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❙ ❙ I Skåne bar bildat folk glasögon för
över 500 år sedan! Det framgår av valv-
målningarna i den lilla 1100-talskyrkan
i Everlöv mellan Lund och Ystad. En av
de avbildade figurerna, evangelisten
Matteus, sitter nämligen vid sin skriv-
pulpet och präntar med ett par brillor på
näsan. Målningen är därmed en av de
äldsta kända svenska avbildningarna av
glasögon.

Man tror att de första glasögonen kon-
struerades i Venedig eller Florens
omkring 1280 och att munkar i skånska
kloster började använda uppfinningen
ett par hundra år senare.

Det var alltså en sensationell innova-
tion som den anonyme målaren av de
sengotiska valvmålningarna i Everlöv
avbildade i slutet av 1400-talet. Denna
konstnär, känd som Everlövsmästaren,
fyllde den romanska kyrkans valv med
drastiskt dekorativa bilder, som ännu ef-
ter ett halvt årtusende bevarar sin ur-
sprungliga kolorit och fräschör.

Den tidigaste kända avbildningen av
glasögon i Europa finns på en fresk i
klostret San Niccolò i den italienska sta-

den Treviso. Fresken målades av Tom-
maso da Modena år 1352 och föreställer
kardinal Hugo av Provence bärande
glasögon.

Idag är glasögon ett självklart hjälpmedel,
men den kulturella och vetenskapliga
betydelse som uppfinningen av glas-
ögon innebar kan knappast överskattas.
Innan glasögon fanns tvingades de fles-
ta skriftlärda, vetenskapsmän och konst-
närer att dra sig tillbaka i förtid när synen
började svikta.

Frågan om vem som egentligen upp-
fann glasögonen har varit en av veten-
skapshistoriens mest omdebatterade.
Redan tidigt försökte människan på en
mängd olika sätt råda bot på synbesvär.
På 1260-talet började man använda för-
storingsglas. Uppfinningen av egentliga
glasögon kan inte tillskrivas en enda per-
son. Fysikern Salvino degli Armati från
Florens och dominikanmunken Alles-
sandro della Spina från Pisa brukar räk-
nas till pionjärerna.

Det finns skriftligt belagt att Salvino
degli Armati år 1280 lät slipa två kon-
vexa glas, som förbättrade hans synför-

måga. Många anser att man kan ge ho-
nom äran av att ha uppfunnit glasögo-
nen. Det gällde konvexa glas – plusglas
– för översynta. Glasögon för närsynta
med konkava glas kom i slutet av 1400-
talet.

Det var emellertid i Venedig som
glasögontillverkning i större skala star-
tade. Under 1300-talets första år vittnar
flera bevarade beslut från Venedigs
rådsförsamling om att glasögontillverk-
ning förekom i relativt stor skala.

De allra första glasögonen var av beryll,
ett slags ädelsten. Stenen inneslöts i en
rund ram av trä eller horn. Man kom se-
dan på tanken att hålla ihop dem med en
stav.

I Sverige fanns glasögon på 1400-ta-
let. Den äldsta typen kallades nitglas-
ögon. De bestod av två i skaften ihopni-
tade läsglas, som man klämde fast över
näsan. De såldes av kringvandrande tys-
ka glasögonkrämare, som även införde
den tyska beteckningen »brillor«.

Ulf Nihlén

frilansskribent, Lund
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Medicinhistorisk paus

Evangelisten Matteus med brillor 
på näsan, målad av en anonym 
mästare för över 500 år sedan 
i den lilla 1100-talskyrkan i Everlöv 
mellan Lund och Ystad.
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Tidernas uppfinning – för syns skull

Brillor på skåning 
för över 500 år sedan


