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Beprövad erfarenhet ?

N

yligen inställdes en ABF-kurs i synträning i Karlskrona efter kritik
från ögonläkare. Professor Jan Ygge, KI, lär ha sagt: Det är förfärligt
att lura folk på pengar på saker som inte har någon som helst vetenskaplig grund. Kursen som bygger på William Bates’ och Leo Angarts
arbeten skulle kunna förbättra folks syn genom diverse övningar.
Många vittnar om stora förbättringar som t.ex en man som gradvis
blev allt mindre myop: Från (-6) till emmetropi på ett år. Ett imponerande resultat som vi vanliga ögonläkare inte klarar av. Men vetenskapen
fattas! Kontrollerade undersökningar som följer våra “spelregler” har inte
gjorts – och vi dömar ut hela konceptet. Den ekonomiska biten – kursen
var långt ifrån gratis – ökar vår misstro om lurendrejeri.
Men de många vittnen som är helt övertygade om att deras syn förbättrats, som är nöjda – kan de avfärdas? Eller kan det vara så att även
placebo har ett pris ?
“Den som lever, – får se!”
– hoppas jag,
Jack Bergen

Adresseændring
bedes meddelt på oftalmolog@grafia.dk
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Av Vibeke Dons Wankel,
øyelege i Moss

Friske øyne – svekket syn:
Synsforstyrrelser av nevrologisk årsak
Hvert år rammes rundt 15 000 nordmenn av hjerneslag. To av tre vil overleve slaget,
men av disse vil minst 6 000 få forbigående eller varige synsforstyrrelser.

S

ynsforstyrrelser etter hjerneslag
har lett for å bli oversett, også
av øyeleger. En pasient ble en
vekker. Det var en regnskapsfører
som hadde hatt et lite hjerneslag.
Hun hadde fått store problemer med
å lese etter slaget. Ved undersøkelse
hadde hun helt normal øyestatus og
normalt synsfelt. Jeg forstod at her
var det noe som ikke ble fanget opp,
og hun ble henvist til vurdering hos
Statped (Statlig spesialpedagogisk
støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner).
Etter en tid kom hun strålende
tilbake og fortalte at hun hadde fått
synspedagogisk opplæring med
trening av synet. Nå klarte hun å
lese og kunne fortsette i jobben som
regnskapsfører!
Forskning viser at
 Hjernen er plastisk
 Hjernen kan omorganisere seg
 Hjernen kan trenes opp

Det er viktig at synsforstyrrelsene
oppdages så tidlig som mulig. Bedret
syn virker positivt ikke bare på
synet, men på balanse, utholdenhet,
motorikk, våkenhet og praktiske
ferdigheter. Derfor er det viktig og
nødvendig at vi som øyeleger klarer
å avdekke og diagnostisere synsforstyrrelsene.
Godt syn innebærer ikke bare
brukbart visus, men også intakt
øyemotorikk og normalt fungerende
synsbaner og nerveforbindelser som
kan føre de visuelle signaler fram til
alle involverte hjerneområder som
behandler og koordinerer synsinformasjonen.
I tillegg til et normalt øye, må
derfor
 øyebevegelsene være hensiktsmessige
 informasjonen fra øyet må nå
synsbarken og andre viktige hjerneområder
 hjernen må kunne oppfatte og
bearbeide den visuelle informasjonen.

Øyebevegelsene er avhengig av
systemer for fiksasjon, sakkader,
oculovestibulær aktivitet, konvergens, lys- og mørkeadaptasjon og
akkomodasjon.
Selve styringen av øyebevegelsene involverer både frontallappen,
parietallappen og synsbarken. I
tillegg reguleres øyebevegelsene
av lillehjernen, hjernestammen og
n.oculomotorius, n. trochlearis og n.
abducens.
Skader i alle disse områdene vil
kunne forstyrre øyemotorikken og gi
pasienten plager.
Synsfeltutfall og scotomer skyldes
skader i synsbanene og synsbarken.
Relative utfall kan for eksempel gjøre
at pasienten ikke ser farger eller bevegelser i deler av synsfeltet. Dette er
ikke lett å fange opp ved autoperimetri. Derfor er det viktig å lytte til hva
pasienten forteller om sine plager.
For at vi skal oppfatte tingenes
form, posisjon, kontrast, farge, retning og bevegelse, må alle de visuelle
signalene bearbeides i store deler av
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Tilstrekkelig
lesesyn?
- oppslagstavler
- smartphone
- magasiner
- kino
- iPad
- skilt
- bok
- pc
- tv

hjernen. Et hav av visuelle signaler
settes så sammen for å danne forståelige bilder.
Årsaken til synsforstyrrelsene bør
vurderes ut fra alder.
Hos barn er årsakene hovedsakelig
medfødte feil og tumores.
Hos unge er det multippel sclerose, tumor og metabolsk sykdom.
Både hos barn og unge kan synsforstyrrelsene også være en følge av
hodeskader ved fall fra sykkel eller
i slalåmbakken, noe som ofte ikke
settes i forbindelse med synsforstyrrelsene.
Hos voksne: tumor, cerebrovaskulær sykdom, diabetes mellitus, vaskulitter/inflammasjoner i kartreet,
f. eks. arteritis temporalis som ledd
i reumatisk sykdom, myasthenia
gravis.
Og hos eldre: nevrodegenerative
sykdommer (f. eks. Parkinsonisme),
tumor og myasthenia gravis.
Hva kan synsforstyrrelsene føre til?
Man kan få generelle problemer som
orienteringsvansker, balanseproblemer og lav utholdenhet. Det kan

Dette kan skyldes vansker med å
flytte blikket langt nok til sidene eller koordinere øynene over tid. Små
ord kan hoppes over, innholdet i
teksten kan være vanskelig å få med
seg.
Disse problemene er ikke nødvendigvis konstante, men kan variere
med dagsformen.

være vanskelig å kjenne igjen personer, og man kan støte bort i gjenstander. Det kan være ubehag i sterkt
lys og problemer med å oppfatte ting
i bevegelse.
Leseproblemer er ikke uvanlig.

Hvordan kan vi avdekke
synsforstyrrelsene?
En god anamnese er viktig – har
pasienten problemer med blending,
lesing, balansen?
Er øyemotiliten normal? Klarer
pasienten uten problemer å flytte
blikket vekselvis mellom 2 objekter
på 10 og 40 cm avstand? Hvordan er
konvergens og fusjon?
Problemer med fiksering, konver-

Hvilke synsforstyrrelser skaper
funksjonelle
vansker ?
Følgebevegelser

Samsyn

Kontrastsyn

Konvergens
Akkomodasjon

Visuell
utholdenhet

Sakkader

Fargesyn

Synsfelt
Isominans
Visus
Visuell
oppmerksomhet
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gens, fusjon og akkomodasjon kan
gi dårligere nærvisus enn avstandsvisus.
Ved visuell neglekt ser ikke pasienten begge hendene ved simultan
bilateral stimulering ved undersøkelse ad modum Donders.
Synsforstyrrelsene kan feiltolkes
som motorisk forstyrrelse, forvirrethet eller kognitiv svikt. Det er
derfor viktig å høre på pasientens
beskrivelse av nye utfordringer, slik
at pasienten kan bli henvist til videre
undersøkelse eller behandling/opptrening.
Synspedagogisk opplæring tilpasses de individuelle synsforstyrrelsene og har som mål å få reetablert
synsbalansen og stimulere til best
mulig utnyttelse av synet. Det kan
være øvelser for koordinering av
øynene, oppnå hurtig målretting av
sakkader og mer stabil fiksering.
Andre øvelser kan gi trening i rask
reaksjon og oppmerksomhet på nye
stimuli i synsfeltet.

I Norge kan slagpasienter henvises til Norges Blindeforbunds kurssenter, Hurdalssenteret utenfor Oslo,
eller til kommunal voksenopplæring
med synspedagog.
Andre pasienter med synsforstyrrelser kan henvises til ortoptist,
synspedagog eller Statped. Tekniske
hjelpemidler kan fås på Hjelpemiddelsentralen.
Synspedagog Gunvor B. Wilhelmsen og undertegnede har utarbeidet
et hefte som tar for seg synsforstyrrelser etter hjerneslag og andre
nevrologiske lidelser for at øyeleger
lettere skal fange opp synsforstyrrelsene.
Heftet gir en kort innføring i problemfeltet med symptomer, årsaker,
aktuelle undersøkelser og henvisnings- og behandlingsmuligheter.
Heftet er finansiert av Helsedirektoratet.

Heftet Friske øyne – svekket syn. Å
kartlegge synsforstyrrelser av nevrologisk årsak kan lastes ned fra Norsk
Øyelegeforenings nettside:
http://legeforeningen.no/nof under
Fag.


Pour tous le Monde: la grande Dame,
et pas seulement dans nos pays.
Avec esprit, qui se inflame
quand malformé commence la vie.
In UK also huge respect
für alles was sie hat entdeckt.
If mis-directed Ormond Street
divinely she adjusts the beat
Her mind was sharper than an ax
when sensing there could be a PAX.
- I Vangede: ku’ syns fokal.
Men klodens dom: indeed global !
I verdens hav hun drev sin snøre,
men gjorde også Dannark større.
Blandt Mette Warburgs mange langtidsholdbare initiativer var de nordiske
barnoftalmologiske kongresser, her i den lille form, afholdt i Dronninglund (DK)
sommeren 1989. Den var nummer fire i rækken.

Klart nok, hun løste mangt problem,
men altid med den dør på klem
(at) selv når vi syns definitive,

Mette Warburg
1926-2015

E

fter et liv levet i det grandiose format døde vor
store internationale dame, træt og mæt af dage,
den 11. april. Bisættelsen foregik efter
Mettes ønske i det lille
format, blot med familie
og nære venner. Blandt
dem også øjenlæger,
som ønskede at sige
farvel. Hans Fledelius
havde, endnu en gang,
forfattet Dagens Digt til
Mette. Sprogligt starter
digtet globalt, men ender divint og lokalt, her
udtrykt på modersmålet. Som reference er det
en fordel at kende den
klassiske danske tegner
Fritz Jürgensen, her
hans gengivelse af far og
søn på spadseretur i det
indre København, langs
kanalerne.


kan djævlens advokat gendrive,
om hvad mon stod bag trinet FØR?
Der’ altid en rebel, der spør,
hvis nogen hovski-snovsk sig tér:
’Ku’ det vær’ kejsrens nye klær?’
Nu adjungeret høj’re steds.
Mon ikke Mette er tilfreds?
Til himmel-højbords, Warburg dèr,
i klubben med de koryfæ’r:
med Sorsby, Waardenburg og Klein,
og Franceshetti, nie allein,
som immer gav den én på frakken.
Hun selv et fornemt led i rækken.
Med gude-nektar i pokal
Ser ned mod Fredriksholms Kanal,
hvor vi nu sidder, blot med mindet.
Men Mettes lys forbli’r i sindet.
Når skævt går kromosomers partur,
vil tanken altid gå til Warburg.
Når mosaikker stiller krav:
Tak Mette, for hver brik du gav.
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Af Per Nellemann Bang

Om nogle maleres valørmaling,
value painting og forbindelsen
til farveblindhed
Hvad er valørmaling. Jeg må straks sige, at det ikke har noget
med et billedes value som økonomisk værdi at gøre, selvom
der i Picassos tilfælde er tale om astronomiske talværdier.

D

esværre er nomenklaturen i
den kunstneriske farvelære tit
forvirrende, fordi amatørbilledkunstnere, og enkelte kunstanmeldere og ind i mellem også professionelle ikke entydigt definerer, hvad
de taler om. Men de pludrer bare løs
om farvetoner, farvenuancer, beskygninger, mætning, brækket, tynde og
tykke og endog intensitet om de helt
samme egenskaber.
Betegnelsen ’Value’ farveegenskaben stammer fra det kendte og
meget brugte amerikanske farveatlas
Munsell. Albert Munsell var kunstmaler og foreslog sit atlas i 1905. Det
var baseret på tre dimensioner og ikke bare et to-dimensionelt kort. Han
ønskede, ligesom det senere svenske
'Natural Colour System' (NCS), at
den perceptuelle afstand mellem de
enkelte farvekorts farvepletter skulle
være den samme i hele systemet. De
skulle være 'equidistante'. Se billedet.
Munsells tre farveegenskaber er:
Hue, value og chroma svarende til
det skandinaviske kulør, lyshed og

kulørthed, der også svarer til NCS's
betegnelser. Og ligeså i American
Opticals Uniform Colorspace.
(OSA-UCS), som er baseret på et

octahedron. Se tegning. OSA-UCS er
så omfattende, at Munsell modellen
kan indskrives i OSA-USC.
En given farve kulørs valør er den
lyshed, som farven har bedømt i
forhold til en tilsvarende lyshed. Se
figurerne med lyshedsskalaen i gråtone og farve.

Her tænker jeg især på Picasso
og Fernand Léger, men også Troels
Trier, som er helt bevidst om sin valørmaling. Han kan som deuteranop,
såkaldt 'grønblind' kun adskille den
langbølgede del af spektret ved hjælp
af spektralfarvens lyshed. Det skyldes, at farverne i denne del af spektret for den rød-/grøn-farveblinde
alle er gule eller mørk oliven i den
yderste røde del af spektret.

Picasso
Mange af Picassos billeder forekommer som sort hvide, som senere er
koloreret. 'Post colour' eller 'eftermaling' kunne man kalde metoden. Her
er jeg mest faldet over Picassos rosa
periode.
Allerede i Dans l'Aréne fra 1900
bemærker vi valørmalingen med billedets påfaldende homogene indtryk.
Analyserer vi billedet yderligere, ser

Valør gråskala med gul.

Valør gråskala med blå.

Valøren er en meget vigtig egenskab,
fordi vi lægger stor vægt på den
sort-hvide kontrast i et billede, fordi
kontrasten vækker opmærksomhed
og interesse. Den er også afgørende
til genkendelse.
Nogle malere som f.eks. Matisse
ombyttede farver, hvis farverne blot
havde samme valør, uden at det gik
ud over billedets helhed. Endog
komplementærfarver kunne Matisse
flytte rundt på.
Matisse havde en meget varieret
palet med mange kulører. Andre malere har også anvendt valørmaling,
men har ofte begrænset palet med
kun få kulører. Og det er de malere,
vi vil interessere os for.

Farveplanet i OSA-USC
for Lyshed, L=0. Den
gule(j for jaune) akse
er blå (gul opponent.
Den grønne, g-akse er
grøn-rød opponent.
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Picasso: Boy leading a horse.
MoMa N.Y, Wikiart.

Gråskala

I deuteranop simulation

Picasso: Dans L’aréne 1900. Privat samling. Sidst solgt hos Christies 1904 for 500.000 GPD.

Gråskala

Gråskala

vi, at farvekomposition er i overensstemmelse med en deuteranop
billedalgoritme simulation. Tyrefægternes hjælpere har gulorange
rosalignende jakke, som er uændret i
deuteranop simulation.
Harlequin familiebillederne fra
1905 er også fra den rosa periode.
Baggrunden har samme lyshed, også
når farverne er så forskellige som
blå, rosa og lys orange.

I deuteranop simulation

I deuteranop simulation

Med en deuteranop algoritme til
simulering af farveblindhed ses igen,
at Picasso kunne være deuteranop
som en nærliggende forklaring på
hans kulørfattige valørmaling. En
protanop simulering passer dårligere.
Man kan på en vis måde opfatte
algoritme-simuleringen af farveblindhed som en slags anomaloskopprøve idet algoritmen angiver, hvor

La famille de
Harlequin 1905.

meget rødt eller grønt lys, der skal
anvendes for at ramme en standard
gul.
Med billeder af cirkusartister
som for eksempel 'La Famille de
Saltimbanques fra 1905 gentages
mønsteret, men også at den deuteranope simulering passer fint med
Picassos særlige rosa på jorden og i
klædedragten.

of ta l m ol og 12 J u n i 2015
Picasso: Two acrobats
and a dog 1905.
MoMa N.Y, Wikiart.
Gråskala

Picasso: Famille au
singe, (Familie med abe)
1905. Pastel, vandfarve,
India ink på karton
Göteborg konstmuseum.
Wikiart.
Gråskala

Så vi burde kalde den rosa periode for den lysorange periode.
I en senere periode ser vi også
valørmalingen og postkolorering og
med deuteranop mistanke i Massacre
de Corea fra 1954.

I deuteranop simulation

Fernand Léger
Léger malede også med store områder i samme lyshed. Se L'homme au
chapeau (1937, Litografiet La Partie
de Campagne (1954) og Le Campeur, som også er fra 1954.

Léger anvendte meget få kulører,
overvejende grundfarverne, og
mange billeder er duokrome i kun
gult og blåt. Som hos Picasso er mistanken om R/G farveblindhed derfor
nærliggende i forbindelse med den
udtalte valørmaling.

Fernand Léger: La Partie de Campagne 1954. Litografi, Musée Nationale de Léger, Paris

Gråskala

I deuteranop simulation

of ta l m ol og 14 J u n i 2015

Ind i mellem er farvevalget noget
aparte og virker nærmest fejlagtigt,
med mindre der er tale om en bevidst provokation. Men provokerer
en gul eller orange himmel? I andre
tilfælde anvendes der store brune
flader til beklædning. Légers farvesætning minder påfaldende meget
om multikunstneren Troels Triers.
Troels Trier
Troels Trier har på mange måder
en lignende malemåde som Léger.
Trier bruger valørmaling bevidst på
grund af sin deuteranopi, og han
bruger også skarpt konturerede og
stiliserede figurer og objekter som
i den ældre reklamegrafik. Trier
medgiver, at han i tvivlstilfælde blot
læser farvenavnet på tuben. Med sin
uddannelse fra kunstakademiet i

Troels Trier: Vinterhimmel 2010

Gråskala

ryggen har han ikke udført regulært
hæslige billeder på trods af en til
tider ejendommelig palet.
Georg Einbeck
Einbeck stammer fra Vestpreussen og flyttede senere til Menton i
Schweiz. Han er ifølge øjenlæge J.
Strebel fra Luzern og den farvekendte franske øjenlæge Lanthony kendt
RG farveblind.
Vi ser et eksempel på hans veludtalte valørmaling og ikke umiddelbart tydelige RG farveblindhed.

I deuteranop simulation

Som mange farveblinde, og også de
nævnte havde de også en karriere
inden for andre kreative fag. Einbeck
var også kendt som en dygtig fotograf.
Sammenfattende kan vi sige efter
gennemgangen, at valørmalingen
ikke i sig selv er ensbetydende med
R/G farveblindhed, som Matisse demonstrerer. Med hensyn til Picasso
og Léger er der mange andre indicier
end valørmalingen, som det fremgår
af bogen 'Fra Foton til Matisse'.
Referencer: www.oftalmolog.com


Georg Einbeck (1870-1951): Paysage de Menton 1950

Troels Trier hos Johnny Madsen, Fanø.

Gråskala

I deuteranop simulation

Pablo Picasso: Family of Saltimbanques 1905. Nat. Gal. of Art, Washington.

Gråskala

I deuteranop simulation
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Av Helene Laukeland
privat praktiserende i Trondheim

Fuchs Dystrofi
Vi kjenner godt Fuchs Dystrofi som er en langsomt progredierende cornea Dystrofi
som vanligvis affiserer begge øyne hos pasienter i 30-40 årene, noe mer utbredt hos
kvinner enn menn. Mange kjenner også Fuchs heterokrome iridocyklitt og Fuchs
spotts. Hva vet vi imidlertid om mannen som gav disse sykdommene sitt navn?

Ernest Fuchs

J

eg har gjort et dypdykk i litteraturen. Ernest Fuchs levde
fra 1851-1930 i Østerrike og var
antagelig sin samtids mest anerkjente
og internasjonalt kjente øyelege. Han
var øyelege og forsker, og beskrev og
oppdaget et stort antall øyesykdommer og anomalier. Han publiserte
mer enn 250 vitenskapelige artikler
mens han levde. Hans lærebøker og
artikler ble oversatt til svært mange
språk, i tillegg til engelsk, blant
annet japansk, kinesisk, spansk,
fransk, russisk og italiensk. Slik ble
han kjent og Wien ble et senter for
oftalmologi og tiltrakk seg øyeleger
fra hele verden.
Han blir beskrevet som ekstremt
kunnskapshungrig allerede i studie-

dagene sine i Wien. Han ønsket først
å studere astronomi eller fysikk, men
til gode for oftalmologien bestemte
han seg for å studere medisin. Hans
far var utdannet lege, men skiftet
karriære og ble dyrlege og underviste i zoologi i Østerike. Hans bestefar
var teolog, men forlot teologistudiene
og ble professor i historie i Wien.
Han hadde slik solide røtter i akademiens verden.
Fuchs var selv takknemlig over å
være student i "gull epoken" i Wien
med forelesere som Hyrtl, Arlt,
Brucke og Billroth. Medisinen var
i rask utvikling, og det var i denne
epoken at Aantiseptisk metode ble
introdusert av Joseph Lister. Før
dette var det f.eks fremdeles vanlig
å fukte cataraktkniven med leppene
slik at snittet skulle skle lettere.
Fuchs begynte tidlig i karrieren å
samle mikroskopiske snitt av patologise tilstander. Da han døde etterlot
han seg verdens største kartotek.
Dette gav fundamentet for forståelse
av anatomi og patologi av blodkar,
muskler og det meste av annet vev i
øyet. Fuchs ble professor allerede i
1881 da han var 30 år.
Fuchs var den første til å differensiere mellom endoftalmitt og
sympatisk oftalmopati. Han var spesielt opptatt av medfødte anomalier
når det gjaldt bevegelse av øyelokk

og feste av øyemuskler og han skrev
mange artikler innen nevro oftalmologi.
Han beskrives som en strålende
foreleser, og kunne som den første
i Østerike holde forelesninger på
tysk og engelsk. Han snakket også
flytende italiensk og fransk. Hans
studenter, bl.a. dr. Salzmann beskriver ham som en seriøs foreleser, men
aldri dogmatisk. Han var alltid klar
over at vitenskapen var i utvikling,
spesielt innen faget medisin.
Mest kjent i sin samtid var han for
å skrive utmerkede lærebøker. Hans
lærebok i oftalmologi var den mest
brukte i 50 år over hele verden, og
ble ansett som "bibelen" innen oftalmologi både i Amerika og i Østen i
tillegg til i Europa.
Han var leder av det andre øyesykehuset i Wien fra 1885-1915 og
var æresmedlem i 39 vitenskapelige
selskap i tillegg til å være æres president i det oftalmologiske selskap i
Madrid.
Han hadde i tillegg til medisin
og øyesykdommer stor interesse for
botanikk, litteratur, geografi, språk
og kunsthistorie. Han likte å gå i
Alpene. Dette var en interesse han
beholdt hele livet etter at han gikk
mye i fjellet i studiedagene.
Han foreleste globalt. Da han kom
tilbake fra reisene holdt han jevnlige

foredrag i Wiener Geographische
Gesellschaft (Wiens geografiske
selskap). En historie forteller at da
han en gang kom tilbake fra en reise
i Skandinavia hadde han med seg
det som på den tiden ble beskrevet
som snesko. Det sies at det ble Wiens
introduksjon til ski.
Fuchs pensjonerte seg allerede
som 64 åring i 1915. Han opplevde
det som for tidkrevende å forelese
og å ha klinikk. Han ønsket å vie
mer av sin tid til forskningen. Han
fortsatte å holde foredrag verden over
og publiserte 99 artikler etter dette.
Som 70 åring begynte han å lære seg
spansk for å kunne presentere sitt
arbeide i Latin Amerika og i Spania,
og han skrev etterhvert flere artikler
på spansk.
Han døde i 1930, 79 år gammel
og er begravet i byen Kritzendorf i
Østerike.
Man kan ikke annet enn å ta av
seg hatten for denne mannen som
har gjort så mye for øyefaget. Det er
flott å ha slike forbilder å strekke seg
etter!
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Af Mogens Norn

SKELLER, ERIK (1914-96)
Frihedskæmper, Grønlandsforsker, Oftalmolog
Skeller’s liv var interessant, fordi han ikke ”kun” var øjenlæge, men aktiv frihedskæmper
under den tyske besættelse, distriktslæge i Grønland, skrev antropologisk – oftalmologisk
disputats om Østgrønlænderne, var øjenlæge på Hospitalsskibet Jutlandia under
Korea-krigen og var et sympatisk og energisk menneske.

Erik Skeller
i Thule.

D

enne skildring er navnlig baseret på Skeller’s to ”Fristile”,
som er fortrolige og morsomme erindringer. (Skeller 1989
og 1995).
Skeller blev født i Viborg som
søn af grosserer Simon Knudsen.
Erik skiftede efternavn i 1943, fordi
patienter blev forvirrede, når de
ventede deres egen kredslæge dr.
Knudsen – så kom vikar dr. Knudsen! – En kollega spøgte med: ”Når
du skeler, så gå til Skeller!” Efternavnet Skeller skyldes
Skelhøje ved Viborg eller Skellerhøj
ved Lemvig.
Under den tyske besættelse af

Danmark og Norge den 9. april 1940
fløj de tyske kampfly uafbrudt over
himlen nordpå. Senere blev nedkastet et ”oprop”. Skeller boede da på
Finsen Instituttet i København over
for sin ”kirurgiske læremester” Ole
Chiewitz (1883-1946). De mødtes
på vejen, begge i pyjamas. Chiewitz
stod med opråbet i hånden og råbte:”
Det skal de famme (fandeme) få betalt!” (Skeller 1995).
Det løfte holdt Chiewitz. Han
kom i tysk fangenskab december
1942 til april1943. Han blev medlem
af det danske Frihedsråd.
Senere kom Skeller i forbindelse
med andre personer fra den danske
frihedsbevægelse: Mogens Fog (professor i neurologi, medlem af Frihedsrådet 1943, minister 1945) Erik
Husted, (professor i kirurgi ligeledes
på Rigshospitalet i København og
medlem af Danmarks Frihedsråd),
præsten Kaj Munk etc.
Fra embedseksamen fik Skeller
turnus på Gentofte Amtssygehus,
hvor han allerede arbejdede med illegale blade.
Fra februar 1943 blev han vikar
i Kristian Nørby’ s praksis i Lemvig.

Nørby døde i april 1943, hvor Skeller
måtte overtage hans travle praksis.
I Lemvig udførte Skeller sit
arbejde som frihedskæmper. Han
fortsatte ikke alene med illegale
blade, der gav sandheden frem for de
censurerede danske aviser med falsk
nazistisk propaganda. Skeller blev
også bevæbnet, deltog i nødvendige
skydeøvelser. En gang udført i hans
konsultationsstue, hvis væg var gavl
ind til tyskernes kvarter i Lemvig.
– Skeller’s skud gik bragende ind i
væggen. På foto vises den énetages
lægebolig med konsultationsrummets tre vinduer sammenbygget med
tyskernes treetages hus.
Ikke langt fra en ensomt beliggende gård med våbenopbevaring
blev Skeller i sin lægebil standset af
tyskerne. I bagagerummet havde han

Lægeboligen i Lemvig.
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våben, en presenning og oven på det sin lægetaske. Heldigvis undersøgte de kun tasken (Skeller
1989).
Skeller var medlem af Frihedsrådets lokalkomité i Lemvig på otte medlemmer.
Ved krigsafslutningen blev Skeller udset til at
køre gennem Jylland mod syd for at møde general
Montgomery’ s engelske ”ørkenrotter” og med
stort hvidt flag på bilens køler køre triumftog
tilbage til Lemvig foran styrkerne. Skeller var
som modstandsmand i et mæglingsmøde med en
tysk officer og deltog i tyskernes tur sydpå ”Zum
Fuss”. Han overvågede danske værnemagere og
modvirkede angreb på forældre og piger, sidstnævnte kronraget som straf for omgang med tyske
soldater.
Der var mange læger blandt frihedskæmperne
i Danmark. Blandt øjenlægerne kan nævnes:
Gustav Østerberg (1899-1974), Viggo Clemmesen
(1910-2001) og Lis Mellem-gaard (1924 -); - (jvf.
Norn 2005).
Befrielsen blev fejret i Lemvig i Teglgårdsbakkerne af 5-7ooo mennesker. Skeller fik æren af at
lede mødet.(Skeller 1989). I marginen på et avisudklip har Skeller med blyant skrevet: ”Folketaler
for første og sidste gang” ud for billedet, hvor han
taler i mikrofonen for folkemængden.
Desværre blev Skeller og andre chikaneret af
magtfulde borgere i Lemvig, så Skeller søgte nu
at blive distriktslæge i Grønland. Det lykkedes
trods mange ansøgere, takket være anbefaling
til Grønlands Styrelse fra Ministeriet for særlige
anliggender, Mogens Fog: ”Dygtig ung læge, og
han har ydet en værdifuld og risikabel indsats i
frihedskampen…”
I august 1945 sejlede så Skeller med Grønlandsskibet Disko i seks uger (!) med nye håndværkere til erstatning for dem, der forblev på
Grønland under hele krigen, så der var flere passagerer end normalt på den farefulde rejse langs
Norge gennem minefelterne. I Ivigtut blev Skeller
omladet til Kryolitskibet Julius Thomsen.
Skeller blev distriktslæge i Upernavik, Thule
og Qutdligssat i et par år.
I Upernavik (som betyder Forårspladsen, og
er den nordligste by i Vestgrønland), var lægeboligen kold, da familien kom derop. Den første nat
vågnede Skeller op, fordi hans seng var blevet våd.
Hans kone og ældste datters senge var tørre, men
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den mindste datters var også våd
(1 ½ år gammel). Det dryppede fra
loftet.
Ved middag hos udstedbestyrer
A. Drostvad (Suko) fik Skeller en lidt
sødt smagende kødret, som Skeller blev dejlig mæt af. Det var en
slædehund, der ikke var så dygtig i
spandet. Suko er nu død og begravet
på Vestre Kirkegård i København,
Grønlandsafdelingen række 3, nr. 5.
Den tyvende marts meddeles, at
kolonibestyreren i Thule er blevet
alvorlig syg. Der var ingen læge
deroppe. Skeller rejste langs Melvillebugten på slæde derop med to
grønlændere (begge med navnet
Maisanguark, ca. 40 og 20 år gamle)
med teltovernatninger.
I Thule (Dundas, Gammel Thule)
var kolonibestyreren så syg, at evakuering til Danmark blev nødvendig,
så snart Skeller var færdig med de
andre patienter. Der var dengang
ingen flymuligheder. Det blev så på
fire slæder med fire inuitter over og
langs med Indlandsisen, fordi der
var åbent vand i Melvillebugten. Treoghalvtreds døgn, temperatur minus
8-42 grader, tusind km i luftlinje.
På et tidspunkt var Skeller forståeligt nok ved at give op. En inuitvittighed efter varmt venskab: ”Vi
laver et kors af mederne på en slæde
her med ordene: Nakorsak toquvoq
(her er lægen død)” (Skeller 1995).
Den 30. Juli 1947 sejlede Skeller atter til Thule. Tilbage igen 24.
august. Han skulle som Thulekendt
assistere Grønlands Styrelses første
inspektionsrejse efter krigen med
direktør Knud Oldendow og stab.
På denne Thulerejse så Skeller en
”vejrstation” opført af USA. Det var
begyndelsen til Thule Air Base, der
bl.a. betød, at befolkningen i Gammel Thule i 1953 blev tvangsforflyttet til Inglefield Bugten langt yderligere mod nord, 100 km i luftlinje.
Skeller skrev om ”vejrstationen”, som

Angmassalik Sygehus 1981
(Tegnet af Norn).

Slædehund hviler på sin slæde.

chokerede Oldendow og gjorde ham
rasende. Det gav anledning til avispolemik så sent som i 1995.
I Qutdligssat fra juli 1947 til
marts 1948 (Skeller 1995) havde
Skeller travlt: Der var en epidemi af
gonorrhoe med lægens irriterende
udspørgen om, hvem der havde været sammen med hvem ”og det kan
jeg forsikre dig om, at det havde de!”.
Yderligere kom en ukendt epidemi,
så 132 blev syge og 11 døde af de i
alt 930 indbyggere i kulminebyen.
Skeller mistænkte paratyfus A, psittacose eller trikiner. Årsagen var
spisning af råt kød: Trichinose. Det
var første gang, den lille rundorm
er påvist i Grønland. Trikiner lever
i tyndtarmen, larverne kommer ad
lymfe- og blodvejen til muskulaturen, hvor de indkapsler sig. Efter
feber og diarrhoe kommer ødemer af
øjenlåg, exantemer, muskelsmerter,
pneumoni.
Skeller (1948) har beskrevet
denne først erkendte epidemi i Grønland: Ødemer findes hos 73%, palpebralødem dog kun hos 2%, hvilket
Skeller antager skyldes inuits ansigts
større fedtindhold og mindsket subpalpebrale bindevæv. Exanthemerne
fandtes hos 80%.
Niels Thorborg kom op fra Serum Instituttet. Skellers biopsi fra
muskelvæv fra en af de døde gav den
endelige diagnose. Skeller skrev desuden videnskabeligt om calmettevac-

cination og øjensygdom i Grønland
(Skeller 1948 og 1949).
Qutdligssat betyder, det der puttes i lamperne. Det var en kulmineby
på nordøstkysten af Diskoøen ved
Vejgat, strædet er her kun 20 km
bredt. Minen blev nedlagt 1970-72.
De 2000 indbyggere blev flyttet til
store sociale problemer.
Angmagssalik
20. juni - 13. oktober 1950
Skeller blev surnummerær på Rigshospitalets øjenafdeling. Her diskuterede han med chefen professor
Holger Ehlers emnet til en disputats.
Ehlers foreslog irisstrukturen, arvebiologisk belyst, som Skeller arbejdede med i knapt et år, derefter orbitas tryk, men Skeller foretrak eget
emne: Grønland: Østgrønlændernes
anatomiske særpræg og øjne (Skeller
1954). Det blev til intense studier i
Angmagssalik, der bl.a. viste, at der
ikke findes myopi (jf. Norn 1992),
behåring er sparsom, blodtype B
fremherskende etc.
Disputatsopponenterne i 1954
var professor Tage Kemp, Arvebiologisk Institut og Ehlers. Førstnævnte
brugte ordet race (trods nazismens
misbrug af begrebet). Kemp hævdede, ”at racen har udviklet sig under en tilpasning til naturen, etniske
grupper er et overflødigt ordvalg. ”I
dag mener vi, at homo kun udgør
én fælles race. Kemp roste dispu-

tatsens øjenafsnit. Ehlers roste det
antropologiske. Professor Thalbitzer
(eskimolog) gav komplimenter og ros
(avisreferater). Skeller blev senere opfordret til yderligere undersøgelser i
Alaska: I Kodiak, den ældste by, hvor
han studerede 450 øjne i 1961.
Uddannelse.
Ehlers foreslog som led i Skellers
uddannelse til øjenspecialet: Sct.
Hedvigs Klinik i Kolding hos overlæge Kjølbye, hvor han efterfulgte
Emil Frandsen i 1950. Der var i
konsultationen op til 123 patienter
om dagen. Kjølbye sagde kort efter
Skellers ankomst: ”De synes at være
praksisvant (Skeller havde kun haft
½ år på Rigshospitalet), så jeg tager
til København et par dage”. Skeller
arbejdede i den travle klinik i to år,
efterfulgt af Vagn Ohrt og Mogens
Norn etc. Patienterne lå på den katolske Sct. Hedvigs Klinik.
Johannes Kjølbye (1887- 1963)
var en dygtig og veluddannet øjen-

læge med kulturelle interesser
(formand for Museet på Koldinghus,
kunst). Han udarbejdede spillekort
for svagsynede i 1956.
Skeller blev videreuddannet på
københavnske hospitaler. Der var
stadig længsel efter Grønland, men
ingen ledig stilling. Skeller blev i juni-oktober 1953 øjenlæge på Hospitalsskibet Jutlandia. I 1962-65 blev
Skeller overlæge og professor på det
Skandinaviske Universitetshospital i
Soul, Korea. Skeller blev formand for
Dansk- Koreansk Selskab 1966-73,
tildelt Koreamedaljen i 1966 (Den
danske Lægestand 17. udg.).
Skeller havde øjenpraksis i Nordkøbenhavn fra 1953 i Virum, fra
1960 i Lyngby (Hovedgaden 21), i
alt i 35 år. Det blev til i alt omkring
350 tusind journal-kartotekskort,
22 øjenlæger har været vikarer og
assistenter. Den 3. Juni 1994 inviterede han ansatte og venner til
”mimrekomsammen, kom uden slips
og med korte skørter”. Det viste sig

uventet også at være hans 80 års fødselsdag! ”Hyggeligt. Idet Skeller selv
holdt talerne. Vi er også lidt i hans
velholdte have” (min Dagbog XXVII).
Skeller blev gift første gang som
24 årig med tandlæge Inga Christensen (Den danske Lægestand
12. Udg.). Anden gang som 40 årig
med Ruth Ballund Jensen, født i
1927. Han traf hende første gang ved
Ehlers’ 60 års fødselsdagsreception.
Hun var sekretær ved øjenafdelingen
på Rigshospitalet.
Skeller døde efter afmagring,
hudeksfoliation og c. laryngis uden
klager, taknemmelig over livet, det
var jo et rigt liv. Det var ham, der
trøstede os andre. Han blev begravet 18. juni 1996 ved en smuk
ceremoni, han selv havde planlagt:
”Orgelmusik med sang. What a
wonderfull word, skovensomhed,
fugle, sol og sommer." En søster talte.
Familien bestemte, at vi sammen bad
Fadervor.
Referencer: www.oftalmolog.com
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