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1. INTRODUKTION
Længe har jeg haft lyst til at skrive en bog. Det drejer sig ikke
om den sædvanlige kedelige afhandling skrevet for en lille
gruppe fagfæller, om urinstrålens aftagende kraft ved tiltagende
prostataforstørrelse, eller om ultralyd billedet ved visse leversvulster. Nej, en rigtig bog, der læses af et utal almindelige mennesker, hæves til skyerne af kritikken, ligger på ethvert gavebord
og oversættes til 14 sprog!
Efter en kortvarig, sødmefyldt leg med tanken om at søge at
fremtræde som en filosofisk lægeforfatter med en forbløffende
afgrundsdyb indsigt i menneskelivet, stod det mig klart, at mine
muligheder nok snarere lå på det lidt mere jordnære plan. Efter
nøjere overvejelse har jeg derfor besluttet at skænke eftertiden
en beretning om min livslange karriere – ikke som læge – men
som opfinder. Som det senere vil fremgå, har denne karriere ikke
altid været lige glorværdig. Sandt at sige er det ikke fordi jeg har
nogen iøjnefaldende forudsætning for, at resultatet skulle blive
vellykket ved denne min første (og formentlig også sidste) optræden som selvbiografisk, skønlitterær forfatter. Jeg besidder
ingen særlige kunstneriske evner, nærmer mig de firs, har Parkinson og har en langtfra imponerende hukommelse. Hvad der
alligevel giver mig et beskedent håb om succes er, at mit ca. 60
år lange aktive skole-, studenter-, og lægeliv forekommer mig
særdeles “underholdende” for ikke at sige, fascinerende, undertiden dramatisk og ofte ret morsomt. Spørgsmålet er nu, om en
4

række udvalgte episoder fra denne ”underholdende tilværelse”
kan genfortælles uden at læseren mister interessen for forfatteren og hans blandede oplevelser. Det vil tiden vise. Bogen, der
blandt andet giver et tidsbillede af hospitalsliv i sidste halvdel af
forrige århundrede, henvender sig til mennesker – ikke mindst
medicinsk personel – med en humoristisk tilgang til livets mange tilskikkelser af positiv og negativ karakter. Den indeholder 30
kapitler, hvoraf 20 beskriver opfindelser og hændelser i forbindelse med udviklingen af disse. Som læseren hurtigt vil erfare
spænder de omtalte ”opfindelser” emnemæssigt vidt, således
f.eks. fra hundelort til ”nyrestensknusning”. Nogle af opfindelserne viste sig teknisk totalt mislykkede, medens andre faktisk,
har sat rimelig værdifulde spor på det medico-tekniske firmament. For at blive inkluderet i bogens ”opfindelsesliste” skal
ideerne være forfatterens egne, være originale og have en acceptabel ”opfinderhøjde”. I cirka halvdelen af opfindelserne har
forfatteren haft en eller flere samarbejdspartnere, oftest kolleger,
der i mange tilfælde har ydet en fortrinlig indsats for hvilken jeg
hermed takker.
En gammel gut, hvis navn jeg ikke lige erindrer, har omtalt
glemslen som en nådegave. Ud fra den betragtning, at hvis alle
ens tåbelige handlinger og indhøstede ærgrelser stod ligeså krystalklart for én i dag, som den gang man oplevede dem for første
gang, så var tilværelsen vist temmelig uudholdelig – ja så må
man unægtelig give den pågældende person ret. Denne gave har
jeg med taknemmelighed modtaget i rigt mål, og betragter det
som en beskeden ulempe, at jeg ikke kan huske mere end 3-4 af
verdens utallige telefonnumre og prøver at finde undskyldnin5

ger for ikke at spille ”Huske-spil” med mit otteårige barnebarn.
En mere alvorlig sag er det naturligvis, når man har glemt sin
PIN-kode eller nære medarbejderes eller familiemedlemmers
navne forsvinder ud i den blå luft. Dette kan være pinligt, idet
glemsomhed på dette område ikke sjældent fejltolkes som ligegyldighed eller arrogance. For en forfatter til en bog med et
selvbiografisk indhold vil glemsomhed næppe blive accepteret
som en gave. Imidlertid vil min kone (Kirsten) utvivlsomt være
mere end villig til at bekræfte, at størstedelen af hændelserne
omtalt her i bogen har været genfortalt så tilpas mange gange, at
”glemselens nådegave” i denne sammenhæng aldrig rigtigt har
haft chance for at komme til sin ret. I øvrigt har jeg også, belært af erfaring, i tidens løb lavet mange notater og skitser, som
blandt andet danner grundlag for nærværende bog. Da jeg havde
truffet beslutning om at ville skrive en bog på trods af ovennævnte handicap, rejste spørgsmålet sig naturligvis, om, hvad
bogen skulle handle om.
Driften til at frembringe tekniske nyskabelser, til altid at prøve at
finde mere geniale løsninger på tekniske problemer end de foreliggende håbløst traditionelle synes at være en familieskavank,
og den har i høj grad præget min tilværelse. Den meldte sig tidligt i drengeårene og fik senere – i forbindelse med min gerning
som hospitalslæge – en speciel drejning. Andre, som lider af den
samme uimodståelige drift, der vel i styrke nogenlunde lader sig
sammenligne med seksualdriften, vil vide, at den kan udløses af
alle ting, instrumenter eller apparater, der ikke har en åbenlys
genial udformning. Det kan dreje sig om alt fra en mislykket
10 kroners dåseåbner til et 5 millioner kroners udstyr til frem6

stilling af røntgensnitbilleder. Når bemeldte trang indfinder sig,
indtager objektet for ens drift en så dominerende plads i ens tilværelse, at alt andet: familie, venner, andre drifter og ens arbejde
glider i baggrunden. Man bevæger sig som i en sød rus, kradser i
tide og utide nye skitser ned af objektet for ens varme interesse,
bliver fjern i blikket, mere distræt og en oplagt fare i trafikken.
Man kaldes kun delvist tilbage til virkeligheden af ens kones
foruroligede spørgsmål ”nu er der vel ikke en anden?” Med nedslået blik må man så beskæmmet tilstå, at det er der faktisk, og
at denne gang er genstanden for hendes velbegrundede jalousi
en ny ”ureterstensfanger”, som man har stået i et hedt forhold til
i 3 uger. Det er om denne drift og dens objekter denne bog skal
handle.
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2. ARVELIGT BELASTET
Min Farfar blev født i 1861 i et beskedent husmandshjem i
Søndre Onsild i Nordjylland (Fig. 2.1). Farmor kom til gengæld fra en stor gård i nabolaget, men den iøjnefaldende sociale
slagside blev heldigvis udjævnet, idet gården gled familien af
hænde på en af hendes fars ugentlige kortaftener. Morfar, der var
fra Frederiksberg, synes også at have haft hang til spil, idet det
forlyder, at han tilbragte størstedelen af sin tid på Galopbanen
i Klampenborg. Det lykkedes ham imidlertid ikke at formøble
missionshotellet “Frydenlund”, som min myreflittige mormor
drev alene med stor dygtighed. Til gengæld forfaldt mormor gennem sine senere år til en anden beklagelig last (som måske post
mortem er kommet hende til gode). Hun begyndte til sine senere
arvingers irritation at strø om sig med penge til indre og ydre
mission, lægemissionen, til missionærer i Mesopotamien, Kina
og det sorte Afrika, til sørgende sømandsenker, forladte børn,
og til en række humbugmagere i sognet. Selvom både mormor,
farmor og min mor var bemærkelsesværdige kvinder, som hver
især fortjener en udførlig omtale, vil jeg dog her indskrænke mig
til en lidt nærmere beskrivelse af min farfar og min far, som jeg
mener, har leveret arvemateriale til nogle af de sære påfund, der
vil blive præsenteret i det følgende.

8

Fig. 2.1 – Forfatterens farfar og farmor
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Farfars løbebane var meget omskiftelig. Efter en uddannelse som
skomager blev han i sin fødeby bestyrer af landets nr. 2 brugsforening. I et forsøg på at bedre sin økonomi, svigtede han fællesskabstanken og købte sin egen manufakturforretning i Harboøre.
Her indhentede Nemesis ham imidlertid, idet oprettelsen af en
brugsforening i denne by sugede saft og kraft ud af forretningen,
som han så måtte afhænde. Han ernærede sig herefter successivt
som gårdmand, købmand og elektricitetsværksejer for sluttelig
at ende ved sin læst som skomager langt ude på heden.Trods sin
omflakkende tilværelse nåede farfar at sætte 11 børn i verden.
De overlevende af denne store børneflok berettede samstemmende om deres fars iøjnefaldende hang til opfindelser. Han
tumlede altid med nye ideer til tekniske forbedringer, som dog
ikke altid fandt en praktisk anvendelig udformning. Blandt farfars endeløse række af mærkværdige påfund, der slog datidens
Harboøre boere med undren, er kun oplysninger om få bevaret
for eftertiden. En af disse, en “cement-teglstensmaskine”, byggede på massefabrikationsprincippet, idet vidunderet ved hjælp
af lodder og trisser frembragte 30 teglsten ad gangen. Den viste
sig imidlertid ikke konkurrencedygtig i det lange løb, hvorefter
farfar særdeles fremsynet koncentrerede sig om noget, der ellers
først kom rigtigt på mode 75 år senere – nemlig alternative energiformer. Hans første projekt på dette område var en snedig videreudvikling af den årtusinder gamle “hestegang”, der til hans
brug skulle drive en møllesten, som skulle male de omkringboende bønders korn. Han arbejdede også i længere tid med frembringelsen af en ny “gasmaskine”, inden han med frisk mod gik
i gang med sit livs mest spektakulære projekt – udviklingen af
en “evighedsmaskine“, som med det fornødne held kunne have
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gjort os aldeles uberørte af senere tiders oliekriser. Hans fascination, ikke mindst hvad angår denne ide, var umådelig stor,
og udtalelser fra prominente tekniske professorer i København
påpegende sagens udsigtsløse karakter, ville næppe have stoppet
ham. Da han omsider havde indset, at “minus-energi” princippet
alligevel ikke rigtig var sagen, tog han konsekvensen og købte
elektricitetsværket, der ved hjælp af brunkul forsynede Trold
hede – en samling af 75 huse – med strøm. Langt forud for sin tid
satte farfar alt ind på at finde en erstatning for det dyre brændsel
og fandt en sådan to kilometer fra værket i form af en å. I denne
anbragte han en turbine og købte tilstrækkeligt kobberledning
til at overføre energien fra den rislende å til lamperne i de små
hjem. Når det totale mørke med jævne mellemrum sænkede sig
over Troldhede by blev Viggo (min far) eller en af hans søskende
sendt ned for at rense turbinen for ål. Da den noget mere stabile
offentlige el – forsyning slog Farfar ud, var det et plaster på
såret, at de 2 kilometer ledning, på grund af første verdenskrigs
mangelsituation, kunne sælges til fantasipriser. Han kunne derfor til sidst trække sig tilbage som en relativt holden mand.
Min far blev født medens familien boede i Søndre Onsild. I bedste Morten Korch stil røgtede min far får på heden, blev hjulpet
til en uddannelse af den rare præst og endte som praktiserende
læge på Frederiksberg. Også min far har altid lagt en stor opfindsomhed for dagen. Den har for det første taget sigte på at underholde og glæde børn og børnebørn (Fig.2.2). I flæng kan nævnes
sindrige telegrafmaskiner, der fungerede uden strøm, men ved
hjælp af snore og blikdåser, raffinerede systemer til udlægning
af fiskeline ved hjælp af hjemmelavede modelsejlbåde, utallige
11

Fig. 2.2 – Forfatteren og hans far

finesser i forbindelse med drageflyvning, osv. Min far var i stand
til at skabe fantasiverdener ud af den blå luft. Far var også en
talentfuld digter, hvis evner spændte vidt fra festsange, salmer,
oder til naturen og charmerende, farverige troldedigte eksemplificeret ved “Trolden Vallavom og hans Faster” (Fig. 2.3).
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Fig. 2.3 – 6 af 450 troldevers om ”Vallavom og Faster”
Her ser I Trolden VALLAVOM
og han har hår på næsen,
Og han er tyk, og han er dum,
Og han er fed og kræsen.

I skoven i et kæmpe hul
Der bor han med sin faster
Og hun har skæg så sort som kul,
Og maven fyldt med knaster.

Han spiser søm med sukker på
Han elsker alt det søde
Det allerbedste han kan få
Er BØRNESKO med FLØDE.

Og hun har kun et venstre ben,
Eet øje midt i panden
af tænder har hun bare een,
Men fæl og sort er tanden.

Men det skal være brune sko
den venstre er den bedste,
han æder een, han æder to,
og hyler så: “DEN NÆSTE

Og hun kan ta sit øje ud,
Og har I vel hørt mage,
Så pudser hun det med en klud
Og sætter det tilbage.
13

Far var en højtelsket, slidsom “trappelæge”, som gennem en lang
årrække benyttede størstedelen af sin sparsomme fritid til med
primitivt udstyr at udføre utallige ”Redox” målinger på sine tålmodige patienter med det ultimative mål ”at løse den Disseminerede Scleroses gåde.”Beklageligvis lykkedes dette aldrig for
ham. Et par dage før min 90 år gamle far døde på Frederiksberg
Hospital, besøgte jeg ham på en af de hvidmalede sygestuer. Jeg
satte mig på sengekanten og holdt ham i hånden. Pludselig blev
han lidt åndsfraværende, pegede op mod det fjerneste stuk-hjørne og sagde: ”Hans Henrik, jeg har lagt mærke til nogle ejendommelige røde og blå ringe, der cirkulerer der oppe i hjørnet,
jeg kan dog ikke rigtig tyde deres bevægelsesmønster. Det MÅ
vi se at finde ud af!”Hans forskertrang, såvel som hans solidt i
det vestjyske plantede kristentro, var usvækket til det sidste.

Reference
Lægen og døden (Kronik) Viggo Holm, Kristelig Dagblad, onsdag 11.December 1969
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3. DRENGESTREGER
Æren for de fleste af min barndoms opfindelser eller slet og ret
drengestreger, må jeg dele med min jævnaldrende fætter Niels,
med hvem jeg tilbragte størstedelen af min aktive tid. (Fig. 3.1)
I fællesskab nød vi den kriblende fryd, når en stilig ældre herre
bukkede sig forgæves efter en pakke, der ved hjælp af en tynd
tråd, blev trukket ind under et plankeværk for næsen af ham.
Eller når en fin overklassedame samlede en nydelig indpakket,
med gavebånd forsynet pakke (Fig.3.2) op fra fortovet og efter
at have skævet sig omkring, puttede den i sin taske lidet anende
at den indeholdt en broget blanding af kvarterets hundelorte.En
alvorlig ulempe ved sidstnævnte bizzare påfund var, at vi ikke
selv kunne overvære sidste akt. Men vore livlige fantasier opvej
ede dog til fulde dette.
Sandsynligvis under indflydelse af den store krig, som efterhånden var ved at udfolde sig i fuldt flor bl.a. med tysk besættelse
af Danmark og et tiltagende antal sabotageaktioner mod tyske
interesser, blev vores ”gale streger” mere og mere eksplosive af
karakter. Der er næppe tvivl om at nogen af disse – i tilfælde af
pågribelse – i dag meget vel kunne være blevet takseret til indespærring i en børneinstitution i en uoverskuelig periode. Engang
fik vi således den lyse ide i en gammel radio at lave en bombe
med elektrisk tænding. Det hele var – på bedste gangster maner
– arrangeret så snedigt, at eksplosionen indtraf, når der tændtes
15

Fig. 3.1 – Fætter Niels og forfatteren t.h.

Fig. 3.2 – En fristende pakke
16

for radioen.(Fig.3.3 ). Vi inviterede min ældre, godtroende fætter
ind for at lytte til vidunderet, som vi angiveligt havde repareret.
Da han, efter at have tændt for radioen, hørte en ejendommelig
syden indeni, lagde han øret fortrøstningsfuldt mod højtaleren. I
næste øjeblik indtrådte hans permanente hørenedsættelse i højfrekvensområdet, samtidig med at bagklædningen røg af radioen, og de bagved hængende gardiner blev stukket i brand. Ilden
blev slukket, gardinerne afkortet og vi fik en alvorlig reprimande
af min onkel Vilhelm, som var meget rig og respektindgydende.
I barnealderen anså jeg ham for at være et slags ”overmenneske”, der i al fald ikke benyttede sig af jævne menneskelige
funktioner. Umådelig var min forundring, da jeg engang – i den
tro at min fætter var på gæstetoilettet – dirkede døren op og fandt
min onkel Vilhelm (Fig. 3.4) midt i (hvad jeg nu forstår) var
en ganske almindelig vandladningsakt. Skamfuld, lidt rystet og
fuld af undren forlod jeg skyndsomst villaen.

17

Fig. 3.3 – Radiobomben

Fig. 3.4 – Onkel Vilhelm
18

4. PORNOGRAFI
Nogle år senere overraskede samme Onkel Vilhelm mig i at
købe et pornografisk hæfte på Peter Bangsvej Station. Jeg begik
den utilgivelige fejl ikke at stoppe hæftet med de to store, meget tillokkende, næsten 3-Dimensionale damebryster ind under
blusen, før jeg forlod kiosken med feberhede kinder. Hæftet,
hvis indhold efter nutidige normer vel svarede til ”en gennemsnitlig Side 9 pige i Ekstrabladet” var dengang ikke acceptabel
i mit hjem, og jeg husker klart den ængstelse, der greb mig, da
min onkel inkvisitorisk spurgte: ”Ved din far, at du læser sådan
noget?” Heri lå – i mine ører – en uudtalt men klar antydning
af, at han i modsat fald hjertens gerne ville være min far behjælpelig med de fornødne oplysninger. Efter at den første lammende frygt havde lagt sig, konfererede jeg med fætter Niels,
og da vi formodede, at hans far ikke besad tilstrækkelig indsigt
i emnet til at skelne det ene kulørte hæfte fra det andet, valgte
vi følgende fremgangsmåde til løsning af den yderst prekære
situation.
Vi omdannede først det kompromitterende hæfte til konfetti
og dryssede dette i den mest afsides beliggende kloak i kommunen. Derefter købte vi i en anden fjernt beliggende kiosk
et kulørt hæfte af den ret uinteressante cowboytype, som nok
repræsenterede en dårlig smag, men – ikke var direkte syndigt.
Udstyret med dette materiale bankede jeg med klamme hænder
på min fars dør og spurgte, mens glorien skinnede omkring
19

mit hykleriske hoved: ”Far de andre drenge i klassen læser sådan nogle hæfter. Det er sikkert noget værre skidt, men jeg vil
gerne se, hvad det egentlig er for noget. Har du noget imod at
jeg læser et enkelt?” Efter at have studeret hæftet fik jeg undtagelsesvis tilladelsen, tørrede sveden af panden,og er aldrig
afsløret før i dag.
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5. HAGLMASKINEN
I gymnasiets 1. G stod det mig mere og mere klart, at en tegnestift på lærerens stol eller en tråd i skolekridtet osv. var ret kedsommelige og særdeles traditionelle ”skoletricks”, Der trængtes
virkelig til fornyelse, og her så jeg pludselig en klar opgave i
tilværelsen. Efter megen grublen, flere udkast og en del eksperimenteren i mit lønkammer var ”Haglmaskinen” omsider klar til
præsentation.
Et tilsvarende apparatur synes ikke tidligere beskrevet i den
tilgængelige videnskabelige litteratur (Fig.5.1).
Udstyret med denne epokegørende opfindelse, der så åbenbart
indebar store muligheder, indfandt jeg mig så i 1.G. Jeg følte
mig straks omfattet med den behagelige interesse, som omgiver
personer, der har skabt noget nyt og skelsættende. Jeg udnyttede
situationen til det yderste og fortalte beredvilligt om de indviklede overvejelser og eksperimenter, der lå bag det opsigtsvækkende apparat. Situationen kunne naturligvis ikke trækkes ud i
det uendelige. Folket krævede handling. Dermed ville der naturligvis blive bragt en risikofaktor ind i projektet, en faktor som
hang sammen med spørgsmålet om, hvem af lærerkollegiet, der
skulle være den ufrivillige hovedaktør. En enkelt – Lektor Kjær
– trak umiddelbart frinummer, på grund af sin skrækindjagende
fremtoning (Fig.5.2). Han udøvede med beskedne midler en åndelig
terror, som dengang gav mange nuværende bedsteborgere et autoritært knæk for livet. Lektor Kjær stod således altid om morgenen
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Fig. 5.1 Haglmaskinen. Originaltegning fra 1945

Apparatet består i sin enkelthed af et vækkeur (1) på hvis
alarmoptrækningsdims en gammeldags garntrisse (2) er
fastgjort. Omkring denne trisse er viklet en tynd tråd (3),
der i sin modsatte ende er fastgjort til “skuffen” (4) i en
tændstikæske med bunden opad. I tændstikæsken fyldes, afhængig af den ønskede effekt blyhagl eller lignende (5). Hele
arrangementet anbringes hensigtsmæssigt i loftshøjde på et
strategisk velvalgt sted. På et forudbestemt tidspunkt ringer
vækkeuret, tråden vikles omkring garntrissen, tændstikæsken
åbnes og indholdet udtømmes.
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Fig. 5.2 – Charmerende morgenstemning på Frederiksberg gymnasium. Lektor Kjær i sit es.

udstyret med en lille sort bog ved skolens indgangs port for at tyrannisere eventuelle elever, der ikke levede op til den ønskede præcision.
Jeg er én eneste gang kommet to minutter for sent, og bag gitteret
så jeg den frygtede lærer i den i sort indhyllede kappe. Han vippede
langsomt op og ned på forfødderne sikker på et nyt bytte. Da jeg så
hans hånd på den frygtindgydende bog, svigtede modet mig. Med
gråden i halsen løb jeg hjem gennem Frederiksberg Have, fingerede
et akut maveonde, og blev puttet i seng. Hvad det egentlig indebar,
at blive opført i den frygtede sorte bog, gik aldrig rigtigt op for mig.
I den anden ende af risikospekteret fandtes en lærer ved navn “Hesten”. Han blev tyranniseret på det grusomste af eleverne. Først
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et sammenbrud for åbent tæppe i vores påsyn fremkaldte empati
i vore forhærdede sjæle, hvorefter “Hesten” blev erklæret for “fredet“. Denne frivillige humane selvjustits indgød os en opstemmende fornemmelse af kollektiv godhed. Et eller andet sted midt i spekteret, fandtes fru Bjernum, en relativ nyansat, moderne og resolut
historielærerinde. På trods af sin lidenhed (156 cm) virkede hun
på os meget bestemt. Dette medførte automatisk, at vi reducerede
hendes lærermand – som vi praktisk talt ikke kendte – til et nul
og udstyrede ham med det degraderende navn “Han-Bjernum.” Fru
Bjernum havde en fordel i den nuværende situation: hun var meget
stabil, sådan at forstå, at hun altid ved timens begyndelse hoppede
op og satte sig på hjørnet af katederet – lige under den ene lampe,
og der blev hun siddende indtil hun hoppede ned igen ved timens
afslutning. Ikke mindst derfor faldt valget på fru Bjernum.
I frikvarteret før historietimen bandt jeg en husholdningsæske indeholdende 1500-2000 blyhagl fast med bunden i vejret til lampen over katederet. Vækkeuret blev fastgjort på en lampe i klassens
modsatte side, og en tynd tråd forbandt de to. Uret blev sat til at
ringe klokken 10.30. Fru Bjernum indfandt sig, placerede sig som
beregnet lige under haglene og påbegyndte gennemgangen af Napoleonskrigene. Timen sneglede sig af sted, medens vi skævede til
vores ure. Jeg følte mig som en eskadrillechef, der havde ført sine
maskiner ind over fjendeland og nu kun ventede på udtømmelsen
af deres dødbringende last. 10.22: Der var ingen vej tilbage. 10.30:
Den usædvanlige stilhed i klassen blev afbrudt af ringen fra et vækkeur, som ikke umiddelbart lod sig lokalisere. Fru Bjernum skød i
blinde og sendte en skarp reprimande mod Frederik, der sad lige under vækkeuret. Alt gik nu slag i slag. Frederik afviste harmdirrende
og dybt indigneret reprimanden. Alle, undtagen fru Bjernum, sad
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nu med stigende ophidselse og så, hvordan fru Bjernum forsvandt i
en sky af 1500-2000 hagl! Klassen kogte. Alt var kaos. Da fru Bjernum igen tonede frem, var det med let fjoget udtryk, og end ikke
synet af den tomme tændstikæske, der til slut dinglede i sin snor
fra vækkeuret forlenede hende med noget, der blot svagt mindede
om et forklarelsens skær. Fru Bjernum tog dog det hele i stiv arm,
historien spredte sig som en lynild over hele skolen, og jeg prøvede
at smage berømmelsens sødme. Adskillige 3. G’ere, som ellers ikke
havde for vane at konversere mindreårige, nedlod sig i samtale med
opfinderen.

25

6. HELVEDESMASKINEN
En så eklatant succes måtte nødvendigvis følges op, og kort tid
senere anbragte jeg en gammel grammofon med ”Who is afraid
of the big bad wolf?” inde i det tilspigrede katederskab, i hvis
bagbeklædning jeg havde boret et hul. Her igennem gik en snor,
og der var dermed skabt mulighed for, når undervisningen i perioder blev for kedsommelig, fra den fjerneste ende af klassen
at starte og afbryde den musikalske underholdning. Dette vakte
nogen morskab blandt de andre elever. I denne periode var der
på skolen en udstilling af elevernes ”værker”, der fortrinsvis
bestod af talrige herbarier og resultater af andre fredelige sysler, frimærkesamlinger m.m. Mit bidrag var blevet placeret i et
skummelt hjørne og stod i skærende kontrast til den øvrige udstilling. Emnet var ”eksekutionsmetoder”, der blandt andet omfattede halshugning, hængning, elektrisk stol, guillotine, udført
i 10 cm høje hjemmegjorte træmodeller. Mit indslag vakte en
vis opsigt og fremkaldte i skolebladet ”Saturn” en bemærkning
med håb om snarlig psykiatrisk behandling af ”kunstneren”. Jeg
følte klart, at hvis jeg skulle opretholde mit renomme, som en
opfindsom og iderig elev, skulle der mere effektfulde midler til.
Således nærmest tvunget af omstændighederne gik jeg kort tid
senere i gang med at konstruere en ”helvedesmaskine”.
Det udmærkede vækkeur kom igen til ære og værdighed i en
temmelig banal tidsindstillelig bombeudløsningsanordning, der
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Fig. 6.1 – Frederiksberg Gymnasium
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desuden indeholdt ingredienser som et batteri, en lille oversavet elektrisk pære, lidt krudt og et passende kanonslag. Hele
arrangementet blev anbragt i katederskabet, som blev sømmet
til, efter at eksplosionstidspunktet var blevet indstillet til midt
i “Sovsen-Jensen”s matematiktime. Vi så herefter alle forventningsfulde hen til den effektfulde afbrydelse af undervisningen.
Imidlertid var timen knapt begyndt, før jeg fik klamme hænder
og begyndte at fortryde, at jeg ikke havde valgt en mindre afholdt lærer og et mindre kanonslag. Eller bedre, blot en kineser.
Jo mere det kritiske tidspunkt nærmede sig, des mere utilpas
blev jeg med tilbagevendende bølger af kvalme. Jeg martredes efterhånden af fantasier om katederets totale destruktion og
rektors berettigede vrede. Senere af frygtelige forestillinger om
“Sovsen-Jensen” med kun ét ben og den frygtelige misnøje eller direkte sorg dette utvivlsomt ville volde i hans familie. Jeg
fortrød bitterligt, at jeg ikke havde udvalgt en ældre lærer, som
havde færre år at henslæbe som invalid i en kørestol. Kort før
forventet eksplosionstidspunkt så jeg ingen anden udvej, end,
som jeg havde lært i mit hjem og til konfirmationsforberedelse,
at bede en stille bøn om, at Vorherre ville forhindre denne katastrofe (Fig. 6.1). Bønnen blev hørt – eksplosionen indtraf aldrig.
Selv den mest omhyggelige analyse af helvedesmaskinens ingredienser kunne ikke bagefter afsløre nogen naturlig forklaring
på, hvorfor denne (min allersidste) bombe ikke eksploderede.
Det styrkede mig i troen mange år fremover.
Reference. Frederiksberg .Gymnasium Skolebladet Saturn 1947
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7. LUFTANGREB
Da forårsbebuderne i form af Vintergæk og Erantis i 1945 var begyndt at myldre frem, var der flere tegn i sol og måne, der tydede
på, at krigen var ved at gå på hæld. Forud for den længe ventede
krigs afslutning fik jeg imidlertid, den 21. marts 1945, tilfredsstillet min hang til eksplosioner i en grad jeg ikke havde drømt om.
På den skæbnesvangre dag gennemførte Royal Air Force angrebet
på “Shellhuset”, Gestapos hovedkvarter i K
 øbenhavn. Angrebet
resulterede i en ødelæggelse af de hemmelige tyske arkiver over
den danske modstandsbevægelse. Endvidere fik flere af modstandsbevægelsens ledere, der af Gestapo var indespærret i bygningens
øverste etage (som et menneskeligt skjold), mulighed for at flygte
ned igennem og væk fra den brændende bygning. Ulykkeligvis
indtraf under angrebet en dybt tragisk hændelse, der i den franske
skole kostede 88 børn og mange voksne livet. De engelske bombemaskiner, i alt 48, angreb i tre bølger i meget lav højde. Den første
bølge afleverede sin bombelast præcist midt i bygningen under de
højtliggende fangeceller og opnåede det ønskede resultat. Under returflyvningen ramte en af bombeflyverne fra denne bølge uheldigvis en høj signalstander på et rangerområde, mistede kontrollen og
styrtede ned i “Den Franske Skole” på Frederiksberg, der ligesom
et tilstødende boligområde (Maglekildevej), blev stukket i brand.
Rædslerne kulminerede, da de to sidste bølger fejlagtigt opfattede
disse brændende bygninger som Gestapo-hovedkvarteret og afleverede deres dødbringende bombelast her.
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Fig.7.1 – Maglekildevej April 1945.

Få sekunder tidligere (ca. kl. 11.15) havde vi fra vores klasse
værelse på tredje sal hørt og set en flyvemaskine passere få
meter over vores skole i N-S retning for at afslutte sin uheldsvangre kurs med en nedstyrtning i den franske skole. En luftalarm gik i gang, og klassen blev gennet af bagtrappen ned mod
beskyttelsesrummet i kælderen., hvor angsten tiltog medens
sigtbarheden aftog på grund af nedfaldent pus og støv. De fleste
af eleverne stimlede instinktivt sammen i skolens største rum,
hvor der daglig blev sunget morgensang. Bombenedslagene fra
de talrige (250 kg) tunge bomber havde naturligvis en skrækindjagende effekt på halvstore drenge som os. Tre bomber faldt
direkte på Frederiksberg Gymnasiums område, den nærmeste
efterlod et bombekrater 11 meter fra skolen og to faldt i skole30

gården. Trykbølgerne ved hvert nedslag var skræmmende. Stort
set al vinduesglas blev knust og dør og vinduesrammer blev
sendt tværs igennem vores “beskyttelsesrum”, hvor de heldigvis
kun forårsagede relativt få personskader. Uforglemmeligt er det
billede, jeg har gemt for mit indre blik, nemlig skolens gamle
rektor Hauberg, en ret lille mand med guldbriller og en stor hvid
manke. Hver gang et bombenedslag trykkede os elever i knæ og
bragte tårer i øjenkrogene, så blev rektor højere rakte sine arme
mod himlen og råbte med høj røst “ Rolig børn, rolig børn”. Det
virkede beroligende, og da de øresønderrivende drøn omsider
ebbede ud, kravlede jeg ud af et højt stuevindue, søgte dækning
i en kældergang, hvor der i forvejen befandt sig en kvinde med
blod løbende ned over ansigtet. Da angrebet syntes at være ovre,
løb jeg, så hurtigt jeg kunne gennem Frederiksberg Have til mit
hjem, hvor jeg stærkt rystet kastede mig på min seng og græd
hjerteskærende. Ti minutter senere kom min fader hjem. Han
havde været på sygebesøg i området og erfaret, at hundreder af
børn var blevet dræbt ved et luftangreb på en nærliggende skole!
Den dag i dag erindrer jeg klart min fars ansigtskulør, da han rev
døren til mit værelse op. Han var ligbleg.
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8. LARS
Hvis man regner fra første underskoleklasse, tager det tyve år at
blive læge. I hele denne periode studerede jeg allehånde fag og
livet som helhed sammen med Lars. Vi sad side om side i underog mellemskolen og blev sammen studenter fra Frederiksberg
Gymnasium. Vi studerede lægevidenskab sammen og indhøstede i fællesskab de første erfaringer om alkohol og pigers sære
indflydelse på os. Vi gik til utallige eksaminer sammen, mikroskoperede præparater, dissekerede lig, gik til flere eksaminer
og knoklede og svirede i en harmonisk blanding, for endelig i
sommeren 1958 at blive candidatus medicinae. Fra det tidspunkt
skiltes vore veje faglig set. Jeg blev specialist i urinvejskirurgi
med hang til ultralyd, medens Lars blev specialist i kvindesygdomme. Venskabet er imidlertid fortsat ubrudt – nu på 70 år. Det
usædvanlig tætte parløb er blevet yderligere bemærkelsesværdigt, idet vi de seneste år begge har udviklet Parkinsons Sygdom
med de ubehageligheder dette kan medføre (!) Gennem de mange år er vi naturligvis kommet til at kende hinanden svært godt.
Lars er blevet fortrolig med mine fejl og jeg med alle hans. Der
udviklede sig – indenfor visse ikke nærmere definerede rammer
en sund kappestrid ud fra devisen “eget held er godt, den andens
uheld er heller ikke til at kimse af”. Denne utvungne omgangsform medførte undertiden lidt usædvanlige situationer.
Da jeg blev student, fik jeg af min rige onkel Vilhelm foræret
en brugt letvægtsmotorcykel “The Famous James”, som gjorde
32

mine medstuderende grønne af misundelse. Lars købte en tilsvarende kort efter. På disse – Gud ske tak og lov – ikke særlig hurtige maskiner, kørte vi daglig om kap hjem fra forelæsningerne.
En dag væltede Lars i forbindelse med en hasarderet overhaling
og kurede tværs over et kryds med udblæsningsrør, horn, tøjstumper og anatomi bøger flaksende omkring sig. Da det straks
stod mig klart, at der ikke var indtrådt svært invaliderende skader, var min umiddelbare reaktion – som det ville have været
hans – at bryde sammen i krampelatter. Jeg erindrer klart den
lynchstemning der oppiskedes blandt de mange, tililende, foruroligede og nysgerrige mennesker, der blev vidne til min højst
upassende og uforståelige morskab.
Den følgende uge fandt Nemesis det passende at intervenere. På
de to maskiner begav vi os på en tur til nordkysten. Jeg fik mig
ret ubesværet tilkæmpet en førerposition og med min lækre nye
Dunhill pibe i flaben, mener jeg egentlig, at jeg tog mig rimelig
godt ud og var mest indstillet på at negligere, hvad jeg kunne
tyde som nødråb fra Lars, der øjensynlig ikke kunne følge mit
hæsblæsende tempo. Jeg skævede over min venstre skulder og
bemærkede, at Lars var sakket betragtelig agterud, at jeg trak en
hale af røg efter mig og endelig, at jeg pludselig følte en brændende smerte på mit venstre lår, hvor den i lommen anbragte,
helt gennembrændte pibe havde ødelagt flere lag beklædning.
Jeg styrede “James” ind i den tilstødende grøftekant, hvor jeg
rullede rundt indtil branden var bekæmpet. Jeg finder det i øvrigt
ret beskæmmende, at den empati jeg modtog fra en gammel ven
i den meget ubehagelige situation faktisk var meget begrænset.
I studietiden besad Lars en umådelig livsappetit, der i festligt
lag kunne antage bizarre og destruktive former. Hans tilstede33

værelse ved fester var imidlertid højt skattet ikke mindst, hvis
de foregik udenfor ens eget hjem. Han trakterede ved sådanne
lejligheder guitar og harmonika med begrænset talent, men vi
elskede ham, når han samtidig optrådte med sine gammelkendte
sange af tvivlsomt indhold. Som årene er gået, er han dæmpet
betragteligt ned, hans mr. Hyde – dr. Jekyll metamorfose er nu
så fuldkommengjort, at han for nogle år siden i en bestseller optrådte som model for overlægen med de tillidsvækkende mørke
øjne og den rolige, besindige optræden. Ak Ja.

Fig. 9.1 – ”Hannibal” inkl. forfatteren, Lars og ”The Famous
James”
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9. HANNIBAL
På et eller andet tidspunkt midt i halvtresserne smittede ad
snørklede økonomiske kanaler verdens højkonjunkturer af på
os, hvorfor fætter Niels, Lars og jeg besluttede i fællesskab at
anskaffe os en brugt bil. Efter nogen søgen, forelskede vi os
håbløst i en høj gammel Fiat fra 1924, og vi overtog alle rettigheder og besværligheder for 2000 kroner (Fig.9.1). Vi døbte
den “Hannibal”, formentlig fordi vi dermed ville antyde overfor
omverdenen, at den som sin navnkundige navnefælle, uden vanskelighed ville kunne arbejde sig op over Alperne. Det kunne
den muligvis også, givet tilstrækkelig tid, men det ville have
krævet uoverskuelige mængder vand. Det viste sig nemlig kort
efter erhvervelsen, at Hannibals køler var omdannet til en massiv
kalkblok. Det betød, at kølervandet efter nogle kilometers kørsel
kogte med en forrygende dampstråle stående ud af køleren. Vi
overvandt hurtigt denne beskedne skavank ved for det første at
lære at negligere folks ophidsede advarselsråb, og for det andet
ved på hvert trinbræt at anbringe de nødvendige vandmængder
i store containere. For hver tyvende kilometer blev køleren så
fyldt op.Vi lagde en ikke ringe opfindsomhed og et stort manuelt
arbejde for dagen, for at gøre Hannibal til noget ganske særligt. Foruden de elegante farver og de temmelig iøjnefaldende
udvendige vanddepoter adskilte den sig i al fald på tre andre
områder fra alle andre eksisterende automobiler. For det første
tillod en i handskerummet gummiophængt, håndsvingsdrevet
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rejsegrammofon på plan vej at afspille tidens populære melodier. Det øgede i høj grad vores fornemmelse af luksus. For det
andet havde vi på grund af Hannibals lidt ustabile fysik (bl.a.
var dækkene papirtynde) foretaget visse interne ombygninger,
og dermed muliggjort, at en af vores motorcykler kunne stå diagonalt inde i vognen. Dette vakte en del opmærksomhed, men
viste sig til stor hjælp i mangen kritisk situation. For det tredje
havde Hannibal eget toilet, sådan at forstå, at den der sad på det
luksuriøse bagsæde, med den indbyggede bar efter behov under
kørslen kunne lade sit vand gennem en udskæring, vi tildannede
i bundbrædderne. Denne behagelighed vil jeg spå en vis fremtid,
ikke mindst til ældre gentlemen med prostatabesvær. Hannibals
tekniske nyheder synes at skabe tilstrækkelig ”opfinderhøjde” til
at kunne berettige til inklusion i denne bog.
Med dette vidunder af et automobil kørte Lars og jeg af sted
til militærlejren i Padborg, hvor vi skulle aftjene de første 3
måneder af vor medicinske værnepligt.Til at holde styr på 100
sammenspiste medicinske studenter var der designeret 5-6
befalingsmænd, der uden større glæde påtog sig opgaven, der
bestemt også var barsk. Skolens chef, kaptajn Rype – et rigtigt
soldatermandfolk med basstemme og hår på brystet – forsøgte
lige fra starten at indgyde os den rigtige spejderånd. Dette mislykkedes imidlertid fuldstændigt, alt gik i fisk. Kommandoer
blev misforstået i en udstrækning, det ikke syntes muligt, førende til totalt kaos og megen morskab.
Militærlivet forbedrede, på trods af et betragteligt ølforbrug, for
en tid vores fysiske form, men hævede, tør jeg sige, ikke vores
åndelige niveau. De sange vi larmende afsang, når vi marche36

rede gennem den friske danske natur var af et indhold, der fik
de lokale beboere til at lukke deres vinduer hermetisk til, når
vi marcherede forbi. Jeg har det stadigvæk sådan, at når jeg hører menuetten til “Elverhøj”, så slår jeg blikket ned, idet jeg får
associationer i retning af kong Volmer og hans tvivlsomme
gerninger. I vores relation til befalingsmændene spillede vi –
lidt ufint – på vores faglige viden. 609, senere seksualfysiolog,
tog således vældig kegler en morgen, da en temmelig grøn
sergent trådte ind på stuen og med påtaget bøs røst kommanderede ”Stuen ret”. Alle indtog efterhånden en mere eller mindre
korrekt stilling – undtagen 609, der blev siddende på sin seng.
“Rejs Dem op” brølede sergenten.“Melder hr. sergent, jeg kan
ikke” ”Hvorfor kan De ikke det?”, råbte sergenten med antydning
af begyndende usikkerhed ”Jeg har min morgenerektion”. Den
situation var ikke forudset på sergentskolen, og en blussende rød
sergent forlod hastigt stuen, medens 609 med et stort grin sank
om i tæpperne igen.
I et krampagtigt forsøg på at bryde vores sammenhold, begyndte
kaptajn Rype snedigt at spille på konkurrencemomentet. Han
udsatte præmier i form af orlovsbegunstigelser til de ”dygtige”
soldater. Dette medførte imidlertid blot, at vi trak lod om, hvem
der skulle være “dygtig”, hvorefter resten kunne te sig som sædvanlig. Dette gjalt også for riffelskydningens vedkommende.
Den skydebane vi anvendte, havde 10 mandsstore skiver, som
kunne hives op og ned fra en skyttegrav, i hvilken vore kammerater fungerede som markører under opsyn af en sergent.
Efter affyring af 10 skud til skiven, sænkedes denne, antallet af
træffere taltes og markeredes ved at bevæge et skilt op og ned
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Fig. 9.2 – Forlænget orlovspind

et tilsvarende antal gange. For på retfærdig måde at få fordelt
de udlovede forlængede orlover, opfandt vi et særdeles nyttigt
instrument, en såkaldt “forlænget orlovspind” ( Fig.9.2). Dette
var en ca. 30 cm lang gren tilspidset i den ene ende, så den nøjagtig havde kaliber som et 9 mm riffelprojektil. Ved en bestemt
lejlighed havde jeg vundet vores indbyrdes lodtrækning, og min
markør blev derfor udstyret med den omtalte pind. Jeg affyrede
samtlige 10 skud i god afstand fra skiven. Den blev sænket, og
markøren stak med den “den forlængede orlovspind” 10 huller
i centrum. Herefter fremviste han det imponerende resultat for
den tilsynsførende sergent, der tidligere ganske havde overset
mit talent på dette område. Jeg fik et fast håndtryk af kaptajn
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Rype, foruden ros, som jeg modtog med klædelig beskedenhed.
På grund af tiltagende træthedstegn hos Hannibal valgte jeg den
pågældende orlov at tage “på tommelfingeren” til København.
Det gik udmærket på vejen dertil, men på vejen tilbage til lejren,
indtraf visse hændelser, der ufrivilligt skulle bringe mig avisomtale. Efter på tilbagevejen, ved nattetide at være nået til Korsør,
henvende jeg mig – med den imødekommende høflighed, der
karakteriserer en, der skal opnå en begunstigelse – til rækken af
chauffører i bilkøen ved færgen. Der var ingen gevinst på trods
af den pæne uniform med lægeemblemerne. Da jeg om bord på
færgen, indtog et nøjsomt måltid, bemærkede jeg, at en lidt arret
midaldrende herre, der havde siddet i en stor, sort bil (af mærket
”Studebaker”), betragtede mig ovre fra et hjørne af cafeteriet.
Jeg gjorde derfor mit bedste for at gøre et gunstigt indtryk. Jeg
gik endda så vidt at dikke et i vaniljeis indsmurt barn, der sad
ved bordet ved siden af, under hagen. Det gav, som forudset,
gevinst. Da vi nærmede os Nyborg, sagde herren, da han passerede mig: “De kan godt køre med alligevel”. Jeg fandt frem til
hans vogn, satte mig ind, tændte en tilbudt cigar, og vi rullede
ud i mørket på de fynske veje.Vi sludrede lidt om vejr og vind,
senere om min familie og mit studie. Jeg pulsede på cigaren, befandt mig vel og nød egentlig for en gangs skyld samværet med
en, der øjensynligt var interesseret i andet end sine egne, små
cirkler. Med få stikord styrede han den noget ensidige samtale
hen, hvor han ville. Inden længe fortalte jeg beredvilligt om det
muntre lejrliv, om lejrens indretning, og om hvem vi lå sammen med i lejren – 300 train soldater (”forsyningstropper, De
ved”). Jeg fortalte om de forskellige befalingsmænds sære sider
og berettede nogle muntre, lidet flatterende episoder vedrørende
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kaptajn Rype.Efter således at have givet en udførlig karakteristik af forholdene i det danske militærs sydligste bastion, satte
jeg mig velbehagelig tilbage i bilens dybe sæder og tog endnu
et par drag på cigaren. De følgende par minutter glemmer jeg
aldrig. Klokken var 2 nat. Vi var nået omtrent tværs over Fyn, da
min vært pludselig vendte sit arrede ansigt mod mig og sagde:”
Nu skal jeg ikke spænde Dem på pinebænken længere. Mit navn
er oberst Lunding. Jeg er chef for hærens efterretningsvæsen”.
Han nød tydeligvis situationen i fulde drag. Jeg blev i første øjeblik fuldstædigt paralyseret, så indtrådte vist nok en fase, hvor
jeg kørte rundt i sædet og spjættede ukoordineret med arme og
ben, og endelig tror jeg nok, at jeg fik fremstammet noget om,
at jeg vist havde trådt i spinaten. Jeg modtog brødebetynget en
formaningstale om det meget alvorlige i så frimodigt at uddele oplysninger om militære hemmeligheder. De kunne falde i
fjendehånd. Obersten meddelte mig bagefter venligt, at der ikke
ville komme mere ud af sagen. Dette fremgik blandt andet også
af, at han i den følgende temmelig afslappede samtale vedrørende kaptajn Rype sagde: “Han hører jo heller ikke til en af de
store ørne”. Dette medførte, at kaptajnen siden gik under navnet
“Lille Ørn”.
I Jylland skiltes vore veje. Jeg takkede for køreturen og han kvitterede med et svedent smil. Uanset jeg havde klovnens rolle i
historien, fortalte jeg den naturligvis vidt og bredt i lejren til
mine kammerater. Alle morede sig hjerteligt, og dermed troede
jeg sagen afsluttet. Det skulle imidlertid ikke være sådan. Nogle
dage senere var hele lejren på skydebanen ved Søgårdslejren.
Efter hjemkomsten blev det samlede lægekorps noget uventet
sammenkaldt på stillepladsen med kort varsel. Her stod kaptajn
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Fig. 9.3 – Oberst H.M Lunding. (Berlingske tidende, august 1953
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Rype rødblålig misfarvet i ansigtet, skummende af raseri med
en fremtoning, som en vred officer i Engström`s streg.I staccato
sætninger fik han fortalt os, at medens vi havde skudt så havde
han, Kaptajn Rype, spist frokost dagen i forvejen med ingen ringere end chefen for hærens efterretningsvæsen, der havde berettet om, hvordan han havde haft en lægesoldat fra Padborglejren
med oppe at køre, og at denne havde givet en detailleret, lidet
flatterende karakteristik af flere af lejrens befalingsmænd! Kaptajn Rype svor, at ville finde den skyldige og afventede nu kun
indberetningen. Den kom imidlertid, som lovet, aldrig. Derimod
ved jeg, at historien i en årrække blev anvendt som pædagogisk skræmmeeksempel i militærets sikkerhedsundervisning. På
et vist tidspunkt dukkede historien, sammen med et billede af
oberst Lunding, op på bagsiden af Berlingske Tidende. (Fig.9.3).
“Hannibal” orkede lige netop at slæbe Lars og mig hjem fra Padborg. Herefter gik det hurtigt ned ad bakke. Til slut blev “Hannibal offer for tidens begyndende voldsmentalitet. Med blødende
hjerte fandt vi den en morgen med dæk og polstring flænset af
knivstik.100 kroner var hvad stumperne af den prægtige automobil blev takseret til.
Referencer;
Berlingske Tidende August, 1955.
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10. HOSPITALSVAGTER
Mit første møde med hospitalsverdenen og rigtige patienter af
kød og blod indtraf efter bestået første del af studiet, da vi som
uvidende volontører blev fordelt på de forskellige københavnske hospitaler for i seks måneder at lære noget om, hvad der
ventede os. Det er siden gået op for mig, at et hospital kan være
den mest charmerende arbejdsplads, der findes, men dengang
følte jeg mig som en hund i et spil kegler, og det halve år, inden
vi vendte tilbage til bøgerne og det trygge lønkammer igen, var
noget af en plage.
Medens nutidens medicinske studenter gudskelov ikke lader sig
noget byde, var vi de rene arbejdsbier. Om morgenen fungerede
vi som ulønnede sekretærer for diverse overlæger og reserve
læger, hvoraf i hvert fald én forlystede sygeplejerske og patienter med at forhåne de forvrøvlede misforståelser, den dumme
student havde fået ud af de dikterede latinske fraser. Undertiden
følte jeg mig så forfulgt, at det var en befrielse at stå alene i
det lille ildelugtende rum og koge 20-30 urinprøver og røre et
tilsvarende afførings prøver op med diverse kemikalier. For at
indgyde os selv en smule respekt anskaffede vi os alle, så såre vi
hvidkitlede trådte ind i hospitalsverdenen, et stetoskop. I sandhedens interesse må det siges at det var yderst minimalt, hvad
jeg fik ud af de sære susende, sukkende og svirrende lyde stetoskopet videreformidlede, men det indgød mig en vis selvtillid i
min omgang med patienterne. Og det kunne nok behøves, ikke
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mindst når man efter en nødtørftig instruktion skal ind på en
tolvsengsstue og tage dagens blodprøver.
”Goddag hr. Hansen vi skal lige have taget en blodprøve“ siger
jeg friskfyragtigt ved den første seng. ( For at skabe en vis samhørighedsfølelse lærte man hurtigt at sige ”vi” til patienterne i
tide og i utide ). Hr. Hansen ruller tillidsfuldt sin klædelige hospitalsskjorte op. Med en rutineret håndbevægelse slynger jeg
staseslangen omkring livet på den afklædte dame, han har tatoveret på sin overarm, og slår en knude på den. “Av for helvede“,
brølede Hr. Hansen. “Så”, sagde jeg, ”Jeg har jo ikke stukket
endnu”, når jeg lige venligt nedladende at sige, inde det går op
for mig at damens maveskind er vredet ind i staseslangens knude. Jeg får skyndsomst lagt slangen om, men har allerede fået
slået skår i den påtagne sikkerhed. Hr. Hansens armvene, der er
struttende og tyk som et tov, slynger sig noget distraherende ned
langs damens yppige venstre ben. Jeg gnubber ihærdigt og vedholdende med en sprittampon på huden, dels for at tage livet af
alle bakterier, som kunne tænkes at have slået sig ned i området,
og dels for at vinde tid før det afgørende stød skal sættes ind.
Sveden står mig på panden, og med den velvoksne kanyle i min
rystende hånd stirrer jeg på den struttende vene, som var det en
farlig slange, der skal nedlægges. Inden det sortner helt for mine
øjne, får jeg endelig taget mig sammen, hæver mig op på tæerne
og jager – som en toreador, der gennemfører sit sidste afgørende
stød resolut kanylen ned i armen. “Av for fanden” Jamrer Hr.
Hansen, men der kommer ikke en dråbe blod. Det er umuligt.
Man kan ikke ramme ved siden af sådan en kæmpeåre. Det har
jeg heller ikke, hvilket klart afsløres, da jeg fortvivlet trækker
nålen ud. Kraftig blødning gennem hullet på blodårens for og
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bag side, forværres af, at jeg glemmer at fjerne staseslangen. Det
får Hr., Hansens arm og damens ben til at svulme og changere
i rødt og blåt. Jeg fremmumler en beklagelse og slæber alt mit
habengut over til dragen på hans venstre arm. Jeg føler mig som
en temmelig mislykket St. Jørgen, men andet forsøg gennem
dragens halespids giver tilstrækkeligt blod til at fylde de tre nødvendige glas. Herefter tøfler jeg videre til hr. Svendsen i anden
seng. Han har gudskelov også gode årer, og ved første forsøg
strømmer en fed blodstråle langt ud i rummet. Det kommer ganske bag på mig, og inden jeg får fat i et glas, som jeg af vanvare
har fået anbragt ved sengens modsatte side, er der en stor sø af
blod i sengen. Før jeg er færdig med at udskifte og fylde de ordinerede 8 glas er arm, dynevår, lagen, min kittel, mine hænder
og min højre sko og strømpe indsmurt i blod. De friskfyragtige
er borte. Med dyb taknemmelighed konstaterer jeg, at den tredje
seng er tom, og at patienten i fjerde seng ved en skæbnens gunst
ikke skal have taget blodprøver. Til gengæld skal den tykke Hr.
Iversen i femte seng have bestemt allehånde blodværdier. Jeg får
hurtigt mistanke om, at han er en af den slags patienter, der i sine
lår tykke arme slet ikke har blodårer. På alle tænkelige måder
prøver jeg at lokke dem frem. Jeg klasker, knipser, gnubber og
gnider på underarme, og hænder, som jeg har set mere erfarne
kolleger gøre. Lige meget hjælper det. Til slut lukker jeg øjnene
og stikker uden held 4 gange i blinde i områder, hvor der ifølge
mine anatomibøger, burde være blodårer på mennesker. Femte
gang kommer der blod, til min store overraskelse, og min glæde
er stor. Imidlertid løber blodet med hurtigt aftagende hastighed,
og kanylen stoppes snart til af størknet blod, mens de sidste to
glas tørstige ser til. Det betyder nye klask på de ophovnede un45

derarme, nye stikforsøg, mere blod i sengen og på min pande, da
jeg med min blodtilsølede hånd forsøger at tørre en svedig hårlok til side. Jeg er efterhånden blevet noget derangeret at skue,
og end ikke stetoskopet, der nu hænger omme på ryggen, kan
råde bod på helhedsindtrykket. Jeg bebrejder ikke patienten i
sjette seng, der med høj og klar stemme kundgør, at han ikke
ønsker blodprøvetagning af mig. Mine trængsler fortsætter stuen
rundt, og den sidste patient får mig til at ønske, at jeg havde valgt
jura eller et andet blodløst fag, da han efter fem mislykkede stik
højrøstet siger: ”Det kan jeg sku` da ikke forstå, jeg plejer altid at være så nem at tage blodprøver på”. Sønderknust forlader
jeg hastigt stuen med blodprøve bakke, kanyler, spritflasker, vat
og glas. Jeg får lige lukket døren med albuen, da dørhåndtaget
fanger stetoskopets gummislange. Ørebøjlerne trækkes af min
hals, men fanger til gengæld blodprøvebakken, som får overbalance og ender på gulvet i et kaos af blod og glasstumper. Jeg er
grædefærdig, men finder kun lidt trøst hos oversygeplejersken,
der tværtimod overfalder mig med bebrejdelser over det utrolige
svineri, jeg har efterladt. Dybt nedbøjet tiggede jeg en reservelæge om at slippe for at tage prøverne om, men to timer senere
måtte jeg bide i det sure æble.
Min kirurgiske professor Thomsen, i denne første læretid, var af
den despotiske type, der dengang kunne te sig og faktisk teede
sig ganske som det passede ham, Det synes som om, han opfattede det som en chefs fornemste opgave at sprede skræk og
rædsel omkring sig. Hvis for eksempel nogen, student eller pårørende, begik den dødssynd at overse et skilt, der kundgjorde,
at henstilling af cykler (af en eller anden uforklarlig grund) ikke
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var tilladt nedenfor professorens vinduer, slæbte han cyklen op
af trappen og ind på sit kontor. Her kunne synderen så hente den,
hvis han i øvrigt turde udsætte sig for, hvad dette kunne indebære. Mange afskrev hellere deres cykler. En dag forsøgte jeg
mod sædvane at deltage i afdelingens fællesskab ved at gå ind på
oversygeplejerskens kontor, hvor personalet indtog formiddagskaffen. Der var ikke flere stole, men udstyret med en kop fandt
jeg et ydmygt sted, hvor jeg hvilede det yderste af min bagdel på
det yderste af et skrivebordshjørne. Pludselig stod professoren
i døren, vekslede et par ord med en af lægerne og sendte mig,
før han gik, et gennemborende blik, der fik mig til at stivne og
min kop til at klapre heftigt mod underkoppen. Tre dage senere
havde afdelingen sin store fælleskonference, hvor 30-40 mennesker deltog. Man debatterede under professorens faste ledelse
en række betydningsfulde punkter, hvorunder jeg efterhånden
blev mere og mere fraværende i mit afsides hjørne. Så meget
voldsommere var chokvirkningen, da jeg pludselig fandt mig
selv midt i rampelyset, idet professoren bragte punkt 6 på dagsordenen frem: Volontør Holm, der benytter oversygeplejerskens
skrivebord som siddeplads. Jeg var nærmest paralyseret under
de næsten tre minutters afretning.
Den specielle stemning og de regler, der hersker på en operationsgang, var også svære at vænne sig til. Ustandselig overtrådte
man sterilitetskravene, ved i sin iver for at hjælpe at tage med
sine sterile handsker på usterile ting. Man blev så beskæmmet
sendt ud for at gennemgå hele den omstændelige afvaskningsproces forfra. Mange af mine kammerater måtte lide den tort at
besvime under de første oprationer efter at have forsøgt at holde
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sig oprejst grønne i hovedet, hængende i en sårhage. Vi havde
stort set to opgaver under operationerne. For det første at spærre oprationssåret op ved at trække i en dertil indrettet sårhage
indtil operatøren havde passeret vanskelige faser i oprationen.
Normalt indbød den almindelige tone på operationsgangen ikke
studenten til at sige et ord, men en speciel dag var stemningen,
mens overlægen lukkede såret efter en vellykket opration sådan, at jeg for første gang følte mig fristet til, ligesom de andre, at fortælle en lystig historie. På et velvalgt tidspunkt tog
jeg mod til mig og fortalte en historie, jeg lige havde hørt om en
lærerinde, der første skoledag udfritter eleverne om deres faders
beskæftigelse. På bagerste række sidder en sølle udseende lille
fyr. Under sin udspørgen har lærerinden fået de deprimerende
oplysninger, at drengens fader er i spjældet, hans moder død og
en søster på åndsvageanstalt. Ved yderligere udspørgen får hun
så at vide at drengen også har en storebroder, og at denne er på
universitetet. Da hun kendeligt oplivet spørger, hvad han laver
der, får hun det overraskende svar, at han står i sprit og har to
hoveder. Denne barske pointe synes jeg passede fint til operationsgangen, og selvom ingen sagde noget endsige smilede, så
troede jeg at ane en velvillig modtagelse af denne ret morsomme
historie. Jeg besluttede mig derfor at spille højt spil og følge den
tvivlsomme succes op med en angivelig sand historie, vi nyligt
havde fået fortalt af vor øjenprofessor. Det dejede sig i al korthed om en mand, der havde fået så voldsomt slag i ansigtet, at
hans øjenæble var slået ned i hans brækkede kæbehule. Imidlertid var synsnerven bevaret. Dette medførte den bizarre tilstand,
der var historiens pointe, at manden, når han lagde hovedet bagover kunne se ud gennem næsen. Efter at have afleveret denne,
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skævede jeg forsigtigt omkring operationslejet. Overlægen, der
naturligvis var toneangivende, fortrak ikke en mine. 1.reservelægen, reservelægen og operationssygeplejersken viste ikke
mindste tegn på morskab. Jeg var knust, fik myrekryb ned ad
ryggen, svedte inde i de ækle gummihandsker og ærgrede mig
gul og grøn over at have fortalt så platte historier. Jeg besluttede
aldrig mere at sig noget til nogen på den forbandede afdeling.
Næste dag sad jeg uden for overlægens kontor, da jeg pludselig
gennem døren hørte ham klaske sig på lårene og råbe til en samling yngre reservelæger.” Nu skal I høre her! Vi fik engang en
mand indlagt, der havde fået et ordentligt slag på øjet. Øjenæblet
var vippet ned i kæbehulen, men synsnerven var bevaret, så han
ku`sku´ se udad næsen, når han lagde hovedet bagover.”Det latterbrøl trængte ud til mig gennem den lukkede dør, sagde mig en
hel del om den pyramidestruktur, der den gang herskede indenfor hospitalsvæsenet.
Endnu en plage måtte jeg, og mange andre, døje med under disse første skridt på den medicinske løbebane: Hypokondri. Efter
sporadisk at have læst om, og på hospitalet med egne øjne set,
nogle af alle de gebrækligheder, der kan ramme et menneske,
så var der ingen grænser for alle de lidelser, der snigende var
ved at nedbryde en selv. Man hæftede sig ved vage, ligegyldige
fornemmelser, følte efter hævede kirtler her og der, tog sit eget
blodtryk i tide og utide og inspicerede omhyggeligt sin urin.
Personligt led jeg en overgang samtidig af tuberkulose, kronisk
nyrebetændelse, forhøjet blodtryk og en eksotisk lever lidelse alt
sammen af den særlig ondartede, snigende art, der ikke sætter
iøjnefaldende ydre spor.
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Tre år senere, efter at have bestået embedseksamen, fik jeg stilling på Københavns Kommunehospital. Hospitalet var allerede
dengang gammeldags med store 12-sengs stuer, triste farver og
lange dystre gange, hvor stakkels overtallige patienter ofte blev
opbevaret. Der var ingen telefon på de spartansk udstyrede vagtværelser, hvilket betød, at man ved tilkald om natten blev vækket af en portør, der buldrede på døren. Det første år som læge,
turnusåret, sov jeg rigtig skidt på vagterne og vågnede ofte op
badet i sved. Når jeg hørte en portør nærme sig trampende hen
ad gangen, følte jeg mig som deltager i et “russisk roulette spil”
og håbede inderligt, at hans skridt ikke ville stoppe udenfor min
dør. I halvsøvne mente jeg i tide og utide at høre ambulancer
nærme sig hospitalet med nye problemer. Jeg følte formentlig
ganske som mine jævnaldrende, hvis erfaringsgrundlag også var
temmelig begrænset, en betydelig insufficiensfølelse overfor de
mange faglige og menneskelige problemer, vi pludselig blev
konfronteret med. Og om natten på vagterne blev der lagt ikke så
lidt mere på vore unge skuldre end tilfældet var i dagarbejdstiden, hvor det mærkeligt nok var meget mere begrænset, hvad vi
blev anset for kompetente til at håndtere.Der var meget travlt på
vagterne og ingen skåneordninger. Jeg har ofte om natten taget
en kort ekstra blund medens jeg gik ned ad den lange gang fra
vagtværelset til modtagelsen. Men kun én gang har jeg pådraget
mig en bule i panden ved sovende at ramle ind i svingdøren.
Ind imellem behandlingen af de akutte patienter skulle der skrives en snes journaler på nyindlagte patienter. En journal består,
som det vil være en del af læserne bekendt, af en sygehistorie,
som patienten gerne skulle bidrage med oplysninger til, og en
objektiv undersøgelse, som patienten gerne skulle lægge krop til.
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”Goddag hr. Olsen, det er dr. Holm. Jeg skal skrive journal på
Dem“, siger jeg med et påtaget oplagt tonefald klokken 2 om
natten til døgnets attende nyindlagte patient, der ligesom flere
andre er blevet anbragt på den halvmørke gang bag en skærm.
En hånd bag det ene øre og et “Hva´ behar?“ antyder til min
bekymring, at Hr. Olsens hørelse ikke er, hvad den har været.
Jeg gentager præsentationen endnu et par gange med tiltagende
styrke, hvilket resulterer i at Hr. Olsen kalder mig for Dr. Bolm
og en astmatisk stemme bag en anden skærm i kraftige vendinger anmoder om nattero. Selvom værdien af oplysningerne forekommer mig temmelig tvivlsomme udspørger jeg med den nødvendige stemmestyrke, omhyggeligt, som vi har lært, om den
78 årige Hr. Olsen erindrer at have haft røde hunde, mæslinger,
skarlagensfeber og difteri.
“Har De haft nogen kønssygdomme?“ fortsætter jeg så diskret,
det er mig muligt under de givne forhold, med dæmpet stemme,
men kraftigt artikulerende. “Hva´behar?” ”Har De nogensinde
haft gonorrhoe?“ forsøger jeg med høj hviskestemme. Hertil
svarer Hr. Olsen bekræftende, men da han ærgerligt tilføjer, at
han fik den for nylig og af jomfruhummere, må jeg tro, at vi taler
forbi hinanden.
På dette tidspunkt får jeg den ide at vise patienten en seddel,
hvorpå jeg har printet ”Kønssygdomme”. Hr. Olsen lyser op i et
stort smil og kundgør med gennemtrængende røst for alle, der er
vågne, at han havde gonorrhoe tre gange som soldat, og syfilis i
1929. Da jeg skal redegøre for hr. Olsens tidligere sygdomme i
øvrigt, viser det sig, at der er 16 indlæggelser, som skal arrangeres i kronologisk orden. Det går ikke hurtigere af, at hr. Olsen,
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for at stive sin hukommelse af, ustandselig forfalder til at relatere sine indlæggelser til interessante, men journalen uvedkommende oplysninger om skilsmisser og konfirmationer i familien,
udvidelse af husdyrhold, udenlandsrejser osv. Ved halvfiretiden
kan jeg omsider skride til den objektive undersøgelse. Jeg udtrykker mig kort og professionelt i journalen om hr. Olsens almen-, ernærings- og psykiske tilstand. Noterer endvidere med
lidt dårlig samvittighed, at der ikke foreligger blodmangel eller
gulsot, selvom belysningen faktisk ikke tillader, nogen som helst
konklusion i så henseende. Trætheden er efterhånden mærkbar
både hos patient og undersøger. Øjne, tunge og svælg efterses
lige netop tilstrækkeligt omhyggeligt til at udelukke glasøje og
sværere deformiteter i mundhulen. Jeg er nu nået så vidt i min
stetoskopiske uddannelse, at jeg er i stand til at ekskludere alvorligere, mislydsgivende hjerte- og lungelidelser. Men under
perkussionen eller ”udbankningen” af hjerte- og levergrænser
føler jeg mig stadig ude at svømme, og jeg tænker med stigende mistro på professoren, der under sin perkussion, med rynket
pande anmodede om at få fjernet den resonansgivende natpotte
under sengen. Jeg får efterhånden arbejdet mig igennem hele
Hr. Olsens legeme. Da jeg når til de nedre regioner, anmoder
jeg patienten om at sprede benene, læner mig ind over ham og
stikker, som det sig hør og bør, en finger i endetarmen på ham.
Under denne procedure tømmes indholdet af min brystlomme,
to skrueblyanter, min yndlings pibe og en halv pakke tyggegummi, ned i sengen mellem hr. Olsens lår. Medens han langmodig, men temmelig uforstående skæver ned til mig, famler jeg i
halvmørket rundt i hans seng efter mine tabte effekter. Endelig,
da den nye dag gryer, tøfler jeg, en halv pakke tyggegummi fat52

tigere, udmattet tilbage til mit vagtværelse. I denne noget stressede, men fascinerende atmosfære stimuleredes opfinderdriften
heftigt, idet man daglig stødte på nye uløste patientrelaterede
tekniske problemer.Det stod mig ganske klart, at det nu var slut
med tant og fjas, og at eventuelle evner fremover måtte benyttes
i menneskehedens tjeneste.
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11. BLØDNINGSDETEKTOREN
En dag under en stuegang tonede en oplagt udfordring frem i
form af en patient, der havde blod i afføringen, uden at diverse
røntgenundersøgelser af mave-tarmkanalen havde kunnet afsløre, hvorfra blødningen kom. Hvordan kunne man løse det
ikke ukendte problem og lokalisere det blødende sted på fødens
trælsomme vej gennem mundhule, spise- rør, mavesæk, tolvfinger-, tynd-, tyk og endetarm? Jeg overvejede, om man kunne
lade patienten sluge et lod, til hvilket der var hæftet en lang tynd
plastikslange. Gennem denne skulle der så tages prøver til blodbestemmelse fra forskellige steder undervejs. Nærmere beregninger viste imidlertid, at plastikslangen skulle være omtrent en
halv snes meter lang for at komme til syne igen, og det var umuligt at suge prøver igennem en tynd slange af disse dimensioner.
Da jeg ydermere en nat i drømme så en række sprællende patienter som perler trukket på en lang plastiksnor, opgav jeg ideen og
besluttede mig for en ”blødningsdetektorpille”, der skulle sluges
og selv opsamle prøver på sin vandring igennem mørket. Den
ideelle detektor ville tillade prøvetagning på ethvert tidspunkt,
når detektoren på røntgengennemlysning viste sig at befinde sig
på velegnede steder i mave-tarmkanalen. Med de til rådighed
stående tekniske muligheder, viste dette sig at være uløseligt.
Alternativet var så at tage prøver automatisk på forudbestemte
tidspunkter og tage røntgenbilleder på disse tidspunkter for senere at vide, hvorfra prøven var taget. Snesevis af skriveunder54

Fig. 11.1 – Blødningsdetektoren

Blødningsdetektoren bestod af et hylster (l) med et tætsluttende låg i den ene ende (2). Midt i hylsteret var der én åbning (3) til omgivelserne. Inden i hylsteret gled et tætsluttende
stempel (4), i hvis side der fandtes en notgang (5), som ved
hjælp af en lille tap (6) i hylster væggen styrede stemplets spiralsnoede vandring. I stemplet fandtes desuden 7 små huller
(7), som successivt kom til at stå udfor åbningen i hylsteret.
Undersøgelsen for blod foretoges på små vatkugler, som anbragt i disse huller opsugede væske fra omgivelserne. I det
øverste kammer fandtes en fjeder (8), der forårsagede stemplets bevægelse. For på passende måde at forsinke denne
bevægelse var nederste kammer med silicone fedt (9), der
kun langsomt pressedes gennem en tynd dyse (lo) anbragt
for enden af en i stemplet boret central kanal (11). Da der
trods alt er grænser for, hvad man kan byde patienter, måtte
detektoren reduceres kendeligt i størrelse fra skitsen på det
ukritiske millimeterpapir
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lag, journalomslag, stykker toilet- og millimeterpapir måtte lade
sig overmale med skitser, før den endelige tegning lå klar
Fremstillingen af den 7x20 mm store, sølvskinnende ”blødnings
detektor patron” (Fig.11.1) foregik i de sene aftentimer ved en
urmager-drejebænk på Frederiksberg kommunes tekniske forvaltning. En vens urmagerbroder ofrede alle friaftener for menneskeheden for en gang-biksemad med spejlæg (med bearnaisesauce) i Allégade l0. Det voldte store problemer, at få stemplet
til at glide med forudsigelig hastighed, men omsider lykkedes
det nogenlunde. For at finde ud af, hvordan det føltes at sluge detektoren, og hvordan den ville te sig i fordøjelseskanalen, lavede
vi en metal-attrap af samme dimensioner. Den indtog jeg en dag
sammen med biksemaden og fulgte med røntgen interesseret
dens færd. Så gik jeg hjem og ventede på gensynet. Der blev jeg
venligt men bestemt af min kone henvist til altanen, hvor jeg tre
morgener i træk stod og rodede med en træpind i en natpotte. De
nyindflyttede naboer, der hidtil havde været imødekommende
og smilende, må have set mig, for de afbrød enhver kontakt og
så demonstrativt til den anden side, når jeg senere mødte dem i
opgangen.
Første gang, der dukkede en patient op med ukendt blødningskilde i mave-tarmkanalen, fik” blødningsdetektoren” sin debut.
Patienten slugte den uden at kny, og der blev taget røntgenbilleder til fastlæggelse af detektorens positioner på de af mig angivne tidspunkter. Jeg meddelte mine ret imponerede kolleger,
at der for lidt siden blev taget prøver fra mavesækkens indhold,
i øjeblikket fra øvre del af tyndtarmen, om lidt fra nedre del osv.
Jeg antydede, at det ret trivielle blødningsproblem inden længe
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ville være løst og solede mig i deres beundring. Næste morgen
dukkede detektoren op. Spændingen var stor. Efter en nødtørftig
renselsesproces undersøgte jeg den nøje. Stor var min skuffelse,
da det viste sig, at et stykke af en fuldkornsrugbrødskerne havde
kilet sig ind i det allerførste hul og dermed stoppet det snedige
maskineri. Trods mange anstrengelser viste problemet sig uløseligt, og ”blødningsdetektoren” endte sine dage i min skrivebordskuffe, som mange andre geniale påfund.
Konklusionen blev dengang, at en ikke lokaliserbar mave-tarm
blødning formentlig kunne lokaliseres ved hjælp af en ”slugbar” bloddetektor pille,” men at en ren mekanisk løsning ikke
var gennemførlig. Da det skitserede problem stadig lejlighedsvis opstår, er der fortsat behov for en slugbar pille, der kan give
diagnostiske oplysninger. Det er interessant, at der nu, 50 år
senere, i udlandet er udviklet en trådløs ”kamerapille” der kan
sende videobilleder under sin passage af tarmen. Det kan nævnes, at min ældste søn, der er kirurg, har været med til at foretage
de første såkaldte ”Kapselendoskopi-undersøgelser” i Danmark.
Referencer:
J. Holm et al. Ugeskrift for Læger 2004;166(20):1888: ”Kapselendoskopi ”
En ny billeddiagnostisk metode i gastroenterologien.
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12. UROFLOWMETERET
Min første kontakt med kirurgien (den skulle senere blive langvarig) fik jeg ved ansættelse på Københavns Kommunehospitals urinvejskirurgiske eller urologiske afdeling (1958). Urologi
omtaltes undertiden af misundelige kolleger fra andre specialer
nedladende som et gas og vandmester fag. Dette er til en vis
grad korrekt, idet specialet, i meget store træk foruden sten og
svulstsygdomme i nyrerne omfatter de vældig mange kirurgiske
lidelser i urinleder-, -blære og -rør. Disse lidelser er langt overvejende sådanne, der på den ene eller anden måde kompromitterer vandladningsfunktionen. Det snerper, som man vil kunne
forstå, derhen, at en urolog er en læge, der først og fremmest
fordriver tiden med at undersøge og eventuelt reparere på andre
menneskers vandladning. En mærkværdig livsbeskæftigelse vil
nogen sige, fortrinsvis de, der stadig er i stand til at strinte over
naboens plankeværk.
Lidt elementær urologi er her på sin plads. En god up to date
urinblære skal for det første gradvis kunne opsamle 2-3 deciliter
urin og stadig holde tæt. Tusindvis af mennesker specielt kvinder med trusser, der bliver drivvåde, når de hoster eller forglemmer sig og ler hjerteligt af en god vits, kan bevidne, at dette desværre ingenlunde altid er tilfældet. Urinblære plus ditto rør skal
for det andet på socialt accepterede steder og tidspunkter med
en rimelig hastighed kunne udtømme sit indhold fuldstændigt.
Denne fra et fysiologisk synspunkt meget komplicerede akt,
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som udføres fra et par til en snes gange om dagen, har som alle
kære børn et utal af navne og overgås i så henseende måske kun
af seksual akten. Ved udspørgen af patienter om disse forhold vil
den mest velvalgte betegnelse afhængig af patientalder og -status
f.eks. kunne være mingere, urinere, kaste eller lade vandet (med
mere eller mindre åbne a’er), tømme blæren, tisse eller pisse.
Det er ikke altid let at vide, hvilken af disse man bør vælge i den
aktuelle situation for at være på bølgelængde. Så længe vandladningsfunktionen er i orden betragtes den i hvert fald af de fleste
drenge og mænd som en udmærket adspredelse. Dette gælder
specielt når akten ikke er begrænset af toilettets ovale ramme,
men foregår i Guds frie natur. Et hankønsvæsen skal være et
ualmindelig kedsommeligt og fantasiløst gemyt for ikke her at
udnytte de muligheder, en har givet ham, for at dirigere urinstrålen i enhver ønsket retning. Mulighederne er utallige: Hvor
højt på træstammen kan strålen nå? Hvor langt ud i græsset?
Hvor mange belliser kan man ramme? Hvor dekorative og måske endog hvor mange signerede mønstre kan man på en strand
nå at tegne i sandet? Man kan kun beklage den kvindelige del af
befolkningens begrænsede udfoldelsesmuligheder på dette område. Til gengæld forskånes kvinderne så for som årene går, og
afløbsforholdene fra den mandlige blære forringes at konstatere,
at antallet af våde bellis’er efterhånden aftager betragteligt, og at
det ikke længere er et spørgsmål om, hvor højt på træstammen,
han kan nå, men snarere, om træstammen overhovedet nås, eller
om resultatet i stedet bliver fugtige skosnuder. Samtidig med de
sørgeligt aftagende krumninger på kasteparablerne bliver blæretømningen mangelfuld med tiltagende hyppighed. Godt nok kan
det være udmærket tidsfordriv at lade vandet, men såfremt man
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er buschauffør på linie 5 med endestation i henholdsvis Husum
og Sundbyøster eller departementschef med repræsentative pligter i form af mange større middage, er uimodståelig vandladningstrang hver tredje kvarter et alvorligt handikap.
Det er sådanne patienter, der udgør den urologiske afdelings hovedklientel. Afdelingens chef, professor Knutzon, var en statelig
mand af den gamle skole, der fandt det helt i naturens orden, at
afdelingens samlede lægestab ved morgenkonferencen var opstillet i en kreds foran skrivebordet, hvor han selv sad og tronede med
sin afdelingslæge stående bag sig som en anden bodyguard. Professoren fandt det også ganske rimeligt, at afdelingens l. reservelæge, Dr. Sørensen, dagligt spildte masser af tid ved eddikesur at
skulle sidde i forkontoret og vente på, at det passede professoren,
at få præsenteret afdelingens patienter på stuegang. Han var imidlertid agtet og afholdt af personalet, som tilgav ham disse levn fra
fortiden ikke mindst på grund af hans hensynsfuldhed overfor patienterne og hans lidt stive, aristokratiske venlighed overfor alle.
På grund af professorens stilfulde og altid korrekte optræden var
følgende episode, som der blev fnist meget af i krogene, velkommen. Dr. Sørensen ringede engang professoren op klokken 3 nat
for at konferere om et kompliceret tilfælde. ”Professor Knutzon
her” ”Professoren må undskylde forstyrrelsen”. ”De er velkommen, hvad drejer det sig om”, lyder professorens dybe, noget søvnige stemme i den anden ende af ledningen. Dr. Sørensen starter
på en længere udredning af problematikken. Efter at have talt i et
par minutter hører han en svag periodevis snurren på ledningen
– primært opfattet som telefonstøj. Kort efter er lyden forstærket til en umiskendelig snorken. ”Professor Knutzon”, forsøger
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dr. Sørensen forsigtigt. Snorkenen fortsætter med uformindsket
styrke. ”Professor Knutzon! Professor Knutzon!”, råber dr. Sørensen højere og højere uden resultat, hvorefter han tvungen af
omstændighederne må disponere på egen hånd efter bedste evne.
Hvad professoren har tænkt, da han næste morgen vågnede op
med telefonrøret i hånden, melder historien intet om, og ingen
havde lyst til at spørge.
Min første videnskabelige artikel fik jeg hjælp til af professoren,
der havde givet mig til opgave at gennemgå journalerne på 10 patienter med en sjælden svulsttype i bughulen. Fuld af ildhu gik jeg
i gang med opgaven efter at have tyret al tilgængelig litteratur om
emnet igennem. Det primære resultat blev et komplet uhåndterligt
mammutværk på 27 tidsskriftssider, som jeg stolt præsenterede
for professoren. Grundigt men taktfuldt og tålmodigt gik han i
gang med at oplære mig i den stil, der er passende i et medicinsk
tidsskrift. Det medførte, at artiklen til min store fortrydelse skrumpede ind til en tredjedel. Jeg var imidlertid stolt som en pave, da
den omsider udkom, og jeg så mit navn på tryk.
En lidt ældre kollega – dr. Fobæk, der hårdnakket sagde ”De” til
alle, der havde fået deres eksamen mere end et halvt år efter ham,
var ikke nogen udpræget slider. Dr. Fobæk og jeg skiftedes en
overgang til at passe skadestuen. En beruset hovedflænge, en bullen finger, et hundebid og to håndledsbrud efter aftalt skifte tid
mødte dr. Fobæk med et anstrengt udtryk op på skadestuen og
meddelte, at der havde været så fantastisk travlt på afdelingen, at
han havde været komplet forhindret i at komme før. Det havde
været en acceptabel undskyldning, hvis ikke kraftige trykmærker
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i ansigtet klart afslørede, at han just havde sovet trygt med højre
kind boret ned i puden. Hans træthed havde naturlige årsager.
Med en blanding af indignation, gysen og misundelse berettede
ældre sygeplejersker om, hvordan de helt havde opgivet at sende
sygeplejeelever ned for at hente dr. Fobæk på vagtværelset om
natten (der var ingen telefonforbindelse). Eleverne blev nemlig,
(når de bankede på), angivelig nærmest suget ind i vagtværelset –
for først at dukke op et par timer senere. Dr. Fobæk havde aldrig
sat pen til papiret i videnskabeligt øjemed og forlod sædvanligvis
afdelingen inden klokken 2. Med nogen undren var dr. Fobæk derfor umiddelbart før jul, af flere troværdige personer set siddende
med oppurret hår, løsnet slips, et forpint udtryk og et utal af gennemrodede journaler foran sig i professorens forkontor klokken
fem. Det må her indskydes, at professoren altid i forbindelse med
aftenstuegang passerede forkontoret netop klokken fem. Få dage
efter fik man dog forklaringen. Professoren uddelte nemlig hver
lillejuleaftensdag et legat på 1500 kroner til en yngre læge, der
havde vist videnskabelig interesse. Til min store overraskelse,
men naturligvis uden antydning af skadefryd, modtog jeg det pågældende år legatet og nåede samtidig til den klare erkendelse,
at professoren var en mand med sund sans og god dømmekraft.
Min glæde og stolthed over modtagelsen af legatet blev hurtigt
bragt ned på et passende niveau af dr. Agner, en af afdelingens
reservelæger, der var yderst humoristisk, men ofte bidende sarkastisk. Han lod ved kaffebordet en nedladende bemærkning falde
om det pågældende ”trappegangslegat”, hvormed han hentydede
til de uformelle, tilfældige uddelingsprincipper. Resultatet var, at
jeg nærmest flov luskede hjem med checken.
Det kræver en vis fysisk og psykisk robusthed eller afstumpethed,
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vil nogen sige for at gennemføre en kirurgisk karriere. Denne robusthed besad en anden af reservelægerne, dr. Nyssfeldt bestemt
ikke. Arbejdet var en voldsom belastning for ham, og det ytrede
sig bland andet ved at han, når der blev indlagt dårlige patienter,
vandrede hvileløst op og ned af gangen højt diskuterende med sig
selv og ivrigt gestikulerende, medens forbipasserende forundrede
så til (det var mange år før mobiltelefonerne holdt deres indtog),
og de yngre læger tog sig af det fornødne. Morgenkonferencen var
ham ligeledes en plage, og forvirringen var undertiden total: ”Det
går fint, det går fint.. Patienten på 37-3 har 43-5. Nej, undskyld
patienten på 43-5 har 37-3”. Han er siden undsluppet den kirurgiske løbebane og klarer sig glimrende.
En af lægerne på afdelingen dr. Kuld Hansen derimod, var en rigtig ugebladskirurg med den rette barske fremtoning. Han henfaldt
imidlertid ikke til sådanne intimiteter, som at sidde på sengekanter
og holde patienter i hånden, men indgød alligevel tillid. Da han
ydermere var dygtig, videnskabeligt minded og i besiddelse af en
udtalt humoristisk sans, var han til sin alt for tidlige død på mange
måder mit forbillede. En diskussion med ham omkring billardbordet på kandidatværelset gjorde det klart, at vandladningsfunktionen på en eller anden måde måtte ”objektiviseres”. Jeg besluttede at udvikle en praktisk metode til at måle den maximale urin
strøm eller ”urinflow” under vandladningen (ml/sek.). Ikke for at
narre lægerne, men snarere fordi forringelsen af vandladningen
ofte sker langsomt og umærkeligt, så hævder mange patienter, der
bruger 5-10 minutter til dråbevis at tømme blæren, røde i hovedet
af anstrengelse, at ”det går meget godt med vandværket”.
Det nye ”uroflowmeter” skulle afsløre sådanne misforståelser og
dermed bedre mulighederne for at vurdere afløbshindringer fra
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blæren f.eks. ved prostataforstørrelse. Gennem en uges tid gik jeg
og lod vandet igennem rør, slanger, propeller og spiraler og andre
dimser for at finde en velegnet målemetode. Det lå imidlertid lidt
tungt med at bestemme disse relativt små væskestrømme rimeligt
nøjagtigt, indtil jeg en dag i badekarret fandt på at omdanne væskestrømmen til en luftstrøm. Luftstrømmen var meget nemmere
at måle, idet den blot kunne ledes igennem et såkaldt rotameter,
som sidder på ethvert anæstesiapparat. Herefter var konstruktionen af uroflowmeteret oplagt
Da jeg havde fuldendt prototypen til dette revolutionerende apparat (Fig. 12.1), slæbte jeg det med på afdelingen. Efter stuegang
meddelte jeg lidt genert professoren, at jeg havde noget at fremvise og ledte ham i spidsen for en større skare af læger, sygeplejersker og sekretærer hen til et skyllerum, hvor uroflowmeteret var
opstillet. Man betragtede og kommenterede ”tissometeret” med
den indbydende tragt med en blanding af interesse og tøset fnisen.
Professoren efterlyste en forsøgsperson og så inkvisitorisk rundt
på hankønsvæsenerne i skaren. Alle så bly ned og forsikrede, at
de desværre lige havde ladt vandet. Jeg blev så sendt ud for at
finde en passende forsøgsperson. Ude på gangen tullede en medicinsk student rundt i sine egne tanker, og da jeg spurgte om han
kunne lade vandet, så han forvirret op og røg lige i fælden ved
at svare bekræftende. Han blev slæbt tilbage til skyllerummet og
modstræbende anbragt midt i kredsen foran apparatet. Det kan
ikke undre, at vandladningsreflekserne under disse omstændigheder blev hæmmet kraftigt, og det blev ikke bedre, da professoren,
efter 5-6 minutters tålmodig venten med opmuntrende tilråb og
åbne vandhaner, gav den i forvejen pinligt berørte student med
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den opknappede gylp, et kraftigt dunk i ryggen og bøst sagde:
”Nu må De vise, hvad De duer til unge mand”. Om sider kom
der et sølle skvat, apparatet gav udslag og bifaldet bruste. I den
følgende tid besøgte mange af mine kolleger i smug skyllerummet for at konstatere, hvor højt til vejrs de kunne drive flyderen i
rotameteret. Dette gav associationer i retning af at ”slå tyren for
panden” på Bakken og undertiden kom yngre kolleger stolt ud fra
skyllerummet og kundgjorde højlydt, at ”de havde fået den op og
ringe”. Andre med mindre imponerende strålekraft luskede blot
sammenbidte bort fra det famøse skyllerum. Et større normalmateriale var nu påkrævet for at få fastlagt, hvad minimumskravet til
en normal vandladning egentlig var hos mænd. For at fremskaffe
det nødvendige antal normale mænd, udlovede jeg på fristende
opslag en øl for hver vandladning. Opslaget understregede klart
det harmløse i undersøgelsen, men resultatet var pauvert. Da jeg
på 14 dage kun havde tiltusket mig 5 urinstråler, besluttede jeg
mig til at gå mere håndfast til værks.
På vej hjem fra hospitalet udvalgte jeg en tilfældig større fabrik i
Bagsværd, så vidt jeg husker et maskinsnedkeri, og gik ind og bad
om at tale med direktøren. Jeg fik foretræde og forklarede ham
med den mest betydningsfulde mine, jeg kunne frembringe, at jeg
havde udviklet et revolutionerende apparat og nu ledte efter mænd,
der var villige til at tisse i det. Han så på mig med en umådelig
mistro, og jeg havde på fornemmelsen, at han ventede, at jeg det
næste øjeblik enten ville springe på hans sekretær eller blotte mig
for ham. Det blev ikke bedre af, at jeg forklarede, at jeg bare ville
have lov til at stå på pissoiret med mit apparat en dag eller to. Han
stod allerede med hånden på telefonen, da jeg hektisk begyndte
at fortælle om vandladningsbesværet ved prostataforstørrelse. Di65

Fig. 12.1 – Uroflowmeteret

Patienten lader vandet i en tragt (l), som sidder for enden
af et vidt rør (2), der munder under vand på bunden af en
med prop (3) aflukket l liter flaske (4). Gennem proppen fører også en slange (5), igennem hvilken den under vandladningen fortrængte luft ledes til et rotameter (6). Dette indeholder en flyder (7), som løftes op til en bestemt højde af en
bestemt luftstrøm (ml/sek).
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rektøren begyndte her at nikke genkendende, slap røret og syntes
at fatte en vis interesse. Efter yderligere forklaringer blev han i
hvert fald delvis overbevist om, at jeg ikke var bindegal, men han
gjorde det helt klart, at uden tillidsmændenes accept, kunne jeg
godt opgive at samle urinstråler på hans fabrik. Næste dag var jeg
til møde med tillidsmændene. De satte sig alle langt fra mig ved
bordet og jeg var omgivet af en em af mistro. Jeg fik ordet og talte
i l0 minutter som et vandfald om allehånde blæresygdomme og
betydningen af at kunne måle afløbsforholdene. Så indtrådte en
lang pause, hvor jeg ventede på deres dom. En ældre jyde, som
øjensynlig var meningsdannende brød tavsheden og sagde til min
lettelse: ”A ka’it’se andet end a de’her er no’et vi må bakke op
lisom de her TB undersøgelser”, hvortil alle nikkede bekræftende.
De følgende to dage stod jeg fra morgen til aften udstyret med
en kasse bajere og mit uroflowmeter på fabrikkens modbydelige,
kolde og ikke særlig vellugtende pissoir og udspurgte om vandladningsforhold, besvarede lægebrevkassespørgsmål, uddelte bajere, returnerede vitser og registrerede urinflow. På basis af 141
vandladninger fandt jeg, at mænd med mindst 200 ml i blæren
på et tidspunkt under vandladningen mindst skal lade 15 ml per
sekund for at kunne prale med at være normale. Uroflowmeteret
blev en periode markedsført af et stort firma, senere blev det udkonkurreret af mere moderne typer, men måling af urinflow på
den ene eller anden måde hører i dag med i vurderingen af en
patient med vandladningsbesvær.
Reference :
H.H.Holm :A uroflowmeter and a method for combined pressure flow measurement. J.Urol.88:318,
ition1962. (Disputats) Thehydrodynamics of Micturition.Copenhagen. 1964.
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13. MIKRO- MANOMETERET
Således dybt engageret i vandladningens fængslende mysterier
flyttede jeg over i en ideel videnskabelig stilling under røntgenafdelingen på landets fornemmeste hospital (Rigshospitalet) –
hvis man da skal tro de, der er ansat der. Her skulle jeg blandt
andet prøve at udvikle en metode til måling af strømningsmodstanden i urinrøret. Man ville dermed for det første med større
sikkerhed kunne vurdere, hvilke patienter, der burde opereres,
for det andet måske få nye oplysninger om vandladningsfunktionen generelt Med ”uroflowmeteret” kunne urinstrålen dvs.
resultatet af vandladningen måles. Et lavt urinflow kunne imidlertid både skyldes for stor modstand i urinrøret f.eks. på grund
af prostataforstørrelse og et for lavt vandladningstryk i blæren.
Hvis man derimod kendte både urinflow og blæretryk, kunne
strømningsmodstanden beregnes. Konventionel blæretryksmåling gennem et plastikrør indført i blæren via urinrøret var ikke
anvendelig, idet plastikrøret ville ændre afløbsforholdene.
Opgaven var med andre ord, at måle trykket i blæren uden at
have et rør derinde. Løsningen af denne opgave blev noget nær
en passion, som slugte ca. et år. Den eneste tænkelige mulighed
forekom at være indføringen i blæren af en lille trykfølsom ”anordning”, et ”Mikro-Manometer = MM”, der kunne aflæses udefra ved hjælp af en eller anden slags stråler. ”MM” måtte for det
første være så lille, at det med minimalt ubehag kunne indføres i
blæren og for det andet være lettere end urin, således at det ikke
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Fig. 13.1 – Mikro-manometeret
Princippet var, at en lille røntgensynlig kviksølvdråbe (l) anbragt
i et fint glasrør (2), der havde en åbning (3) i den ene ende og
havde en luftfyldt beholder (4) i den anden ende, ved konstant
temperatur ville skifte position i glasrøret i takt med trykændringerne i omgivelserne. Kviksølvdråbens position i forhold til to
små, ligeledes røntgensynlige metal ringe (5) anbragt omkring
glasrøret tillod ud fra røntgenbilledet beregning af trykket, når
“MM” blev indført i blæren. Dette røntgenaflæselige “mikromanometer” blev skridt for skridt gjort stadig mindre og lettere
ved at bruge tyndere og tyndere stumper af de udtrukne glas rør.
Rør stumperne bukkede jeg over en lille sprit-flamme (ca.5mm)
og hele arrangementet kunne til sidst bortset fra de 90 %, der
knækkede stoppes ind i et tyndvægget, stift plastik rør på størrelse med en halv tændstik. Dette blev aflukket i enderne (7) med
ARALDIT, og som kontravægt forsynede jeg den nederste ende
med en lille sølvkæde (8), hvis sidste led dog var af jern for at
muliggøre ekstraktion med en magnet..
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lagde sig på blærebunden med risiko for at forsvinde ned i urinrøret og ud i det fri under vandladningen.Efter at have overvejet
og afprøvet et utal af muligheder, endte jeg ved en simpel fysisk
løsning (Fig.13.1).
Ved mange kontrolforsøg viste mikro-manometeret sig forbløffende nøjagtigt, og undersøgelsesproceduren lå herefter klar. MM
skubbedes forsigtigt med en tynd, bøjelig plastikindfører gennem
urinrøret ind i blæren, hvor det blev sluppet løs og steg op i toppen. Indføreren fjernedes, og patienten, der stod foran et apparat,
der kunne tage røntgenbilleder i hastig rækkefølge, lod vandet i
uroflowmetertragten. Uroflowmeterets aflæsnings-skala var anbragt, så det kom med på røntgenbillederne, hvorfor både blæretryk og urinflow kunne aflæses på den serie røntgenbilleder, der
blev taget af blæreregionen under vandladningen. Når målingerne
var afsluttet fjernedes MM gennem et plastikrør ved hjælp af en
lille, aflang magnet, som efter indførelse i blæren fangede manometerkædens jernring. Den første gang målemetoden med fordel
kunne benyttes var på en patient, som skulle opereres og have
blæren åbnet næste dag. Jeg forklarede ham forretningsgangen i
undersøgelsen, og hele proceduren forløb fint med udmærkede
måleresultater. På grund af problemer med magneten kunne jeg
imidlertid ikke få trukket manometeret ud efter undersøgelsen. Da
manometeret nemt kunne fjernes under operationen næste dag,
gjorde jeg mig ikke større anstrengelser og meddelte heller ikke,
at han var velkommen til at låne det en dags tid (!). Da jeg om
aftenen kom over på afdelingen, returnerede en sygeplejerske til
min overraskelse mikromanometeret med et stort smil og fortalte,
at hun om eftermiddagen havde været inde på 10-sengsstuen, hvor
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min patient stod og tissede i sit uringlas. Pludselig havde hun hørt
ham sige: ”Hva Fa’en ?” ”Hva Helvede?” alt imedens han holdt
sit uringlas op, så lyset spillede i den gyldne væske og i den lille,
aflange tingest med sølv kæden, som hang og dansede i overfladen. Medpatienterne strømmede til og samlede sig i en undrende
kreds. Man kunne ikke finde en naturlig forklaring på det ejendommelige fænomen, indtil en af tilskuerne i bagerste række til
samtliges udelte morskab løste problemet: ”Du ska’se Pedersen,
det er sku’nok hypofysen”.
De følgende år søgte jeg at udrede vandladningsproblemerne hos
mange patienter ved hjælp af den nye trykflowundersøgelse. Det
lykkedes i nogen tilfælde og alt i alt blev der kastet lidt nyt lys
over vandladningsfunktionen. De indhøstede erfaringer samlede
jeg i en lille bog og afleverede til universitetet som en disputats.
De to officielle opponenter, dvs. de, der skulde bedømme arbejdet, var henholdsvis en beskeden og lidt selvudslettende radiologiprofessor Thomsen og en ældre kirurgisk Professor, Dahl Iversen. Sidstnævnte kunne ikke med nogen rimelighed karakteriseres
som selvudslettende.
”Dallemand” var noget af en fabel. Lille, selvsikker og flabet
overfor alle. Han udstrålede samtidig (efter de flestes mening) en
vældig humor og charme. Han talte med en ejendommelig nasal
stemme, som en generations medicinske studenter har søgt efterligne i deres iver efter at give liv til de sidste nye Dallemand historier, som cirkulerede (Fig.13.2).
Typisk er situationen, hvor professoren går stuegang med en stu71

dent hos en af sine privatpatienter. Efter endt samtale tilbyder patienten professoren en cigar. ”Tak”, siger denne, ”skal den unge
mand ikke også have en cigar?”, ”Joh, naturligvis, selvfølgelig
skal han det” siger patienten, og studenten stikker veltilfreds den
tilbudte cigar i brystlommen. Knap er stuen forladt før professoren stikker en hånd ud mod studenten og siger: ”Hit med den”.
Ved en anden lejlighed deltog samme professor i studenternes årlige eksamensfest. Efter middagen står en af studenterne på toilettet side om side med professoren og kaster sit vand. Da studenten
er færdig, bringer han, som god tone byder, sine klæder i orden og
vasker omhyggeligt sine hænder. Et øjeblik efter skrider professoren direkte mod udgangen, og da han passerer den artige student
ved håndvasken, hører denne hans karakteristiske nasale stemme
bag sig: ”Nå, tisser De på fingrene?”
Professorens bizarre humoristiske sans kom udmærket til udtryk
dengang en af hans reservelæger, dr. Krag skulle efterundersøge
en række drengebørn, der var opereret for mangelfuld nedstigning af testiklen i pungen. Dr. Krag rejste land og rige rundt for at
finde ud af om de pågældende testikler stadig befandt sig, hvor de
var trukket ned på operationstidspunktet. I den anledning nåede
han en dag til Nykøbing Falster. Her finder han i et pænt villakvarter frem til den aktuelle adresse og går op til huset og ringer
på. Medens han venter, får han øje på en mindreårig dreng, der
leger i forhaven. Han ringer igen vedvarende på uden resultat.”
Er din far eller mor ikke hjemme”? Råber han ud i haven. ”Næh”
svarer drengen og leger uanfægtet videre.” Men de kommer vel
snart hjem?” forsøger han sig optimistisk” ”Næh” siger drengen,
og den videnskabshungrende dr. Krag ser sit returtog og en række
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Fig. 13.2 – Professor Dahl Iversen (“Dallemand”)

andre planlagte besøg forsvinde i horisonten. Dr. Krag nærmer
sig nu den uanfægtet legende dreng og siger indsmigrende: ”Kan
du huske, da du var inde på vores store hospital og blive opereret,
min lille ven. ”Næh,” mumler drengen. ”Kan du slet ikke huske, at
vi reparerede din lille tisse-mand?’, siger den utålmodige forsker,
idet han forudser, at denne simplificering vil lette kommunikationen. ,”Næh”, mumler drengen på ny og kører videre med sine biler. Dr. Krag, der ved at gennemføre sin minutlange undersøgelse
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på stedet måske kan spare et uoverskueligt antal timer, falder for
fristelsen, skotter ud over den lave liguster hæk og siger indsmigrende til drengen: ”Må jeg ikke se, hvor fin din lille tissemand er
blevet?” Drengen rejser sig og lader viljeløst sine bukser knappe
op og trække ned. Lige på det tidspunkt, hvor dr. Krag er ved at få
klarlagt operationsresultatet, sejler en dame forbi ligusterhækken
og ser til sin rædsel den oprørende scene, der udspilles på græsplænen. Hun får med lynets hast tilkaldt hjælp, og i løbet af et øjeblik er dr. Krag og dreng omgivet af en ophidset skare. ”Jamen jeg
er læge, og jeg var bare ved at undersøge, om drengens testikler
var på plads”, gentager han om og om igen. ”Ja, det er godt med
Dem. Den må De længere ud på landet med. Sådan en væmmelig
mand, der misbruger en uskyldig dreng”. ”Jamen, kan du da slet
ikke huske, da jeg reparerede din tissemand”, bønfalder den efterhånden hårdt trængte doktor med et fortvivlet tonefald. ”Næ”,
mukker drengen, der har fået knappet sine bukser og nu uanfægtet
kører med sine biler igen. Forsamlingen fnyser af harme. Politiet
ankommer, får forelagt handlingsforløbet og de (utrolige) påstande, der ophidsede forsamlingen. ”De må vist hellere komme med
på stationen”, siger betjenten, og opløbet spredes. På stationen
forsøger dr. Krag på ny at forklare sig og fremfører arrigt gentagne gange, at man for pokker da bare kan ringe til afdelingen i København, hvor professor Dahl Iversen hurtigt vil kunne forklare
sagens rette sammenhæng. Fuld af mistro ringer politiassistenten
omsider til afdelingen og får kontakt med professoren.”Goddag
hr. professor. Se, sagen er den, at vi her på stationen i Nykøbing
har en mand, der er blevet pågrebet medens han stod og ”undersøgte” en lille dreng. Han hævder at hedde dr. Krag og komme fra
professorens afdeling. Er det korrekt? ”Korrekt?”, lyder profes74

sorens nasale stemme i den anden ende af ledningen, ”Dr. Krag?
Næh, ham har jeg minsandten aldrig hørt om”. Et par timer senere
forbarmer han sig over sin reservelæge og ringede tilbage og redte
trådene ud.
Nogen tid efter disputatsen sørgede en af mine gode venner, den
nu desværre afdøde, umådelig talentfulde professor Tage Hald
for at udbrede kendskabet til den nye aparte målemetode til en
urologisk afdeling i New York. Dette medførte, at jeg kort efter
modtog en invitation til at komme en måned til afdelingen for
at indføre min målemetode der. Jeg skal ikke benægte, at jeg var
temmelig benovet over udsigten til, at skulle til U.S.A. og følte
mig som en ret betydningsfuld person, da jeg skred gennem tolden
med min hjemmelavede kasse med de mærkværdige apparater og
materialer til fremstillingen og justering af Mikro-Manometeret.
Hvis jeg havde forsøgt at komme ombord i et fly med den kasse,
efter at terrorangreb var kommet på mode, så var jeg utvivlsomt
kommet i lige så svære vanskeligheder, som en af mine kolleger,
der nogle år senere blev tilbageholdt i en amerikansk lufthavn,
fordi man i hans håndbagage afslørede et 50 cm langt, rørformet,
raket-granat afskydningslignende apparat. Hans forsikringer om
at apparatet var et rectoskop til at stikke op i endetarmen, antog
man, indtil diverse kontrolopringninger havde verificeret hans påstand for en usædvanlig fantasifuld, fræk og uappetitlig forvrængning af sandheden.
Efter at være vel ankommet til New York fandt jeg frem til det
ikke alt for charmerende Brooklyn og til det kæmpehospital, hvor
jeg den følgende måned skulle missionere og udbrede kendska75

bet til blæretryksmålingens velsignelser. Den urologiske afdelings
chef, professor Waterhouse, var en lille flink englænder, dygtig
og dynamisk med et let komisk fremtoningspræg. Professoren introducerede mig for de to læger, jeg skulle arbejde sammen med:
dr. Rotstein, en ung urolog i uddannelse, som i løbet af måneden
skulle lære at lave og betjene mikro-manometrene og dr. Smith,
en ung radiolog, som skulle tage de nødvendige røntgenbilleder.
Jeg gik med frisk mod i gang med at lære dr. Rotstein det yderst
delikate arbejde at trække de fine glas rør ud, bøje dem, lime dem
og få kviksølvet anbragt korrekt. Der var den alvorlige komplikation ved foretagendet, at dr. Rotsteins tyndeste finger var på
tykkelse med en wienerpølse, og han havde meget store vanskeligheder med fremstillingen. Med et lidende udtryk vendte han
håndfladerne og blikket mod himlen, hver gang noget brækkede
mellem hans gigant fingre. Vi var gang på gang ved at opgive projektet, men efter tre ugers forløb hang der et brugeligt misfoster af
et Mikro-Manometer og dansede i overfladen af et tandglas. Rotstein strålede af stolthed, og professor Waterhouse fandt en patient,
hvor en trykmåling kunne være vejledende for behandlingen.
Proceduren blev nøje gennemgået og forberedt, og patienten fik
så det steriliserede, dyrebare manometer indført i blæren. Efter
nogen ventetid lod han vandet i tragten, og røntgenapparatet knaldede sine eksponeringer af. Vi trak os derefter alle ind i mørkekammeret for at fremkalde filmen og aflæse resultatet. Undersøgelsen var vellykket, Rotsteins manometer havde fungeret, og på
den sidste optagelse kunne vi se det ligge i blæren og vente på
at blive trukket ud med magneten. Da vi kom ud fra mørkekammeret så vi med nogen uro, patienten komme ud fra et toilet, hvor
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toiletskyllet brusede. Han forklarede, at han havde haft trang til at
tømme blæren lidt mere efter undersøgelsen. Vi fiskede forgæves
med magneten i blæren, og et røntgen billede viste, at mikromanometeret nu ikke mere var i blæren. Til Rotsteins ubeskrivelige
ærgrelse måtte vi konstatere, at hans stolthed nu formentlig lå og
målte tryk i overfladen af den forurenede Hudsonflod. Uheldet
slog dr. Rotstein ud i en sådan grad, at han mistede modet til at
fortsætte, og en måned senere besluttede han sig til helt at forlade
urologien og blive psykiater i stedet! Jeg har hverken set eller hørt
noget fra ham siden. Dr. Smith derimod har nu været en af mine
nære venner i 45 år.
Reference
H.H. Holm: Hydrodynamics of Micturition (Disp) Munksgård, openhagen, 1964

PS
Mikro-Manometeret var velfungerende, men kompliceret at fremstille og anvende, og det hører nu fortiden til. Nu om dage trykmåler man ofte gennem et tyndt rør stukket ind i blæren gennem
bugvæggen.
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14. HJERTETS MINUTVOLUMEN
For at muliggøre en hæmodynamisk analyse af en chokeret
patient, er en bestemmelse af ”Hjertets Minutvolumen” (hvor
meget blod hjertet pumper ud i kroppen per minut) nødvendig,
sammen med registrering af arterielt BT, centralt venetryk m.m.
Til bestemmelse af hjertets minutvolumen har der især været
anvendt en farvefortyndingsmetode, men den kræver kostbart
specialudstyr.
Forudsat (Fig.14.1), at man til rådighed har (A) et isotoptælleudstyr, (B) blodprøvetagningsenhed, (C) et udrangeret sengebord
med hjul, samt en hjælpsom Maskinafdeling kan fremstilling af
en speciel, mobil enhed til bestemmelse af minutvolumen og cirkulerende blodvolumen etableres for et relativt beskedent beløb
(6 flasker rødvin?).
Konklusion:
Metoden har vist sig velfungerende i praksis.
Reference:
En metode til bestemmelse af Hjertets minutvolumen i klinikken
H.H. Holm, B.L. Sørensen , J. Christiansen.
Acta. Chir. Scand. 133: 621, 1967.
Apparaturet blev fremstillet af maskinafdelingen, KAS Gentofte
Plastikpatronerne blev fremstillet af instrumentmager T. Caspersen.
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Fig. 14.1 – Blodprøvetagningsenhed

Ved manuel rotation af en ”skiveformet blodprøvetagningsenhed” (Fig.14.1) er det muligt, i hurtig rækkefølge, at opsamle
20 1cm3 blodprøver i specielle plastikpatroner (Luer). Undersøgelsen udføres ved at en opløsning (131- J-albumin) tilføres
gennem et drop til et stort centralt blodkar (A ). Samtidig måles
radioaktiviteten i de 20 prøver, og der tidsmarkeres fra den ene
lårpulsåre. Ud fra plateauet på aktivitetskurven (counts/ml) kan
minutvolumen beregnes af den opvakte læser.
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15. UDSKIFTNINGSTRANSFUSION
Familiens økonomi blev i forbindelse med et huskøb i begyndelsen af 60èrne noget anstrengt. Jeg begyndte derfor at køre nogle
natlige lægevagter. På basis af 5-6 års lægevagtskørsel i Københavns området kan jeg oplyse, at der var en verden til forskel
på ”dengang” (for 40-50 år siden) og nu. Specielt den store fordel ved at køre med chauffør, være knyttet til lægevagtscentral,
G.P.S. osv. letter nu arbejdet i dag.
På trods af begyndervanskeligheder gik det i og for sig godt,
indtil jeg en nat blev kaldt til en fødeklinik i omegnen. Jeg havde
nogle år i forvejen gennemgået den obligate fødetjeneste, men
jeg følte mig alt andet end tryg sammen med den topmavede,
periodevis klagende kvinde og den bastante jordemoder. Min
tilstedeværelse, foreskrevet af visse regler, forekom temmelig
overflødig. Tvunget af omstændighederne valgte jeg at spille en
tilbagetrukken, alfaderlig, holden i hånd rolle. Jordemoderen,
der utvivlsomt fra starten havde gennemskuet mig, var loyal til
det yderste. Da fødslen var vel overstået spillede hun i sin hensynsfuldhed op til mig, rakte mig en ampul og sagde: ”Mener
doktoren, at vi skal give K-vitamin nu? ”Ja, det må være tiden
nu”, sagde jeg med en mine, der antydede, at jeg ikke lavede
andet fra morgen til aften end lige netop at give K-vitamin, og
så gav jeg mig til at spritte moderens lår af. ”Jeg mener til barnet, doktor”, hviskede hun diskret. ”Ja, barnet, ja naturligvis skal
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barnet have sin K-vitamin”, sagde jeg og spekulerede på, hvordan jeg skulle redde mit relativt betydningsløse, men dog pinlige fejltrin. Jeg udvidede nonchalant afspritningsområdet til en
nærliggende fregne og bearbejdede den kraftigt nogle sekunder.
”Har den altid siddet der?” spurgte jeg interesseret og stirrede på
fregnen.. ”Ja”, bekræftede den lykkelige, nybagte moder. ”Så er
det nok en fregne”, sagde jeg. ”Ja ”, sagde hun og spekulerede
øjensynligt et kort øjeblik på, hvad i alverden det ellers kunne
være. Barnet fik sin K-vitamin, og jeg traskede ned ad trappen,
idet jeg elegant undgik at se jordemoderen i øjnene. Herefter
fandt jeg det passende at friske min obstetriske gynækologiske
uddannelse lidt op.
Der var på Rigshospitalets obstetriske afdelinger dengang nogen
rivalisering. Jeg valgte at søge ind på den, hvor en af studietidens yndlingsundervisere, den charmerende dr. Trolle kort forinden var blevet professor. Hvor han end viste sig på afdelingen,
blev han under værdig anførsel af overjordemoderen tilbedt og
betjent som en konge af den talstærke skare af søde jordemødre
og sygeplejersker, der ustandselig vimsede omkring ham. For at
glæde professoren beskrev jordemødrene omhyggeligt ethvert
fødselsforløb, så det hele passede fint og net ind i den systematik, som var nedfældet i professorens fødsels håndbog.
Personligt fandt jeg, efter at have deltaget i en snes fødsler, faget
temmelig ensformigt. Imidlertid var afdelingen hyggelig og atmosfæren decideret ”opfindervenlig”. Den første udfordring lå
i den såkaldte ”udskiftningstransfusion” af nyfødte rhesusbørn.
Denne procedure, der med forkærlighed syntes at skulle foregå
midt om natten, bestod i, at en første reservelæge og en kandidat
81

skiftedes til at udsuge 20 milliliter blod for derefter at indsprøjte
20 milliliter frisk blod gennem et tyndt plasticrør indført i det
nyfødte rhesusbarns navleblodåre. 20 ud, 20 ind, 20 ud, 20 ind
i en uendelighed indtil praktisk talt alt det immuniserede blod
var udskiftet. Det var naturligvis vigtigt, at der ikke kom kludder i regnskabet. For at undgå dette, for at muliggøre en hurtigere procedure og endelig for at overflødiggøre tilstedeværelsen
af mere end en person (og dermed måske sikre min nattesøvn)
gik jeg ufortrødent i gang med udviklingen af en ”blodudskiftningstransfusions-maskine”, Jeg allierede mig med Ole Vagn,
en gammel skolekammerat, der tilfældigvis også var ansat på
afdelingen. Ole Vagn, der var spinkel men selvsikker, bevægede
sig altid omkring i hastigt tempo med armene hængende ubevægeligt tæt ind til kroppen. Det fik ham til at minde noget om en
fortravlet pingvin. Hans tekniske viden var stort set begrænset
til, at tyngdekraften virker nedad, men hans lynhurtige replikker og ikke ubetydelige charme gjorde det til en fornøjelse at
arbejde sammen med ham. Af professoren, der interesseret og
forventningsfuldt fulgte det lovende opfinderpar, fik vi til vore
eksperimenter rådighed over en af ”de højloftede fødestuer.”
Efter 4 dages intensivt arbejde fandt vi frem til fremtidens udskiftningstransfusionssystem. Højt oppe under loftet anbragte vi
i en dertil indrettet talje en flaske med rød farvet vand, der repræsenterede det friske, livgivende blod. En slange førte herfra via
et meget hjemmelavet hane- og ventilsystem ind til navlekateteret. Et glasrør i hvilket en irgrøn væske steg op og ned, angav,
ligesom på en gammeldags benzintank, på overbevisende måde
udskiftningsvolumenet per gang.
Fra kateteret førte en anden slange til en udtømningsflaske på
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gulvet. Som den allervigtigste finesse forbandt en slange luftrummet i de to flasker, og dermed mente vi på snedig vis at have sikret, at der ikke blev tilført for lidt eller for meget blod til barnet.
Ivrige efter at fremvise opfindelsen, som formentlig kunne massefremstilles i lækre engangssæt, der kunne gå deres sejrsgang
verden over, inviterede vi en lille skare med professoren i spidsen ind til en demonstration. En vandfyldt slatten gummihandske gjorde det ud for rhesusbarn. Under vor fuldstændige kontrol steg den irgrønne væske op og ned i glasrøret, og man kunne
ane, hvordan ”blodet” løb ind og ud af ”barnet”. Vi så os sejrstolt
rundt i forsamlingen, som imponeret nikkede. Efter l0-15 skift
mente en af tilskuerne, at handsken var blevet større. Muligheden afviste Ole Vagn indigneret. Efter yderligere 4-5 skift var
det imidlertid evident, at handske-nummeret var tiltaget fra mindre end 6 til rigeligt over 9. Nikkene var ophørt og erstattet af
rynkede bryn. Da handsken efter endnu l0-15 skift mest af alt
lignede et koyver, der ikke har været malket i to dage, trak tilskuerne sig diskret tilbage med nogle forsigtige bemærkninger
om, at visse justeringer syntes at være påkrævet, før handsken
var moden til erstatning med et barn. Efter nogen søgen fandt
vi forklaringen på metodens uanvendelighed i hospitalets monumentale arkitektur. Der viste sig nemlig at være 6-7 grader
højere temperatur under loftet i fødestuen end på gulvet (!). Det
betød, at når luften i blodflasken blev opvarmet, blev, der presset
for meget ”blod” ind i ”barnet”.
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16. HINDESPRÆNGEREN
Der var på dette tidspunkt, af forståelige grunde, på afdelingen
kommet mindre skrammer i mit image, og jeg lurede opmærksomt på en revanchemulighed indenfor obstetrikken. Pludselig
så jeg en dag en ny chance. Når en fødsel er vel fremskreden,
livmodermunden åben og fosterhinden buler frem, er det ofte
formålstjenligt at ”sprænge hinden” for at fremskynde fødslen.
Til dette formål har man i århundreder brugt en ”hindesprænger” for ikke at sige en strikkepind. Når fostervandet styrter
ud i en skylle, risikerer man imidlertid, at navlesnoren farer
med ud og kommer i klemme.Der kunne måske findes et raffineret alternativ til den primitive strikkepind? Ideen jeg kort
efter undfangede, omsatte jeg til virkelighed i form af en paraffinmodel (Fig.16.1).
Stolt kaldte jeg familien og en nabo til generalprøve i vores
lille, nye badeværelse. Jeg havde i dagens anledning fyldt to
liter vand i et kondom, som naboen, der skulle agere livmoder, holdt mellem sine hænder. ”Ja, nu vil jeg demonstrere,
hvordan jeg forventer, man i femtiden vil foretage en såkaldt
kontrolleret fostervandsudsugning,” sagde jeg med kraftigt
tryk på udsugning. ”Nu, sidder den på fosterhinden”, docerede
jeg, efter at sprøjte nummer et havde fået fostervandsudsugeren til at hænge fast på kondomet som en tæge. og nu vil
jeg så suge l0-15 milliliter fostervand ud,” kundgjorde jeg for
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Fig. 16.1 – Hindesprængeren

Den nye hindesprænger var udformet som en lille cylindrisk
skål med en tyk væg (1) i hvis kant, der var udfræset en cirkulær
fordybning (2). Hindesprængeren suges fast til fosterhinden ved
at applicere et kraftigt vakuum i fordybningen via en slange (3),
der er forbundet til en sprøjte (4). I det lille kammer (5) er anbragt en spids kniv (6). Når der ved hjælp af en anden sprøjte (7)
via en slange (8) skabes vakuum i kammeret, suges fosterhinden
ned mod kniven, som prikker hul, hvorefter fostervandet suges ud
med den ønskede hastighed.
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den lille, imponerede skare.At to liter vand, når det forlader et
sprængt kondom, kan svine så meget, havde jeg ikke forestillet
mig. Livmodernaboen måtte skifte fra yderst til inderst, og jeg
lignede selv en druknet mus.
Referencer
Upubliceret meddelelse

PS: At nogen overhovedet kan forestille sig det muligt, langsomt
at suge væske ud fra en ballon, som der stikkes hul på, forekommer ved nærmere eftertanke temmelig overraskende og ikke alt
for lovende.
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17. ANÆSTESIVENTILEN
For at stive familiens stadig noget svage økonomi af, startede
jeg nu også veluddannet som fødselslæge (!) på ny med at køre
natlægevagt i København og omegn. Det kunne undertiden være
en sur måde at tjene penge på. Jeg har forladt en lun seng midt
om natten for at køre gennem en snestorm og se på en nedgroet
negl i Virum, for at putte en uartig dreng i seng i Gentofte og
for at trøste en mand, der ikke kunne betale sin hotelregning på
Vesterbro. På den anden side ville jeg nødig have undværet den
erfaring og de særprægede oplevelser af den ene eller anden art,
som følger med natlægearbejdet.
Jeg husker for eksempel en mørk vinternat i Virum, hvor jeg kørte op og ned af en lille, stille villavej og ledte efter nummer 24,
hvor der, angivelig skulle bo en skrøbelig, enlig dame med nervøse hjertesymptomer. Det er aldrig til at se de fordømte numre,
som enten er overgroet, anbragt på ejendommen 30 meter borte
eller helt mangler. Omsider fandt jeg huset, som henlå i begsort
mørke. Udstyret med min tungtlastede lægetaske famlede jeg
mig vej af stien op til huset. Da jeg næsten var nået frem, forsvandt jorden pludselig under mine fødder, og mens jeg røg ned
i kælderskakten, beskrev lægetasken en bue gennem luften og
forsvandt med en øresønderrivende larm ind igennem kældervinduet. Liggende forslået mellem glasskår i skakten, hørte jeg
hjerteskærende kvindeskrig fra husets overetage. I forsøg på at
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berolige den ophidsede hjertepatient og for at undgå, at de hundredvis af vækkede beboere og hunde på de tilstødende veje ikke
skulle tilkalde politi og brandvæsen forstærkede jeg yderligere
det bizarre i situationen ved, med gennemtrængende røst fra min
kælderskakt udover det dødstille Virum, at brøle: ”Tag det roligt,
det er bare natlægen, som kommer!” Efter at have hentet tasken
med det tumultariske indhold op fra fyrkælderen fik jeg givet
den stærkt rystede kvinde en beroligende indsprøjtning.
Engang da jeg kørte på Vesterbro, var jeg en sen aften oppe i
en ussel 2. baggårdslejlighed, hvor situationen var trøstesløs. Et
snotforkølet febrilt barn lå og hostede i sin seng. En udslidt rødøjet mor sad mellem et utal af ophængte, våde bleer og en uge
gammel opvask og kæderøg. På forespørgsel viste det sig at barnefaderen opholdt sig i et nærliggende værtshus. Jeg satte mig,
for at trøste hende. Under den snøftende samtale vandt den forkuede mor mere og mere sympati, og efterhånden var jeg blevet
så fortørnet på den formodede rå børste af en mand, at jeg til slut
medfølende spurgte: ”Slår han Dem så også, når han kommer
fuld hjem?” Brikkerne faldt i et lidt uventet nyt mønster, da hun
mellem 2 dybe snøft svarede:” Naj, han tør sku ikke engang slå
igen, det sølle skrog.”
Midt i en af de pæne nordlige omegnskommuner lå der for mere
end 50 år siden en lille enklave med slumbebyggelse. Her boede Elsa Jensen, der var narkoman. Hun ringede så sikkert som
amen i kirken i samme minut en ny vagtlæge startede sin vagt og
kaldte vedkommende til sig under stadig nye fantasifulde påskud
og fingerede navne. Hun var blevet informeret om, at der nu ikke
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ville blive givet morfin el. lignende af vagtlægerne mere. Da jeg
en aften præcis kl. 24 kaldtes til Olivia Svendsen på samme vej
og nummer bare en etage højere oppe, var det med nogen mistro
jeg drog derud. Huset var elendigt, trappen faldefærdig og loftsgangen, hvor den syge angiveligt skulle bo, mere end dyster. Jeg
bankede på en pulterkammer dør, der så vidt jeg kunne skimte i
mørket, åbnedes af en mand i undertrøje. Ligeså snart jeg stod
i stuen, der henlå i totalt mørke, vidste jeg faktisk, på grund af
en gennemtrængende karakteristisk lugt af armsved med sikkerhed, at Elsa Jensen måtte være den person, der jamrede sig højligt et sted i mørket. Manden sagde, at Olivia Svendsen havde
mange nyrestens smerter, og opfordrede mig til at give hende en
sprøjte med det samme. Jeg gjorde det klart for ham, at jeg ikke
kunne behandle uden at have undersøgt patienten først, og det
krævede en eller anden form for lys. Han meddelte mig, at der
var lukket for elektriciteten og at der ikke fandtes andet lys. Jeg
holdt hårdnakket på mit, og omsider fik jeg modvilligt udleveret
en ”Nefa” lygte, med hvilken jeg nærmede mig patienten, som
klagende drejede sig med ansigtet mod væggen. I Nefalygtens
blege skær afsløredes det lille trick definitivt, og jeg sagde mildt
bebrejdende:” Jamen det jo Elsa Jensen. De ved jo godt at De
ikke må få flere sprøjter.” Elsa Jensen gav imidlertid ikke op så
let, og forsøgte med en sidste trumf:” Nej, Jeg er ikke Elsa, jeg
er min søster!”
For at blive kirurg er det godt at vide, hvordan man bedøver
patienter. Jeg søgte derfor ind på anæstesiologisk afdeling, hvis
chef Professor O. Secher var en stor flot tidligere gymnast, der
blot ved sin imponerende fysiske fremtoning kunne få tingene
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til at glide nogenlunde, som det passede ham. Han var kendt
for at have kraftige antipatier og sympatier. Jeg blev af en eller
anden grund accepteret fra første dag på afdelingen og fik en udsøgt behandling. En ulempe var det dog, at jeg gentagne gange
på grund af min vel overståede disputats ved fælleskonferencerne blev benyttet som eksempel til efterfølgelse overfor ” den
samling elendige, sløve fyre der sågar ikke engang får taget sig
sammen til at skrive lidt små artikler i fagbladene”. Synderne,
der åbenbart forstod at bruge deres tid til noget mere fornuftigt,
slog brødebetynget deres blikke ned under denne åndelige hudstrygning. Jeg krummede tæer, rødmede og følte mig som en
elendig morakker. På afdelingen stiftede jeg bekendtskab med
en anæstesiventil, den såkaldte ”Ruben ventil”, som en dansker
havde opfundet, patenteret og gennem flere år formentlig tjent
store penge på. Den gennemsigtige, ret lækre, T- formede ventil
skydes ind et passende sted i narkoselægens slangesystem og
sørger derved for, at de indåndede bedøvelsesgasser samt ilt og
udåndingsluft bevæger sig hensigtsmæssigt rundt i systemet
og ind og ud af patienten. Lige fra starten var jeg irriteret på
den ventil, der i flere år havde gået sin sejrsgang i store dele af
verden. Det er ikke utænkeligt, at min irritation hovedsageligt
skyldtes, at jeg ikke selv havde opfundet den. Jeg prøvede alt,
hvad jeg kunde for at finde fejl ved den. Den var alt for kompliceret, de sensible kritiske fjedre vanskeliggjorde adskillelse og
ordentlig rengøring, og desuden var den for klodset for mindre
børn. Jeg gik følgelig i gang med energiske forsøg på at udtænke
en forenklet, forbedret og smart ny anæstesiventil. De mange
skitser blev omsat til simple modeller af pap og plastrør med
kugle- og skiveformede ventillegemer. Det ville være en fordel
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at slippe for de omtalte sensible fjedre, uden at det gik ud over
funktionen. Det lykkedes faktisk, uden at virkningsmekanismen
stod mig helt klar.Da jeg undrende i nogen tid havde iagttaget
ventillegemet bevæge sig særdeles hensigtsmæssigt frem og tilbage i ventilen, når jeg henholdsvis pustede og sugede i den,
vandrede jeg ind på Polyteknisk læreanstalt og opsøgte professoren i aerodynamik for at få en forklaring på, hvorfor ventilen
overhovedet fungerede. Han så interesseret på den og forklarede
så venligt, at funktionen skyldtes, at der var en anlægsflade ved
udåndingshullet. Jeg takkede mange gange, gik hjem, og fjernede den pågældende anlægsflade og konstaterede, at dette forbedrede ventilfunktionen væsentligt…
Ud fra betragtningen at praksis i hvert fald i dette tilfælde var
vigtigere end teori, fik jeg fremstillet en prototype (Fig. 17.1 &
17.2).
Jeg må tilstå, at jeg selv fandt løsningen genial og det tiltalte
mig, at funktionen, i al fald for en overfladisk betragtning, var
omgivet af lidt mystik. Der blev fremstillet nogle eksemplarer
i børnestørrelse, og de viste sig at fungere ret godt i praksis.
For at sikre familien en lys økonomisk fremtid begav jeg mig
til patentdirektoratet for at få oplyst, hvordan man sikrer geniale
opfindelser mod plagiering. Man udleverede mig de fornødne
papirer og henviste i øvrigt til ”opfinderkontoret”, en officiel institution, der ligesom andre offentlige hjælpeinstitutioner meget
betænksomt er etableret for at yde råd og hjælp til mennesker,
der ligger under for en eller anden svaghed. Jeg blev her i et lille
støvet kontor af en spindelvævsdækket ældre gentleman meget
opmuntrende informeret om, at mindre end 5% af alle patenterede opfindelser nogensinde bliver brugt til noget som helst.
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Fig 17.1 og 17.2 – Anæstesiventil

Ventilen består af et T-formet ventilhus (l), hvis ene studs (2)
forbindes til slangen, der fører til patientens luftveje.Den anden
studs (3) er forbundet til slangen, hvorfra ilten og anæstesigasserne tilføres. Den tredje studs (4) fører den udåndede luft bort.
Inde i ventilhuset findes et skiveformet (eller kugleformet) ventillegeme (5) med styrefinner (6). Det kan ubesværet glide frem
og tilbage mellem en stor ventilåbning (7) på indåndingssiden
og en lille ventilåbning (8) på udåndingssiden. Når patienten
trækker vejret gennem ventilen, sker der det interessante, at under indånding glider ventillegemet af sig selv over og lukker for
udåndingshullet, og ved udånding glider det over og aflukker indåndingshullet.

Men da min opfindelse med hensyn til genialitet og betydning
ikke havde noget til fælles med de 95 %, kunne oplysningen
ikke afficere mig særligt. Der findes patentbureauer, som tje92

ner store penge på at skrive patenter for folk. Fidusen er for det
første, at hele opfindelsen, uanset hvor kompliceret den er, på
grund af en eller anden mærkværdig konvention eller tradition,
skal beskrives i en eneste lang sætning, og for det andet, at man
skal opstille en række patentkrav, der så vidt muligt skal dække
enhver tænkelig udformning og anvendelse af opfindelsen. Jeg
udkom med mit livs længste sætning og krav, der dækkede ventilens anvendelse i hospitalsverdenen, i vand- og gasmester verdenen og i olieindustrien. Jeg fik mit patent og betalte troligt til
det i en årrække.Udstyret med dette vigtige dokument gik jeg i
forhandling med et stort firma om fremstilling og forhandling af
den nye ventil. Firmaet (S&W), der desværre i forvejen havde
deres egen ventil, udtrykte stor interesse og trykte en fin brochure, hvor der med fede typer stod HOLMs baby ventil.Der blev
solgt et beskedent antal, og så syntes HOLM’s ventil på vej over
mellem de 95 % opfindelser, der stille og med værdighed glider
over i ubemærketheden. Som en sidste kraftanstrengelse sendte
jeg et brev til DANFOSS og spurgte i lidt hemmelighedsfulde
vendinger om de var interesseret i en epokegørende ny ventiltype. DANFOSS meddelte mig venligt, at man ikke p.t. havde
brug for den antydede ventiltype, men at man ville lade mig det
vide, hvis der senere skulle vise sig et behov. Jeg venter stadig
på halvtredsindstyvende år på, at det skal gå op for DANFOSS’
ledelse, hvilken chance de har ladet gå fra sig.
Referencer.
H.H. Holm : A new valve for pediatric anaesthesia
Acta Anaest. Scand. 12:75 1968
H.H. Holm & O. Secher; A new circle system for paediatric anaesthesia
Acta Anaest. Scand. 12:81,1968
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18. ”CYSTOMATEN”
Efter de omtalte strabadser var jeg efterhånden moden til en 2. reservelæge stilling på en velmeriteret kirurgisk afdeling i hovedstadens
omegn (Gentofte). 2.reservelæger eksisterer som bekendt ikke mere,
men dengang var der statusmæssigt en betydelig forskel på at være
2.reservelæge og være en simpel kandidat (nutidens ”Sumplæge),
ganske vist lyder 2.reservelæge ” ikke af så meget, nærmest som en
person man nødtvunget tyer til, når alle andre ressourcer er opbrugt.
Men en 2.reservelæge på en kirurgisk afdeling kunne med fuld ret
kalde sig 2.reservekirurg, hvilket af nemheds hensyn udmærket kunne forkortes til reservekirurg. Og se så begyndte det jo at lyde af noget, specielt med en passende nasal udtale af ”kirurg ” (kiråg).
Kirurger er ofte en lidt særegen type. Om de er det fra naturens hånd
og netop derfor vælger denne løbebane, eller om det meget kontante
fag præger dem, skal være usagt. Den typiske kirurg er som i føljetonen hurtig og kontant, selvsikker og nogenlunde velbegavet, de virkelig velbegavede bliver medicinere. Han (det var jo praktisk taget på
den tid altid en mand) føler sig lidt bedre end de fleste andre fagfæller,
som for eksempel gynækologer og fysiurger og står temmelig fremmed overfor psykiatere. Enkelte frimodige kirurger erkender således
ugenert, at de kun kender to psykiatriske diagnoser ”Fis i kasketten”
og ”Roterende fis i kasketten”
Afdelingen, hvor jeg for første gang begyndte at stå med et større ansvar, blev ledet af professor Gammelgård. Han var en høj flot mand af
94

stor faglig dygtighed og med en overmåde elegant fremtræden. Han
nærede en stor omhu for patienterne, hvilket også afspejledes i hans
krav til afdelingens yngre læger. Det var ikke mindst i begyndelsen
ofte belastende at skulle aflægge rapporter om morgenen efter en nats
slid. Ros uddeltes praktisk talt aldrig, bebrejdelser oftest i form af
næsten uhørlige suk eller antydet panderynken. Disse meget diskrete
tilkendegivelser, som man hurtigt fik et vågent øje for, virkede stærkere end mere højrøstet tale. Professor Gammelgård forstod kunsten
med usvigelig sikkerhed og med elegante midler at blive ethvert mødes naturlige midtpunkt, at blive den, der til sidst ”runder det hele af”
og dermed får tingene til at bevæge sig i den retning man ønsker. Han
kunne få en hver sag til at lyde overbevisende. Ved et større internationalt møde præsenterede han et ultralydsbillede af kroppen omvendt
og beskrev med flotte håndbevægelser leveren som milten og galdeblæren som den ene nyre uden, at en eneste i auditoriet kunne drømme om at det ikke var korrekt. Hans oprindelig noget stive facon blev
blødgjort med årene, og hans humoristiske sans, der i begyndelsen
ikke syntes at være hans stærkeste aktiv, udfoldede sig efterhånden
pø om pø. Kort tid efter min ankomst blev Klaes Egeblad ansat som
læge på afdelingen. Han var velbegavet, havde et livligt temperament
og en god portion humor. Han var herlig at grine sammen med, og vi
kunne sludre længe om, hvad vi hver især, siden sidst, havde oplevet
i den spraglede hospitalsverden.
Vi arbejdede seriøst og målbevidst på afdelingen og fik i stigende
grad lejlighed til at operere selvstændigt. Det drejede sig først og
fremmest om patienter med vandladningsproblemer. Mange af disse
patienter skulle ligge med kateter i blæren i dagene efter operationen,
hvor blødning havde en kedelig tendens til at forårsage tilstopning.
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Fig.18.1 – Cystomat
Det færdige system (Fig.18.1) består af et omvendt U-formet
rør, hvis top er forsynet med en lille ”skorsten” (G) med en fin
nøje afpasset kanal. En beholder med skyllevæske (A) forbindes
med Luer Lock (B) via en slange (C) og et Y-rør. til kateteret (D)
som er indført i blæren. Fra Y røret fører endvidere en slange
(E) til U-rørets ene ben (Manometerrøret) (F). Fra dets andet
ben fører en slange (H) til opsamlingsbeholderen (I). Når skyllevæsken løber med den ønskede hast ind i blæren, spiles denne
ud, og trykket i blæren og dermed væskesøjlen i U-røret (F) stiger.
Idet væskesøjlen når toppen af U-røret, løber væsken ned i afløbsslangen og trækker ved hævertvirkning væske ud af blæren, og
en passende mængde luftbobler ind gennem ”skorstenen”. Når
blæren er tom, starter skylleprocessen forfra.
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Dette kunne medføre et betydeligt ubehag for patienten, inden kateteret blev skyllet rent for blodklumper. Der var på ny et oplagt behov
for en teknisk nyskabelse: ”Det automatiske blæreskyllesystem! ” Jeg
allierede mig med Klaes, og sammen gik vi i kast med opgaven, der
i korthed drejede sig om at konstruere et apparat, der forbundet til et
kateter, en flaske skyllevæske og en opsamlingsbeholder kunne formidle, at en passende portion af skyllevæsken løb ind i blæren, som
herefter automatisk tømtes, hvorefter en ny portion skyllevæske løb
ind osv. Vi forsøgte mange forskellige løsninger med rør og slanger
inden kondomet, der gjorde det ud for urinblære, skiftevis struttede
lystent og faldt sammen som en våd karklud.
Betagne sad vi time efter time og iagttog apparatets utrættelige funktion på diverse gummiballoner. Så gav vi os fortrøstningsfulde til at
skrive en patentansøgning på det snørklede sprog, som jeg nu anså
mig for udlært i. Udstyret med prototypen og patentansøgningen indledte vi forhandlingen med et stort firma, som viste sig interesseret i
at fremstille apparatet. Nogen tid efter at vi havde publiceret opfindelsen i et internationalt tidsskrift, modtog vi et meget venligt brev fra
en Italiener, som skånsomt meddelte os, at han faktisk havde lavet og
publiceret et apparat magen til vort i 1937! Ikke desto mindre modtog
vi gennem en halv snes år royalty af et ikke ubetydeligt antal automatiske blæreskyllere solgt til ind og udland under det velklingende
navn ”CYSTOMAT” (Fig. 18.1).
Referencer
Holm H.H. & Egeblad K: Disposable apparatus for closed bladder tidal drainage. J.Urol 104:753,1970
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19. FJERNELSE AF URINVEJSSTEN
Siden tidernes morgen har en udvalgt gruppe af menneskeheden
haft en uheldig tendens til at danne sten i urinvejene. Nogen
producerer (som en éngangs foreteelse) en enkelt risengryn stor
stump, mens andre ved den treogtyvende indlæggelse kommer
og præsenterer en husholdningsæske fuld af kvitterede store og
små brokker, som snarere leder tanken hen på en cementblandemaskine end på et menneske af kød og blod. Undertiden vokser
en nyresten så uhæmmet, at den får en slående lighed med et gedigent stykke af et koralrev. Mindre sten transporteres almindeligvis under højlydt jamren gennem urinlederen til blæren, hvis
den da ikke kiler sig uhjælpeligt fast et eller andet sted undervejs
med mulig nyreskade til følge. Blæresten har altid været at finde
hos ældre gentlemen som ikke kan tømme deres blære ordentligt. For at undgå sten, der forståeligt nok kan give anledning til
en række ubehageligheder, har et utal af kure i tidens løb været
forsøgt i de fleste tilfælde til større gavn for terapeut end for
patient. Det almindelig anvendte påbud om rigelig profylaktisk
væske indtagelse giver den lidt okkult indstillede patient påskud
til at sætte uanede mængder af diverse urteteer og kogt vand til
livs. Andre, der særligt har hæftet sig ved alkohols vanddrivende
effekt, føler, at de for rigtig at efterleve påbudet nødvendigvis
må indtage en større del af væskemængden i form af diverse
berusende drikke.
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Når stenen først er dannet, er problemet med at få den fjernet vidt
forskellig afhængig af om den sidder i blære, urinleder eller nyre.
Blæresten blev i gamle dage smuttet ud gennem et raskt snit, der
blev ført durk ind til blæren på den ubedøvede patient. Det kan
måske lyde fristende, men indgrebet var forbundet med en så
massiv dødelighed, at datidens lægeforening klogelig nok forbød sine medlemmer at udføre dette, som så blev overladt til de
mindre estimerede, professionelle ”stensnidere”. Siden udvikledes mange forskellige typer af tænger, som gennem urinrøret
kunne indføres i blæren. Med disse famlede man i blinde efter
stenen, som så, hvis man mente at kunne føle, at der var ”bid”,
knustes og skylledes ud. Nutidens patient kan glæde sig over
at, proceduren i dag foregår med blæren oplyst og under øjets
vejledning ved en såkaldt ”cystoskopi”.
Sidste skud på blærestens-knuserstammen er et instrument, som
hvert fald tidligere gik under navnet ”Russeren”. ”Russeren” udsender gennem et specielt co-axial kabel, der under cystoskopien presses mod stenen, en serie kraftige gnist-udladninger, hvis
trykbølger får stenen til at falde i småstykker. Da apparatet var
fremstillet i et østland og kvaliteten ligger en god del under vestlig standard, og da larmen under gnistudladningen leder tanken
hen på en horde vilde kosakker, der buldrer henover en ukrainsk steppe, er apparatets øgenavn forståeligt. Selvom lyden er
frygtindgydende, og gnistudladningen kan ses som lysglimt ud
gennem maveskindet, så er ”Russeren” faktisk den hidtil mest
skånsomme måde at fjerne blæresten på. Da blærestensproblematikken således syntes løst på tilbørlig vis, var det nødvendigt at vende interessen mod de vanskeligere tilgængelige sten
højere oppe i urinvejene.
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I en tidsalder, hvor de mest fantastiske tekniske fremskridt sker,
forekommer det urimeligt, at en sølle sten beliggende i nyren,
en halv snes centimeter under huden, kun kan fjernes gennem
en større operation. Tidligt i min karriere besluttede jeg, at dette
problem naturligvis måtte løses. Lykken stod mig bi, idet jeg
faldt over en avisnotits, der meddelte, at det var muligt at knuse
betonfundamenter og cementstolper ved hjælp af ultralyd. Hvis
det var sandt, hvad der ikke var grund til at betvivle, kunne man
vel også få en ussel nyresten til at falde sammen. Jeg begav mig
derfor, for et kvart århundrede siden fortrøstningsfuldt til Polyteknisk læreanstalt og spurgte efter ultralydsafdelingen. I et
mørkt kælderrum sad en sky bornholmer sammen med en stor
ultralydmaskine (ikke at forveksle med de, der nu bruges til
diagnostik). Jeg redegjorde for problemet, og han slog beredvilligt sin maskine til. Da han stak den svagt brummende ultralydskanon ned i et kar med vand, hoppede og dansede en medbragt
nyresten, vi havde placeret på bunden. Det gjorde den imidlertid
ikke ret længe, så faldt den hen til et fint pulver. Jeg så betydningsfuldt på bornholmeren, og vi berammede et nyt og afgørende møde næste dag. Som aftalt mødte jeg op med en håndfuld
nyresten og en stor gedigen oksebøf. Et par af stenene blev lagt
på bunden af karret, og den tommetykke bøf, der skulle simulere stenpatientens lændeparti, omhyggeligt placeret ovenpå.
Bornholmeren anbragte ”ultralydskanonen” i stilling i kontakt
med bøffen. Så slog han vidundermaskinen til, og jeg ventede
med tilbageholdt åndedrag på, at den første realistiske UL-nyrestensknusning skulle fuldbyrdes. Ledende artikel i ”Journal
of Urology”. Fede avisoverskrifter (Dansk læge overflødiggør
nyrestensoperationer). En let branket duft afbrød mine fantasier,
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og jeg så nu en hvidlig ring af kogt, dødt kød snige sig langsomt
perifert fra ultralyd kanonens kontaktflade. Da det samtidig viste
sig, at stenene lå fuldstændigt uanfægtede og intakte under den
halvstegte ”bøf dyne”, der opsugede al ultralyd energien, sank
en stor lægevidenskabelig landvinding definitivt i grus!!
Kort efter at have lidt dette skuffende nederlag overfor nyrestenene, begyndte jeg at spekulere på at tage revanche over for
urinlederstenene. Der måtte kunne opfindes en smart urinlederstensfanger, der let og elegant kunne udtrække de småsten, der
havde sat sig uhjælpelig fast i urinlederen. Der fandtes godt nok
allerede et meget anvendt instrument: ”Dormia’s stenfanger”.
Spidsen af stenfangerens tynde, bøjelige plasticrør lirkes under
en cystoskopi op forbi stenen. Så skubbes en ”kurv” bestående
af fire tynde, bueformede og i spidsen forenede stykker ståltråd, ud af røret. Hele arrangementet trækkes ud, og det er så
meningen, at stenen skal falde ind i kurven og vupti følge med
ud i det fri. Der var imidlertid flere ulemper ved apparatet. For
det første var langt fra alle sten så dumme, at de hoppede ind i
kurven eller så medgørlige, at de blev der under udtrækningen.
For det andet kunne slimhinden i urinleder væggen komme i
klemme og eventuelt beskadiges. Endelig forekom betegnelsen ”Dormia’s ureterstensfanger”, af en eller anden grund, ikke
ideel. Der var derfor vægtige grunde til at lave en ny. Enhver
urinleder (ureter)- stensfanger må nødvendigvis via urinrøret
og blæren føres op i den pågældende urinleder. Dette gøres
gennem et cystoskop, hvor fangeren under synets vejledning
puttes ind i urinledermundingen og skubbes op til stenen. Jeg
havde endnu ikke opnået rutine i at håndtere et cystoskop, men
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faldt så meget passende i et udenlandsk fagblad over en notits
af en distingveret ældre urolog, der meddelte, at han med stort
udbytte i sin tid havde opøvet sine cystoskopiske færdigheder
inde i ko yvere. Dagen efter bad jeg en passant afdelingens
altid imødekommende, men noget forbavsede overplejemoder
om at skaffe mig et par koyvere. Da jeg 2-3 uger senere kom
ind i mit beskedne laboratorium, lå der i et hjørne to store, gennemsigtige plastikposer med et så vidt jeg kunne se usædvanligt uappetitligt indhold. Jeg nærmede mig forundret poserne
i en stor bue og lindede så forsigtigt på den ene poses aflukning. Øjeblikkeligt gled et enormt stort blævrende monster ud
på gulvet i en lille sø af blod. Det uhyggelige gespenst synes
delvis at være huddækket, men var også flere steder dækket
af langt, uredt, rødligt hår. Mest chokerende ved dette misfoster var imidlertid de hele fire lange penislignende gevækster,
der strittede i alle retninger. Jeg mente at have oplevet lidt af
hvert indenfor mit fag, men dette var for stærkt. Ved en voldsom overvindelse fik jeg dels tvunget, dels lokket monsteret
tilbage i posen og lukket med tyrkiske sækkebåndsknuder. Nu
gik det langsomt op for mig at tingesten, jeg havde været i
konflikt med, var det ene af to afskårne ko yvere. Jeg gik rundt
om yverne i et par uger uden at kunne overvinde mig til, som
oprindelig planlagt, at stikke et cystoskop op i en af patterne
og øve mig i cystoskopisk orientering. Da jeg imidlertid af
overplejemoder fik oplyst, at de havde kostet over hundrede
kr. hver, følte jeg mig forpligtet til endnu et forsøg. Jeg lindede
tappert på posen, men fik hurtigt lukket igen, da en kvalm rådden lugt vældede ud. Herefter meddelte jeg, at forsøgsrækken
var afsluttet og bad om at få poserne fjernet.
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Fig. 19.1 – Ureterstensfanger

Efter dette lille intermezzo kunne ureterstensfangerprojektet
starte for alvor. Problemet skulle nok løses på en ny epoke
gørende måde: Stenen skulle støbes ind i en plastikmasse, som
så kunne trækkes ud sammen med stenen! Jeg allierede mig med
en ingeniør, som jeg tidligere havde arbejdet sammen med. Vi
fandt frem til et passende dimensioneret plastikkateter, som vi
forsynede med en række fine sidehuller på de sidste 5 cm før
spidsen (Fig.19.1).
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Det var meningen, at dette kateterstykke skulle føres op og ligge
ved siden af stenen. Næste punkt var at finde en passende plastikmasse, der for det første var tilstrækkelig tyndtflydende til at
kunne presses gennem det lange, tynde rør (diameter 2-3 mm,
længde 30 cm) for det andet have 3-4 minutters hærdetid og for
det tredje hæfte tilstrækkeligt godt fast til kateteret, så den, som
en torpedoformet, glat pølse, kunne trækkes ud sammen med
stenen for enden af kateteret. Det viste sig at kræve en vældig
kraft at presse den pastalignende stads gennem det lange kateter.
Vi konstruerede stærkere og stærkere injektionspumper. Disse
resulterede i sprængte katetre og klæbrig klistermasse alle mulige uønskede steder. Endelig lykkedes det, og vi foranstaltede
et forsøg på en af Patologisk Institut udlånt urinleder, der blev
forsynet med et stykke grus fra havegangen. Kateteret blev ført
på plads og plastikmassen blev under et højt og varierende tryk
indsprøjtet i passende mængde omkring stenen. Efter hærdningen var indtruffet, startede vi udtrækningen. Under stor spænding kom mere og mere af kateteret til syne, men desværre uden
sten, og, hvad værre var, også uden plastikmasse og det viste
sig faktisk aldrig på trods af ihærdige anstrengelser muligt at få
plastikmassen til at hænge tilstrækkeligt godt fast på kateteret,
så hele den lovende ide måtte beklageligvis skrinlægges.
Vi fjernede derfor fortsat, som alle andre, urinledersten med en
”Dormia”, og nyresten ved en åben operation, eller ved en såkaldt ”percutan stenfjernelse”, hvor nyrebækken med sten indledningsvis punkteredes fra patientens rygside med en kanyle.
Punkturkanalen, igennem hvilken sten og stenfragmenter fjernedes, udvidedes op til en diameter på ca. 1 cm.
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Den sidste – og største – sten jeg fjernede ved en åben operation
var en kæmpe koralsten. Jeg tog den med hjem for at vise den til
min medicinstuderende søn. Den lå i et askebæger inde i stuen,
mens vi spiste i køkkenet. Pludselig hørte vi vedholdende knasen fra stuen, og min kone formanede endnu engang: ”Katja må
ikke spise kødben i stuen”.
Reference:
EL-hydraulisk blærestensknusning.
H.H.Holm & V. Hvidt. Ugeskr. Læg. 133/44 Nov .
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20. ULTRALYDSCANNINGSMETODER
”Du, jeg kommer desværre til at gå nu, ellers når jeg ikke at få frokost, før kantinen lukker!” meddelte en student, der assisterede
mig ved en operation engang i firserne, idet han lagde sårhagen
fra sig, hvorved udsigten til patientens indre forringedes ikke så
lidt. Episoden med studentens mangel på situationsfornemmelse
erindrer os om, at atmosfæren på en kirurgisk afdeling, igennem årene er blevet en del mere afslappet. Demokratiseringsprocessen har sat sine spor, og fortidens hierarkiske pyramide
er sunket sammen til en beskeden kæmpehøj. Samværet med
kollegerne og det øvrige personale, kontakten med strømmen
af patienter med forskellig alder, køn, psyke, social baggrund
og med lidelser varierende fra små skavanker til fremskredne
alvorlige sygdomme, hele det detektivarbejde, som den diagnostiske udredningsproces ofte er og endelig tilfredsstillelsen ved
det rent håndværksmæssige i faget, alt dette gør arbejdet på den
kirurgiske afdeling fascinerende. På et hospital møder man i rigt
mål de fleste ingredienser tilværelsen kan byde på såsom angst,
sorg, glæde, befrielse, drama, kærlighed og, humor, man ellers
er henvist til at læse om i bøger eller se på film eller TV. Nogle
patienter er fulde af taknemmelighed. Andre ønsker utvivlsomt
én hen, hvor peberet gror.
Fru Snabelhøj, der mildt sagt ikke syntes at have fået tildelt et
særligt lyst sind, fik jeg utvivlsomt elegant anbragt i sidstnævnte
kategori. Fru Snabelhøj havde, på trods af sin sygdoms fredsom106

melige karakter, ikke været til at opmuntre for personalet En
dag på stuegang besluttede jeg at gøre endnu et energisk forsøg.
”Godmorgen Fru Snabelhøj, hvor ser De dog frisk ud i dag, går
det ikke bedre? ”Nej, det går rigtigt skidt”, sukker fru Snabelhøj
med en antydning af velbehag. ”De ser ellers ret oplagt og godt
ud”, siger jeg smilende og bider samtidig hovedet af al skam.
”Jamen jeg har det altså rigtigt skidt”, gentager fruen synligt irriteret og starter samtidig på en række beklagelser over smerter,
behandling, personale og livet i almindelighed. Jeg opgiver ikke,
men giver charmeoffensiven en let drejning. ”Det er jeg rigtig
ked af at høre, fru Snabelhøj. Men sig mig, er der slet ikke noget
vi kan gøre for Dem?” Min medfølelse synes at have haft en vis
virkning på fru Snabelhøj, som lidt mere vennesælt, men stadig
opgivende siger: ”Nej, det bedste ville såmænd være, hvis jeg
kom ud på Mariebjerg til min mand”. Da jeg er indstillet på at
yde enhver service for at gøre fru Snabelhøj tilpas og formoder,
at hendes mand er på plejehjem, siger jeg venligt imødekommende: ”Ja, men det kan vi da nok arrangere”. Sygeplejersken
sparker mig over benet, og fru Snabelhøj sender mig et isnende
blik. Jeg havde glemt, at ”Mariebjerg” er en kirkegård!
En hel anden livsbekræftende patienttype, som nu må være
hedengangen, pralede vidt og bredt med at have været Gustav
Wieds elskerinde. Hun havde brækket sit lårben og var uheldigvis endt på et afsnit med en afdelingssygeplejerske, hvis noget
dominerende facon, hun, meget forståeligt ikke kunne holde ud.
En dag på stuegang stirrer hun stift på mig og siger: ”Jeg vil
gerne tale med Dem i enerum”. Afdelingssygeplejersken slår
med nakken, drejer om på hælen og lader mig alene med patien107

ten. ”Jeg kan ikke for min død holde den utålelige kvinde ud”,
siger patienten fnysende, ”Det er ikke til at holde ud at tænke på,
at hun skal regere med mig de næste to måneder”. Jeg snakker
med patienten om, hvordan jeg synes, hun skal gribe sagen an.
Hun finder imidlertid ikke forslagene, der afspejler en rimelig
loyalitet mod sygeplejersken, synderlig attraktive, men siger så
pludselig betydelig opløftet: ”Men ved De hvad doktor? Ved De
hvad? Jeg har et hemmeligt våben mod hende. Når hun er helt
utålelig, ved De så hvad jeg gør? Ved De, hvad jeg gør? Så skider jeg i sengen!!”
Med et minimum af humoristisk sans kan det undertiden, f.eks.
på stuegang, have sine vanskeligheder at opretholde en passende alvorlig mine i situationer, der egentlig kræver det. Ved
undersøgelse af en ung mand med et imponerende strudseægstor
bitestikelbetændelse benyttede jeg ved en bestemt lejlighed et
lille mobilt såkaldt Doppler apparat til undersøgelse af gennemblødningsforhold. Jeg anbragte den blyantslignende detektor på
patientens byldeømme og spændt hævede pung og forventede
i takt med pulsen at høre en susen fra apparatets lille højtaler.
Først var der tyst. Så hørte jeg til min overraskelse en svag, antydet melodisk lyd, der efterhånden som detektoren pressedes fastere mod huden forstærkedes til noget, der havde en uomtvistelig lighed med preussisk marchmusik. Desorienteret flyttede jeg
detektoren over på den normale testikel, og enhver lighed med
march, pop eller klassisk musik var borte. Jeg skottede tvivlrådigt op til patienten, der bortset fra at være noget forpint så temmelig upåfaldende og meget forståeligt ikke særlig humoristisk
ud. Hvis patienten ved skæbnens tilskikkelse skulle være bug108

taler kunne jeg ikke forestille mig, at han skulle være oplagt til
at demonstrere sin kunst på dette upassende tidspunkt. Jeg måtte
derfor med beklagelse konstatere, at jeg måtte have lidt under et
akut tilfælde af hørehallucinationer. Jeg borede en finger i ørerne, virrede med hovedet og flyttede igen detektoren over på den
syge side. Nu er det imidlertid ikke til at tage fejl af. Der kom
fuldtonende preussisk marchmusik ud af højre side af patientens
pung, som nok var udspilet i betragtelig grad, men som umuligt
kunne tænkes at indeholde et musikinstrument endsige selv et
mindre hornorkester. Jeg konstaterede nu til min lettelse, at den
tilstedeværende sygeplejerske og patienten selv nu så mildest
talt forbløffede ud og begge fascineret stirrede på de usædvanlige kønsorganer. Forklaringen på ”den musikalske bitestikel
betændelse” fik vi af vores tekniker før den højst usædvanlige
lidelse nåede at blive publiceret i de internationale medicinske
tidsskrifter. Teknikeren kunne oplyse, at fænomenet formentlig
skyldtes en elektrisk overgang i apparatet, hvorved tyske radiobølger blev opfanget og transmitteret af Dopplerapparatet!
Kort før min ankomst til den urologiske afdeling på KAS Gentofte faldt jeg over en artikel om ultralydsdiagnostik ved hjælp
af ekko-princippet. Jeg havde en svag erindring om, at flagermus, delfiner og søens folk anvendte samme princip med stort
udbytte. Efter gennemgang af den daværende beskedne mængde
litteratur om emnet, var jeg heldig i en weekend at få lov til
at låne et ultralydapparat, som til daglig blev benyttet til påvisning af svejsefejl. I en tilstand af stærk ophidselse anbragte jeg
”lydhovedet” rundt omkring på kroppen og iagttog på en skærm
de sære ekkoer, der strømmede ud fra mit og Jørgen Kvist Kri109

stensens indre organer (en lidt yngre, velrenommeret kollega og
senere mangeårig ven). Få måneder senere opridsede jeg overfor en lydhør fondsbestyrelse i ”Statens Teknisk Videnskabelige
Forsknings Råd” de spændende muligheder metoden indebar og
fik som følge deraf i 1964 60.000 kroner til indkøb af’ et ultralydapparat fra USA, hvor det første spæde medicinske pionerarbejde var udført i begyndelsen af 50-erne. Det grundlæggende
princip ved anvendelsen af ultralyd i medicinsk diagnostik er
følgende:
Transduceren (lydhovedet) udsender talrige gange i sekundet
ganske svage, kortvarige ultralyd (uhørlige) impulser (mellem 4
og 10 MHz), der bevæger sig i en bestemt retning med en kendt
lydhastighed. Når ultralydpulsen rammer en grænseflade mellem væv af forskellig opbygning f. eks. grænsen mellem levervæv og en svulst i leveren, kastes en del af ultralydpulsen tilbage
som et ekko. Elektronisk måles tiden, det tager for ultralydpulsen at nå frem og tilbage, og ekkoet markeres målkorrekt som en
lysplet på en TV skærm. Når der ved en ultralyd undersøgelse i
et valgt plan opsamles tilstrækkelig mange ekkoer vil der, f.eks
i bughulen, dannes et ultralydsnitbillede på hvilket ondartede og
godartede svulster, pus og blodansamlinger og andet djævelskab
kan afsløres .
Da ultralydsundersøgelsen øjensynlig kunne bringe nye vigtige
oplysninger og oven i købet i de fleste tilfælde er uden ubehag
eller risiko for patienten, så blev metoden hurtigt meget anvendt
på hospitalet.
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Fig. 20.1 – Ingeniør Northeved og forfatteren
ved Gentofte scanneren
De implicerede samledes fulde af ildhu i en lille lægegruppe omkring det nye spændende apparatur, og økonomisk bød de ubekymrede tressere på ideelle betingelser for at føre ideer og opfindelser ud i livet. Ultralydlaboratoriet eller ultralydafdelingen,
som jeg foretrak at kalde enheden, hvor vi drev vores ekkomagi
og fik vores mere eller mindre geniale påfund, var efterhånden
svulmet op, ikke mindst takket være urologisk afdelings fremragende chef professor Gammelgård og støtte fra en fremsynet
hospitalsinspektør (der havde for vane at kalde mig ”emperiebygger”). Ultralydafdelingen omfattede nu hele tre beskedne lokaler, bestykket med ”hjemmelavet” apparatur (”Gentofte scanneren”) (Fig.20.1), som efter den tids normer fungerede brillant.
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Personalet, der varetog afdelingens stadig stigende antal rutineundersøgelser og hektiske videnskabelige aktivitet, bestod
foruden af undertegnede (i en overlægestilling på urologisk afdeling) af 3-4 skiftende yngre, dynamiske læger med forskellig
medicinsk baggrund. Fra den tidlige periode skal nævnes Jørgen Kvist Kristensen, Sten Nørby Rasmussen, Jan Fog Pedersen, Søren Hancke, Flemming Jensen og Jens Bang (Fig. 20.2).
Hertil kom en stovt jysk sygeplejerske Hanne Kjeldsen og, for
at sætte lidt kulør på enheden, en slagfærdig sekretær (der kørte
taxa om natten i den indre by) og en smart elektronikmekaniker,
der bl.a. byggede en radiosender ind i sin svigermoders deodorant stift! Begejstringen blandt os over, hvad de ”nye”, uhørlige

Fig. 20.2 – De første 8 medlemmer af ”Gentofte-Herlev
Ultralyd-Klanen” Fotograferet år 2000 ved forfatterens afgang.
Fra venstre: Jørgen Kvist Kristensen, Sten Nørby Rasmussen (),
Jan Fog Pedersen, Søren Hancke, Hans Henrik Holm, Jens Bang,
Flemming Jensen og Allan Northeved ().
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bølger formåede i diagnostikken var meget stor. Et af vores ungdommeligt (hovne) slogans, der muligvis kunne virke stødende
på enkelte af de 98 % danske hospitaler, som endnu ikke kendte
ultralyddiagnostikkens velsignelser, var: ”Man kan godt drive
medicinsk diagnostik uden ultralyd, men så bliver det også derefter!” Hvad der i de følgende år, fremkom af vellykkede og total
mislykkede ultralyddiagnostiske nyskabelser, var et resultat af et
nært samarbejde med kolleger og med en gruppe teknikere fra
en institution, der oprindelig kontrollerede svejsearbejder, men
nu også gik ind på det medicinske område (Svejsecentralen).
”Kuglescanneren” (Fig. 20.3) var baseret på den noget fortænkte ide, at det måske ville være interessant at frembringe ultralydsnitbilleder på tværs af de gængse. Scanneren, der kom ud
af anstrengelserne lignede en flot forchromet granat til en 11 cm
haubitser, dog med den pikante forskel, at vores tingest var forsynet med et pessar i spidsen, så man kunne have sin formodning
om, at sin tids ”make love, not war” bevægelse (Woodstock)
havde haft en finger med i udviklingen. Årsagen var imidlertid blot, at pessaret udgjorde en velegnet hinde, bag hvilken en
transducer foretog en spiralbevægelse i et oliebad, når scanningen pågik. Der registreredes kun ekkoer fra en bestemt dybde af
gangen, og dermed dannedes nogle ejendommelige ”kugleskals
formede billeder”, som var af ringe kvalitet og næsten umulige
at tyde. Vi skrev en artikel om ”vidunderet”, der imidlertid ikke
syntes at have nogen gennemslagskraft og som endte sine dage
på en hylde mellem andre mislykkede eksistenser.
”Larvefodsscanneren” blev også en ”fuser”. For at løse proble113

Fig. 20.3 – Kuglescanneren
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met med at få flyttet en 100 kg tung ultralydsscanner nemt og
elegant rundt om undersøgelseslejet, havde vi fået bygget en
bastant, med larvebælter og motorer forsynet fod, som kunne
fjernstyres fra en imponerende række af knapper. Da apparatet
endeligt var færdigt, så det faretruende ud og ledte tanken hen
på kampvognene på l. verdenskrigs slagmarker, når det rumlede
rundt på gulvet med scanneren på ryggen. Ingen af sygeplejerskerne ville røre betjeningsboksen med en ildtang, og da jeg
skulle demonstrere det nyudviklede udstyrs funktion, tog pokker ved uhyret, som raserede hele den ene side af laboratoriet for
al løsøre. ”Larvefodsscanneren” blev definitivt forkastet efter, at
den i et ukontrolleret øjeblik havde kørt over en portørs forfod.!!
”Rullemarie” (Fig.20.4) blev til gengæld en stor succes. De
ultralydbilleder vi hidtil havde frembragt var statiske,” døde”
billeder, der tog 10 til 12 sekunder at frembringe ved at føre lydhovedet hen over kroppens overflade. Som følge af en teknisk
åbenbaring fandt vi nu på at indbygge 4 lydhoveder i periferien
af et 5 cm stort, hastigt roterende hjul, som undersøgeren fører
rundt på patientens legeme. Ekkoinformationerne indsamledes
så hurtigt, at ”Rullemarie”, som den hurtigt blev døbt, viste sig
at være fremragende. Vi fik for første gang dannet levende ultralyd billeder, på hvilke man for eksempel kunne se et foster
flakse rundt inde i livmoderen. ”Rullemarie” havde faktisk kun
en alvorlig ulempe, den spiste hår! Når det roterende hjul kom i
nærheden af et kraftigt behåret mandebryst eller kønsbehåringen
på hvem som helst, så snuppede den ofte under højlydt jamren
en forsvarlig tot, som den rullede op omkring sin aksel. Som
en af afdelingens spasmagere vittigt, men lidt ufølsomt udtrykte
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Fig. 20.4 – Rullemarie
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det: ”Marie er fin til at transformere uhørlig til hørlig lyd!” Efter
en grundig abdominalscanning kunne man undertiden fra ”Rullemarie’s” indre fjerne tilstrækkelig hår til at forsyne en middelstor dukke med en net, krøllet paryk. På et tidspunkt blev problemet elimineret simpelthen ved at indkapsle det roterende hjul.
”Rullemarie” blev efterhånden under navnet ”Rolling Mary”
kendt over det meste af verden., hvor ” Rullemarie’s” efterkommere i løbet af 3-4 år oversvømmede ultralydmarkedet.
Der indfandt sig efterhånden et meget betragteligt antal danske
– og specielt udenlandske gæster på ultralyd afdelingen, som på
trods af sin relativ beskedne størrelse, fik et klart internationalt
tilsnit. Der var en livlig pludren især på engelsk, som løste de
fleste kommunikations problemer. En af vores fortrinlige ingeniørmedarbejdere var dog en dag ved at lave skandale overfor
en kvindelig engelsk læge. Årsagen var, at han vedholdende byttede om på ”apparatus” og ”aperture”, der som bekendt betyder
åbning. Bemeldte dag konverserede han vores gæst livligt om de
forskellige tekniske vidundere, som vi arbejdede med. Da han
gerne ville fremvise et interessant ultralydapparat, der befandt
sig i den anden ende af afdelingen, sagde han indsmigrende til
vor rødmende gæst: ”Would you like to see my aperture in the
other end?”
Referencer:
Holm, H.H. & Northeved, A. :An ultrasound scanning apparatus for use in medical diagnosis. ActaChir.
Scand. 134: 177-181, 1968.
Northeved, A.,Holm, H.H., Kristensen, J.K., Pedersen, J.F. & Rasmussen, S.N.: An automatic spherical
section scanner .Ultrasound in Med. & Biol. 1:183-186, 1974
Holm, H.H.,Kristensen, J.K., Pedersen, J.F., Hancke, S.& Northeved, A.: A new mechanical real time
ultrasonic contact scanner. Ultrasound in Med. & Biol.2: 19, 1975.
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21. INTERVENTIONEL ULTRALYD
”Interventionel Ultralyd” defineres i dag som enhver diagnostisk
eller terapeutisk procedure udført under UL-vejledning og disse
procedurer optager en fast session ved nutidens Ultralydkongresser.
1969 blev den første punktur under vejledning af en UL-scanning
udført. Det foregik under stor bevågenhed på UL-afdelingen, og
punktur målet var en appelsinstor typisk nyrecyste, som ”en blind
mand kunne have ramt med sin stok”, som en uimponeret røntgenlæge udtrykte det. Foruden at have nyhedens interesse var cysten
også på anden vis ejendommelig, idet punkturen overraskende afslørede ondartede svulstceller i den i øvrigt upåfaldende cystevæske. Indikationerne for og antallet af UL-vejledte punkturer tiltog
hurtigt, og mistanke om en svulst f.eks i lever, bugspytkirtel, nyre,
eller mavetarmkanal førte helt naturligt til en finnålsbiopsi. Erfaringerne viste at UL-vejledte punkturer var forbundet med en meget
lille risiko og kun undtagelsesvis med smerter. At denne opfattelse
ikke deltes af alle antydes fint af en tegning efterladt i vores gæstebog af en norsk læge på studieophold (Fig.21.2)
Det specielle UL-punkturudstyr (Fig.21.1). blev udviklet i et samarbejde mellem UL-afdelingen Herlev Hospital, Medicoteknisk Institut og B&K .
Det er dermed muligt gennem tynde kanyler, næsten overalt i kroppen, at udhente prøver f.eks. til undersøgelse for svulst-celler, for
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Fig. 21.1 – Princip for UL – vejledt biopsi
Den specielle transducer (l) er opbygget som en almindelig ultralydtransducer med et krystal (2) fra hvilken ultralyd strålen
(3) udsendes og modtages. Centralt i transduceren findes (som
tidligere beskrevet af Kratochwil) en længdegående kanal (4)
igennem hvilken forskellige nåletyper (5) kan indføres. Punkturtransduceren fastgøres akseforskudt på et leddelt armsystem
(6), og ultralyd billederne fremkommer på en TV skærm (7).
Lydstrålens retning fremtræder på TV skærmen som en række
lysprikker (8). Når lysprikkerne peger lige mod snitbilledet (9) af
punkturmålet (10), vil en nål indført igennem punkturtransducerens kanal med stor præcision ramme målet inde i kroppen.

119

Fig. 21.2
“Yes i asure you, the method is completely non invasive”
“I think that must be the pancreas (bugspytkirtel)”
120

bakterier, til kemiske undersøgelser og til fostervands-diagnostik
m.m. Den ultralydvejledte punkturteknik har medført mange nye
diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder, og har vundet
stor udbredelse i ind- og udland.
Referencer:
Holm, H.H., Kristensen, J.K., Rasmussen, S. N., Northeved, A. & Barlebo, H.:
Ultrasound as a guide technique in percutaneous puncture Ultrasonics10:83-86,
1972.
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22. SVEJSECENTRALEN OG
”BRÙEL & KJÆR”
Hvad der i de følgende år – fra 1965 til 2000, fremkom af vellykkede – og mindre vellykkede – UL-diagnostiske nyskabelser,
var frugten af et nært samarbejde mellem en lille gruppe (3-5)
læger på Gentofte Hospitals urologiske/ultralydafdeling og en
gruppe teknikere fra en institution, der oprindelig kontrollerede svejsearbejder, men som, takket være vort nære samarbejde
nu også involverede sig i det elektromedicinske område. Sammen med ”Svejsecentralen” (senere ”Medico Teknisk Institut”
nu ”FORCE Institut”) har Ultralyd afdelingen i perioden 19652000 bl.a.udviklet flere typer statisk, såvel som dynamisk scanningsudstyr og andre vidunderlige maskiner. I 1977 indgik Københavns Amts Sygehusvæsen på vegne af Ultralydafdelingen i
Herlev en samarbejdsaftale med firmaet Brúel & Kjær (senere B
& K Medical). Dette førte til 25 års frugtbart samarbejde.
Denne meget aktive indsats på følgende fronter: 1) Ultralydsafdelingens innovative indsats og ide fase, 2) klinisk testning
af udstyr, 3) indtægter til Købehavns Amt, speciel til UL-afdelingen 4) demonstrationer og salgsfremstød for B&K,- (specielt
i U.S.A.) dannede grundlag for et spændende og inspirerende
forskningsmiljø. Der kom dagligt kolleger/ gæster fra indland
og udland. Fra 1971 til 2000 besøgte godt 100 gæster årligt afde122

lingen fra i alt 65 forskellige lande med varighed af opholdet fra
1 dag til 6 mdr. Dertil kom en halv snes interventionelle ultralydskongresser og en Ultralydsverdenskongres samt en kraftig
rejse og foredragsaktivitet.
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23. SCANNING VIA URINRØRET
I min ultralyd/urologiske dobbelttilværelse benyttede jeg dagligt
det tidligere omtalte cystoskop til at efterse patienternes blære og
prostatakirtel. Det uundværlige cystoskops historie startede for
godt 150 år siden med konstruktionen af et apparat, der bestod
af en petroleumslampe, til hvilken der var fastgjort et blyantstykt rør, som man kunne kigge igennem ind i blæren, når det var
ført ind igennem urinrøret. Da lyset var elendigt, synsfeltet på
størrelse med et nøglehul, og da undersøger og patient jævnligt
pådrog sig forbrændinger henholdsvis på pande og lår, vandt apparatet ingen større popularitet. Siden blev det første cystoskop,
der oplyste blæren ved hjælp af en glødetråd anbragt i cystoskopets spids, konstrueret, og derefter har man ved hjælp af forfinede linsesystemer og såkaldt fiberlys nået frem til det fortrinlige
cystoskopiske TV- udstyr, som man bruger i dag. Imidlertid er
det selvsagt ikke muligt selv med det bedste cystoskop at se ind
under den indre overflade af blæren eller prostatakirtlen. Det er
grunden til, at vi brugte 5-6 år på at udvikle en ultralydsscanner,
der kan føres ind i et cystoskop og dermed muliggøre en ultralydsundersøgelse af blæren og prostata” indefra”. (Fig. 23.1)
Først foretages ved synets hjælp en cystoskopi. Hvis der ønskes yderligere oplysninger for eksempel vedrørende en blæresvulsts dybdevækst eller prostatas størrelse, udskiftes optikken
med den transurethrale UL-transducer og scanningen udføres.
Der forventedes en ret stor afsætning af denne type scanner.Det
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Fig 23.1 – UL scanning via urinrøret.
Blæresvulster (1&3) og Transducer (2).

Selve prostatascanneren består (Fig. 23.1) af en indkapslet
motor (l), der roterer et tyndt rør i hvis modsatte ende ultra
lydshovedet (2) er anbragt. Lydhovedet stikker lige ud af cystoskopet (3). Fra lydhovedet sendes 1000 gange i sekundet kortvarige ultralydsimpulser, og når disse rammer for eksempel
blærevæggen reflekteres en del af energien som et ekko, der
markeres på en Tv-skærm (4) som en lysende plet. Når lydhovedet sættes i rotation, samles ekkoer op fra hele omkredsen, hvorved der registreres et tværsnitsbillede af blæren eller
prostata. Scanneren anvendes således, at urologen på sædvanlig vis, i lokal eller fuld anæstesi, indfører sit cystoskop
gennem urinrøret, prostata (5) og ind i blæren (6).
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blev imidlertid ikke tilfældet, idet man i stigende grad valgte at
scanne prostata via endetarmen, hvor en større transducer muliggjorde bedre billedkvalitet (Fig 23.2). Desuden viste scanninger
gennem bugvæggen med ”fuld blære” sig så tilfredsstillende, at
visse patienter i kontrol for relativt fredelige blæresvulster helt
kunne undgå at få indført instrumenter i blæren.

Reference:
Holm, H.H., Northeved,A.: A transurethralultrasonic scanner. J.Urol. 111: 238-241, 1974
Berlac, P.A., Holm ,H.H. Bladder tumor control by abdominal ultrasound and urine cytology. J.
Urol.
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24. UL-VEJLEDT BRACHY TERAPI
AF PROSTATA CANCER
Det skønnes, at 1 ud af 10 mænd i løbet af deres liv vil udvikle
prostatakræft. Der er imidlertid gode chancer for helbredelse,
hvis canceren diagnosticeres og behandles inden den har spredt
sig udenfor prostatakirtlen. De behandlingsmetoder, der i dag er
til rådighed er 1) Operation med fjernelse af hele prostatakirtlen
2) ”ekstern” strålebehandling 3) ”intern” strålebehandling ved
implantation af små, radioaktive korn (I-25 seeds) i hele prostata. Den sidstnævnte behandlingsform, der blev introduceret af
Whitmore i 1972 var ikke tilstrækkelig nøjagtig. I 1981 udviklede vi en teknik til præcis placering af biopsinåle i prostata under
vejledning af ultralydscanning (tværscanning) gennem endetarmen. (24.1 og 24.2). Denne anvendelse gav os i 1983 inspiration til at bruge teknikken til seed implantation under vejledning
af transrectal (transverse) ultralydscanning. I 1990 udviklede
vi ved at kombinere tvær- og længde scanning, den moderne
prostata seed implantations teknik, som man, i dag med visse
modifikationer benytter mange steder i verden
Haakon Ragde, en dynamisk urolog fra Seattle, fandt tidligt
interesse i ”Herlevmetoden”, besøgte UL-afdelingen to gange
og ”importerede” metoden til USA. Grundet en kraftig kursusaktivitet og lovende resultater, spredtes metoden hurtigt. Bra127

chytherapy (Seeds) er således nu et tilbud på mere end 1000
centre i USA og mange steder i Europa. I USA har antallet af
Seed-behandlinger været konstant stigende, mens antallet af
radikale prostatectomier har været faldende. Efter alt at dømme
er den hyppigst anvendte behandling af lokaliseret prostatacancer i USA i dag UL-vejledt Brachytherapy (Seeds)
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Fig. 24.1 – Det første udstyr til UL-vejledts brachyterapy af
Prostata.(1) Prostata med 5 synlige I-125 seeds i det aktuelle
transversalplan. (2) Vandfyldt ballon plus transducer i endetarmen. (3) Rectalscanner (4). Plexiglas med multikanal styr til
indføring af nåle med seeds.(5) Ballon med transducer i endetarmen. (6) Stilet. (7) kanylestopper. (8) kanylehoved. (9) Stiletstopper.
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Fig. 24.2 – Røntgenbillede af prostata med I-125 seeds, som
ses indenfor cirklen. Blæren kontrastfyldt.

Referencer:
Holm, H.H, Juul N. Pedersen J. Hansen, Stroyer I.
Transperinal 125 iodine seed implantation in prostatic cancer guided by transrectal ultrasonography
.J.Urol 1983. 130 (2). 283-286
Holm, H.H.: The History of Interstitial Brachytherapy of Prostatic Cancer
Seminars in Surgical Oncology 1997; 13:431-437
Nørgård , Nis: Brachyterapi som behandling ved lokaliseret prostatakræft.
Propanyt,februar 2008.
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25. STELLA
”Stella” projektet er ubetinget det mest spændende jeg nogensinde har
været med til! Det indeholdt et utal af ophidsende ingredienser: Den
pragtfulde følelse af at have fået en genial ide. Et perfekt samarbejde
med ligesindede, tekniske raffinementer i en logisk udviklingsproces, kontakt til den amerikanske højfinans, megalomane økonomiske
drømme, hemmelige møder, industrispionage, succes og fiasko.
Det hele begyndte en dejlig forsommerdag, da jeg var censor i kirurgi. Neurokirurgen, der eksaminerede, fortalte mig, efter eksaminationen var overstået, en passant om et nyt fantastisk røntgenapparat, der,
ligesom ultralyd, kunne lave snitbilleder af kroppen. Det havde allerede demonstreret sin kolossale betydning i diagnostikken af mange
hjernelidelser, og det var meget sandsynligt, at apparatet, der var omgærdet af en god portion hemmelighedsfuldhed, også ville få betydning både i lunge- og bughule diagnostikken. Jeg fik en artikel med
hjem og læste eksalteret om CAT (Computorized Axial Tomography)
scanneren, som den benævnedes. Det revolutionerende røntgenapparat, som blev markedsført af en stor engelsk koncern, der tidligere
især var kendt for sin indsats indenfor grammofonpladeindustrien. I
princippet fungerede apparatet på den måde, at et røntgenrør cirkulerede rundt om kroppen svarende til det plan, der skulle afbildes, og på
den anden side af kroppen, fast forbundet med røntgenrøret, cirkulerede en røntgenstråledetektor. Alle de røntgeninformationer, som indløb om forholdene i snitplanet under en sådan rundtur, blev puttet ind
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i en computer, der så rekonstruerede et røntgenbillede af snitplanet.
Dette indeholdt mange oplysninger, som ikke kunne opnås med konventionel røntgenteknik. CAT -scanneren, der kostede den nette sum
af 5 millioner kroner og var 5 minutter om at lave et billede, var intet
mindre end en sensation. Jeg modtog oplysningen om det nye apparat med blandede følelser. For det første lød det unægteligt fantastisk
spændende, for det andet spekulerede jeg på om ultralyd, mit hjertebarn, nu ville blive overflødiggjort, og for det tredje tænkte jeg som
sædvanlig straks, at det da for pokker måtte kunne laves hurtigere, billigere og smartere. Det var unægtelig temmelig dristigt at indlade sig
i konkurrence med en kæmpekoncerns enorme forskningsressourcer,
og oddsene forbedredes heller ikke af, at alle verdens førende røntgenfirmaer meldte sig i konkurrencen om at frembringe deres eget
røntgensnitbilledudstyr.
Uanfægtet af disse barske kendsgerninger grundede jeg over problemet de følgende dage og pludselig, som lyn fra en klar himmel, fik
jeg en ret lys idé: 5 millionerkronerscomputeren skulle erstattes af et
stykke film til 2 kroner! Ideen gik i korthed ud på at lade den omtalte
film fungere som en ”regnemaskine”, der ved hjælp af almindeligt lys
kunne summere røntgeninformationerne indhentet under røntgen rørets cirkelbevægelse og dermed danne det eftertragtede snitbillede. Så
vidt jeg kunne overskue, måtte den sublime ide, der (troede jeg) havde
ligget uantastet lige for næsen af lægeverdenen i et århundrede, være
helt skudsikker. Øjeblikket var utvivlsomt historisk. I min iver for at
realisere sagen og hurtigt frembringe de første billeder, sendte jeg kun
få tanker til det ulyksalige, engelske CAT- scanner firma (EMI), der
havde været så uforudseende at satse på de kostbare nu overflødig131

gjorte datamaskiner. De mange arbejdsløse, dette ville medføre på det
britiske arbejdsmarked ville selvfølgelig opvejes af de mange danske
arbejdspladser, som den nye scanner utvivlsomt ville skabe. Selvom
sagen på grund af sin ekstraordinære karakter naturligvis måtte omgives med en uhyre diskretion, måtte jeg diskutere den med nogen. Jeg
besluttede at alliere mig med en af mine ultralydkolleger, Jan Fog Pedersen, som har en fin teknisk indsigt og en radiologven, som hedder
Thorkild Mygind. Thorkild er et meget beskedent, lidt kejtet distræt,
teknisk geni. Ved et tophemmeligt møde svor vi, under indflydelse af
situationens alvor, på bedste Tom Sawyer maner, hinanden troskab
og evig tavshed. Og så gik vi i gang.
Af diskretionshensyn arbejdede vi fortrinsvist om natten mellem
klokken 22 og 4 og så derfor jævnlig noget klatøjede ud i dagarbejdstiden.Vi fik efterhånden stykket en primitiv forsøgsopstilling, der
skulle bevise ideens bærekraft, sammen. En serie røntgenbilledstrimler taget af Thorkilds geniale hoved fra et omkring ham cirkulerende
røntgenudstyr dannede udgangsmaterialet, hvorfra snitbilledet skulle
opstå. De vigtigste ingredienser i snitbillede rekonstruktions processen var den lange rullefilmstrimmel med røntgeninformationerne, en
”Lego” motor til at trække filmen frem under en lyskilde og en gammel, skråt stillet grammofon til at rotere det stykke film, hvorpå snitbilledet skulle opstå. I de tidlige morgentimer, mens fuglene begyndte
at synge, dukkede det første billede frem af fremkalderbadet. Resultatet stod ikke mål med forventningerne. Det viste dog noget, der antydede omridset af et hoved. Indmad var der ikke noget af. Det tunge
røntgen rørs cirkelbevægelse havde været for ujævn, og den følgende
nat valgte vi en anden forsøgsopstilling. Nu holdt vi røntgenapparatet
i ro, og i stedet blev jeg anbragt i yoga stilling på en kontorstol, der
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Fig. 25.1 – t.v. : Jan, t.h.: Thorkild og under spand med vand: forfatterens hoved – ”Stella” projektet påbegyndes i forfatterens kælder

bragtes i langsom rotation ved hjælp af en snor, som blev rullet op
om en medbragt tørretromle. Som kronen på værket i den absurde
forsøgsopstilling, bar jeg, af forskellige tekniske årsager, omkring
hovedet en omvendt, vandfyldt, delvis utæt spand (Fig.25.1).
Da jeg i det dunkelt oplyste rum klokken to om natten foretog min
fjerde cirkelbevægelse ubevægelig med korslagte ben og rank ryg
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med den bizarre hovedbeklædning, stak en ung vagthavende læge
nysgerrigt hovedet ind Efter at have misset et par gange med øjnene,
trak han sig skyndsomt tilbage igen. Han har siden altid set på mig
med dyb undren og tror formentlig, at jeg tilhører en eller anden ekstrem, fjernøstlig religiøs bevægelse. Resultatet af forsøget var igen
magert. Vi kunne i hvert fald ikke med vor bedste vilje fremvise blot
en antydning af de CAT- resultater, der havde slået den medicinske
verden med undren. Flere forsøg, nye skuffelser, nye overvejelser. Så
endelig en tidlig morgen kom det helt store gennembrud. Vi havde
da, først og fremmest takket være Thorkilds utrolige opfindsomhed,
udviklet en stærkt forbedret forsøgsmodel (Fig.25.2).
En gang for alle havde vi opgivet at rotere det tonstunge røntgenudstyr, og da det havde vist sig umuligt at holde hovedet ubevægeligt,
når man roterer på en kontorstol, valgte vi at anvende et kranie af en
afdød, og senere til Danmark eksporteret, Inder. Kraniekalotten fjernede vi som en alpehue, tilklistrede de utallige kraniehuller og fyldte
det med vand.
Ventetiden medens det endelige forsøgsresultat var i fremkalderbadet, og indtil vi kunne tage den færdige film ud i lyset, var
ulidelig. Endelig kunne vi tænde lyset og konstaterede til vores
umådelige glæde, at der inde i det tydelige afbillede kranie, klart
aftegnede sig svagt, men dog tydeligt, et H! Endnu et forsøg
med afbildning af et væskefyldt cylinderglas med 6-7 forskellige testobjekter (Fig. 25.3) øgede yderligere vores begejstring,
og i dette opstemte øjeblik døbte vi projektet ”Stella”, der som
bekendt betyder stjerne. Dette skyldtes formentlig, at vi i vores
underbevidsthed allerede regnede vores apparat for en stjerne
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på det videnskabelige firmament og i mindre grad, at vi havde
hæftet os ved de små, stjerneformede skønhedsfejl, der optrådte
i relation til kontrastrige objekter. Disse skønhedsfejl skulle senere komme til at spille en ikke ringe rolle. Det stod os klart, at
vi nu ikke kunne nå videre på egen hånd. Nu måtte ”Stella” med
størst mulig omtanke kanaliseres over i industrien til endelig afpudsning og -masseproduktion. Vi tog først og fremmest patent
på ”Stella”.Der var ikke tvivl i vores sind om, at vores nye apparat ville kunne frembringe snitbilleder af kroppen af en langt
bedre kvalitet, l0 gange hurtigere og l0 gange billigere end CAT
-scanneren, som alle var så betaget af. Det stod os derfor klart,
at hvis vi spillede vores kort rigtigt så ville vores økonomiske
situation med et slag ændres totalt. I fremtiden ville problemet
ikke være om den slidte løber endnu engang skulle friskes op
med rødt jod, hvor luven var trådt af, eller om den nu omsider
skulle udskiftes. Det ville snarere blive, om vi skulle investere i
skibsfart, olie eller ædelmetaller.
Efter moden overvejelse kontaktede vi et mindre jysk firma, hvis
struktur vi mente at kunne overse. Efter indledende fægtninger,
hvor vi var tilpas hemmelighedsfulde, blev vi anmodet om at
komme til møde i Jylland. Det pirrede vores forfængelighed
en god del, at firmaet stillede en rystende, lille privatmaskine
til rådighed for vores transport. Vi ankom påklædt passende
til lejligheden med vores dokumentmapper ladet med mere
eller mindre vellykkede ”Stella” produkter, og her naturligvis
vores tværskårne Inder. Vi samledes på en nobel Århus restaurant
og indtog en udmærket frokost på firmaets regning. Vi sendte
diskret hinanden advarende blikke. Hver ekstra snaps, som de
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Fig. 25.2 – ”Stella’s” grundprincip
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Efter 10-12 forsøg, hvor det ene og så det andet gik galt i denne
noget komplicerede og temmelig primitive opstilling, kom vi
fejlfrit gennem proceduren.
Indeni anbragte vi så i en H formet, tynd plastikform noget der
i ”tæthed” kun adskilte sig uhyre lidt fra det omgivne vand.
Kunne dette H (1), der simulerede hjernekamrene, afbildes,
var sejren næsten vundet. Kraniet anbragte vi på en rejsegrammofons roterende skive (2) midt imellem et røntgenrør (3), der
var afskærmet, så det udsendte et vifteformet strålebundt (4),
og en røntgendetektor (5). Under kraniets rotation røntgeneksponerede vi 2-300 gange, hvilket resulterede i, at et tilsvarende
antal linier med information om røntgenabsorptionsforholdene
fra de mange forskellige retninger blev optaget på en rullefilm
(7). Ud fra disse 2-300 røntgenbilledlinier skulle vi så fremstille
vores snitbillede, og se om H’et blev synligt. Hertil benyttede
vi en sindrig billedrekonstruktionsmaskine. Rejsegrammofonen
(8) var igen en vigtig ingrediens. Den leverede motorkraft til
langsomt at rotere en træskive (9), på hvilken vores film (lo), der
skulle belyses, var anbragt. Fra et kasseret apparat til fremvis
ning (1l) af ”levende røntgenfilm” fjernede vi et roterende prisme, hvilket havde den forunderlige effekt, at når vores filmrulle
(12) med alle ”linierne” jog gennem apparatet, virkede dette
som en filmprojektor, der fik billedet af linierne til at ”feje” (13)
op over den roterende film, der i mørkekammeret var anbragt
overfor. Ved at afpasse optagelses og rekonstruktions rotations
tid efter hinanden og hælde filmen på skiven et passende antal
grader burde hele regnestykket gå op, og filmen (lo) efter fremkaldelse vise det ønskede tværsnitsbillede (14)
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prøvede at luske i os kunne nemt resultere i betydelige indtægtstab. Pinligt ædru satte vi os bagefter til forhandlingsbordet i et tilstødende lokale. Med store håndbevægelser gjorde vi
direktøren og de to andre fremmødte repræsentanter opmærksom på, hvilken pragtfuld appelsin, der var på nippet til at falde
i deres turban. Vores begejstring for sagen virkede åbenbart
smittende og efter i en times tid at have optrådt så benhårdt,
som vi formodede, at man burde ved sådanne lejligheder, nåede vi frem til en aftale, efter hvilken firmaet hurtigst muligt
skulle søge at lave en ”Stella” prototype, og når masseproduktionen kom i gang i de ret beskedne lokaler, som vi dog med
sans for proportioner havde sikret os kunne udvides, ja så ville
vores fremtid være økonomisk sikret. Vi fløj tilfredse hjem og
overbragte vore koner det gode budskab. Imidlertid gik måned
efter måned uden der rigtigt skete noget i Jylland. Vi modtog
af og til nedslående oplysninger om, at man var stødt på uforudsete problemer, som var vanskelige at løse med de forhåndenværende ressourcer. Tiden trak ud, og vores ængstelse for
at ideen skulle blive stjålet gik langsomt over i en paranoid
tilstand. Vores tålmodighed spændtes efterhånden til bristepunktet. Endelig gav jyderne helt op, og det stod os nu klart,
at en så fremragende ide slet ikke kunne rummes indenfor et
så lille lands rammer. I et kryptisk brev henvendte vi os derfor
til SAAB i Sverige. De udbad sig meget forståeligt lidt mere
håndgribeligt materiale.Vi sendte dem rub og stub med anmodning om yderste diskretion. En måned senere fik vi nys om, at
en gruppe læger i Midtsverige arbejdede med et projekt, der
efter det oplyste, havde en mistænkelig lighed med ”Stella”.
Vi var utvivlsomt blevet ofre for den mest nederdrægtige form
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for industrispionage fra vort broderlands side og var rasende.
Af snedige omveje lykkedes det os at fremskaffe en fotokopi
af deres projektbeskrivelse og kunne da lettet konstatere, at
vores mistanke havde været ubegrundet. Deres projekt havde
ingen af ”Stella”s geniale træk.To måneder senere fik vi afslag
fra SAAB og undrede os såre over, hvordan et så ringe ledet
foretagende kunne opnå en sådan størrelse som tilfældet var.
Samtidig var jeg blevet inviteret til USA et år som gæste
professor i ultralyddiagnostik ved Harvard. Dette ville muligvis give ”Stella” chance for at sprænge de snoldede skandinaviske rammer. Efter at være blevet fortrolig med Boston, lært
grundelementerne i baseball og amerikansk fodbold og anskaffet mig kuglepen, krus og sweater med ”Harvard” på, kunne
jeg igen begynde at tænke på ”Stella”. En passende lejlighed
bød sig, da jeg sammen med en del kolleger blev indbudt til at
tale i en underafdeling af et mammut industriforetagende, der
beskæftigede sig med alt fra missiler til røntgenrør. Efter foredragene var der rigeligt med cocktails og en stor middag. Mit
foredrag var blevet vel modtaget og efter middagen følte jeg
mig uden overdrivelse usædvanlig veloplagt. Jeg fik anbragt
mig i nærheden af den mest indflydelsesrige af de tilstedeværende industrifolk, vicedirektøren for den lokale afdeling. Efter
et par cognacer og udveksling af en del almindeligheder holdt
jeg diskret hånden op for munden og viskede, mens jeg følte
mig som aktør i en Bogartfilm, at jeg gerne ville tale med ham
under fire øjne. Vicedirektøren så desorienteret på mig, men da
jeg rejste mig og havde blinket så diskret, som den efterhånden
rigelige alkoholindtagelse tillod mig, rejste også han sig op og
fulgte tvivlrådigt med ind i et tilstødende, halvtomt lokale. Her
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opsøgte jeg det fjerneste og dunkleste hjørne, trak to stole tæt
sammen og bestilte to ”Burbons on the rocks”.Jeg følte mig
i fineste form, da jeg fyrede min trumf af: ”Er De interesseret i et apparat, der kan frembringe røntgentværsnitsbilleder
l0 gange hurtigere og med l0 gange større opløsningsevne end
den engelske CAT -scanner? For fuldstændighedens skyld kan
jeg tilføje, at det omtalte apparat formentlig kan fremstilles for
l/l0 af CAT -scanner prisen.” Eftersom CAT -scanneren var en
af de største lægevidenskabelige sensationer i de sidste 25 år,
og da dens svage punkter netop var de hidtidige billeders ringe
opløsningsevne, scannerens langsommelighed og dens meget
høje pris, kunne jeg være nogenlunde sikker på svaret. Vicedirektøren hoppede da også et par gange i sædet, lænede sig
frem mod mig og gispede med åben mund: ”Ja bestemt, men
hvordan? hvorledes?” Jeg fandt ikke tidspunktet modent til at
røbe detaljer, men famlede i stedet i min inderlomme for at få
fat i det efterhånden noget fedtede billede af inderkraniet, der
endnu engang måtte holde for. Jeg trak det frem og viste ham
det delvis skjult bag mit jakkeopslag, som om det havde været
et frækt, fransk postkort. Jeg udpegede det svagt tegnede H og
så på ham med et lille, selvsikkert, bifaldsforventende smil.
”Imponerende” sagde vicedirektøren, jeg tror nok uden helt at
fatte, hvad det hele drejede sig om. Jeg lod skinne igennem,
at jeg ikke på dette tidspunkt ønskede at røbe tekniske detaljer om ”Stella” projektet, men at jeg, under hensyn til projektets enorme betydning gerne ville have kontakt så højt oppe i
koncernen som muligt. Den perfekte atmosfære fik et mindre
skår, da jeg ved ”enorm betydning” fejede hans whiskyglas
på gulvet med en flot håndbevægelse. Vicedirektøren stillede
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Fig. 25.3 – ”Stella” testobjekt

sig helt forstående overfor mine ønsker, og mødet i det dunkle
restaurationslokale sluttede med en aftale om, at jeg skulle
høre nærmere.
Dagen efter modtog jeg en telefonopringning fra en anden
øststatsby, hvor koncernens enorme røntgenudstyrsfabrik var
placeret. Jeg talte med en sekretær, der havde fået til opgave
at arrangere et møde mellem direktøren og mig i mit hjem i
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Boston, hvor direktøren tilfældigvis ville være næste dag. Han
ankom i taxa, lignede en velstillet, midaldrende gennemsnits
amerikaner og virkede i øvrigt ret tiltalende. Vi trak os tilbage
til mit arbejdsværelse og indledte forhandlingerne. Jeg fortalte
herunder alt om vores hidtidige forsøg, ”Stellas” tekniske udformning og om vores ønsker i den nuværende situation. Jeg
følte efterhånden en betydelig trang til støtte både i de tekniske
diskussioner og i beslutningsprocessen som helhed og advokerede for specialistbistand fra Danmark. Dette accepterede min
gæst, og med verdensmandsmine greb jeg telefonen og bad om
København. På grund af tidsforskellen modtog Thorkild søvndrukken min opringning klokken fire om morgenen og var temmelig desorienteret, da jeg bad ham om at tage det næste fly til
Boston. Næste dag kørte vi sammen ned til kæmpefabrikken.
Efter at have fået den fremvist gik vi i gang med forhandlingerne. Denne gang deltog også en lille, uanseelig og ”blodløs”
teoretiker, som imidlertid viste sig at være temmelig skarphjernet. Den ”blodløse” hæftede sig især ved de stjerneformede
små udstrålinger fra de mere kontrastrige strukturer på vores
prøvebilleder. Dem var han ikke synderlig begejstret for. Især
Thorkilds saglige gennemgang overbeviste imidlertid direktøren, som besluttede at indgå en skriftlig aftale med os om
udviklingen af en prototype af ”Stella”. Vi enedes om rimeligt
favorable vilkår, og kontrakten skulle lige til at underskrives,
da den ”blodløse” på ny blandede sig i forhandlingerne. Han
foreslog indtrængende, at underskrivelsen blev udskudt et par
dage, indtil han havde foretaget yderligere beregninger. Direktøren lod sig overtale, og irriterede kørte vi hjem og ventede.
En uge senere modtog vi et brev fra direktøren, hvori han med142

delte, at han alligevel ikke ønskede at overtage ”Stella” projektet, idet det syntes at være behæftet med visse hidtil oversete
svagheder. Vores skuffelse var stor, men det viste sig faktisk
senere, at ”film summations” ideen ikke var helt splinterny, og
at den” blodløse” på visse punkter havde haft ret.
”Stella” går således ikke i øjeblikket sin sejrsgang verden over,
men ”Stella”s ånd lever stadig.

Reference: Ej publiceret

143

26.”NITECH”
Den opmærksomme læser vil formentlig erindre, at kapitel 18
omhandlede forskellige former for fjernelse af urinvejssten.
Forsøg på knusning af nyresten ved hjælp af chokbølger mislykkedes, idet stenknusningen viste sig helt insufficient og den
foranliggende ”bøf” blev ”stegt”. Jeg konkluderede, at knusning
af nyresten med chokbølger, ikke var en fremkommelig vej, hvis
man da ikke ville risikere nyreskade. Tak for hjælpen til bornholmeren og ærgrelse over en lægevidenskabelig landvinding
var tabt på gulvet.
3-4 år senere meddelte en af de studenter jeg på det tidspunkt
underviste i nyrestenbehandling, at han netop havde læst en
artikel fra et tysk hospital, hvor man fjernede sten ved at knuse
dem udefra. Jeg affærdigede studenten med, at det ikke kunne
være rigtigt, da jeg allerede uden held flere år tidligere havde
forsøgt dette. Jeg måtte imidlertid sluge min lidt flotte afvisning,
da studenten næste gang dukkede op med omtalte artikel, som
lød meget overbevisende. Der var (naturligvis) anvendt fokuserede chokbølger ved behandlingen dvs. ESWL (Extracorporal
Shock Wave Therapy).Det var ret irriterende. Vi havde spildt
flere år, mens tyskerne havde overhalet os ”indenom”. To forhold stod klart. Vi skulle snarest i gang, og ”Den Danske Stenknuser” skulle naturligvis være konkurrencedygtig. Vi oprettede
en ”stengruppe ”, bestående af Tage Hald og undertegnede fra
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Herlev, Jørgen Kvist fra Rigshospitalet og ingeniører fra DTU
bl.a. G. Toftkjær (Fig. 26.1).
Vi skrev til den tyske, venlige, men ret selvsikre professor
Chaussey, der inviterede os til at besøge sig for at se et par sten
blive knust. Vort første indtryk af den tyske stenknusermaskine
fra ”Dornier” var, at den var ret klodset, meget dyr, men øjensynlig effektiv. Patienten blev sænket ned i et stort badekar, hvor
også fokuseringsparabolen for chokbølgerne befandt sig. Som
sigtemiddel benyttedes røntgenoptagelse i 2 planer. Patienterne
blev behandlet, og ved den efterfølgende frokost, havde vores
vært meget effektfuldt sørget for at en ung læge kom ind i kantinen og dryssede ”frisk knuste nyresten” ud på min tallerken.
Da vi kom hjem, stod det os klart, hvordan den tyske stenknuser
kunne forbedres, men hele projektet viste sig at være en hård
nød at knække. Det strakte sig over 4-5 år og blev tilsvarende
kostbart. Teknologistyrelsens Udviklingsfond støttede med 17
mil kr. og banker mfl. med 10 mio kr. risikovillig kapital.
Medens vi kunne anvende de samme El-hydrauliske chokbølge
principper, som den tyske maskine anvendte, så agtede vi at
opnå præcis stenlokalisation og terapieffekt ved hjælp af dynamisk ultralyd scanning (mekanisk vippespejl) i stedet for røntgen i to planer. Endelig besluttede vi at erstatte badekaret med
en vandfyldt bælg klistret fast på ryggen af patienten (Fig.26.2).
Udviklingen af den danske stenknuser krævede talrige modifikationer. Ikke så få kolleger begyndte at tvivle på om den nogensinde blev færdig, men en række griseforsøg (med indoperering
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Fig. 26.1 – ”Nitech”Den danske stenknuser.
Fra venstre: J. Kvist, T. Hald. F. Rasmussen og forfatteren

Fig. 26.2 – Den danske stenknuser (”NITECH”)
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Fig. 26.3 – Forfatteren med den danske stenknuser
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af sten og påfølgende knusning) faldt gunstigt ud bortset fra,
at en af grisene vågnede for tidligt efter bedøvelsen og stak af
på Herlev hospitals parkeringsplads, hvor der var stort besvær
med at indfange den. Efterfølgende blev der fremstillet 4 danske
stenknusere. To af disse blev opstillet på henholdsvis Amtssygehuset i Herlev og på Rigshospitalet (Fig. 26.3), hvor de fungerede fortrinligt og tilfredsstillede afdelingernes stenknusningsbehov i 3-4 år.
På dette tidspunkt gik ”stenknusergruppen” i gang med at ombygge ikke udnyttede stenknuserkomponenter til apparatur
beregnet til selectiv cancervævs destruktion ved hjælp af ”Høj
Intensitet Focuseret Ultralyd” (HIFU) – men det er en anden
historie.
Reference:
Holm, H.H.: The Danish Lithotriptor Project.Dansk urologisk selskabs 25. års jubilæumsmøde,
København, november 1986.
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27 ”EASI VAC”
Urologer verden over har benyttet den såkaldte Elliks Blæreskyller (Evacuator), indført 1937 til at fjerne afhøvlet blæresvulstvæv, prostataspåner og knuste blæresten. Elliks blæreskyller, der
består af en timeglas formet glaskolbe har været uundværlig
for de fleste urologer, på trods af, at hovedparten finder den tidsrøvende og ikke altid tilfredsstillende. Ofte har brugerne været
udsat for, at materiale (chips) af vanvare er blevet sprøjtet retur
i blæren, selvom man har givet sig god tid til proceduren og
brugt en lav pumpefrekvens. Ydermere ”går Elliks blæreskyller lejlighedsvis fra hinanden” under indsprøjtningen, eventuelt
resulterende i en skylle forurenet urin.
Når ”operationen ” er afsluttet tømmes Ellik`en over i et stykke
gaze, hvorfra materialet samles manuelt. De oplagte ulemper ved
denne blæreskyller har medført talrige forsøg på designforbedring og patentansøgninger. For at råde bod på disse ulemper har
forfatteren (og en ikke uvæsentlig del af hans nærmeste familie)
i fællesskab udviklet en forbedret, steriliserbar éngangs evacuator, som markedsføres under navnet ”EasiVac” (Fig. 27,1).
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Fig. 27.1 – ”EasiVac”
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(Fig.27.1). Når den sammentrykkede gummiballon (A) slippes,
strømmer skyllevandet fra blæren gennem et centralt rør (B) med
en klapventil (C) til en beholder (D) i hvilken det afhøvlede materiale tilbageholdes af filteret (E), mens skyllevæsken passerer
gennem filteret til den nu ekspanderende gummiballon. Når gummiballonen trykkes sammen, lukker ventil klappen sammen og
den rensede skyllevæske løber tilbage i blæren. I en simpel test
viste ”EasiVaccen” sammenlignet med ”Ellik” evacuatoren flere
fordele, bland andet fjernes større mængder chips ad gangen,
og tre gange så hurtigt. For at undgå, at systemet ”går fra hin
anden” leveres det med tre adaptorer til forskellige cystoscoper
og desuden en beholder til transport af det fjernede materiale.

Reference :
Ellik ,M. A modification of the evacuator. J.Urol.1937; 153:327
Holm, J., Holm, M., Holm, N.C., & Holm, H.H. A new disposable bladder evacuator. Brit.J.Urol. (1997)
80,950-952
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28. VIDENSKAB
Der blev arbejdet hårdt på UL-Afdelingen, og man kan spørge
sig selv, hvorfor unge læger ofte frivilligt, ulønnet puklede aftener og weekender for at gennemføre såkaldte ”videnskabelige
projekter”. Hvis man er standen positivt stemt, vil forklaringen
simpelthen være, at de uegennyttigt stræber efter et resultat, der
kan være til gavn for den ”lidende menneskehed”. Hvis man er
lidt mindre velvilligt stemt, vil man anføre, at de såmænd nok
også gør det, fordi de finder arbejdet interessant. Endelig vil
nogle ignoranter hævde, at lægerne udelukkende arbejder videnskabeligt for at kunne skrive artikler og holde foredrag til egen
fordel. De vil videre hævde, at man nemlig indenfor lægeverdenen opnår stillinger udelukkende på basis af det antal kilo videnskabelig litteratur, man har produceret. Det er selvfølgelig en
overdrivelse, men det skader ikke rent håndgribeligt, at kunne
demonstrere en vis videnskabelig interesse og aktivitet.
Det kan være vanskeligt både indholdsmæssigt og stilistisk at
udarbejde en god videnskabelig artikel. Imidlertid blev disse
vanskeligheder ikke sjældent overgået af de problemer, der
kunne være forbundet med udarbejdelse af forfatterlisten. Her
fik ambitioner og aggressioner undertiden frit løb i et politisk
rævespil, der gik ud på, at få sit navn placeret fordelagtigt på
listen, helst forrest, som såkaldt hovedforfatter. En ung og uprø152

vet læge ville, når han indgik i et team, uanset om han sled eller
slæbte oftest blive henvist til en tredje eller fjerdeplads på listen,
der ofte havde fået et betydeligt omfang, idet en del ældre videnskabelige gribbe, som havde vejret et nemt bytte, af en eller anden tvivlsom grund havde anmodet om at komme med på arbejdet. Der fandtes også retskafne kolleger, som, når diskussionen
om forfatterrækkefølgen havde stået på en tid, skar igennem al
ævlet ved at sige: ”Jeg synes simpelt hen, vi skal bruge alfabetisk
rækkefølge”. Det varede lidt, inden den unge læge opdagede, at
disse kolleger som oftest hed Andersen eller Bramsen. Hvis den
mere modne forfatter vejrede, at der på et ”arbejde” uundgåeligt
ville blive hægtet 6-7 forfatternavne, og han ikke, med opbydelse af alle sine politiske evner, under henvisning til tidligere
indsats, særlige interesser eller specialviden på feltet, havde
mulighed for at mave sig ind på en første eller til nød anden plads,
så ville han ofte vælgeden beskedne rolle: ”Sæt mig bare på
til sidst”.
Han havde nemlig for længst luret, at ikke mindst den udenlandske læser nemt ville overse et, K.Pedersen, der kun var adskilt fra al det andet volapyk med to små kommaer. I værste
fald ville han ved en overfladisk betragtning opfatte hele smøren
som ét langt navn. Fordelen ved sidstepladsen i denne situation
var, at ens navn klart udskilte sig og dermed måske bedre opfattedes og indprentedes, ved et ”and” K. Pedersen. Hertil kom, at
den lidt tilbagetrukne plads kunne antyde l) en vis beskedenhed, 2) at man indtog den grå eminences rolle, der fra baggrunden styrede de ungdommelige mere uprøvede forfattere, som
nu fik lov at føre sig frem eller allerbedst 3) en kombination
af begge. Hvis man var indstillet på at satse virkeligt hårdt på
153

den videnskabelige front, skrev man en disputats. Dette gøres
ganske enkelt ved, at man udvælger sig et passende, afgrænset,
mere eller mindre interessant emne, som man så fordyber sig i en
3-l0-årig periode, i hvilken man stort set forsager alt inklusive
familie, køns og kulturliv. Resultatet bliver så forhåbentlig en
lille bog, der af en kompetent forsamling forkastes eller antages
til at blive forsvaret ved en mundtlig offentlig handling, hvor
man indtil for få år siden optrådte i kjole og hvidt. Som belønning for al sliddet og mange udgifter får man for det første lov
til at kalde sig ”dr. med”, hvilket formentlig enhver kan høre
lyder ret smart, og for det andet får man ret til at købe og bære
en diskret guldring med et billede af Pallas Athene på. Ringen
har sådanne dimensioner, at hvis man formår at løfte armen og
virre lidt med hånden, kan man vide sig nogenlunde sikker på,
at samtlige deltagere ved selv store private og officielle sammenkomster efter kort tid vil være vidende om, at de blandt sig
huser en person af en ikke ringe akademisk valeur. Ens videnskabelige resultater kan man publicere i artikelform i ”Ugeskrift
for læger” eller i store udenlandske tidsskrifter. Imidlertid finder
mange forskere det bydende nødvendigt også i foredragsform
at meddele deres kundskabshigende kolleger, de interessante
resultater, de har opnået.
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29. KONGRESSER
Kongresser, hvor sådanne foredrag præsenteres, bør fortrinsvis
afholdes i Rio, San Francisco eller Tokyo, idet foredraget i de
fleste tilfælde giver rejsehjemmel til den pågældende kongres.
Imidlertid kan man selvfølgelig dårlig afslå invitation fra den
lokale lægekredsforening, der efterfølgende byder på kaffe og
wienerbrød. Det kræver mange forberedelser og er slet ikke nemt
at holde et godt foredrag. Talrige faldgruber lurer. Taler man for
hurtigt og stirrer ufravigeligt ned i manuskriptet mister tilhørerne
interessen, og en ildevarslende mumlen i salen antyder, at man har
tabt grebet om publikum. Taler man uden manuskript og forsøger
at gøre stoffet levende med store håndbevægelser, risikerer man
at overskride taletiden, og så lurer ”chairmanden” med blinkende
lamper eller en pinlig rømmen, der tvinger en til i et halsbrækkende tempo at jage igennem de sidste vigtige sider mod konklusionen. Hvis foredragsholderen ikke tager sig i agt, forsvinder
stemmen, hver gang han i sin iver drejer sig bort fra mikrofonen
for at pege på et af sine lysbilleder. Kun mundaflæsere fatter her
de interessante detaljer på billedet.
For en del år siden udviklede der sig forskellige mere eller mindre
fiffige metoder til at holde auditoriet fanget. Ikke så få rutinerede
amerikanske foredragsholdere startede konsekvent deres foredrag
med en vits, der ikke havde noget som helst med sagen at gøre.
Andre indskød på et tidspunkt, hvor de kunne forudsige, at en
afmatning i interessen ville indfinde sig, et slide af en mangelfuldt
155

påklædt/ nøgen pige i en udfordrende stilling og kommenterede
det for eksempel under megen morskab med: ”Excuse me Sir, that
is from my private collection”. I en periode synes det i stigende
grad at være populært at slutte foredraget med et slide af hjembyens fornemste turistattraktion eller et sukkersødt billede af foredragsholderens børn eller børnebørn. Slides spillede en umådelig
rolle i de fleste foredrag og hvis fremvisningen af dem på en eller
anden måde gik i fisk, kunne det udvikle sig til en tragikomisk
katastrofe. Ved en verdenskongres i radiologi overværede jeg således en gang en italiensk professor holde et foredrag, hvor det
var meningen, at han skulle jonglere med 80-90 slides samtidigt
på to projektorer. Jeg havde imidlertid også set, at projektionisten
umiddelbart før foredraget uheldigvis havde tabt de to slidekassetter og forfjamsket stoppet de utallige tabte slides tilbage i kassetterne på må og få. Resultatet udeblev ikke. De første fejltagelser
tog professoren med fatning, men da lysbillederne herefter næsten
uden undtagelse kom forbyttet, på hovedet, på siden eller slet ikke
kom, mistede han enhver selvbeherskelse, gik over til at råbe og
skrige, og senere, da stemmen svigtede ham, at fægte ukoordineret med arme og ben, mens auditoriet var ved at eksplodere af
undertrykt grin. Senere ved samme møde stod jeg ved siden af en
lille hollænder, der lige før sit foredrag sad på en trappe og ordnede sine slides. Da de sirligt var anbragt i korrekt orden, anbragte
en velnæret sydtysker sin ene fod tungt og knasende oveni dem
alle sammen. Siden da udviklede jeg en ”slide neurose” og krammede sky de medbragte lysbilleder tæt ind til mig lige indtil de
skulle fremvises. I øvrigt er hele den skitserede slideproblematik
gennem de sidste 10-20 år gradvist afløst af ”PowerPoint” med de
fordele og ulemper den måtte indebære.
156

30. EFTERSKRIFT
Medens jeg sad og afsluttede denne beretning om de sorger
og glæder det kan medføre i sig at huse et mere eller mindre
spiralsnoet og knudret opfindergen, kiggede jeg fra mit vindue
ud i vores dejlige sensommerbaghave, som lå stille hen i aftenskumringen.
Pludselig mente jeg at se et stort mørkt undertiden uformeligt, undertiden rundagtigt gespenst med et flakkende lysglimt
nedenunder stige langsomt op mod himlen, måske fra vores baghave, måske fra et sted meget længere borte. Størrelses og afstandsbedømmelsen var gået fløjten i halvmørket. Genstanden,
hvis det ejendommelige, uvirkelige syn da i det hele taget var en
genstand, syntes at stige højere og højere mod den mørke aftenhimmel, stadig forfulgt at det flakkende lysglimt. Efterhånden
var kun lysglimtet synligt, mens det passerede langsomt østover
forbi det lokale kirketårn med retning mod Sverige.
Mange mennesker i kvarteret måtte, som jeg, have undret sig
over denne mærkværdige tildragelse, og næste dag kunne jeg
også ganske rigtigt i et af eftermiddagsbladene se en middelstort opsat artikel om en stor mystisk UFO, der havde bevæget
sig over himlen den foregående aften. Talrige mennesker havde set den, det var ganske vist. Et par dage senere fandt jeg i
vores baghave en sammenklasket, stor sort plasticpose under hvis
åbning en blikæske var ophængt i et snoresystem. I blikæsken lå
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en petroleumsstinkende, halvbrændt klud. Det stod mig klart, at
jeg sad med endnu en UFO mellem hænderne, og der var heller
ikke tvivl i mit sind om, at varmluftsballonen, som det i virkeligheden var, var det sidste af skøre påfund, som min yngste søn
havde præsteret. (Fig.30.1).

Fig. 30.1 – Mystisk UFO over Gentofte
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Om bogen:
”En opfindsom læges dagbog” er en selvbiografisk, informativ,
illustreret beretning om et liv præget af forfatterens uimodståelige
trang til at frembringe tekniske nyskabelser.
Tidsrammen er sidste halvdel af det forrige århundrede (1940-2000)
og giver et billede af den tid, ikke mindst af livet i en hospitalsverden,
fortalt humoristisk gennem pudsige, sørgmuntre oplevelser bundet
sammen af beretninger om en snes mere eller mindre vellykkede
opfindelser.

Udtalelser:

”Bogen er overmåde velskrevet, muntert fortællende og med mange
skarpe iagttagelser, som giver et fint tidsbillede både af samfundet
og af livet på hospitalerne.”
		
Ulla Selfort, Redaktionschef

”Manuskriptet er veloplagt og underholdende læsning. Den lune og
selvironiske tone fungerer godt. De beskrevne cases som eksempler på held eller uheld med diverse opfindelser er godt fortalt og
spændende læsning også for lægmand. Derudover er der interessante
kig ind i livet i den danske lægeverden og en smittende begejstring for
opfindertrangen.”
		
Marie Louise Toksvig, Journalist

