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Forord

Baggrunden for tilblivelsen af denne bog er to serier af forelæsninger, som jeg
arrangerede på Folkeuniversitetet i 2010 og 2011. De omhandlede forskellige
matematiske emner og tiltrak mange deltagere. Aarhus Universitetsforlag vurde-
rede, at der kunne være et behov for en bog om matematik, som sigter mod at
præsentere faget for en bredere kreds af læsere på en måde, der ikke forudsætter
en stor baggrundsviden. Med henblik på at skabe en sådan bog kontaktede jeg
en række kolleger og bad dem om hver at bidrage med et kapitel. Resultatet
foreligger her.

Matematik er et af de store skolefag. Alle har derfor mødt faget i større el-
ler mindre grad. Den matematik, man møder i skolesystemet, er præget af stor
autoritet. Om en matematisk sætning er rigtig eller forkert er ikke til forhand-
ling. Valget af matematiske emner i skolen er stærkt præget af matematikkens
anvendelsesområder. Det er en kendsgerning, at matematik har meget brede an-
vendelsesområder. Det gælder ikke kun i alle de naturvidenskabelige fag. Det
gælder også i samfundsvidenskabelige fag og alle andre fag, hvor man ønsker at
kunne lave kvantitative forudsigelser, og nye anvendelser kommer hele tiden til.
Anvendelserne er dog ikke et fokuspunkt for denne bog. Vi ønsker at præsentere
nogle andre sider af matematikken end dem, man møder i skolen. Vi vil også gerne
pille lidt ved matematikkens autoritet. Anvendelserne er vigtige for andre fag
og for samfundet, men det er ikke på grund af anvendelserne, at matematikerne
bruger en stor del af deres liv på at beskæftige sig med matematik. Det gør de,
fordi matematik er spændende og udfordrende. Når man har løst et problem,
kan det give åndeligt løft. Ligesom bjergbestigere klatrer til tops, fordi bjergtin-
derne er der, kaster matematikerne sig over de uløste problemer, fordi de udgør
uimodståelige udfordringer. Det håber jeg, at vi kan synliggøre for læserne.

Matematiske begreber og problemer har deres udspring i den omgivende vir-
kelighed og problemer fra andre videnskaber. Under arbejdet med løsningen af
problemerne bliver man ledt til at indføre nye begreber, som kan være med til at
afklare begrebstillingerne. Ofte består den matematiske behandling i at uddrage
noget essentielt fra en problemstilling og se bort fra andre ting, som skygger for
forståelsen. Lad mig give et simpelt eksempel. Kunstneren Jørn Rønnau kontakte-
de mig i år 2000. Han ville realisere en ide i forbindelse med beplantning af en ny
skov ved True vest for Aarhus. Der skulle plantes stedsegrønne træer langs nogle
linjer, således at træerne om vinteren – set fra luften – ville fremstå som et system
af hjerter, der var indeholdt i hinanden. Han havde lavet en skitse til, hvordan
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Figur 1: Vinterens Hjerte.

det skulle gøres, men rådførte sig med mig om den mere præcise udformning.
Resultatet fremgår af Figur 1.

Kunstneren ser på billedet hjerterne inden i hinanden. Dem ser en matematiker
naturligvis også. Som matematiker er man opmærksom på noget mere. I dette
tilfælde er det iøjnefaldende, at der er en spejlingssymmetri om en lodret akse
gennem centrum. Billedet kan nu ses som to glatte kurver, der fremkommer af
hinanden ved spejling om symmetriaksen. Når man nøjes med at betragte én af
kurverne, kan man let genkende den som en spiral, med den egenskab, at den
ved skalering i et passende forhold går over i sig selv. Det fører til, at kurven kan
beskrives som en logaritmisk spiral, der er sammenpresset med en faktor i en
retning på 45 grader i forhold til symmetriaksen. Denne sammenpresningsfaktor
og skaleringsfaktoren for den logaritmiske spiral kan benyttes til at beskrive
hjertelinjerne. Jeg lavede et program, der viste tegningen med forskellige værdier
af de to parametre. Med det kunne Rønnau vælge de værdier, som han foretrak.
Se nærmere om projektet på www.winterheart.dk eller besøg True skov.

Noget af det, der kan gøre matematik vanskeligt tilgængeligt, er abstraktion.
Med indførelsen af abstrakte begreber lægger man afstand til de konkrete an-
vendelser. I stedet for at beskæftige sig med de genstande, matematikken skal
anvendes på, betragter man i stedet deres indbyrdes relationer. Simple eksempler
på det finder vi i dagligsproget og folkeskolens undervisning. Ordene ‘mængde’ og
‘tal’ dækker ikke over noget konkret. En mængde kan være en mængde af menne-
sker, huse, biler eller alt muligt andet. Det, der matematisk set er interessant ved
mængder, er, hvad man kan gøre med dem såsom at danne foreningsmængde, fæl-
lesmængde, differensmængde mv., og hvilke lovmæssigheder der gælder. Hvis A,
B og C er mængder, gælder der f.eks. en distributiv lov (A∪B)∩C = (A∩C)∪(B∩C)
(her betyder ∪ foreningsmængde og ∩ fællesmængde). Den gælder, uanset om der
er tale om mængder af mennesker eller biler.

Størrelsen af en mængde kan man angive med et tal, der angiver, hvor mange
medlemmer mængden har. På tallene kan man udføre regneoperationer, man kan
lægge sammen og trække fra, gange og dividere og meget andet. Det er de samme
tal og de samme regneregler, man benytter, uanset hvilke mængder af objekter
de refererer til. Tallene og deres regneregler er altså løsrevet fra de konkrete
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anvendelser. Mængder og tal er vi så vant til at bruge, at vi ikke tænker over, at
der er tale om abstrakte begreber. Anderledes forholder det sig for mange af de
abstraktioner, man foretager i den videregående matematik. Det volder mange
studerende problemer. Det kræver megen tid og et stort arbejde at vænne sig til
de nye begreber. Men det har jo også kostet et stort arbejde i folkeskolen at lære at
blive fortrolig med tallene. På den anden side vil en matematiker komme til at
opfatte mange abstrakte begreber som noget helt konkret.

Matematikkens abstrakte natur har fået nogen til at undre sig over, at matema-
tikken har så store og mange anvendelser. Sagen er, at det netop er matematikkens
abstrakte natur, der gør den så brugbar. Begreberne er jo ikke tilfældige. De er
kommet til verden ved at uddrage noget essentielt fra vores omgivelser.

Et særligt kendetegn ved matematikken er formelsproget. Det kan virke
mystisk og utilgængeligt for den uindviede, men, når man har lært at beher-
ske det, er det en yderst effektiv og overskuelig måde at udtrykke matematiske
udsagn på. Uden formelsproget ville matematikken blive helt uoverskuelig. I hi-
storiske tekster fra før formelsprogets tid kan man finde svært forståelige udsagn,
der over adskillige linjer udtrykker noget, som med en formel kan udtrykkes klart
på en halv linje.

Et andet karakteristisk træk ved matematikken er brugen af beviser. Beviser
tjener til at kontrollere, at et udsagn eller en formel er korrekt. Det modsvarer
fysikernes brug af eksperimenter til at afprøve en teori. Undertiden giver man
adskillige beviser for den samme sætning. Ét bevis er nok til at sikre, at sætningen
er sand, men beviserne er også med til at give en bedre forståelse af sætningens
indhold. Når en ny sætning bliver bevist, sker det ofte med et både langt og
kompliceret bevis, som kun er forståeligt for en lille kreds af eksperter. I enkelte
tilfælde kan der være tale om beviser, der fylder flere hundrede eller tusinde sider.
Derfor forestår der et stort arbejde med at finde forenklinger til beviset, så det kan
blive tilgængeligt for flere og eventuelt kan indgå i undervisningen på et passende
niveau.

Bogens kapitler kan læses uafhængigt af hinanden. Man behøver derfor ikke læse
dem i den rækkefølge, som jeg har valgt. De er delvist ordnet kronologisk, selv
om det ikke helt giver mening. Hvert kapitel har en historie, der strækker sig over
et langt åremål. De to første kapitler er primært historiske. De øvrige kapitler
behandler problemstillinger og resultater fra forskellige dele af matematikken. To
af kapitlerne behandler endnu uløste problemer.

Vi har forsøgt at begrænse brugen af formler og begreber, så bogen kan være
tilgængelig for så mange som muligt. En del bliver der dog tilbage. Mange læsere
vil derfor nok støde på formler, som de ikke kan forstå. Det gør ikke så meget. Vi
har bestræbt os på i teksten også at forklare, hvad det er, formlen udtrykker. Bogen
er først og fremmest fortællende, men den indeholder også nogle beviser, hvor
det skønnes, at beviserne kan være med til at gøre fremstillingen klarere, eller
hvor beviserne i sig selv er interessante. Når man skal forstå et bevis, er det meget
almindeligt, at man er nødt til at læse det flere gange. Det er ikke læserens fejl.
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Sådan er matematik. Derfor kan bogen give underholdning i længere tid, end
sidetallet umiddelbart vil antyde.

Matematikkens roller i kunsten, arkitekturen og naturfilosofien i antikken og renæs-
sancen: Fakta og fiktion af Kirsti Andersen viser, hvordan pæne heltallige forhold
siden antikken har spillet en stor rolle i musik og arkitektur. Det gyldne snit er
et andet forhold, som også går tidsmæssigt tilbage til antikken. Det diskuteres i
kapitlet, hvordan forholdet er blevet benyttet bevidst eller ubevidst op gennem
historien. Man kan finde mange eksempler på, hvordan det gyldne snit kan be-
skrive naturfænomener, ligesom det også kan finde kunstnerisk udtryk. Men der
er også knyttet myter til det gyldne snit. Dem bliver der pillet alvorligt ved.

Gennem kaninhullet: Hvordan et menneskeskabt monster medvirkede til, at mate-
matikken blev moderne af Henrik Kragh Sørensen fokuserer på udviklingen af
funktionsbegrebet i 1800-tallet. Den forbedrede præcision af definitioner og be-
viser førte til overraskende eksempler på funktioner, der blev opfattet og omtalt
som monstre. (Denne type af funktioner har senere vist sig at være både interes-
sante og nyttige. Det er fraktaler, som kan give en god beskrivelse af en række
naturfænomener.) Der omtales i kapitlet konstruktionen af de reelle tal. Det er et
godt eksempel på noget, der ofte sker i matematikken. Man har en sætning, som i
henhold til almindelig sund fornuft bør gælde. Her drejer det sig om kontinuerte
funktioner. Intuitivt kan man tænke på en kontinuert funktion, som en funktion,
hvis graf kan tegnes uden at løfte pennen fra papiret. Sætningen siger da, at hvis
funktionen i to punkter antager henholdsvis en positiv og en negativ værdi, så
findes der et mellemliggende punkt, hvor funktionen antager værdien 0. Det kan
man ikke bevise uden helt præcise definitioner af kontinuitet og af de reelle tal.
Definitionen af de reelle tal er lavet netop sådan, at man kan bevise sætningen.
Det er et godt eksempel på, at matematik er konstrueret af mennesker. Der er
truffet et godt valg af definitioner, som fører til, at man kan bevise fornuftige
sætninger. Siden kan det så vise sig, at det også fører overraskelser med sig.

I Primtalsmysterier: Fra Euklid til NemID af Johan P. Hansen er temaet primtal.
Det er et emne, der går tilbage til antikken. Der vises sætninger om primtallene
i Euklids Elementer ca. 300 f.v.t. Primtallene er centrale for forståelsen af de
naturlige tal 1,2,3, . . . De har mest af alt været noget, matematikere har beskæftiget
sig med uden tanke for praktiske anvendelser. Det var situationen indtil 1970’erne.
Da opdagede man, at store primtal kan bruges til kryptografi. I dag benyttes
de dagligt i forbindelse med brugen af betalingskort og bankforretninger over
internettet. NemID til digital underskrift, der er standard ved kontakt til offentlige
institutioner, bygger på egenskaber ved primtal. Pludselig kan det vise sig, at en
matematisk disciplin får en samfundsmæssig nøglerolle.
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Sandsynlighedsregningens paradoksale natur: Forskellige fortolkninger af sandsynlig-
hed af Jørgen Hoffmann-Jørgensen omhandler sandsynlighed. Den menneskelige
intuition har det svært med sandsynlighedsbetragtninger og vurdering af risiko.
Der gives mange eksempler på, at udregnede sandsynligheder afviger stærkt
fra vore umiddelbare forventninger. Der gives også sandsynlighedsteoretiske
forklaringer på vendinger som at ‘sidde i held’ i spil. Det er ikke bare en tom
talemåde.

Uendelige tal: Mængdelæren og dens paradokser af Hans Anton Salomonsen handler
om uendelighedsbegrebet med fokus på uendelige mængder, og hvordan man kan
angive deres størrelse med kardinaltal. Med indførelsen af ordinaltallene gives der
også en forklaring på, hvordan man tæller uendelige mængder. Diskussionen fører
uundgåeligt til en behandling af nogle fundamentale spørgsmål i mængdelæren,
bl.a. hvordan man undgår en række paradokser, som dukker op, hvis ikke man er
meget omhyggelig.

Anden halvdel af Hilberts 16. problem: Et gammel uløst problem af Jacob Schach
Møller handler om Hilberts 16. problem. David Hilbert opstillede i år 1900 en
liste over de 23 matematiske problemer, som han anså for de vigtigste. Heraf har
de 20 fundet en afklaring, mens tre står uløste tilbage. Et af disse er nummer 16,
der handler om karakteren af løsningerne til en klasse af differentialligninger. Ud
over at forklare, hvad problemet er, er fokus på kvalitetskontrol i forbindelse med
publicering. Det sker med afsæt i en afhandling, der hævder at give en løsning på
problemet, men den viser sig ikke at være holdbar.

I Grafteori: En farverig rundtur af Jørgen Brandt præsenteres en række problemer
og resultater fra grafteorien med fokus på firefarveproblemet. Det er et klassisk
problem, som blev løst i 1976. I beviset indgik der computerberegninger i stort
omfang. Det har derfor været kontroversielt, hvorvidt det kunne anerkendes som
et bevis. Det, sætningen siger, er, at det altid er muligt med fire farver at farve et
kort med sammenhængende landområder på en sådan måde, at områder, der har
grænser fælles, farves med forskellige farver.

Et milleniumproblem er løst: Poincarés formodning om 3-dimensionelle rum af Andrew
Swann handler om Poincaré-formodningen. Det er det seneste af de store klassiske
problemer, som er blevet løst. I kapitlet forklares, hvad problemet handler om,
og de ideer der indgår i løsningen, bl.a. ved at beskrive analoge problemer i
dimension 1 og 2. Problemet blev formuleret som en formodning i 1904. Siden
har en række matematikere bidraget til løsningen, som Grigori Perelman endelig
fuldførte i 2003. I 2010 er beviset accepteret som korrekt af eksperterne inden
for området. Det er et godt eksempel på, hvordan mange matematikere hver med
større og mindre bidrag har deltaget i løsningen af et vanskeligt problem.
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