
• - et matematisk symbol

Der kan være uendeligt lang tid til en
fødselsdag eller til juleaften. Man kan
også synes, at Brian eller Conny er
uendeligt dum, eller man kan snakke
om, at verdensrummet er uendeligt
stort. Uendeligt kan altså betyde
omfattende eller langvarigt.

I matematikken bruger man også
begrebet uendelig. På de næste sider

kan du lære den matematiske betyd-
ning af det symbol, som betyder uen-
delig. Det skrives sådan: ∞

Uendelighed er noget, som nogle har
tænkt sig frem til, men som ikke fin-
des i virkeligheden. Man kan ikke
skrive et uendeligt stort tal. Man kan
sagtens skrive meget store tal, men
uanset hvor store de er, kan man altid
lave et, der er endnu større. Og så har
man jo ikke nået uendeligheden.

2 Uendelighed

Måske husker du
historierne om Aladdin og Ali Baba og de 40 røvere? De stammer alle 
fra ”1001 Nats Eventyr”, der er blevet fortalt i beduintelte, kaffehuse og
basarer i Arabien i mange hundrede år. I det gamle Arabien var 1.000
det højeste tal, man havde. Derfor var én mere end 1.000 det samme
som uendeligt mange. 





sidste værelse, når der er uendeligt
mange værelser. Han finder på noget
andet. Over højtaleren beder han alle
gæster flytte til det værelse, der har et
nummer højere end det, man bor i.
For eksempel skal den, der bor i
værelse nr. 1, flytte til nr. 2, nr. 36 flyt-
ter til nr. 37, og nr. 12.345 flytter til
nr. 12.346. Værelse nr. 1 bliver der-
med ledigt, og kvinden kan flytte ind.

Vi har altså et uendeligt stort hotel,
som er fyldt op, idet der er uendeligt
mange gæster, som bor der. Og allige-
vel er der plads til en ekstra gæst,
hvorefter hotellet stadig er fyldt.

Med andre ord kan man sige at 

∞ + 1 = ∞

Receptionisten kunne have fundet
plads til flere gæster. Hvis han skulle
have plads til 10 gæster mere, skulle
alle gæster blot flytte til 10 værelses-
numre fremad.

4 Uendelighed

Hilberts Hotel

Når man skal lære noget om matema-
tisk uendelighed, kan det være en god
idé at se på Hilberts Hotel. Hilberts
Hotel er et meget stort hotel, det rum-
mer uendeligt mange værelser. Der
arbejder en ung receptionist på hotel-
let, og han regner med en rolig aften på
arbejde, da alle værelser er optaget.
Han sætter sig til rette med en god bog
og forventer fred og ro natten igennem.

Men allerede fem minutter efter dukker
der en ældre, forvirret og træt kvinde
op ved skranken. Hun spørger, om der
er et ledigt værelse. ”Desværre er alt

optaget”, svarer den unge mand.
Han får dog så ondt af kvin-
den, at han siger: ”Lad mig se,
hvad jeg kan gøre”. 

Receptionisten kan ikke sende
kvinden hen til det sidste
værelse – for der er jo ikke et







Uendeligt mange 
flere gæster

Senere kommer der flere gæster til
hotellet. Der kommer en bus fuld af
gæster. Og det er en ganske særlig bus.
Den har nemlig uendeligt mange pas-
sagerer med, og de vil alle have et
værelse.

Receptionisten kan ikke bruge samme
trick som før og bede alle gæster om
et flytte til et værelsesnummer uende-
ligt meget større end deres nuværende.
Det nummer findes jo ikke. Han beder

derfor alle gæster om at flytte til det
værelse, som har et nummer, der er
det dobbelte af det værelsesnummer,
gæsten kom fra. Så gæsten på værelse
nr. 1 flytter til nr. 2, fra nr. 33 flyttes til
nr. 66 osv. Nu bliver de uendeligt
mange ulige numre ledige, og derind
kan de uendeligt mange nye gæster
flytte ind. Hotellet er igen fyldt.
Med andre ord kan man sige at 

∞ + ∞ = ∞

Uanset om man fordobler eller halve-
rer uendelig, har man stadig uendelig
(se også side 12).

Uendelighed 7

Hvem er stærkest?
To drenge skændes i skolegården. Brian siger: ”Jeg er 10 gange så stærk
som dig”. Jesper svarer: ”Ja, men jeg er 100 gange så stærk som dig”,
hvortil Brian siger: ”Jeg er altid 1 gang stærkere end dig”. Jesper tænker
sig om og siger: ”Jeg er uendeligt meget stærkere end dig”, men Brian
svarer bare: ”Det er ligegyldigt, for jeg er altid 1 gang stærkere end dig”.  
Men det passer ikke. Der findes nemlig ikke noget, som er større end
uendelig.




