
H. Callifen

106

om

en Cnr paa et blindfodt Pigebarn 9 Aar gammel.

er vist en smigrende Fordecl for en practisk Lage, som belonner til stsrste 
Deel den Bekymring og Besværlighed, hvormed han daglig er omgi-

ver, naar han kan have Leilighed ar frelse er Menneffe fra en nar og vis Dod: 
eller naar han kan satte et Menneske i den Stand, at nyde LivetS Lyksalighe
der, som ellers maatte vare tabte for ham. Chirurgien synes i den Henseende 
tit have en vis Fortrin for Medicinen; mange haldige chirurgiske Operationer 
viser uimodsigelig og nasten med en mathematijk Vished Konstens Virksomhed; 
hvorimod Medicinens Virkninger synes at vare meer lkiulte, og ikke sielden til
egnes det Konsten, hvad dog Naturen allene har frembragt.

Det glader mig ved denne narvarende Beretning at kunde deelagtiggiore 
det Kongel. Vidensk. Salskab i den Forneielse, jeg for nogen Tid har havt 

, ved at forskaffe et Barn sit Syn, som fra Moders Liv var blind fedt til Ver
den, som uden Konstens Hielp, upaatvivlig bestandig, havde maattet vare en 
af de ypperligste Sandsers Brug berovet, og derved have savnet Kundskaben 
om alle de Vellyster og Herligheder i Naturen, hvilke Skaberen igiennem Sy« 
nets Varktoier saa rigelige« udoser i fornuftige Skabningers Siele.

Barnet var en Pige fra Alfen, nar ved Sonderborg, af Bondestanden, 
9 Aar gammel. Hun havde en medfodt Star paa begge Ainene. Staren 
var meer hvid end graae, forsynet med morke Striber, syntes ot vare noget 
indtrykket paa den forreste Flade, og lovede derfor ikke det lykkeligste Udfald af 
Operationen. Ved stark Lysning kunde hun neppe skille Lys fra mork, thi 
pupilla var stark sammentrukken; men ved et meget svag Lys, som narmede 
sig til Morken, hvorved pupilla var stark ndvidet, knude hun noget bedre 
tiende Lysningen, dog uden at adskille de omkringstaaende Objecter.

Da BarnetS Foraldre var fattige, saa var hendes Opdragelse og Siele- 
EvnerS Dyrkelse aldeles forsomt, og hun allene opvoxet under Naturens Han
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der. Eenfoldig, som under disse Omstændigheder stedvanlig, syntes hun saa 
meget meer, da hende alle de Kundskaber og Erfaringer, som Synet kunde 
tilvejebringe, aldeles manglede. Jeg kunde derfor ikke fuldkommen have den 
Fornolelse at udvikle Forskiellen af hendes Forestillinger om de adskillige Ting, 
som fandtes omkring hende, for at ligne dem med dem, som Synet tillige med 
andre SandserS Hielp forffaffer os: dog kunde jeg tydelig marke, at hendes 
andre Sandstrs Folelfer var ulige skarpere og finere, end andre Menneskers. 
Den mindste uvandte Lyd giorde hende opmcerkfom. Lydet allene af UhretS 
Bevcegelfe i min Lomme, som jeg selv ikke kunde fornemme, tildrog sig hendes 
Opmcrrksomhed, og hun spurgte hvad det skulde betyde. Hendes Folelse med 
Fingerne var overmande noiagtig: saa at en enkelt Silketraad, som ved nogle 
indspundne Silkeormes Tilstcrdevcerelse var ved Haanden, for hende var meget 
kiendelig. Naar jeg gav hende tvende Klcedcprover af lige Fiinhed og Stor- 
relse, kunde hun finde Forffiel, naar Farven var meget forskiellig, som hvid, 
sort eller hoirod, dog uden at kunde bestemme, hvori Forskiellen bestod.

Det er meget almindelig, og vi seer det strdvanlig, at ved en eller an
den Sandses, og ister Synets Mangel, de andre Sandser ved noiagtigere An- 
vendning og Agtpaagivenhed saalcdeS bliver skicrrpede, at derved Mangeln bli
ver mindre folelig. Det er meget naturlig, at vi udvcelger den letteste Vei at 
samle Kundffab og Erfaringer paa, og naar Synet viser os den, saa forsom
mer vi FolelsenS, Lugtens eller HorelstnS noiagtige Anvendning til dette Hie- 
meed. De menneskelige SandserS Brug kunde vist i Henseende til Redska
bernes Bygning blive langt fuldkomnere end de almindelig ere, om de bestan
dig med den mueligste Flid og Agtpaagisenhed bleve anvendte og ovede. Mm 
lille Patient kunde og giore de stedvanlige og tidt igientagne Forretninger med 
den samme Noiagtighed, som om de vare leedte ved Synet. Hun kunde efter 
Moderens Beretning i deres eget Huns finde Sengen, Bordet m. v., gaae i 
Gaarden, klcede sig af og paa, finde Munden, Nossen, Hinene, den store 
Taae rc. med den samme Noiagtighed som om hun kunde see.

Omendsikiont jeg giorde mig megen Umage, at giore hende de Fordeele 
og Behageligheder begribelig, som Synet forskasser os, og som hun formo
dentlig selv kunde vente at vinde ved at blive opereret; saa syntes hun dog me
get ligegyldig derved, og uvillig ar underkaste sig Operationen. Allene Over-
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ralelftr af hendes Moder, og Lofterom Mad og Drikke, som hun elskede, for- 
maaede hende dertil, og gjorde det, som derimod Lofter om nye Klader og 
Pynt ikke kunde udvirke. Saa vist er der, hvad alk en gammel Philosoph har 
lcrrt, at det er umuelig at vare ulykkelig ved Mangeln af det Gode, hvilket 
man ikke kiender, og hvorom man ingen Begreb har.

Andre har allerede bemarket tillige med mig, at blindfodte Folkes Aine som 
oftest har en fremmed, ulige og hastig Bevagelse, som synes ikke saa meget Villien un
derkastet, som ved dem som kan see. Musklerne har ved de forste ikke acquireret den 
Fcrrdighed ogAvelse, al vende Ainene med Fastighed til visse Objecta, ogafsamme 
Aarsag er det, at nyefedte Born pleie ar ffeele, indkil de ved Avelsen og igien- 
tagne Erfaringer (cm at vende Linene lige imod de Objecter, som de vil be
tragte. Denne Omstændighed var ogsaa ved denne Pige tilstade, hvilket gjorde 
Operationen meget vanskelig, iscer da den blev foretaget i en Kielder, under et 
falsk LyS, som ved Refractionen af Solens Srraaler blev foraarsaget. Jeg 
troede heller at maatte veelge Depressionen afStaren, fremfor Extractionen, da 
den forste iblant de mange Star-Operationer, endog de tynde og usammenhan- 
gende, jeg har havt Leilighed at giore, allctider for mig har havt et haldigere 
Udfald, og desuden den uordentlige Bevcegelse af ^Zier giorde Extractionen meer 
usikkert og vanskelig. Jeg giorde da Operationen med den scedvanlige runde 
Naal efter St.Yves Methode. Paa der venstre Hie, hvorpaa jeg forst giorde 
Operationen, var Staren temmelig haard, Kristalhinden klar og ingen opac 
mucus interfil'd al i s tilstade, Depressionen vilde ogsaa have skeet hastig og 
let, om ikke den Syges Urolighed havde giort den meer vanskelig og besvcerlig.

En praclisk Lage har ofte Leilighed, isar ved Udovelsen af Chirurgien, 
at see hos de Syge hastige Anfald af Smerter, Angst, Frygt, Haab, Glade, 
Forundring og Taknemmelighed, men sielden er den kommet mig for med saa- 
dan Hastighed, som narmede sig til Raftrie, som hos denne Pige, da hun 
ved Starens Nedtrykning sik det forste Glimt af Verden: jeg var nod til at lade 
hende med Magt holde indtil Operationen var endt og Hiet tilbunden, da hun 
ogsaa snart igien kom til sin forrige rolige Sindsforfatning. Hun bad mig selv 
at operere hende ogsaa paa det andet Aie, og jeg foiede hende saa meget hellere 
deri, da Foraldrenes fattige Omftandigher ikke tillod en lange Ophold i Byen, 
og den Syge lovede ved den Operation ar vare meer rolig, om lige Folelser ved 
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St«renS Nedtrykning ffulde foraarfages. Staren var meget bled og af det 
melkagtige Slags. Nedtrykningen var derfor ikke muelig, og jeg strable kuns 
ved Naalens adffillige Bevcrgelfer, vel at destruere Kristal-Kapfeln, for at be
fordre Reforbtioncn. Hun gav ikke de samme Tegn paa Forundring og Glade 
tilkiende, hvorpaa hun selv saavel som de narstaaende vare forbereedte, siden 
puppilla under Operationen ikke blev befrier fra det opace Legeme Efterår 
begge Hine vare forbundne, blev huil strax bragt i Sengen paa et morkt Sted. 
Hinenes Nerver er efter Skar-Operarionen i Almindelighed, og isar ved Vlind- 
fodre, saa lidet vandte til lyse StraalerS Indlrykke, al de uden betydelig Fare 
ei kunde raale den. Jeg har saavel her som udenlands seer mange Exempler, 
hvor Operateuren ikke har kunder imedstaae denFornoielse eller Forfængelighed, ar 
forevise Patienten strax efter Operationen adffillige Objecta, og derved paa en
gang rilinretgiorr Frugterne af en velgjort Operation og foraarsaget en ulcrgelig 
Blindhed.

Ved Eftersporgftl, hvorledes det var forekommet hende under Opera
tionen, kunde hun ikke giere anden Oplysning, end at hun havde feer en me
get stcerk Klarhed, fom havde sat hende ud af sig selv, uden at hun kunde giere 
noiere Forklaring derom.

Tilfaldene efter Operationen vare meget gelinde, og udkrcevede ikkun de 
scrdvaulige Midler. Efter ti Dages Forlob aabnede jeg Hinene ved et maade- 
ligtLyS, og havde den Fornoielse, at see beggej pupiller sorte og klare, saavel 
paa det Hie, hvorStceren var fast, som ogsaa paa det, hvor den var flydende. 
Erfaringen har ofte Icvrt mig, ar ogsaa flydende Stccrer kan hceldig opereres med 
Naalen, ikke ved Nedtrykning, som under disse Omstændigheder er umuelig, 
men ved en stcerk Dissolution af Kristal-Capseln og Bevægelsen af den flydende 
Stcer; da som oftest Stceren ved de indsugende Aarer bliver optaget; jeg siger 
som oftest, og ikke alletider, thi Syftema reforbens er ikke ved alle af lige 
Virksomhed, ei heller er en Operation alletider tilstrækkelig til nt foraarsage den; 
jeg har adffillige Gange ved Melkstceren igienraget Operationen 3 Gange i 4 
Uger, naar Tilfaldene har tilladt det, og har endelig reusseret at befordre deus 
Indsugning.

Min lille Patient fem ved Hinenes Aabning »testen i samme Agitation, 
som under Operationen; jeg var derfor nsdt til hastig at lukke dem, og siden 
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daglig at aabne dem noget, forst ved et svagt Lys og en meget kort Tid, og 
siden lcengere og ved et stärkere Lys. Tre Uger efter Operationen knnde hun 
vare med ubedcekkede Hine, og uden alt for heftige Sindsbevcegelftr taale de 
mange Indtryk, som denne nye Sands og de mange fremmede Forestillinger 
af de Objecter som var omkring hende gav Anledning til.

Jeg vil ikke keede Scelffaber med en vidtloftg Fortcrlning af smaa Om- 
sicrndigheder, som for mig dog ikke var ubehagelig ak anmcrrke, men allene til« 
foie nogle almindelige Anmærkninger, som kunde endog vcrre mcrrkvorrdig for 
en Naturforsker, og som rildcels kommer overeens med de faae bekiendte An
mcrrkninger om Forholden af Synet ved blindfodre Folk, som er hjulpet til denne 
Sandses Brug.

Legemer, som er omkring 06, gier en ganffe anden Forestilling i Sie
len, naar vi undersogcr dem ved Folelsen, end naar vi seer dem. De Ting, 
som min lille Patient var vandt ril at have daglig i Hcenderne, syntes hende al
deles ubekiendte naar hun faae dem, som for Ex. en Nogle, hun pleiede at 
have i Lommen, en lille Pengebosse, hendes Klcrder m. v., efterat hun havde 
feet dem, maakte hun forst fole dem, og da forst, efterat have brugt begge 
Sandser > lærte hun at tiende dem; uaar jeg gav hende en Kugle, og lod hende 
fsrst fole og siden fee dem, var hun ikke i Stand til at kunde ffille det runde 
Legeme fra det kantede ved Synet allene, sorend hun saae og folede dem tillige. 
Ligesaa fremmed var hende Distancerne, langt fra vcrrende Ting, som Husene 
paa den anden Side af Gaden, troede hun ar vare saa ncrr hende, at hun kunde 
rage dem med Hcenderne; naar hun vilde tage noget med Hcenderne, rakte hun 
vel derefter i en direct Linie, dog altid enten for nar ved Hinene eller for langt 
derfra; jeg kunde dog ikke mcerke ar hun havde denne Forestilling, at de frem
mede Legemer var saa ncrr ved Hinene, ligesom de var i contact sammen, som 
i den of Chefelden i Philofophical Transaktioner anforte Observation 
om en Blindfodt, som ved Operationen havde faaet Synet, er anmcerket: men 
naar hun ffulde rcekke efter noget, ffeete det bestandig i nogen Distance fra Hinene.

Farvernes Forffiel saae hun iscrr med megen Fornoielse og Forundring, 
og syntes at have havt langt andre Forestillinger derom, forend hun kunde see 
dem. Man gav sig engang megen Umage at give en Blindfodt en Idee om 
Farverne; han begreb med hans Forstand den hele Lcrre om Lyset og Farverne;
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menda man efter al anvendt Flid spurgte ham, hvormed han vel vilde ligne 
en hoirod Farve, troede han at kunde ligne den best med Lyden af en Trompete. 
Saa vist er det, at Synet bestaaer i en Samling af Erfaringer, som vedAietS 
Vcerkroier bliver Sielen communicerede, og at vi maae lcrre at see, ligesom vi 
lcere at tale.

Min Patient vidste, fsrend hnn fik Synet, hvilket der var overst og 
nederst, at det forste vendte til hendes Hoved, og det sidste til Fodderne, men 
jeg kunde ikke mcerke, ar hun faae Objecterne omvendt; naar jeg gav hende en 
liden Stok med en Guldknap, og bad hende at rcekke efter det klare Sted, rak
kede hun op eller ned ad, ligesom den var vendt til, og ligesaa forholdt det sig 
ved andre stige Forsog, saa at det ikke synes efter disse Experimenter, at de ud
vortes Legemers Figur bliver i en omvendt Stilling igiennem Hiers Varkroier 
Sielen communicerede.

Alle Erfaringer om blindfsdte Folk, fom er kommet til deres Snn, kom
mer overeens deri, at Lyset, klare, glimrende, glatte, regulaire Legemer og 
de lyse Farver, har kommet dem mere behagelig og smukke for, som de imod- 
satte, og det samme observerede jeg ogsaa ved denne Pige.

Saa fremmed Verden var for hende forend hun fik Synet, saa hastig 
syntes hun at blive bekiendt med den, i at bedsmme Distancerne, Farverne og 
Figuren af Legemerne: i de faae Dage hun opholdte sig her efterår Hinene var 
aabnede paa hende, kunde jeg daglig tiende Sporerne paa foroget Kundskab. 
En altfor stark Brug af hendes nye Sands, som jeg ved de alvorligste Fore
stillinger ikke kunde asvcerge, tildrog hende en let Hiebetcrndelse, som dog ikke 
kunde fraholde hende at efterkomme den Lcengsel hun havde at komme hiem. Hun 
reiste 3 Uger efter Operationen lykkelig og fornoier med Skibslejlighed til sin Fs- 
debye. Og adssillige mundtlige Efterretninger og tilsendte Landets Producter 
har givet mig den angenemme Forsikring om hendes vedvarende Syn, og hen
des Erkiendrlighed.

Den nu vcerende Regimentö-Feldskicerkiceardi, og adskillige andre af 
mine Elever var tilstcrde ved Operationen, og mine Colleger de Herrer Professo
res Saxtorph og Tode har feet hendes Tilstand forend hun forlod Byen.
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