Anmeldelse:
Matematisk kulturhistorie  en
spæ ndende bog af Steinar Thor valdsen

Af Peter Øhrstrøm

Steinar Thorvaldsen, som jo er medlem af ORIG Os redaktion, har netop udgivet en spæ ndende bog om matematikken i kulturhistorisk lys.
Bogen gennemgår på forbilledlig vis en ræ kke
klassiske forløb fra matematikkens historie.
D et gæ lder f.
eks.træ k af antikkens matematik
(talbegrebets og geometriens historie)og fremvæ ksten af matematisk analyse (ikke mindst
med N ew ton og Leibniz).M en læ seren får desuden en ræ kke væ rdifulde perspektiver på stoffet, som ofte ikke er med i gæ ngse bøger om
matematikkens historie.J
eg vil her næ vne et
par eksempler fra bogen, som har relation til
ORIG Os emnekreds.

Tallet p
Forholdet mellem en cirkels omkreds og dens
diameter betegnes traditionelt med det græ ske
bogstav p.Væ rdien er 3,141592

D et har ofte

væ ret hæ vdet, at man ved bygningen af Salomons tempel i J
erusalem omtalt i Bibelen (1.
Kongebog kapitel 7)regnede med en p-væ rdi på
3, fordi der næ vnes et kar med omkreds på 30

kraften i Keplers forskning var troen på, at G ud

alen og en diameter på 10 alen.Steinar Thor-

har skabt verden ud fra en ophøjet og genial

valdsen gør imidlertid opmæ rksom på, at man

planlæ gning.

ikke af teksten med sikkerhed kan udlede en pvæ rdi, idet det fremgår, at det gæ ldende kar og-

M endel og m atem ati
kken

så havde en vis tykkelse.M åske er diameteren et

Steinar Thorvaldsen gennemgår på pæ dagogisk

ydre mål og omkredsen et indre mål.I så fald

vis ideerne i den matematiske analyse, som G re-

ville det kunne lade sig gøre at producere et bæ -

gor M endel (
1822-84)gennemførte på grundlag

gerformet kar med de givne mål.

af resultaterne fra de planteforsøg, som han

Keplerog G udsm atem ati
ske planlæ gni
ng

som nu bæ rer hans navn.D et har ofte væ ret

havde udført, og som ledte frem til de arvelove,

I bogens interessante kapitel om 
Kepler og den

hæ vdet, at M endels resultater er så gode, at

første regnemaskinefremhæ ver Steinar Thor-

M endel må have 
forbedretdem eller 
snydt

valdsen, at J
ohannes Kepler, som jo er en af den

på anden vis.D et finder Steinar Thorvaldsen

moderne naturvidenskabs pionerer, mente, at

ikke dokumenteret, men peger på, at M endel

der i naturen måtte væ re en matematisk orden.

selv næ vner, at det kun er en del af resultaterne,

Baggrunden for denne tro og dermed for driv-

som han offentliggør.M an kan meget vel fore-
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stille sig, at Mendel har haft en videnskabelig

Videre

intuition, som har spillet ind i denne forbindel-

ning

se.

Bogen er rigt
Interessant er det også, at Mendel med sine

læs-

illustreret, og

teorier kunne producere en kritik af synspunk-

den

ter i Darwins teorier i Arternes oprindelse. Des-

sammen med

lanceres

værre var denne kritik længe relativt upåagtet i

en

det videnskabelige miljø. Man kan naturligvis

hvor man kan

web-site,

spekulere over, hvordan det ville være gået,

forfølge emner

hvis Mendels love havde været kendt i de kredse

i flere detaljer.

i England mm., som diskuterede Darwins teori-

Adressen

er.

h t t p ://w w w .

er:

afl.hitos.no/
mahist/
bok/
.

Matematikkens og logikkens grænser
Steinar Thorvaldsen peger i bogen også på, at

Bogen skal

den matematiske logik har sine principielle

varmt anbefa-

grænser, og at det bl.a. har konsekvenser for

les.

datalogiens mulighed med hensyn til at skabe
kunstig intelligens. Sagen er, at der inden for et
logisk system, som bare er en smule komplice-

Steinar

Thor-

ret, altid vil findes udsagn, som hverken kan

valdsen:M ate-

bevises eller modbevises. Det viste den store

m atisk kultur-

matematiker Kurt Gödel. Dermed vil der også

historie, H øg-

 således som f.eks. Allan Turing indså - være

skolen i Trom-

principielle grænser for, hvilke opgaver der vil

sø,

kunne løses med logiske maskiner (dvs. datama-

Forlag 2002

Eureka

Fra bogens bagside

skiner).

I forhold til tro
H awkings bog kan også læses som et apropos til den debat, som er foregået her i avisen for
nylig. H vis nogen har en ide om, at et verdenssyn, der baserer sig på naturvidenskabens
resultater, i en eller anden forstand giver fast grund under fødderne, må vedkommende tro
om igen.
H er efterlades læseren ikke i en tryg og overskuelig, forudsigelig verden i den klassiske
rationalismes forstand men i en verden, hvor der er andet og mere mellem himmel og jord,
end mange fortalere for et "
videnskabeligt"verdenssyn synes at have tænkt på.
H vem er da i virkeligheden "
fundamentalister"
?
Fra anm eldelse i J
yllandsPosten den 8.novem ber 2002
afStephen H aw kings "
Universet i en nøddeskal"skrevet afJ
esper H øgenhaven
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