen, i eget tempo 
og hjemme i trygge omgivelser. En del 
vil nok også se den sammen med en 
pårørende og på den måde få etableret en 
fælles forståelse for den nye situation.  

 
Hvordan distribueres filmen? 
Pfizer er i gang med at udlevere en 
mappe til øjenlægerne, indeholdende et 
bundt konvolutter til patienterne. I hver 
konvolut er en let forståelig bestillings-
seddel. Øjenlægen kan blot udlevere en 
konvolut til den relevante patient, som 
derefter udfylder bestillingssedlen og 
poster brevet. Det koster ikke noget for 
patienten, og man kan ikke identificere 

hvilke øjenlæger, der gør brug af konvo-
lutterne og dermed heller ikke, hvilken 
medicin de udskriver. 

Dette initiativ er nyt, og vi føler os 
overbeviste om, at de audiovisuelle 
hjælpemidler er oplagte at bruge som 
supplement til øjenlægens information. 
Vi håber nu, at rigtig mange øjenlæger 
og glaukompatienter vil få gavn af dette 
tilbud.

Det tværfaglige team bag projektet er: 
Psykologerne Bo Snedker Boman og Ella 
Bennetzen. Øjenlægerne Lisbeth Serup, 
Niels Otland, Jesper Skov (Fredericia), 
Neel Gerner, Hadi Kjærbo og John Thy-
gesen. Sygeplejerskerne Kirsten Brorsen, 
Annette Holler og Inger Barkfeld. Pfizer 
medarbejdere Henrik Richard Jacobsen, 
Tine Skytte og Ole Back. 

Formanden for Dansk Glaukom For-
ening, Anders Christensen, samt flere 
patienter fra foreningen, er også med i 
filmen, hvor de agerer patienter. 

På vegne af teamet bag filmen
John Thygesen og Hadi Kjærbo 

Modtaget fra Henrik Jacobsen, Pfizer, samt øjenlægerne John Thygesen og Hadi Kjærbo:


