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O å  den anatomiska kännedomen om Ögaty i 
anseende till de svårigheter, hvarmed den från 
början nödvändigt var förknippad, forst i sed- 
nare tider, och beroende af det allmänna ana
tomiska studiets högre fulländning, blifvit bragdt 
närmare sin fullkomlighet, så förklarar oss re
dan denna omständighet tillräckligt orsaken h vår
före kännedomen om sättet att behandla just 
detta det vigtigaste organets sjukdomar så länge 
måste stå eflter vid den öfriga Läkekonstens 
utbildning. Det är ncmligen händelsen, att man, 
i förhållande till allt hvad iakttagelsen och den 
vetenskapliga forskningen ifrån urminnes tider 
åtgjort, för att utreda alla de omständigheter, 
som stå i sammanhang med menniskokroppens 
öfriga sjukdomar, kan sägas först under det 
sednast förflutna tidehvarfvet hafva uträttat nå-



k

got väsendtligt för kännedomen om ögats sjuk

domar, så till vida, som man sökt ordna ock 

bestämma begreppen om dem, samt förkastat 

inflytelsen af den råaste Empiri, som förr tro

ligen oftast genom sina ingrepp förvärrade det 

onda. T y , hvad öfriga organer beträffar, kan 

väl naturen i många fall uthärda och emotstå 

de ursinnigaste åtgöranden till dess undergång 5 

men sjelfva ögats finare struetur och ömtåli

gare beskaffenhet gifva vid handen omöjligheten 

för detsamma, att i samma grad som den öf

riga kroppen uthärda skadliga inflytelser.

Det är först i samma mån man lärt sig att 

ändamålsenligare begagna de medel konsten har 

att erbjuda, som de samma blifvit hvad man 

egentligen kan kalla läkemedel, och följakteli- 

gen som ögonläkekonsten blifvit på en gång 

mer hugnande för slägtet, och mera uppmun

trande för sina utöfvare.

Den vigt, hvaraf man kännt och insett syn

verktyget vara, har likväl från de aflägsnaste 

tider gjort, alt man äfven insett nödvändigheten 

att söka afleda dess fel och sjukdomar, samt



bemödat sig lära kanna desamma. A f detta 
bemödande finner man, enîigt Herodot, de för
sta spåren bos E g y p t i e r n a ,  hvilka såväl g'*- 
nom deras endemiska förhållanden i anseende 
till landets klimat och geographiska läge, som 
deras lefnadssätt voro i högsta grad utsatta för 
ögonsjukdomar. Enligt många intyg är delta 
ännu fallet, då utaf 10 menniskor, dem man 
möter på gatan i Cairo, nära halfva antalet 
lär vara behäftadt med ett eller annat ögon- 
lidandc, och hvarifrån sjelfva husdjuren icke 
en gång lära göra undantag ‘). Derfore har 
äfven under alla tider nödvändigheten varit för 
handen att skaffa sig lijelp och råd emot detta 
onda, och det var fordom de lägre graderna 
af prestkasten förbehållet att behandla fel på 
synen, under det de af högre rang uteslutande 
sysselsatte sig med underverks- och tempel
kurerna, såsom mindre svåra och osäkra till 
sin utgång, samt följakteligcn förskaffande sina 
utöfvare större anseende.

I Alexandria  tipphäfde sig Lekmän, vid

*) Se A. D. Trum per, de ophthalmia. Lovani 1819 .



söndringen mellan Medicin ocli Chirurgi , till 

ögonläkare, lör att uteslutande sysselsätta sig 

med läkning af ögonsjukdomar och de dertill 

erforderliga operationer. Men deras kännedom 

om båda delarne var ganska inskränkt, i det 

den ej grundade sig på Anatomien, for hvil- 

ken Egyptierna buro en bestämd afsky. Cel

sus nämner cmedlertid en viss Philoxenus, så

som en framför andra berömd ögonläkare i 

Alexandria, hvarest han såsom grekisk Chirurg 

utöfvade sin konst.

Underligt nog omtalas ej ögonläkekonsten 

af H e b r e e r n e ,  ehuru Moses innehade en så 

stor medicinsk kunskap. Det är likväl att för

moda, att de ej voro så alldeles främmande 

för ögonlidanden och med dem sammanhängan

de medicinska och chirurgiska åtgärder, såsom 

utgörande en i öfrigt civiliserad nation, bekant 

med så många andra dietetiska och therapeuti- 

ska lefnadsreglor.

Om de gamla G r e k e r n e s  ophthalmologiska 

, kunskaper, hafva blott några få , fragmentari

ska underrättelser kommit till vår kännedom.



Apollo nämnes Los dem som den forste ögon 
läkaren, och Apollodorus omtalar att Chiron, 
många hundrade år fore Christi födelse, åtcr- 
gifvit synen åt Amyntors son. Detsamma gjor
de äfven Chirons lärjunge Æsculap åt Phi
neus. Democritus och Diocles skola äfven haf- 
va utöfvat ögonläkekonsten. Hippocrates1) om
talar hlott några få arter af ögonsjukdomar 
och hifogar jemte deras beskrifning äfven tlie- 
rapeutiska åtgärder: flere af hans lärjungar
skola liafva gjort ”utomordentliga kurer” med 
locala m edel, samt Ileraclides från Tarent, 
Demosthenes och Anthyllus genom operationer.

Galenus har äfven efterlemnat beskrifningar 
på särskildla ögonsjukdomar och sätten för de
ras botande jemte en någorlunda anatomisk be
lysning om desamma. Efter honom skaffade 
sig Archigenes likaledes förtjensten om många 
ögonsjukdomars framställning, och bådas arbeten 
commenterades af Orcibasios. Äfvenså syssel
satte sig A ëtiu s , Paulus från Ægina och Alexan
der från Tralles något med ögats sjukdomar.

*) lians bok: n tç i  Bi/jiujç, skall enligt Mercurialis 
och de fleste kritici vara unclcrstuckcn. '



Hos Ho m a r n e  âter synes Ophthalmiatrien, 

åtminstone enligt Plinii uppgiflt, liafva lielt och 

hållet varit i förgätenhet ända till slutet af re

publikens tid; men äfven sednare finnes intet 

särdeles deroni anfördt, annat än hvad de in

hämtat af de grekiska Läkare, som efter livar- 

andra nedsatte sig i Rom. Det enda egentliga 

undantaget gör väl Celsus, då vi finna, såväl 

de olika arterna af ögats lidanden, som sätten 

att genom läkemedel och operationer bekämpa 

dem, af honom anförda1). Ilan nämner äfven 

om en viss Meges från Sidon såsom en skick

lig Chirurg, hvilken sysselsatte sig med ögon- 

operationer. Scribonius använde blott locala läke

medel. Holländaren Dupuy, som skref i med

let af 18:de århundradet, uppger Romarnes di

stinction af M edici ocularii och Chirurgi cli

nici ocularii, samt nämner såsom sådane A tti-  

metus, Clodius och Niger M erula, hvilken sist

nämnde varit båda delarne. Man tilläde äfven 

kejsare- och konunga-namn åt vissa m edel, för

J) T . ex . D epression af grå starr, om hvars säte  

och natur han likväl hade en origtig  föreställn ing; e x 

tirp a tio n  af ögat och operation af symhlepharon.



att utmärka deras kraftiga egenskaper och ut
breda deras beröm, såsom af Alexander den 
store, Kejsar Adrianus m. fl.

Att Inderne redan från äldsta tider kännt 
ocb utöfvat denna del af läkarekonsten, be
visas temligen, eller kan åtminstone med sanno
likhet förmodas deraf, att de operationssätt, 
som enligt D:r Scotts berättelser, ända till vår 
tid utföras af deras prester, i hvilkas händer 
läkarekonsten sedan långliga tider tillbaka be
finner s ig , äro alldeles sådane som de af Cel
sus och de Arabiske författarne beskrifvas. Den 
Indiska bildningen synes således bärutinnan, så
väl sona i många andra arter af vetandet, haf- 
va legat till grund for occidentens folkslag, 
hvaraf man kan sluta, att konsten ej varit främ
mande långt fore både Celsus och Araberne.

I)e A r a b i s k e  läkarne, som genom för
störandet af det Alexandrinska Bibliotheket hin
drades från att begagna sina föregångares skrif
ter, trädde sålunda i Grekernes fotspår, och 
Galeni skrifter utgjorde, som bekant är, grund
pelaren för deras medicinska vetande 5 och hvil-



kas mångfaldiga afskrifter af desamma, efter- 

verlden äfven har att tacka för besittningen af 

det dyrbara arfvet. Iihazes beskrifver temligen 

noggrant de åkommor, bvilka hornhinnan, bind- 

hinnan, ögonlocken och tårkanalerna Uro under

kastade och lär sättet att bekämpa dem hvar 

för sig. Äfven flere af de andra utmarktare 

arabiska författarne skola äfven med mer el

ler mindre framgång hafva behandlat ögonsjuk- 

domarne.

Ända ifrån denna tid skiljd från Chirurgien, 

var Ophthalmiatrien för det mesta ej annat än 

ett verkligt kaos, hvilket, äfvenså väl som den 

öfriga medicinen, uppblandadt med vidskepliga 

signerier och kabbalistiska ceremonier under namn 

af underverk, ingalunda kunde bli föremål för 

förståndiga mäns forskningar och sysselsättning, 

utan förblef i presternas händer, merendels 

ett medel jemte de andra att underhålla vid

skepelse och vantro; om än å andra sidan svår

ligen något egentligt godt dermed uträttades. 

Men dessa, föröfrigt ingalunda förtrogna med 

det operativa momentet a f läkekonsten, lånade 

endast Grekernas och Arabernas behandlings-



il

sätt med läkemedel ocli kollyrier, så att de 
akiurgiska operationerna råkade i fullkomlig 
glömska eller åtminstone så, alt man endast 
kände dem till namnen. Sålunda finnes ända 
till Parés tid , intet annat än öfversättningar al* 
Galeni, Celsi och Pauli Æginetæ skrifter, kan
hända blott med undantag af Guy de Ckauliac, 
hvilken uppfann serskilda opcrationsmetlioder 
och med framgång utförde dem.

Men de Germaniska och Galliska folken, i 
hvilkas händer läkarekonsten i allmänhet under 
århundraden visserligen befann sig i sin för
nedring, skulle likväl blifva de, som åter små
ningom lyftade den till sitt fulla värde, och 
från livilka jemte det fullständigare studiet af 
Anatomien, afven helt och hållet nya och full
ständigare åsigter utgingo i afseende på ögon- 
sjukdornarnes väsende oeh behandlingssätt.

Med begäret att uttränga de Arabiska lä- 
karne, som ännu bade största anseendet, bör
jade man att granska deras och de gamles 
skrifter, anställde egna undersökningar och 
gjorde iakttagelser, som stodo i direkt oppo



sition med dessas, Denned var stridshandsken 
kastad5 då det ena befanns vara falskt, så 
kunde det andra vara det likavål, och följden 
bief en småningom genomförd, man kan säga 
total, reform af hela läkarekonsten. De gam
les dogmer måste falla, såvida de stodo i mot
sats mot rena facta och sann iakttagelse, och 
sålunda gjorde Anatomien och med den ett san
ningsenligare uppfattande af sjukdomens väsen
de, märkvärdiga framsteg genom en Sylvius , 
Vesalius och deras lärjungar, samt förde i 16:de 
århundradet till åtskilliga upptäckter inom Oph- 
thalmologiens område. Och alltsom man gjorde 
framsteg i kännedomen om ögats sammansätt
ning, följde likaså hastigt nya uppfinningar och 
förbättringar af operationcrne. Iläruti utmärkte 

sig bland andra Benvenuti och Vigo.

Redan D a Spina och efter honom Baco 
uppfann glasögon. Men Paré  kan väl anses 
som koryféen för den nya skolans ophthalmo- 
logerj rättande och förbättrande de gamla be- 
handlingssätten, uppfann han bland annat sät
tet att med hypoblepharon eller konstiga ögon 
af guld och silfver, ersätta den vanställande



förlusten af* de naturliga. Parés lärjunge Guille- 

rneati öfversatte hans på fransyska språket ut- 

gifna skrifter på latin, och utgaf sjelf en, man 

kan säga den forsta, vetenskapliga classification 

af ögats sjukdomar1) ,  uppbringande deras an

tal till 115 arter, hvar och en under sin be

nämning. F rank , F allopia , Afjuapendente, H il

dan och Scultet voro samtidiga utmärkta oph- 

thalmologer.

Täflande med Paré och Guillemeau i Frank

rike var Bartisch i Tyskland, och utöfvade der 

ögonläkckonsten med ej mindre beröm än desse. 

Han förvärfvade serdcles anseende genom en, 

I medelst ett af honom sjelf uppfunnet instru

ment, förrättad exstirpation af ögat. Delta be-

Iröm b lef dock mer eller mindre fördunkladt 

genom ett i hans verk*) förekommande kapitel 

om ” ögonsjukdomar, som härledas från trolleri”, 

hvilket visar, huru mycket den tidens natur

forskare ännu beherrskades af den rådande tids

andan och presterskapets inflytelse.

*) Traité des Maladies de l’ocil. Paris lfiS îi.

*) 'Of&alfAodovUi«. Der Augendienst. Dresden 1885.



1 sjuttonde århundradet utkomnio temligen 

goda beskrifningar öfver ögonsjukdomarue af en 

Plem p  ') , Fernel *) och B riyg 3).

Likväl ännu foga bearbetad af vetenskapligt 

bildade män, och med få undantag i dess ut- 

öfning öfverlemnad åt okunniga Prestläkare, 

Operatörer eller rent af Qvacksalvare, kunde 

denna gren af medicinen ej uppnå det ansende, 

hvartill värdet af det ädla synorganet väl hade 

berättigat densamma. Den blef nästan ett pri

vilegium för vinningslystna personer, hvilka livar- 

ken hade intresse eller förmåga att höja den 5 

och sådane voro med få undantag 16:dc, 17:de 

samt en del af 18:de århundradenas ögonläkare. 

Ett bland de mer förtjenta af dessa undantag 

var Holländaren Petrus Camper, som utgifvit 

och praktiskt tillämpat en fullständig kurs öf

ver ögats sjukdomar4). Från 17:de och början 

af 18:de århundradet böra dessutom ibågkom-

*) O hplhalm olographia. A m stelodam i 1 0 5 2 .

2) Patbologia lib. V. cap. V . 1 6 7 9 .

3) Opbthalm olographia 1686 .

4) Dc oculorum fabrica et morbis com m entaria,

1768 .



mas Perdue , far ocli son, Munnicks, Palfyn , 
P etit, M orand, D avicl, Le Dran,% Le Pag, 
R avaton , Louis med flere andra.

Epok uti ögonläkekonstens historia gjorde 
emedlertid den af Engelsmannen Cheselden före
slagna och år 1728 gjorda operation för fci7- 
dandet a f  konstig pupill.

Först under sednare hälften af detta år
hundrade uppstodo män med öfvervägande för- 
tjenst, hvilka det var förbehållet att återförena 
den allt for länge förirrade grenen med sin 
stam, Chirurgien. Dessa voro Garengeot, Hei
ster , Manchasl, A c re l, D avid , Daviel, Chesel
den , M onro , Camper, P o tt , S:/ Yves, Guérin, 
Janiti, f l a r e , Mohrenheim , Siebold men fram
för alla Richter, som gjorde sig all möda att 
rycka denna vetenskapsgren ur händerna på 
dem , som af vinningslystnad betraktade den 
som en egendom, och att åter förena den så
som en oafskiljbar del med medicin och chi
rurgi.

D et var egentligen Fransmän och Hollän
dare, som hittills uppehållit Ophthalmiatricns



anseende. I Tyskland åter hade hvarken ar
beten af en Bartisch eller Stahl frambrag: nå

gon varaktig verkan, till dess Kejsarinnan M a

ria Theresia kallade den Franske ögonläkaren, 

Baron fFcnzeZ, fadren, till W ien, bvarest denne 

undervisade Prosectorn Barth  i förrättande af 

operationer på ögat. Först B arth  och efter 

honom hans lärjungar Prochaska , J . A . Smith 

och G. J. B eer stodo i spetsen för den seder

mera så bekanta Ophthalmologiska skolan i Wien. 

Jemte honom stiftade Bichter en annan i norra 

Tyskland, hvilken sedermera vann fortsättning 

och stadga genom Himhj. En tredje sådan 

skola stiftades i norra Italien af Scarpa.

Efter denna tid gjorde tvenne methoder vid 

behandlingen af grå starr hvarandra företrädet 

stridiga, nemligen dess Depression och E xtra
ction. Såsom den sednare methodens upphofs- 

man kan man antaga Daviel. Derefter följde 

uppfinningarne och förbättringarne hastigt på 

hvarandra, så att knappast någon kunde göra 

anspråk på att vara chirurg, som ej hade upp

funnit eller åtminstone fullkomnat något instru

ment, hvarmed ögonläkekonstens apparelj mer


