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Det var en afton i början av juni. På Fåfängans 
uteservering hade vi Vasadjupet under oss och 
Gamla stan, Skeppsholmen och Djurgården 

i fonden. Kvällssolen lekte i fönstren på prins Eugens 
Valdemarsudde. Vid bordet intill oss satt ett ungt par 
med en Coca-Cola och två sugrör. De såg mycket föräls-
kade ut och liknade mest Disneys Lady och Lufsen. Ute 
vid Blockhusudden kom en vit skärgårdsbåt stävande in 
emot staden.

– Kan du se vad den heter, säger jag
– Nej, den är för långt bort, säger min vän.
Då ber fl ickan vid bordet intill att få låna sin pojkväns 

glasögon och tar fram sina egna ur ett fodral som ligger 
på bordet. Hon håller sina glasögon på armlängds 
avstånd och pojkens ena glasögonlins intill ögat 
och tittar genom de båda glasen bort mot båten.

– Det är Storskär, säger hon, vänd mot oss. 
Vill ni se själva?

Efter ett visst fumlande med glasögonen ser 
också vi att det står STORSKÄR under kom-
mandobryggan.

– Det fungerar som en teaterkikare, säger 
hon när hon ser våra förvånade miner. Jag är 
litet översynt och har positiva linser på 1,25 
dioptrier. Jakob här 
är ganska närsynt och 
har negativa linser om 
3,75 dioptrier. Utan 
glasögon ser han bara 
skarpt på nära håll. 
Då skulle han bara ha 
ögon för mig.

– Det skulle jag ha 
ändå, säger han som 
kallas Jakob och fnis-
sar.

– När jag använder min positiva lins som objektiv, 
fortsätter fl ickan, och har Jakobs negativa som okular, 
får jag en teaterkikare som är ungefär en halv meter lång 
och förstorar tre gånger. Det är därför Jakob och jag 
passar så bra ihop. Tillsammans ser vi skarpt.

– Det fi nns andra skäl också, infl ikar Jakob.
– I slutet av 1500-talet hade man lärt sig att göra 

ganska bra glasögonlinser, för både närsynta och 

översynta. De fanns att köpa i glasögonbutiker nere i 
Europa. De första teleskopen konstruerades just genom 
att kombinera två sådana linser. Det skedde i Holland. 
Galilei hörde talas om uppfi nningen och lärde sig snabbt 
att slipa linser med bättre styrka. Redan 1610 hade han 
gjort ett teleskop som förstorade uppemot 30 gånger.

– Då kunde han, lägger Jakob till, se att det fanns berg 
och kratrar på månen, att Venus genomgick faser precis 
som månen och att fyra månar snurrade runt Jupiter.

– Ganska snart övergick man till att kombinera två 
positiva linser. Om Jakob hade haft positiva linser om 

3,75 dioptrier i stället för de 
negativa hade vi också 

kunnat få tre gångers 
förstoring. Men då 

hade vi fått en 
kikare med över 
en meters längd.

– Då måste 
man ha långa 
armar, säger 
Jakob.
– Ja, därför var 

det kanske svårare att 
komma på den varian-

ten. Men det är lättare att 
göra kikare med stort synfält 

och bra förstoring på det sättet. 
Men bilden blir upp- och nervänd. Men 

det gör ju inte så mycket när man tittar på 
stjärnor och planeter. 

– Var har ni lärt er allt det här, frågar jag, 
inte så litet imponerad.

– I skolan.
– Lär man sig verkligen något i skolan 

nuförtiden?
– Ja, i vår skola i varje fall. Både Jakobs farfar och 

pappa gick i samma skola som vi. De säger dessutom att 
det verkar som om vi lär oss mer nu än vad de gjorde på 
sin tid.

– Det är inte utan att jag förstår dem. Får vi förresten 
bjuda på en tårtbit och en kopp kaffe som tack för lek-
tionen?

– Tack, gärna!                      ♦

Glasögon för varandra
En osannolik försommarkväll i Stockholm med ett besök på en 
uteservering utvecklar sig till en lektion i optik med astronomiska 
konsekvenser. Nils Mejer nedtecknade denna historia.
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