
Essay: En lille historie fra det virkelige liv - eller "Linsen, der sprang fra" 
 
Nu skal I bare høre:  
I sommers bestilte jeg et sæt nye kontaktlinser, jeg syntes de gamle var ved at være noget slidte. 
De nye kom engang i juli, tror jeg det var. Jeg betalte dem ikke ved modtagelsen, fordi ejeren af 
forretningen ikke var der, det er normalt ham, jeg snakker priser med. Jeg plejer at få ca. 10 % i 
forhold til listeprisen. 
 
Nå, men jeg tog ikke linserne i brug med det samme, for der er en del arbejde med at skifte de tre-
fire linsesæt jeg har i linsebeholderne. Til at opbevare linserne om natten bruger jeg en linseopbe-
varingsbeholder, jeg har fået for mange år siden og som jeg synes fungerer meget godt. Da man 
får de nye linser i nogle små forsendelsesbeholdere, bruger jeg ovennævnte linseopbevaringsbe-
holder i det daglige. Dvs. at alle de tidligere linser, der fungerer som reservesæt, skal flyttes en 
omgang tilbage i systemet, der opererer med 1. reservesæt, 2. reservesæt, 3. reservesæt. 
 
Jeg tog de nye linser med på ferien på Samsø, idet jeg tænkte, at jeg nok fik tid til at flytte rundt på 
linsesættene derovre. Det gjorde jeg dog ikke, men tog dem i brug i midten af august måned.  
I øvrigt var linserne farvet svagt blå. De kunne tydeligt ses nede i opbevaringsbeholderen, men 
farven kunne ikke ses på øjet, ligesom det ikke påvirkede udsynet. 
 
Jeg var nede ved optikeren for at spørge om, hvorfor de var blålige, det var ikke noget vi havde 
snakket om ved bestillingen, og jeg havde ikke bestilt dem med farve på. Jeg fik egentlig ikke rigtig 
en forklaring - det nærmeste var noget i retning af, at det gjorde man vistnok for at folk lettere kun-
ne finde dem! Det var i øvrigt forskellige personer, der betjente mig, hver gang jeg var hos optike-
ren. 
Jeg fik for resten betalt for dem på et eller andet tidspunkt. 
 
En eller højst to uger efter jeg havde taget linserne i brug, stod jeg ved håndvasken og var ved at 
tage dem af eller sætte dem i - jeg kan ikke huske hvilke af delene det var. Jeg havde den ene 
linse stående på højkant mellem højre hånds tommel og pegefinger. Det har jeg jo gjort så mange 
gange før. MEN, pludselig sprang linsen ud af mine fingre. 
Jeg skal lige sige, at disse linser er såkaldt hårde linser, dvs. de kan sagtens bøjes, men de er ret 
stive i det. 
 
Og de nye linser virkede faktisk en smule mere stive end de gamle, så jeg er selvfølgelig kommet 
til at trykke en anelse hårdere på dem end de kunne klare, og derfor sprang de ud af fingrene på 
mig. 
Sådan en linse kan springe ret langt og i uforudsigelige retninger, så jeg ledte overalt i badeværel-
set efter den. Konklusionen var, at den måtte være sprunget direkte ned i håndvaskens afløb. 
 
Jeg gik ind i brilleforretningen for at bestille en ny, samtidig med at jeg fortalte min rørende historie 
for at få dem til at give mig en ny linse til en lav pris. To linser koster jo i omegnen af 2.000 kr., men 
jeg har sommetider fået en linse til en noget lavere pris end det halve. 
I øvrigt undrede det hende, jeg snakkede med, hvordan en erfaren linsebruger som jeg kunne mi-
ste en linse på den måde. 
 
I mellemtiden brugte jeg en af linserne fra reservesæt 1. Efter ret lang tids forløb kom den nye lin-
se, og den var ikke farvet blå! 
Så stod jeg der med en blå og en gennemsigtig linse, og selv om det ikke har nogen praktisk be-
tydning, da begge mine linser er af samme styrke, så føltes det alligevel en smule mærkeligt, 
nærmest ligesom at opdage, at man er kommet hjemmefra i to forskelligt farvede sokker. 
 



Jeg gik til brilleforretningen, den ligger heldigvis ikke ret langt væk, og brokkede mig. Og det kunne 
de da godt forstå, så en ny gennemsigtig linse blev bestilt. 
 
Efter et stykke tids forløb var der en telefonbesked om, at et helt nyt linsesæt var kommet, og de 
bad mig om at tage den blå linse med og aflevere den. 
 
Jeg fik det nye sæt linser, og de nøjedes med at blokke mig for 350 kr., så det syntes jeg egentlig 
var billigt sluppet, for at have skudt en linse ned i håndsvaskafløbet – måske! 
 
MEN, her slutter historien alligevel ikke. 
 
For et par dage siden var jeg på arbejde, og jeg har normalt min rygsæk liggende på gulvet ved 
siden af det skrivebord, jeg arbejder ved. Så lægger jeg løbende de ting, jeg er færdig med, ned i 
rygsækken. 
Da jeg bøjede mig over rygsækken, jeg skal lige indskyde, at jeg havde en hvid skjorte med bryst-
lomme på, så faldt der en kontaktlinse ned på rygsækken. Jeg samlede linsen op idet jeg tænkte, 
det var da mærkeligt, der var ikke nogen forudgående grund til, at der skulle falde en linse ud af et 
af øjnene.  
Jeg rettede mig op, blinkede først med det venstre øje, så med det højre, næ, jeg så stadig rimelig 
tydeligt med begge øjne. 
Efter at have gentaget testen gik det op for mig, at det måtte være linsen, der var smuttet fra mig, 
altså op i brystlommen og ikke i håndvasken. 
Skjorten havde været gennem en vask og tørring, vistnok omvendt på snor, på bøjle og igen i brug. 
Efter at have sundet mig lidt lagde jeg linsen ned i brystlommen igen, der kunne den vist godt ligge 
til jeg kom hjem. Jeg syntes ikke rigtigt, jeg havde et bedre steder at ligge den. Jeg kunne jo ikke 
tage den i munden som jeg ellers gør, hvis jeg taber en linse på gulvet. 
 
Da jeg kom hjem og ville tage den frem og fortælle min kone hele den mærkelige historie, var den 
væk. 
 
Nu er der bare et par ting jeg spekulerer på.  
Jeg fik jo ikke prøvet den genfundne linse. Linsen der sprang, var da blå?, men den jeg fandt var 
vistnok hvid. Var det den, der sprang, eller var det en anden linse, der gennem længere tid havde 
puttet sig i bunden af brystlommen? Havde jeg den hvide skjorte på, da linsen smuttede? Var den 
blå linse blevet vasket hvid? 
 
Jeg skal lige nævne, at det tidligere er lykkedes at skifte kontaktlinser med knap så mange kompli-
kationer. 
 
Ja, det var en lille historie fra det virkelige liv. Der er ikke andet at gøre end at grine og så glæde 
sig over at det kun kostede 350 kr. for det grin.  
 
 


