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Om Regning på Lykkespil

vil have samme chance for at få 3 eller 7 skilling i et retmæssigt spil, som 
det senere vil blive vist.

Proposition I 
Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget 
værd som   a + b ____ 2  .

For ikke alene at bevise, men først udlede denne regel, så sættes x til det, 
som min chance er værd.2 Så skal jeg, når jeg har x, igen kunne opnå den 
samme chance i et retmæssigt spil. Lad dette være spillet, at jeg med x 
spiller mod en anden spiller, der ligeledes indsætter x, og at det er aftalt, 
at den som vinder, skal give a til den, som taber.3 Dette spil er retmæssigt, 
og det er klart, at jeg i det har samme chance for at få a, nemlig hvis jeg 
taber spillet, eller 2x − a, hvis jeg vinder det, idet jeg så modtager 2x, som 
er indsat, og deraf skal give den anden a. Hvis nu 2x − a var lige så meget 
som b, så ville jeg have samme chance for a og b. Jeg sætter da 2x − a = 
b og finder x =   a + b

 
____ 2   som værdien af min chance.4

 Beviset herfor er let: Hvis jeg har   a + b
 

____ 2  , så kan jeg vove dem mod en 
anden, der ligeledes skal indsætte    a + b

 
____ 2   og betinge, at den som vinder spil-

let, skal give den anden a. Jeg vil derved få samme chance for at få a, 
nemlig hvis jeg taber, eller b hvis jeg vinder, thi i sidste tilfælde modtager 
jeg de a + b, der er indsat, og giver ham a deraf.
 I tal: Hvis jeg har samme chance for at få 3 eller 7, så er min chance 
ifølge denne proposition 5 værd; og det er sikkert, at hvis jeg har 5, kan 
jeg igen opnå den samme chance. Thi hvis jeg spiller med det samme mod 
en anden, der sætter 5 imod, med betingelsen, at den som vinder skal give 
den anden 3, så er det retmæssigt spil; og det er klart, at jeg har samme 
chance for at få 3, nemlig hvis jeg taber, eller 7 hvis jeg vinder, idet jeg 
så modtager 10, hvoraf jeg giver ham 3.

2 Her anvendte Huygens den analytiske metode.
3 Her er underforstået, at de to spillere har samme chance for at vinde. 
4 Huygens selv brugte ikke symbolet = for lighedstegn, men ligesom Descartes  

tegnet ∝.
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Proposition II
Hvis jeg har samme chance for a, b eller c, er det for mig lige så meget 
værd, som hvis jeg havde   a + b + c _______ 3  .

For igen at udlede dette, så sættes som før x til værdien af min chance. 
Så skal jeg, hvis jeg har x, igen kunne opnå den samme chance i et ret-
mæssigt spil. Lad dette være spillet, at jeg spiller mod to andre; hver af 
os tre indsætter x, og med den ene aftaler jeg betingelsen, at såfremt han 
vinder spillet, giver han mig b og jeg ham b, såfremt jeg vinder det. Med 
den anden aftaler jeg betingelsen, at han som vinder af spillet skal give 
mig c eller jeg ham c, hvis jeg vinder det. Det er klart, at dette spil er 
retmæssigt; og jeg vil derved få samme chance for at få b, nemlig hvis 
den første vinder, eller c hvis den anden vinder, eller 3x − b − c hvis jeg 
vinder spillet, thi så modtager jeg de 3x, som er indsat, giver deraf b til 
den ene og c til den anden. Hvis nu 3x − b − c var lig med a, så ville jeg 
have samme chance for a, b eller c. Jeg sætter da 3x − b − c = a og så 
fremkommer   a + b + c _______ 3   som værdien af min chance.
 På lignende vis findes, at hvis jeg har samme chance for a, b, c eller 
d, er det lige så meget værd for mig som   a + b + c + d __________ 4  , og så videre.

Proposition III
Hvis antallet af chancer, jeg har for a, er p, og antallet af chancer, jeg har 
for b, er q, så er dette   pa + qb

 ______ p + q   værd for mig, idet jeg hele tiden antager, at 
hver chance kan indtræffe lige let.

For at udlede denne regel, så sættes x igen til det, som min chance er 
værd. Så skal jeg, når jeg har x, igen kunne opnå den samme situation 
som før i et retmæssigt spil. Lad mig hertil tage så mange spillere, at de 
sammen med mig udgør antallet p + q; hver indsætter x, så der kommer 
til at indestå px + qx, og hver spiller har samme chance for at vinde. Med 
hver især af så mange af disse spillere, som antallet q er, aftaler jeg desuden 
betingelsen, at hvis han vinder spillet, skal han give mig b, og jeg skal 
til gengæld give ham det samme, hvis jeg vinder det. Jeg aftaler videre 
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med hver især af de resterende p − 1 spillere den betingelse, at han, hvis 
han vinder spillet, giver mig a, og jeg ligeså ham a, hvis jeg skulle vinde.
 Det er klart, at dette spil med disse betingelser er retmæssigt, idet 
ingen herved er gjort uret. Det er ligeledes klart, at jeg nu har q chan-
cer for b, p − 1 chancer for a, og 1 chance, nemlig hvis jeg vinder, for 
px + qx − bq − ap + a, thi så modtager jeg de px + qx, som er indsat, 
hvoraf jeg skal give hver af q spillere b og hver af p − 1 spillere a, hvilket 
tilsammen udgør qb + pa − a. Hvis nu px + qx − bq − ap + a var lig med 
a, så ville jeg have p chancer for a (idet jeg allerede havde p − 1 chancer 
derfor) og q chancer for b, og ville altså igen være nået til min forrige 
chance. Så sætter jeg da px + qx − bq − ap + a = a, hvorved 

 x =   
pa + qb

 ______ p + q  

fremkommer som det, min chance var værd, som beskrevet i begyn-
del sen.
 I tal: Hvis jeg har 3 chancer for 13 og 2 chancer for 8, så har jeg ifølge 
denne regel så meget som 11. Det er let at vise, at når jeg har 11, kan jeg 
igen opnå den samme chance. Thi hvis jeg spiller mod 4 andre og hver af 
os fem indsætter 11, så vil jeg med hver især af 2 af disse aftale, at hvis 
han vinder spillet, giver han mig 8, eller jeg ham 8, hvis jeg vinder det; 
med de to andre ligeså, at den af dem, der måtte vinde spillet giver mig 
13, eller jeg ham 13, såfremt jeg skulle vinde. Dette spil er retmæssigt; 
og det er klart at jeg derved har 2 chancer for 8, nemlig hvis en af de to, 
der har lovet mig 8, vinder, og tre chancer for 13, nemlig hvis en af de to 
andre, der skal give mig 13, vinder, eller hvis jeg selv vinder spillet. Thi 
når jeg vinder, modtager jeg det, som er indsat, hvilket er 55; deraf skal 
jeg give 2 hver især 13, og 8 til hver af de 2 andre, så der også bliver 13 
tilbage til mig.

Proposition IV 
Antag at jeg spiller ud mod en anden spiller i tre spil, og jeg allerede har 
vundet 2 og han kun ét. I tilfælde af at vi ikke ønsker at spille videre men 
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at dele det, som er indsat, retfærdigt, vil jeg vide hvor meget deraf, der 
tilkommer mig.5

For nu at komme til de tidligere stillede spørgsmål om at foretage en forde-
ling mellem flere spillere, når deres chancer er ulige, så er det nødvendigt 
at begynde med det letteste.6

 For det første skal der kun tages vare på de spil, som begge parter 
mangler. Thi det er sikkert, at hvis vi spillede ud til det tyvende, og jeg 
havde 19, og den der spiller mod mig 18, så ville jeg have helt den samme 
fordel som nu, hvor jeg ud af 3 spil har vundet 2 og han et, for i begge 
tilfælde mangler jeg kun ét spil og han to.
 For at finde hvilken del der tilkommer hver af os, så skal det desuden 
bemærkes, hvad der ville ske, hvis vi spillede videre. Det er sikkert, at 
hvis jeg vandt det første spil, så ville jeg være ude og få alt, hvad der er 
indsat – hvilket kaldes a. Men hvis den anden vandt det første spil, ville 
vi have samme chance, idet hver af os ville mangle nok et spil og derfor 
hver være berettiget til ½ a.7 Det er nu sikkert, at jeg har samme chance 
for at vinde eller tabe det første spil. Jeg har altså samme chancer for at få 
a eller ½ a, hvilket ifølge den første proposition er lige så meget8,som hvis 
jeg havde halvdelen af begge, det er ¾ a. Der bliver så til den, der spiller 
mod mig, ¼ a. Udregningen for ham kunne også have været foretaget på 
samme måde fra begyndelsen.

5 Huygens tager nu fat på den version af delingsproblemet, der er nævnt i indled-
ningen og i note 2.

6 I begyndelsen af Om Regning på Lykkespil nævnte Huygens en mere generel 
form af delingsproblemet. Hans metode er at løse det rekursivt, så han må – som 
han siger– starte med det letteste tilfælde. Huygens antydede, at han vil behandle 
delingsproblemet, når der er flere spillere, og når disse ikke har samme chance for 
at vinde en omgang. Det sidste gjorde han ikke i Om Regning på Lykkespil, men 
i sætning 8 tog han fat på det tilfælde, hvor der er tre spillere med samme chance 
for at vinde. 

7 Huygens brugte rigtige brøker, det vil sige skrev   1 __ 2  , af typografiske grunde er der 
her og andre steder valgt ‘skrå brøkstreg’.

8 Her og de senere steder skrev Huygens “lige så meget som” i stedet for som tid-
ligere “lige så meget værd som”.
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Heraf er det klart, at den som ville ønske at overtage mit spil, må give 
mig ¾ a for det, og at man følgelig altid kan sætte 3 mod l, når man går 
ind på at vinde 1 spil, førend en anden vinder 2 spil.

Proposition V
Antag, at jeg mangler 1 spil, og den jeg spiller imod 3 spil; nu skal man 
foretage fordelingen.

Lad os igen iagttage, hvilken situation vi ville være i, hvis jeg eller han 
vandt det første spil. Hvis jeg vandt det, så ville jeg få det, som er indsat, 
det er a; men hvis han vandt det første spil, så ville han mangle endnu to 
spil mod mit ene. Vi ville derfor være i en situation ligesom den, der blev 
betragtet i den foregående proposition, og der ville tilkomme mig ¾ a, 
som det blev vist dér. Så har jeg da en chance mod en for at få a eller 
¾ a, hvilket ifølge den første proposition er lige så meget som ⅞ a; og 
der bliver ⅛ a til den anden. Således er min chance mod hans som 7 til l.
 Ligesom der til denne regning var krævet den foregående, så er denne 
nødvendig til den næste, nemlig hvis man antager, at jeg mangler 1 spil 
og min modstander mangler 4 spil. Det findes på lignende vis, at der til-
kommer mig 15/16 af det, der er indsat, og ham 1/16.

Proposition VI 
Antag, at jeg mangler to spil og han, der spiller mod mig, tre spil.

Nu vil der ved det første spil ske, at enten mangler jeg 1 spil og han 3 
(derfor tilkommer der mig ifølge det foregående ⅞ a), eller at hver af os 
mangler endnu 2 spil, for hvilket der tilkommer mig ½ a, fordi hver så 
har en lige god chance. Men jeg har én chance mod én for at vinde eller 
tabe det første spil, så jeg har da samme chance for ⅞ a eller ½ a, hvilket 
ifølge den første proposition er 11/16 a værd for mig. Således tilkommer der 
mig elleve dele af det, som er indsat, og ham jeg spiller imod, fem dele. 




