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Detta NummerOm detta nummer har ett tema �ar det uppenbarligen Afrika. Inte mindre �anfyra artiklar behandlar �amnet matematik oh Afrika ur ett svenskt matematiker-perspektiv. Afrika �ar exotiskt. I detta sammanhang kan man inte annat �an attj�amf�ora Afrika med Indien oh Kina. Kontrasterna �ar sl�aende. Som utomst�aendeundrar man inte om de sydafrikanska universiteten borde kunna spela en nykelrollf�or utveklingen av afrikansk matematik. Det �ar alltid naturligast att bygga p�an�agot som redan �ar etablerat.Men detta nummer behandlar �aven tv�a d�odsfall. Det ena g�aller matematikernOlof Thorin som gik bort 2004 oh som trots att hans namn �ar v�alk�ant blandmatematiska akademiker (Riesz-Thorins sats) var personen dok ej lika k�and efter-som han verkade inom f�ors�akringsbranshen. Hans person oh framf�or allt hansg�arning tas upp i tre artiklar av herrarna Bondesson, Grandell oh Peetre. Detandra g�aller Lars Inge Hedberg som avled strax innan jul. Hedberg har d�aremotvarit betydligt mera synlig i akademiska sammanhang, oh m�anga av Samfundetsl�asare kan knappast ha undg�att att ha tr�a�at honom personligen. Han har blandannat varit ordf�orande f�or Matematikersamfundet i tv�a omg�angar, dessutom harhan suttit i valberedningar f�or densamma oh deltagit aktivt i m�anga m�oten, inteminst som m�otesordf�orande. Jag l�ater presentera ett kort vita, oh en personligbetraktelse av v�annen Ari Laptev, samt dessutom publiera ett utdrag ur prefektenLars-Erik Anderssons runa i SvD, oh jag takar den senare f�or till�atelsen.I samband med Hedbergs fr�anf�alle inleder Utskiket en serie inspirerad av v�arsystertidskrift Noties l�angk�orare 'What is...'. F�orst ut �ar Lennart Carleson med'Vad �ar Spektralsyntes'. L�asarna uppmanas att inkomma med f�orslag. Vidare, i detf�orra numret slog NCM larm om regeringens svala intresse f�or matematikdelegatio-nens bet�ankande. I detta nummer presenterar Bengt Johansson en uppf�oljning. JanBoman oh Hans Wallins olika bidrag kan b�ada p�a var sitt s�att ses som betraktelser�over utomst�aendes okunnighet i matematik.V�ar ordf�orande Olle H�aggstr�oms ledare i detta nummer kan av vissa l�asareuppfattas s�asom avsedd att vara en provokation. Jag hoppas att n�agra av dessal�asare i s�a fall kommer att reagera. Sj�alv har jag lekt med tanken att inkomma meden kommenterande artikel, men anser det av publiistiska sk�al vara b�attre att jagv�antar med detta tills n�asta nummer, jag har ju i vilket fall som helst utnyttjat minposition som redakt�or att kl�amma in tillr�akligt med kuriosa i detta nummer.Slutligen borde jag kanske p�apeka att de svart-vita bilder jag l�ater publieraomformar jag till maximal kontrast. Anledningen till detta �ar inte leklynne (vilketskulle vara n�agot osmakligt n�ar det g�aller bilder p�a avlidna) utan att det faktumatt gr�askalor inte reprodueras v�al i kopieringsmaskiner.Ulf Persson (redakt�or) G�oteborg den 31 januari, 2006
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Ang�aende attityder inom vetenskapen- Olle H�aggstr�om -Jag skulle vilja inleda det nya �aret med Medlemsutskiket med att helt kort ber�oravad vetenskap oh vetenskaplighet egentligen �ar, oh vilka krav som kan/b�or st�allasp�a en forskare. Dessa fr�agor har i n�agon m�an karakt�ar av "eviga". Likv�al �kde ett uppsving under 90-talet i vad som kom att beteknas som siene wars,vars h�ojdpunkt n�addes d�a en intet ont anande redaktion f�or den p�a sitt omr�adev�alrenommerade tidskriften Soial Text l�at publiera en text av fysikern Alan Sokal,som denne d�arp�a kunde avsl�oja var en parodi p�a postmodernistisk oh relativistiskjargong.1Det senaste �aret har en lokal svensk f�orgrening av siene wars kommit attfokusera p�a genusforskning i allm�anhet oh p�a Uppsalasoiologen Eva Lundgrensforskning i synnerhet. I en debattartikel i Dagens Nyheter i deember f�orra �aretgjorde 14 forskare i soiologi oh angr�ansande �amnen ett f�ors�ok att tr�ada in tillf�orsvar f�or Lundgren.2 Artikelf�orfattarna driver tesen att den kritik som riktatsmot Lundgren �ar djupt or�attvis oh f�orbiser att olika forskningstraditioner intekan bed�omas med samma m�attstok. S�arskilt framh�aller de att de vanliga veten-skapliga idealen r�orande falsi�ering oh falsi�erbarhet inte �ar relevanta f�or den s�akallat hermeneutiska tradition som Lundgren arbetar inom, oh artikeln utmynnari f�oljande grandiosa slutmening:Att t�anka fritt { inte att t�anka "r�att" { m�aste vara forskarens fr�amsta raison d'être.Smaka p�a orden, oh �aven p�a de itationsteken kring "r�att" som signalerar hurhoppl�ost naiva vi andra �ar, som tror p�a det meningsfulla i att s�arskilja riktiga kontrafelaktiga forskningsresultat. Byt ut ordet "forskarens" mot "romanf�orfattarens"eller "konstn�arens", oh vi f�ar ett slagord som jag g�arna nikar inst�ammande inf�or.Men nu �ar det "forskarens" som g�aller, oh d�a kan jag inte annat �an d�oma utp�ast�aendet som r�att oh sl�att stolligt.Vetenskapen syftar till att medelst empiri oh rationell argumentation �nna nykunskap om v�ar v�arld, oh f�ar sin legitimitet genom ambitionen oh f�orm�agan attskilja ut sanna p�ast�aenden fr�an falska. De 14 artikelf�orfattarna framh�aver vikten avatt universiteten ger utrymme f�or olika vetenskapliga traditioner oh syns�att, vilketi en moderat tolkning �ar l�att att inst�amma i. Men h�arifr�an till att alla syns�attskall ges utrymme �ar steget givetvis myket l�angt. Till de syns�att som enligt minuppfattning inte h�or hemma p�a universiteten kan r�aknas den likgiltighet inf�or r�att1 Sokal, A. (1996) Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutis of QuantumGravity, Soial Text 46/47, 217{252. Se �aven den myket l�asv�arda oh rentav underh�allande bok somkan ses som ett slags uppf�oljning: A. Sokal and J. Brimont (1998) Intelletual Impostures, Pro�le Books,London.2 Bondestam, F., Eduards, M., m. . (2005) Eva Lundgrens granskare saknar kompetens f�or uppgiften,DN, 14 deember, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=502422&previousRenderType=12



kontra fel som artikelf�orfattarna i sin slutsentens ger uttryk f�or. De oh andrasom st�ar f�or en s�adan vetenskapssyn b�or sv�altas oh frysas ut ur forskarsamh�allet.Ansvaret f�or att s�a sker faller s�av�al p�a forskningsr�ad oh universitetsledningar somp�a oss forskarkollegor, oh om det inte tas s�a riskerar vi i f�orl�angningen att f�orlora ianseende hos den bredare allm�anheten. Inf�or bilden av forskare som kastat �overbordambitionen att t�anka "r�att", oh ist�allet h�anger sig �at fria fantasier, �ar det l�attatt t�anka sig att deras beredvillighet att med skattepengar bidra till forskningenurholkas.N�a, hur st�ar det d�a till inom matematiken { inte �ar v�al vi anf�aktade av dylikarelativistiska tankeg�angar? Nej, knappast i n�agon st�orre omfattning; jag har s�allaneller aldrig tr�a�at p�a matematiker som omfattat s�adana.3 Ist�allet vill jag h�ar pekap�a en inst�allning som desto oftare ges uttryk f�or bland matematiker, oh som jagtror �ar ett lika stort hot mot den matematiska forskningens f�ortroendekapital, somrelativismen �ar mot vetenskapens dito.Den framst�aende brittiske matematikern G.H. Hardy framh�oll i sin A Mathe-matiian's Apology fr�an 1940, att brist p�a till�ampbarhet hos ett matematiskt arbete�ar att betrakta som en dygd. Allt som oftast h�or man matematiker ansluta sig tilldenna uppfattning, oh i TV-programmet Snillen spekulerar nu i deember, kundeman h�ora Robert Aumann4 ge uttryk f�or n�agot liknande. Han ber�attade att innanhan tog sig an spelteorin, s�a hade han i sin doktorsavhandling sysslat med knutte-ori, som han d�a trodde saknar varje m�ojlighet till till�ampning (vilket dok visat sigfelaktigt), oh han framh�oll att just bristen p�a till�ampningar sk�anker omr�adet enextra attraktionskraft p�a matematiker.L�at mig insk�arpa: Naturligtvis kan det vara befogat att syssla med matematiskforskning som synes sakna utommatematiska till�ampningar.5 Men det �ar i s�a falltrots bristen p�a till�ampbarhet, inte p�a grund av densamma!Jag tror att de esta (inklusive Aumann) som uttykt sympati f�or Hardystill�ampnings�entliga linje, inte egentligen skulle st�a f�or denna om de p�a allvar pres-sades om saken; snarare torde det r�ora sig om samma slags �onskan att framst�a som"rebellisk" eller "ball" som f�ar m�anga ungdomar att v�alja musik- oh kl�adesstilsom i vuxnas �ogon ter sig smakl�os eller rentav st�otande.6 �Aven Hardys egen textf�orefaller ironiskt menand. Men jag vill h�avda att �aven om uppfattningen uttryksmer eller mindre p�a sk�amt, s�a riskerar den likv�al att skada matematikens godaanseende.Allra v�arst blir det n�ar vurmandet f�or den otill�ampliga matematiken motiveras3 D�aremot kan noteras att matematikern Gabriel Stolzenberg tr�att in till engagerat f�orsvar f�or depostmodernister som hamnat i skottgluggen f�or exempelvis Sokal oh Brimont; sehttp://math.bu.edu/people/nk/rr/4 F�or sina respektive insatser inom spelteorin tilldelades Robert Aumann oh Thomas Shelling 2005�ars Riksbankspris i ekonomiska vetenskaper till Alfred Nobels minne.5 Om jag inte hade denna uppfattning skulle jag i s�a fall bli tvungen att i konsekvensens namn d�omaut myket av min egen forskning.6 Det �ar inte orimligt att t�anka sig att (n�agra av) de ovan iterade 14 artikelf�orfattarna oh andrarelativister drivs av liknande motiv. 3



med att den i vart fall inte kan bidra till utveklandet av nya atomvapen ellerstadsjeepar, eller p�a annat s�att komma till skada (ett argument som ges stor tyngdi Hardys ess�a). Bet�ank f�or ett �ogonblik vad detta betyder { att stats�nansieradforskning i ren matematik �ar ett slags arbetsmarknads�atg�ard f�or personer som �ars�a of�orm�ogna att g�ora ett nyttigt handtag att det b�asta man kan hoppas p�a �ar attde h�alls sysselsatta utan att st�alla till skada.Jag anser att var oh en { matematiker oh andra { som �agnar sig �at o�entligt�nansierad forskning, �ar skyldig att�atminstone inf�or sig sj�alv formulera godtagbaraargument till varf�or denna �ar v�ard att satsa skattepengar p�a. Oh ett minimikravf�or att argumenten skall kunna klassas som "godtagbara", �ar att de �ar vettigare �ande som Hardy en g�ang formulerade oh som sedan dess alltf�or ofta upprepats.
Titelsidan

Omslagsbilden visar en karta �over Afrika. Vilketv�al knappast beh�over p�apekas. D�aremot kansken�agon uppfattar Afrika som ovanligt stort. Dettast�ammer. Jordklotet s�asom Riemannsf�aren harblivit f�orem�al f�or en M�obiusavbildning1 N�armarebest�amt z 7! z + 1. Projektionen �ar s�aledes kon-form, liksom dess stereogra�ska projektion.

1 Inspirationen f�or denna h�arr�or sig ytterst fr�an en element�ar artikel som Christer Kiselman skrev f�orElementa n�agon g�ang p�a 70-talet vill jag minnas. 4



Matematik i utveklingsl�ander- Leif Abrahamsson -Om man i generella ordalag ska beskriva situtationen f�or matematik i ettutveklingsland, s�a �nns det vissa saker som �ar gemensamma f�or (n�astan) allamatematiska institutioner, oh dessa g�aller undervisningsb�ordan, tillg�ang till tids-skrifter, annan litteratur oh information, samt l�onerna f�or de anst�allda.Finns det b�oker oh tidskrifter s�a �ar de i allm�anhet 20 �ar eller �aldre. I m�angafall g�ar det inte att s�oka bot f�or detta p�a Internet, eftersom bandbredden �ar intetillr�aklig, n�atet �ar instabilt med st�andiga avbrott oh/eller det saknas pengar tillprenumerationer p�a de tidskrifter som inte �ar gratis. Detta bidrar oks�a till attinformations�odet fr�an (oh till) den omgivande vetenskapliga v�arlden �ar litet. Ak-tuellt just nu �ar ju ICM2006 i Madrid. Hur m�anga matematiker i utveklingsl�ander�ar medvetna om detta, oh hur m�anga k�anner till att det �nns stipendier, om �ani begr�ansad omfattning, f�or just dem att s�oka f�or att delta i kongressen ? 1 VidICM2002 i Beijing var mindre �an 3% av deltagarna fr�an Afrika.Undervisningsb�ordan �ar stor, kanske inte s�a myket st�orre �an f�or en svenskheltidslektor r�aknat i timmar framf�or studenterna, men d�ar den svenske lektornhar hj�alp med lektionsundervisning i stora f�orel�asningsgrupper oh med tenta-mensr�attning med mera, f�ar v�ar kollega dra hela lasset sj�alv oh f�orel�asa, ha r�akne-�ovningar, r�atta tentor oh inl�amningsuppgifter helt p�a egen hand, oberoende avhur m�anga studenter han eller hon har. Ut�over detta har studenterna inte alltidtillg�ang till n�agon kurslitteratur, oh om s�adan �nns s�a kan det vara i genomsnittupp�at 10 studenter, eller er, som delar p�a en bok. Detta kan oftast inte l�osasmed att f�orel�asaren kopierar oh delar ut f�orel�asningsantekningar/kompendier tillstudenterna eftersom s�adant oks�a kostar pengar, oh kopieringsapparater kan detvara ont om.L�onen r�aker f�or m�anga inte till att f�ors�orja sig sj�alv, �an mindre en familj, s�aman m�aste jobba extra p�a kv�allar oh helger { kanske p�a ett privat universitet.Detta kan tykas vara en nattsvart tillvaro, oh �ar det nog oks�a i de v�arstaexemplen, men det �ar inte s�a �overallt oh framf�orallt skulle det inte beh�ova varas�a n�agonstans. Det �nns ljuspunkter, oh till dessa h�or att studenterna varken �arb�attre eller s�amre rustade f�or matematik �an p�a andra h�all i v�arlden. De yrkesverk-samma matematikerna �ar lika h�angivna sitt �amne d�ar som h�ar. Det �ar resursernasom saknas, oh med sm�a medel kan man n�a l�angt. Det bevisas inte minst av de in-stitutioner oh forskargrupper d�ar man lykats. Den h�ar artikeln presenterar n�agrainitiativ f�or att f�orb�attra situationen ytterligare.International Siene ProgrammeInternational Siene Programme (f�orkortas ISP) �ar en avdelning inom Uppsalauniversitet som startade 1961. D�a stod f�orkortningen ISP f�or International Seminar1 Se www.mathunion.org/Ativities/ICM-and-other-Grants.html.5



in Physis. ISP erh�aller medel till sin verksamhet fr�an framf�orallt Sida/SAREC,men �aven fr�an Uppsala universitet. St�odet fr�an Sida/SAREC delas ut i tre�arsperio-der oh bland annat av denna anledning �ar ans�okningarna till ISP oks�a indelade itre�arsperioder.P�a ISP's hemsida www.isp.uu.se kan man l�asa f�oljande:\ ISP - International Siene Programme at Uppsala University - aims at assist-ing developing ountries in Afria, Asia, and Latin Ameria to strengthen theirdomesti researh apaity within the hemial, physial and the mathematialsienes. ISP fouses on least developed ountries. Support goes to arefully se-leted researh groups and regional networks, and is given on a long-term basisto enable the groups and networks to beome self-sustainable. The support is ad-justed to the needs of the individual groups, and omprises support for equipment,onsumables and literature, exhange of sientists, and postgraduate eduation ona sandwih basis. The work is arried out in o-operation with one or more strongresearh groups in Sweden, in the rest of Europe, and in the regions."Att st�odet g�ar till \arefully seleted researh groups and regional networks" in-neb�ar bland annat att ISP inte annonserar n�ar det �ar dags f�or nya ans�okningar, utanatt grupperna inbjuds att s�oka, efter en period av diskussioner oh �overl�aggningarmed inblandade parter. Dessutom beh�over \arefully seleted" i detta sammanhanginte betyda att gruppen �ar stark forskningsm�assigt, utan att det bed�oms �nnas enpotential f�or utvekling. Att st�odet �ar \on a long-term basis" inneb�ar att det i deesta fall str�aker sig �over 10-20�ar eller mer. \The support is adjusted to the needsof the individual groups" inneb�ar bland annat att ISP inte har n�agra f�orutfattademeningar om vilken typ av forskning som �ar \b�ast" f�or just den institutionen i justdet landet. \Postgraduate eduation on a sandwih basis" inneb�ar att studenternatillbringar i runda tal h�alften av sin tid vid heminstitutionen oh den andra halvanvid n�agon institution i Sverige (eller annorst�ades). Dessutom �ar ett krav att dessastudenter avl�agger sin doktorsexamen vid hemuniversitetet { de �ar allts�a inte registr-erade som forskarstuderande vid n�agot universitet i Sverige. Detta inneb�ar f�orst�asatt den svenska v�ardinstitutionen inte f�ar n�agon bel�oning d�a examen avl�aggs. I Up-psalas fall �ar detta (delvis) l�ost genom att fakulteten h�ar bel�onar motsvarande enlientiatexamen n�ar doktorsexamen erh�alls vid hemuniversitetet, oh p�a andra h�allhar studenterna ibland f�att avl�agga en lientiatexamen vid universitetet i Sverige.En annan viktig sak i sammanhanget �ar att ISP inte ger st�od till individer,utan till institutioner eller forskargrupper vid institutioner. Det hela sker dessutomi fortl�opande dialog med respektive fakultet oh universitet, f�or att p�a s�a s�att beredamark f�or projektens h�allbarhet p�a l�ang sikt.Till sin hj�alp att utv�ardera ans�okningarna har varje program inom ISP enreferensgrupp. Referensgruppen f�or matematik (som f�or �ovrigt avlade ett bes�ok iSaint Louis, Senegal, i b�orjan av h�osten) best�ar av Christer Kiselman, Tom Brittonoh Mohamed El Tom { den sistn�amnde bor oh verkar i Khartoum i Sudan.Lite si�ror mmInnevarande �ar �ar 41 forskargrupper i Sverige v�ardar till n�agot ISP projekt(varav 21 i Uppsala). Det �nns i �ar 2 v�ardgrupper i �ovriga nordiska l�ander, 11 i6



resten av Europa oh 39 styken i Afrika s�oder om Sahara, Latinamerika oh Asien.ISP har projekt i 14 l�ander i Afrika (Burkina Faso, Kamerun, Etiopien, Ghana,Kenya, Malawi, Mali, Mauritanien, Nigeria, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia,Zimbabwe), 5 i Asien (Bangladesh, Kambodja, Laos, Sri Lanka, Thailand) oh 2 iLatinamerika (Euador, Peru). Vissa av dessa l�ander har delvis fasats ut eftersomISP fokuserar p�a least developed ountries 2. Under�ar 2004 produerades inom ISP-st�odda projekt oh n�atverk 27 PhD-avhandlingar oh 55 MS/MPhil-avhandlingar,117 artiklar publierades i internationella tidskrifter, 65 artiklar i regionala/lokalatidskrifter oh 296 konferensartiklar. Under samma �ar var 184 PhD-studenter oh300 MS-studenter registrerade.Det beslutande organet inom ISP �ar dess styrelse. Ordf�orande i styrelsen �arrektor vid Uppsala universitet. F�or �ovrigt best�ar styrelsen bland annat av represen-tanter f�or de olika �amnesomr�adena fysik, kemi oh matematik , 3 en representant f�orIAEA (International Atomi Energy Ageny) oh en representant f�or the aademyof sienes for the developing world (tidigare Third World Aademy of Siene,f�orkortas TWAS).MatematikprogrammetMatematikprogrammet inom ISP, som g�ar under namnet International Pro-gramme in the Mathematial Sienes (f�orkortas IPMS), startade 2002. �Aret dess-f�orinnan genomf�ordes en kartl�aggning av matematik i Afrika s�oder om Sahara, somavslutades med en konferens i Arusha i Tanzania med deltagare fr�an 20 afrikanskastater. Ut�over dessa deltog representanter f�or the Abdus Salam International Cen-tre for Theoretial Physis (f�orkortas ICTP) i Trieste oh TWAS, samt Jean-PierreBourguignon fr�an Europa. Under konferensen oh kartl�aggningen framkom blandannat f�oljande saker:� Det �nns irka en disputerad matematiker per en miljon inv�anare i denna del avv�arlden.� Antalet forskarstuderande i matematik �ar irka en per tv�a miljoner inv�anare.� Antalet publikationer i matematik, som �ater�nns i Citation Index, f�or �aren 1990-2001 �ar irka 600 (bortr�aknat Nigeria oh Sydafrikanska republiken), att j�amf�oramed irka 4.000 tr�a�ar f�or Sverige under samma period. �Aven om Nigeria ohSydafrika inkluderas blir antalet publikationer uts�okta p�a detta s�att fortfarandel�agre �an 3.000. 4� Tidskrifter oh b�oker, om de �nns tillg�angliga, �ar i de esta fall 20 �ar oh �aldre.Den existerande bandbredden p�a Internetuppkopplingarna till�ater i m�anga fall heller2 En klassi�ering som g�ors av United Nations Conferene on Trade and Development (UNCTAD) (Sehttp://www.untad.org/ f�or mer information om detta).3 Representanten f�or matematik �ar Mikael Passare. Maiej Klimek �ar suppleant4 S�okningen utf�ordes genom att i adressf�altet skriva Math� oh till exempel Mali. Detta inneb�arf�orst�as att en matematiker fr�an Mali som publierat under en vistelse i exempelvis Frankrike, ej �ar medom hon/han inte angivit adress till hemuniversitetet.7



inte tillg�ang till elektroniska tidskrifter.� Externt st�od till matematik saknas i allm�anhet.� �Alderspro�len bland de anst�allda �ar i m�anga fall extremt skev i negativ bem�arkelse,det vill s�aga medel�aldern �ar (myket) h�og, i synnerhet bland dem som har en dok-torsgrad eller motsvarande.Det som institutionerna sj�alva s�ag som sitt st�orsta problem var d�aligt rustadebibliotek, d�alig tillg�ang till personal (med adekvat utbildning), f�or f�a datorer ohf�or d�alig bandbredd. Det kanske mest extrema exemplet p�a skev�aldersf�ordelning �arUniversity of Ghana, d�ar alla utom en av den undervisande personalen i matematikkommer att uppn�a pensions�alder inom tv�a�ar.Det f�orsta �aret hade IPMS 1,2 miljoner kronor, oh med dessa pengar st�oddesett n�atverk mellan University of Dar es Salaam (Tanzania), Nairobi University(Kenya) oh Makerere University (Uganda), samt ett projekt vid Institute for Math-ematial Sienes (f�orkortas IMS) i Ara, Ghana.N�atverket g�ar under namnet Eastern Afrian Universities Mathematis Pro-gramme (f�or- kortas EAUMP). En av de f�orsta saker n�atverket ville g�ora var attskika studenter till Sverige f�or forskarutbildning oh d�a beh�ovs f�orst�as en motta-gande part h�ar i Sverige. Kontakter skapades mellan EAUMP oh svenska (po-tentiella) v�ardgrupper dels genom ett bes�ok i Sverige i november 2002 av koor-dinatorerna f�or n�atverket oh dels vid en konferens i Nairobi i mars 2003, d�ardeltagarna fr�an Sverige var Leif Abrahamsson, J�oran Bergh, Tom Britton, ChristerKiselman, Mikael Passare oh Lars-Erik Persson. Sedan h�osten 2003 har n�atverketsex forskarstudenter med handledare i Sverige - tv�a i Stokholm med Tom Brittonsom hand- ledare, tv�a i Uppsala med Maiej Klimek som handledare, en i G�oteborgmed J�oran Bergh som handledare oh en i Ume�a oh Wien med Roland H�aggkvistoh Herbert Fleishner som handledare (varje student har dessutom bitr�adandehandledare, som jag inte n�amnt h�ar).F�orest�andare vid IMS �ar Franis Allotey. Institutet startades f�or 10 �ar sedani syfte att minska ut�odet fr�an Ghana av v�alutbildade matematiker. F�ore tillkom-sten av institutet hade drygt 25 personer skikats till USA f�or forskarutblidning, ohingen av dem har hittills �aterv�ant. Institutet anordnar p�a�arlig basis kurser, work-shops oh konferenser, med deltagare fr�an n�arliggande l�ander, Europa oh USA.Bland annat har Allotey goda kontakter med Karlstads universitet { framf�oralltgenom Karl-Erik Eriksson, som numera �ar pensionerad men fortfarande deltar i in-stitutets aktiviteter. Ghana har �an s�a l�ange inte skikat n�agra studenter till Sverigemed de medel som st�allts till f�orfogande fr�an ISP, men d�aremot har de med st�odav den ghanesiska regeringen skikat tv�a till Lule�a, med Lars-Erik Persson somhandledare.Sedan starten 2002 har tilldelningen till matematik gradvis �okat oh 2005 �aranslaget fr�an Sida/SAREC 3,7 miljoner. Ut�over det som beskrivs ovan st�oder IPMSnu ett n�atverk mellan universiteten i Kamerun (5 styken; sedan 2004), ett n�atverkmellan Universit�e de Ouagadougou (Burkina Faso), Universit�e de Nouakhott (Mau-ritanien) oh Universit�e Gaston Berger (i Saint-Louis, Senegal; sedan 2003), samt8



ett projekt vid University of Addis Ababa 5 (Etiopien; med b�orjan i�ar). Fr�an dessaprojekt oh n�atverk har vi totalt fem forskarstuderande inom sandwihprogram iSverige { tre fr�an Kamerun (en i Stokholm med Jan-Erik Bj�ork som handledare, eni Uppsala med Maiej Klimek som handledare oh en i G�oteborg med Bo Berndts-son som handledare), oh tv�a fr�an Etiopien (b�agge i Stokholm med Rikard B�gvadsom handledare).Ett antal utbyten p�apostdo-niv�a har oks�a skett. Till exempel har n�atverketi V�astafrika haft utbyte med Lule�a universitet, EAUMP med LTH oh Stokholmsuniversitet, Kamerun med KTH, med mera.En viktig ingrediens i detta utbyte �ar oks�a att de svenska handledarna bes�okersina studenter p�a hemmaplan. Dels f�or att tr�a�a den lokale handledaren f�orst�as,men oks�a f�or att med egna �ogon se arbetsf�orh�allandena vid studentens heminsti-tution. Tom Britton oh J�oran Bergh har gjort detta, oh samtidigt n�ar de varitp�a bes�ok h�allit en kortare kurs f�or MS-studenter oh/eller h�allit vetenskapligaf�oredrag.Andra aktiviteterIPMS har i samarbete med ICTP oh EAUMP anordnat tv�a sommarskolori Kenya { en i Nairobi (2004) oh en i Mombasa (2005). �Amnet f�or den f�orstavar \Kommutativ algebra oh Algebraisk geometri" oh f�or den andra \Represen-tationsteori med anknytning till Geometri oh Kombinatorik". Vad som gjordes,oh hur det var, kan man l�asa om p�a http://garsia.math.yorku.a/~kenya/index2.html.Svensk deltagare vid dessa b�ada sommarskolor var Rikard B�gvad.B�agge sommarskolorna f�oregiks av f�orberedande kurser. Inf�or den f�orstabes�okte Rikard B�gvad Makerere University i Kampala, Uganda, oh gav en in-ledande kurs i Algebraisk geometri f�or MS-studenter fr�an Kampala, Nairobi, Dares Salaam oh Addis Ababa. Inf�or den andra bes�okte Paul Vaderlind Makerere Uni-versity oh gav en kurs i Kombinatorik f�or (ungef�ar) samma�ah�orarskara. I kurserna,s�av�al som i sommarskolorna, deltog �aven seniora matematiker, som k�ande att debeh�ovde uppdatera sig i �amnet.V�aren 2005 var �amnet p�a Institut Mittag-Le�er Algebraisk kombinatorik ohen av dem som s�okte f�or att tillbringa tid d�ar var Fanja Rakotondrajao fr�an Univer-sit�e d'Antananarivo, Madagaskar. Om man tittar p�a deltagarlistorna f�or Mittag-Le�er institutets aktiviteter genom �aren s�a f�ar man leta l�ange innan man hittarn�agon deltagare verksam vid en institution i Afrika s�oder om Sahara. F�or att b�attrap�a detta gjordes en �overenskommelse mellan IPMS oh Institut Mittag-Le�er, d�arinstitutet uppl�at bostad oh arbetsplats oh IPMS stod f�or resten av kostnaderna.Fanja Rakotondrajao �ar f�ormodligen(?) den f�orsta kvinnan fr�an dessa delar avv�arlden att tillbringa en m�anad p�a Mittag-Le�er. Hon �ar �aven unik p�a er s�att.Hon �ar den f�orsta kvinnliga matematikern fr�an Madagaskar med en doktorsgrad(3eme yle), oh dessutom den f�orsta (bland m�an oh kvinnor) att ha genomg�att5 Den f�orste matematikern med en doktorsgrad vid University of Addis Ababa { Abiy Kie { varelev till �Ake Pleijel i Uppsala. Han blev sedemera rektor vid universitetet i Addis Ababa oh d�arefterutbildningsminister i Etiopien. 9



hela sin forskarutbildning i matematik p�a Madagaskar. Som en liten parentes kann�amnas att Fanja, inf�or sitt Mittag-Le�er bes�ok, blev intervjuad under ett irka10 minuter l�angt inslag i TV-nyheterna p�a Madagaskar, d�ar hon ber�attade det honvisste om institutet oh dess grundare, hur det �ar att vara kvinnlig matematiker(p�a Madagaskar), med mera. Enligt planerna ska hon i mars 2006 f�orsvara sinTh�ese d'Etat vid Universit�e d'Antananarivo p�a Madagaskar. Fanja deltog �aven ien konferens i Algebraisk kombinatorik i Vadstena i juni 2003 (FPSAC'03).Anders W�andahl, tidigare bibliotekarie vid KTH oh numera vid Karolinskainstitutet, har engagerat sig i �atkomsten av vetenskapliga artiklar oh annan infor-mation p�a Internet, framf�orallt i matematik. Anders har, till att b�orja med p�a egetinitiativ oh med tiden p�a uppdrag av ISP, bland annat skapat e-Math for Afria6 som inneh�aller en m�angd information om matematik, oh �aven fysik oh kemi.Dessutom har Anders f�orhandlat fram prenumeration av MathSiNet �at universiteti utveklingsl�ander till ett pris av 300 USD per �ar. ISP betalar f�or innevarande �arliensen f�or samtliga universitet d�ar vi har verksamhet oh dessutom f�or en hand-full till. Matematiska institutionen vid Stokholms universitet har beslutat att manbetalar liensen f�or Kigali Institute for Siene and Tehnology (i Rwanda) un-der fem �ar. Anders har p�a uppdrag av ISP bes�okt universiteten inom EAUMPf�or att informera oh instruera om de resurser som �nns p�a Internet oh kommer(f�ormodligen) inom kort att �aka till Kamerun p�a ett liknande uppdrag.Andra organisationer oh initiativAndra organisationer som st�oder matematik i dessa delar av v�arlden �ar, somredan n�amnts, ICTP oh TWAS 7 { b�agge med bas i Trieste i Italien. En an-nan organisation �ar Centre International de Math�ematiques Pures et Appliqu�ees(f�orkortas CIMPA) 8, som startades p�a initiativ av bland andra Henri Hogbe-Nlendoh har sitt h�ogkvarter i Nie, Frankrike. Frankrike st�oder oks�a ett (tidsbegr�ansat)projekt som g�ar under namnet Soutien aux Ativit�es de Reherhe Informatique etMath�ematique en Afrique ( f�orkortas SARIMA). 9 I Norge �nns en organisationsom heter Norwegian Counil for Higher Eduations Programme for DevelopmentResearh and Eduation (f�orkortas NUFU) 10, som st�oder ett antal projekt i Afrikas�oder om Sahara.Ett annat projekt, som inte bara innefattar matematik, �ar det s�a kalladeMillennium Siene Initiative (f�orkortas MSI) 11. Detta initiativ �nansieras avV�arldsbanken samt David and Luile Pakard Foundation. Bakom initiativet st�arbland andra Phillip GriÆths oh Jaob Palis.6 Se www.math.golonka.se/.7 Se www.itp.it respektive www.twas.org. Det b�or oks�a n�amnas att Sida/SAREC �ar en av dest�orsta bidragsgivarna till ICTP, samt att Sida/SAREC driver projekt i egen regi vid ett antal universiteti utveklingsl�ander.8 Se www.impa-ipam.org/index.php9 Se www-diretion.inria.fr/international/AFRIQUE/sarima.html.10 Se www.siu.no/vev.nsf/o/NUFU.11 Se www.msi-sig.org/. 10



EMS oh IMU har tv�a underavdelningar som �agnar sig�at kontakt med kollegeri utveklingsl�ander { CDC respektive CDE . 12 Den f�orstn�amnda av dessa tv�a har isamarbete med ICTP f�ormedlat ett antal bokdonationer till institutioner i Afrika,oh bland medlemmarna i CDC �nns representanter f�or IPMS (Leif Abrahamsson),NUFU (Bernt �ksendal) oh CIMPA (Mihel Jambu).FramtidenOm matematik f�ar ett �okat st�od kommande tre�arsperiod s�a �nns det m�angaoh stora h�al att stoppa dessa medel i. I IPMS's planer f�or de kommande tre �arening�ar att f�ors�oka starta n�agra projekt till oh att ut�oka kontakterna med svenskamatematiker. Diskussioner har p�ab�orjats med ett antal institutioner i Afrika s�oderom Sahara, samt med Royal University of Phnom Penh i Kambodja oh NationalUniversity of Laos. ILaos oh Kambodja�nns tv�a disputeradematematiker i varde-ra landet, oh i Kam-bodja arbetar ingenav dem vid RoyalUniversity of PhnomPenh, som �ar det en-da universitetet i lan-det med en matema-tisk institution.Myket viktigt �ar gi-vetvis intresset fr�ansvenska matemati-ker, oh hittills hardet varit stort blanddem som kontaktats.leifab�math.uu.se
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Mina afrikanska erfarenheter- Paul Vaderlind -Under �aren 2004 oh 2005 har jag bes�okt ett ertal Afrikanska l�ander, un-dervisat vid n�agra av universiteten oh haft tillf�alle till samtal med b�ade l�arareoh elever. Mina erfarenheter �overensst�ammer i stora delar med Rikard B�gvads, if�orsta hand d�a det g�aller de knappa resurserna, som tar sig i uttryk i f�a be�ntligabibliotek (oh f�or det mesta med f�or�aldrad litteratur), stora problem med internet,osv. �Annu mera oroande �ar de ekonomiska problem som MSi oh PhD studenternaofta st�ar inf�or. F�or att f�ors�orja sig (oh ofta sin egen familj) tvingas de att antingenta p�a sig alltf�or myket undervisning eller s�oka extrakn�ak utanf�or universitetet.Detta f�orsv�arar eller rentav om�ojligg�or e�ektiva studier oh forskningsarbete. ISPsbegr�ansade resurser ger endast ett f�atal elever ekonomisk st�od oh en m�ojlighet tillen period av intensiva studier utomlands.Som Rikard p�apekade �ar utbildningen i de esta av de afrikanska universitetenendast till vissa delar begr�ansad till klassisk matematik. Visas andra modernareinriktningar �ar f�or det mesta helt ok�anda. I Nairobi gav jag en intensiv, 12 dagarskurs i Grundl�aggande Diskret matematik, n�agot som aldrig tidigare undervisats i�Ostra Afrika. I kursen (6 timmar varje dag: 3h f�orel�asningar oh 3h lektioner)deltog irka 40 elever fr�an era universitet i s�av�al Nairobi som Kampala. Blandeleverna var de esta MSi studerande men oks�a m�anga l�arare.Kursen baserades p�a en liknande kurs som jag h�aller regelbundet vid min egeninstitution i Stokholm. Min erfarenhet var �overraskande positiv. I Stokholm harjag aldrig m�ott en s�a stor entusiasm oh ny�kenhet som i Nairobi. Eleverna tyk-tes ta kursen p�a st�orsta allvar, gjorde l�axor, st�allde otaliga (oh myket relevanta)fr�agor, diskuterade detaljer. Detta var f�or mig de�nitivt upplyftande. Kursenk�andes myket v�albeh�ovd f�or att inte s�aga n�odv�andig. F�r f�orsta g�angen formuler-ades som bevisade satser tt ertal grundl�aggande begrepp alltifr�an binomialsatsentill genererande funktioner oh hamiltonska kretsarde som de tidigare tr�a�at p�a isamband med diverse till�ampningar.Till den myket positiva st�amningen bidrog oks�a helt f�arska l�arob�oker somjag hade med mig till Nairobi. Tak vare en otrolig engagemang av Kristine Angeby,Aademi Representative f�or Pearson Eduation i Stokholm, har Addison-Wesleyf�orlaget sk�ankt Grimaldis tunga (4 kg) l�arobok till min kurs i Kenya. N�ar jaganl�ande till Nairobi v�antade d�ar redan 50 nytrykta exemplar av boken f�or att delabland eleverna. F�or de esta av dessa var det f�orsta g�ang de �k en NY l�arobok isin hand.Den mera avanerade kursen i Linj�ar Algebra metoder i Kombinatorik som jagh�oll vid Makarere universitet i Kampala samlade en mindre skara av elever mensamtidigt var det oks�a en mera kr�avande oh sv�arare kurs. Den f�orsta sv�arigheteninfann sig d�a jag uppt�akte att fast eleverna var v�al f�ortrogna med begreppet vek-12



torrum s�a var tanken p�a vektorrum �over �andliga talkroppar n�agot helt fr�ammandef�or dem. F�or att kunna genomf�ora kursen var jag tvungen att kraftigt s�anka ribbanoh b�orja fr�an grundl�aggande abstrakt algebra. Detta �aterigen belyser det faktumatt de afrikanska eleverna fr�an denna del av Afrika har stora kunskapslukor somvore ot�ankbara f�or svenska doktorander. Men samtidigt �ar det inget fel p�a derasny�kenhet oh vilja att l�ara sig mera. Elevernas entusiasm �ar en av de viktigasteresurserna oh det �ar den resursen som ISP tar s�a bra vara p�a.Det �nns plats f�or er svenska l�arare oh forskare att �aka ner till Afrika ohundervisa p�a kurser som breddar oh moderniserar de afrikanska studenternas kun-skaper i matematik. I den m�an ISP kommer att f�a ut�okade resurser kan ersamarbetsprojekt p�ab�orjas. Samtidigt �ar det viktigt att ta del i utbildningen avde elever som �ar valda till Sandwih-programmet. De beh�over komma i kontaktmed, i detta fall, svenska forskare som kan fungera som deras externa handledarevid PhD studier. Dessa elever har sin prim�ara handledare vid hemmauniversitetetmen dessa �ar ofta inte experter p�a det omr�ade som eleven vill syssla med. En s�adanSandwih-student genomg�ar allts�a sina PhD studier vid sin institution men h�alleren st�andig kontakt med den externa handledaren oh, vid en l�ampligt vald tidpunkt,tillbringar 6-12 m�anader i Sverige.Det vore d�arf�or myket �onskv�art att er doenter oh professorer vid svenskauniversitet (matematik oh matematisk statistik) engagerar sig i ISPs arbete ohetablerar kontakter med studenterna i Afrika. Som ett exempel kan jag n�amnafyra elever som nyligen ansl�ots till ISPs program oh kommer att p�ab�orja sin PhDutbildning. De kommer alla att bes�oka Sverige f�or en kortare period f�or att �nnaeventuella handledare. Om n�agon tror redan idag att han eller hon kan t�anka sigsom en handledare s�a det �ar bara att kontakta Leif Abrahamsson vid Uppsalasuniversitet.Philip Ngare (25 �ar), University of Nairobi.Kurser f�or MSi: Gruppteori, Kroppteori, Ringteori oh Representationste-ori. Funktional analys, Komplex analys, M�atteori. Topologi. Grundl�aggandekombinatorik. Projekt: Invariantteori f�or �andliga grupper med till�ampningartill felr�attande koder.Intresse f�or PhD arbete: Algebra (Computational algebra).Peter Oyoo Maina (30 �ar), University of NairobiKurser f�or MSi: Gruppteori, Kroppteori, Ringteori oh Representationste-ori. Funktional analys, Komplex analys, M�atteori. Topologi.Intresse f�or PhD arbete: Algebra oh Modulteori men �ar fortfarande p�a jaktefter andra f�orslag.Ismail Geo�ry Mirumbe (25 �ar), Makarere University.Kurser f�or MSi: Algebra, Algebraisk geometri, Computing and simulation,Numerisk analys, Matematikes grunder, Grafteori, Di�-ekvationer, Funk-tionalanalys, M�attteori oh integrationsteori.Intresse f�or PhD arbete: Funktional analys (Operator theory)13



Rebea Nalule (32 �ar), Makarere University.Kurser f�or MSi: Topologi, Multivariate analysis, Dynamial systems, Kom-binatorik, Matematikens grunder, Sannolikhetsl�ara oh statisktik, Survivalanalysis, Stokastiska proeser, Linj�ara statistiska modeller, Finansiell matem-atik, Computing and simulation, Data analysis.Intresse f�or PhD arbete: Statistik oh Finansiell matematik.Det �nns oks�a tillf�allen d�a ISPs engagemang f�or att st�odja de unga matem-atikerna fr�an u-l�ander g�ar lite ut�over det vanliga. Till dessa fall r�aknar jag FanjaRakotondrajao fr�an Madagaskar som under en l�angre tid f�orhindrades av sina man-liga kollegor oh �overordnade fr�an att disputera. Som den f�orsta kvinnliga doenti matematik p�a Madagaskar skulle hon troligen utg�ora en farlig prejudikat. Medhj�alp av ISP oh Mittag-Le�er institutet g�astade Fanja v�aren 2005 Sverige oh�k kontakt med en rad svenska matematiker. Myket tak vare deras engagemangkommer Fanja �antligen att disputera i Antananarivo den 17 mars i �ar.Att undervisa i Afrika- Rikard B�gvad -Det �ar inte sv�art att beskriva hur det �ar att undervisa i matematik i Kenya ohUganda. Det �ar n�amligen som hemma. Samma slitna svarta tavlor, samma satseroh en liknande blandning av beg�avade oh entusiastiska, oh f�orst�as enstaka lataoh korkade elever som i Stokholm. Fast n�agot b�attre k�ak oh myket billigare �ol p�auniversitetskafeterian. S�a egentligen �ar detta f�orst det mest sl�aende, att likheten �ars�a stor|speiellt med tanke p�a att huvudst�aderna utanf�or universiteten, Kampalaoh Nairobi �ar s�a totalt annorlunda.Ta bara det mest banala att g�a �over en gata: i Kampala erbj�od sig en sarkastiskmotorykeltaxihau��or att skjutsa mig �over �overg�angsst�allet, allts�a de sju meternafr�an ena sidan av v�agen till den andra, efter att ha sett hur jag f�af�angt st�att ohv�antat oh v�antat p�a att tra�ken skulle minska. I Nairobi, d�ar det i alla fall �nns ertra�ksignaler betraktas tyv�arr r�ott ljus som enbart r�adgivande. S�akraste s�attet attkomma �over �ar att h�alla sig t�att intill en tjok eller �aldre gumma(tjok s�a att maninte blir l�amnad ensam mitt ute p�a gatan efter ett snabbt ryk). Eftersom det �aren ungdomlig stad|-medel�aldern �ar s�akert under 20| oh dessutom sv�altkatastrofi delar av Kenya, kan det ta ett tag innan en s�adan som ska �at r�att h�all dykerupp. S�odra Afrika v�ak ifr�an svarta tavlans trygghet, �ar till en b�orjan en halvtskr�ammande halvt uppiggande adrenalinhok f�or en universitetslektor.Trots den fundamentala likheten i matematikundervisningen �nns det f�orst�asintressanta skillnader, som blir synliga efter ett tag. Leif Abrahamsson har t exn�amnt bristen p�a l�arob�oker i Afrika. Det p�averkar s�attet att undervisa. Eftersomf�orel�asningsantekningarna d�a blir enda k�allan till fullst�andiga bevis oh utf�orliga14



exempel, s�a �ar undervisningssstilen myket noggrannare oh mindre intuitiv, intes�a diskuterande oh skissartad som den vi kan kosta p�a oss i f�orvissningen atteleverna �and�a har tillg�ang till bra texter. En e�ektiv afrikansk f�orel�asare m�asteskriva utf�orliga oh tydliga antekningar p�a svarta tavlan. S�a har det ju f�orrestenvarit i Sverige f�or inte s�a l�ange sedan oks�a.Samtidigt vet jag �atminstone en afrikansk student som har tusentalet matem-atikb�oker p�a sin h�arddisk, fr�an ryska kolhos-dvd:er eller nedladdade1) , mest up-to-date standardverk inkluderande Hartshorne, H�ormander oh Atiyah-Madonald(f�or att inte n�amna v�ar egen Stormark). S�a man kan hoppas att er ryska pirateruppt�aker Afrika|eller tv�artom|kostnaden f�or ett utomordentligt matematikbib-liotek blir d�a negligibel.Men bara litteraturtillg�ang g�or ju inte n�agon till en forskare|oh sj�alva m�ang-den p�a h�arddisken hade kanske avskr�akt t o m Ramanujan(han utgik ju bara fr�anen �aldre bok som anv�andes f�or att plugga inf�or engelska tripos). Det beh�ovs enmilj�o oks�a, som f�ormedlar relevanta attityder oh v�agvisare genom den. Oh �avenom matematikinstitutionerna i Nairobi oh �annu mer Kampala nog �ar minst likae�ektiva p�a att l�ara ut som svenska motsvarigheter, s�a �ar de inte alls forskningsin-stitutioner. Det �nns t ex inget seminarium oh inga kollokvier. Leif Abrahamssonhar beskrivit situationen f�or de anst�allda, som f�orklarar varf�or det �ar s�a. S�a d�arf�or�ar studenternas kontakt med resten av v�arlden s�a viktig, t ex genom ISP:s ohandras sandwihprogram.Man kan se hur bara en enda person kan g�ora r�att stor skillnad. Gemensamtf�or de subsahariska afrikanska l�anderna(med undantag, antar jag, f�or Sydafrika) �aratt modern algebra(i van der Waerdensk mening) �ar i stort sett ok�and. Detta �arinte sant i Etiopien, d�ar en elev till Buhsbaum, som tyv�arr snart ska pensioneras,sett till s�a att doktorandprogrammet i algebra �ar ungef�ar som i Stokholm. Justdet universitetet visar hur myket bara en person med en vid syn p�a matematik kanbetyda. (Situationen vad det g�aller algebra �ar f�orresten helt annorlunda i frankofonaAfrika, d�ar det t ex �nns matematiker som skriver om kohomologi av Lie algebror,Hilbertserier oh Abel-Jaobi avbildningar i respektive Niger, Elfenbenskusten ohMali.)ISP st�oder ett samarbete mellan universitet i �Ostafrika, som bl a inneb�ar att desamarbetar om kurser. RB h�oll 2004 en 3-vekors intensivkurs i kommutativ algebravid Makerere universitetet i Uganda f�or elever fr�an hela �Ostafrika, med sammainneh�all som motsvarande 5-po�angs doktorandkurs i Stokholm(via Gr�obnerbaser).Det gav en god kontakt med eleverna, som arbetade h�art oh de esta klaradeexaminationen v�al.Tv�a av de mest avanerade studenterna �ar nu i Stokholm oh studerar till enlientiatsexamen. En av de andra har skrivit en masters tes om Gr�obnerbaser ohinvariantringar, ungef�ar p�a samma niv�a som ett 10 p D-niv�a examensarbete h�ar.Flera andra �ar p�a v�ag att komma till Sverige, eller redan i Norge. Studenterna varmyket ny�kna p�a matematiken oh imponerade av att kurslitteraturen var tryktp�a 2000-talet. De var oks�a v�aldigt trevliga oh intresserade av allt ifr�an vilken1 http://www.justpasha.org/math/links/books/online.html15



obskyr religi�os sekt man tillh�or(�ostafrika �ar ett slagf�alt f�or massor fr�amst amerikan-ska s�adana oh i Nairobi �nns det nog tiotusentals kyrkor) till varf�or v�asterl�andskamatematiker kl�ar sig s�a vardagligt, f�or att inte s�aga slafsigt.Tv�a �ar i rad har jag oks�a deltagit i en 2-vekors sommarskola. Det �ar ettinitiativ av Claudio Proesi i Rom oh ICTP i Trieste, som startade�aret f�ore oh nup�ag�att i tre�ar. Den �nansieras oks�a delvis av ISP. Syftet �ar att ge en introduktiontill algebra oh algebraisk geometri, oh dessutom ge ideer till �amnen f�or masterseller doktorsavhandlingar i dessa.F�orsta �aret gavs den i Ghana, oh det avs�ags att den skulle sluta med ensnabb introduktion till bl a kvantkohomologi. Det var en alldeles f�or ambiti�osm�als�attning, som i kontakt med studenterna ledde till en snabb omst�opning, ohsuessivt har den under de ytterligare tv�a �ar som den getts nog hittat en l�ampligniv�a oh form. Framf�or allt sista �aret, d�a den organiserades av Jennifer Morse,algebraisk kombinatoriker fr�an Miami, verkar alla som deltog faktiskt ha l�art sign�agot v�asentligt, omv�al p�a olika niv�aer.Preis som i Sverige �ar det inte ett alldeles l�att problem. Det �ar skillnaderi kunskaper hos eleverna mellan de olika universiteten, men det �ar oks�a en litengrupp av studenter totalt, vilket inneb�ar att det �ar stora niv�askillnader mellanstudenterna. F�or att l�osa detta fanns det p�a sommarskolan �a ena sidan en tillf�orel�asningsstilen element�ar kurs|-f�orra �aret om symmetriska funktioner oh rep-resentationer av symmetriska gruppen. Den f�orel�astes i amerikansk stil en timmaom dagen, delvis av mig, med omedelbart �atf�oljande handledd �ovningsr�akning p�autdelade uppgifter, oh hela kursen avslutades med skriftliga prov. Dessutom gavsmindre utf�orliga oh mer avanerade f�oredrag, t ex om Grassmanvarieter oh deraskoordinatringar oh invariantringar oh Moliens formel. Det var l�ararintensivt|vivar 5 styken, fr�an Italien, Indien oh USA{vilket gjorde handledningen mykete�ektiv oh dessutom kul n�ar man �ar van att arbeta ensam. Parallellt med dettak�ordes en introduktion till datoralgebrasystem|anv�andande mupad, som �ar gratis-vara oh ungef�ar som mathematia|oks�a med lykat resultat som det avspegladesi slutprovet.ICTP vill nu permanenta aktiviteten oh bland annat inkludera stipendiermed m�ojligheter att studera i Europa f�or de b�asta studenterna. I sommar ges deni Kampala. Det �ar f�orst�as s�a att man inte hinner en hel doktorandutbildning p�atv�a vekor, men det �ar ett v�aldigt e�ektivt s�att att stimulera en lustfylld attitydgentemot matematisk forskning.
Lars Inge Hedberg  - 1935-2005

Samfundets styrelse, samt dess redaktör beklagar Hedbergs bortgång. Fordom
ordförande i matematikersamfundet, sedemera tillika medarbetare i dess utskick
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Matematikbibliotek oh tillg�ang till elektroniska matematikk�allor i Afrika- Anders W�andahl -Jag arbetade sju �ar vid matematikbiblioteket p�a KTH innan jag av olika sk�albytte arbetsplats. Nu jobbar jag p�a Karolinska Institutets Universitetsbibliotekoh trivs myket bra, men kan inte neka till att jag saknar matematiken en hel del.H�osten 2004 �k jag m�ojligheten att �ater stifta bekantskap med mitt gamla �amnegenom att f�olja med professor Mikael Passare p�a en resa till Benin, Togo, Ghana ohBurkina Faso. Min uppgift var att bed�oma tillg�angen till matematisk informationp�a dessa st�allen, oh vi bes�okte olika universitet oh tr�a�ade ett stort antal matem-atiker. Ett av de mest sl�aende intryken var att inget universitet hade tillg�ang tilln�agon matematisk referensdatabas, t.ex. MathSiNet eller Zentralblatt. Efter kon-takt med AMS fann jag att det, f�or de fattigaste l�anderna, skulle vara m�ojligt attf�a tillg�ang till MathSiNet f�or en s�a l�ag summa som 300 USD per universitet oh�ar (den ev. andra institutionen i samma land betalar endast 100 USD). Jag besl�otmig f�or att f�ors�oka arrangera s�a att s�a m�anga afrikanska l�ander som m�ojligt �ktillg�ang till MathSiNet. En referensdatabas �ar oerh�ort viktig i vilket �amne man �an�ar sysselsatt. F�or att f�a lite struktur p�a mitt projekt - kallat "e-Math for Afria"1- byggde jag en enkel webbsida, fr�an vilken jag har l�ankat till bl.a. �over 300 friamatematiktidskrifter. International Siene Programme2 vid Uppsala Universitet(se Leif Abrahamssons artikel) kunde bidra med �nansiering f�or de institutionervilka ligger i dess programl�ander. F�or att �nansiera tillg�angen till MathSiNet f�or�ovriga l�ander har jag t�ankt mig att svenska matematikinstitutioner skulle kunnavara "faddrar" f�or varsin afrikansk institution under en begr�ansad tid. Just nu harjag kontakt med universitet i Centralafrikanska Republiken, Kongo Brazzaville, Er-itrea, Gabon, Elfenbenskusten, Malawi, Niger, Sudan, Togo oh Chad som v�antarp�a en sponsor. I somras lykades jag f�orhandla fram ett lika l�agt pris f�or fysik-databasen Inspe, 200 USD/institution oh �ar, men spridningen av denna databashar �annu inte tagit fart.Matematikbibliotek i utveklingsl�ander :Leif Abrahamsson beskriver i sin artikel "Matematik i utveklingsl�ander" endyster bild av de vetenskapliga biblioteken i utveklingsl�anderna. Jag skall f�ors�okas�atta si�ror p�a detta. \Afrian Network of Sienti� and Tehnologial Institu-tions" (ANSTI) presenterade i somras en rapport3 �over l�aget vid 20 tekniska ohnaturvetenskapliga l�aros�aten i Afrika s�oder om Sahara. Rapporten visar att detgenomsnittliga antalet tidskrifter inom "basi siene" vid biblioteken vid dessainstitutioner �ar drygt 80. Detta �ar allts�a si�ran f�or hela det naturvetenskapliga1 http://math.golonka.se/2 http://www.isp.uu.se/Mat.htm3 State of Siene and Tehnology Training Institutions in Afria, July 2005, http://www.ansti.org/reports/state%20of%20siene%20training%20in%20afria.pdf17



omr�adet. Om man isolerat tittar p�a matematik �nner man att University of Malawi�ar det universitet i unders�okningen som visar upp est matematiktitlar - 20 st. Isamband med unders�okningen bes�okte representanter fr�an ANSTI ett antal av uni-versiteten, oh det intryk man erh�oll var att de esta tidskrifter antingen var lokaltproduerade eller erh�allna som g�avor. De esta av universiteten prenumererade intel�angre p�a internationella vetenskapliga tidskrifter. Rapporten konstaterar att justtillg�angen p�a tidskrifter har stor inverkan p�a motivation oh karri�arm�ojlighet blandforskare, samt att bibliotekens d�aliga status �ar en bidragande orsak till "brain-drain"vid universiteten.Mina egna erfarenheter bekr�aftar denna bild. De institutionsbibliotek jag harbes�okt har varit i risigt skik, med en �overrepresentation av �aldre litteratur. P�a tid-skriftssidan har det funnits enstaka �arg�angar eller kortare sviter. Det �ar uppenbartatt ekonomin har sv�angt �over tiden, oh tidskriftsprenumerationer har startats un-der goda tider respektive avslutats under d�aliga. Vissa av de samlingar jag sett har�aven varit i en fysiskt d�alig kondition - fuktigt klimat har satt sina sp�ar. P�a univer-sitetens huvudbibliotek �ar ordningen ofta oklanderlig, men materialets kvalitet ohaktualitet �ar s�avitt jag kan bed�oma inte den b�asta. N�ar det g�aller huvudbibliotekensf�orv�arvspoliy litar man i stor utstr�akning p�a ink�opsf�orslag fr�an institutionerna.Begr�ansningar vad g�aller ekonomiska resurser g�or dok att det �ar os�akert, i m�angafall osannolikt att ett ink�opsf�orslag resulterar i ett f�orv�arv. F�orutom tidskriftsprenu-merationer, som �ar dyra oh l�angsiktiga satsningar, lider man brist p�a b�oker, s�av�almonogra�er p�a h�ogre niv�a som textb�oker f�or studenter. Detta inneb�ar att ett ertalstudenter i grundutbildning m�aste dela p�a en bok. Paul Vaderlind vid StokholmsUniversitet lykades f�a en donation p�a 50 textb�oker fr�an ett f�orlag i samband medatt han skulle f�orel�asa vid University of Nairobi. En solskenshistoria, men knappasten vardagssituation.Elektroniska informationsk�allor :Det p�ag�ar just nu en utvekling mot �oppna publieringsmodeller, \Open A-ess", p�a internet. Vissa tidskrifter �ar helt fria, d.v.s. tillg�angen till artiklar, ohm�ojligheten att publiera i tidskrifterna �ar helt gratis. Andra tidskrifter ger fritillg�ang till artiklar, men tar en avgift f�or att man skall f�a publiera sig. Enannan r�orelse som tagit fart under de senaste �aren �ar fri publiering av "bak-volumes". Ett antal myket prominenta matematiktidskrifters �aldre �arg�angar lig-ger helt eller delvis tillg�angliga p�a n�atet, d�aribland Annals of Mathematis, Journalf�ur die Reine und Angewandte Mathematik, Pai� Journal of Mathematis ohBulletin of the Amerian Mathematial Soiety. Det �nns tre stora projekt somb�or n�amnas s�arskilt i detta sammanhang. "Projet Eulid"4 i USA, "Numdam"5 iFrankrike samt "G�ottinger Digitalisierungs-Zentrum"6 i Tyskland.Parallellt med denna utvekling p�ag�ar ett antal projekt vilka syftar till att ge4 http://projeteulid.org/5 http://www.numdam.org/6 http://www.sub.uni-goettingen.de/gdz 18



utveklingsl�ander tillg�ang till avgiftsbelagda elektroniska tidskrifter till redueratpris. Den st�orsta akt�oren h�ar �ar INASP7, \International Network for the Availabil-ity of Sienti� Publiations". INASP, som har sitt s�ate i Oxford, har som en av sinauppgifter att f�orhandla fram rabatterade f�orlagspaket8, bl.a. fr�an Springer, Blak-well, Wiley oh Taylor & Franis. Denna verksamhet �nansieras bl.a. av svenskaSida-SAREC. Andra projekt som kan n�amnas �ar AGORA9 \Aess to Global OnlineResearh in Agriulture", samt HINARI10 \Health InterNetwork Aess to ResearhInitiative" verksamma inom jordbruks- respektive h�also-/biomediinomr�adena.En del f�orlag har valt att sl�appa sitt elektroniska tidskriftsinneh�all helt gratis f�orutveklingsl�ander, t.ex. Oxford University Press oh National Aademy of Sienes.London Mathematial Soiety gav under 2005 fri tillg�ang till de tv�a senaste numrenav sina tidskrifter - hur det kommer att bli under 2006 k�anner jag inte till.The Global Digital Divide :Sammantaget kan man s�aga att "Open Aess", tillg�angligg�orandet av "bak-volumes" oh tillg�ang till rabatterade f�orlagspaket har gjort att de mindre rustadematematikbiblioteken v�arlden �over pl�otsligt har m�ojligheten att ta ett stort stegn�armare den goda situation som r�ader vid de st�orre universiteten. Den virtuellatillg�angen till h�ogkvalitativ litteratur inom matematik har inneburit en revolutionsom i prinip borde f�a komma alla till del. Ser man dok p�a utveklingsl�andernasm�ojligheter att tillgodog�ora sig denna informationsskatt blir bilden annorlunda. Igrund oh botten har fattigdomen inneburit att man inte har r�ad att prenumererap�a avgiftsbelagda tidskrifter - online eller trykta - men att man oks�a i praktikenst�angs ute fr�an de fria k�allorna p�a n�atet i brist p�a den infrastruktur som datorer,n�atverk oh internetaess inneb�ar. Man brukar h�ar tala om "the Global DigitalDivide"11 - gapet mellan de som har oh de som inte har tillg�ang till denna infras-truktur bara �okar. F�or att visa p�a vidden av detta gap kan n�agra exempel vara p�asin plats (si�rorna �ar fr�an september 200412):� University of Ghana - 23.000 heltidsstudenter har sammanlagt 1 Mbps bandbreddatt dela p�a. Antalet n�atverksanslutna datorer �ar 600 st. Kostnad 8448 USD perm�anad.� Makerere University, Uganda - 35.000 heltidsstudenter har sammanlagt 2 Mbpsatt dela p�a. Antalet n�atverksanslutna datorer �ar 2500 st. Kostnad 20449 USD perm�anad.F�or att s�atta dessa uppgifter i n�agon slags relation kan jag n�amna att jagpersonligen betalar 249 kr/m�anad f�or att jag oh min familj skall gotta oss �at 87 http://www.inasp.info/8 F�or en komplett lista, se: http://www.inasp.info/peri/resoures.shtml9 http://www.aginternetwork.org/en/10 http://www.who.int/hinari/en/11 http://en.wikipedia.org/wiki/Digital divide12 Investigation of Bandwidth Consolidation for Partnership Universities report, Otober 2004,http://www.avu.org/douments/Partneship%20Connetivity%20 Report-%20revised%2017-10-04.pdf19



Mbps bandbredd. Om man betraktar dessa si�ror inser man att det �ar fruktansv�artdyrt med tillg�ang till internet i Afrika, men en annan sak man ser, oh framf�orallt m�arker om man bes�oker t.ex. University of Ghana, �ar att relationen mellanantalet n�atverksanslutna datorer oh den tillg�angliga bandbredden �ar skev. Alltvetenskapligt arbete p�a internet (nedladdning av artiklar, s�okning i databaser) �ari praktiken om�ojligt. Det g�ar fruktansv�art l�angsamt. Enda m�ojligheten �ar attf�orl�agga arbetstiden till sena kv�allen eller natten, alternativt ge upp helt oh g�a tilln�agot av internetaf�eerna nere p�a stan.Vad kan d�a g�oras �at l�angsamheten? Det absolut billigaste s�attet att ta sigan problemet �ar att betrakta bandbredden p�a internet som en begr�ansad resursvilken man m�aste hush�alla med. Makerere University ovan �ar ett bra exempel p�aen institution som har vidtagit �atg�arder f�or att p�a ett bra s�att f�ors�oka sn�ala p�aden begr�ansade bandbredden. Det �nns manualer13 att tillg�a f�or hur man skall g�atill v�aga. Vissa internetprotokoll (t.ex. f�or nedladdning av musik, �lm et.) kanblokeras, vissa sidor (t.ex. Yahoo oh Hotmail) kan f�orbjudas under kontorstid.Man kan oks�a minska antalet uppkopplade datorer, men det skall dok s�agas atts�adana restriktioner oftast inte �ar s�arskilt popul�ara.Vad kan man g�ora �at priset? De afrikanska universiteten har sin uppkopplingantingen via "leased line", d.v.s. direkt koppar- eller �berkabel fr�an en ISP (Inter-net Servie Provider), eller vanligare via satellitl�ank (s.k. VSAT). Det f�orekommeroks�a att man anv�ander en uppringd telefonf�orbindelse. N�agon nationell infras-truktur n�ar det g�aller n�atverk (s.k. bak-bone) �nns bara undantagsvis varf�ort.ex. ett epostmeddelande mellan tv�a n�arliggande universitet i allm�anhet m�asteg�a via Europa eller USA. De h�oga priserna g�or att efterfr�agan minskar, oh denbegr�ansade efterfr�agan g�or att antalet leverant�orer p�a marknaden �ar f�a oh konkur-rensen begr�ansad. I m�anga l�ander f�orekommer �aven statliga monopol. Afrian Vir-tual University (AVU) som �ar en kenyabaserad afrikansk mellanstatlig organisationmed 57 universitet i 27 l�ander som medlemmar, har tillsammans med V�arldsbankenl�atit utreda detta problem i en rapport14. Det man kom fram till var att detb�asta s�attet att f�a ned priset �ar att bilda afrikanska konsortia f�or upphandling avsatellitkapaitet. Ett ungef�arligt m�alv�arde f�or en s�adan upphandling ligger enligtutredningen p�a 2.5 USD/kbps/m�anad. Om denna upphandling sker oh leder till�onskat resultat skulle University of Ghana hamna p�a en m�anadskostnad p�a 2560USD ist�allet f�or 8448. Fortfarande dyrt med v�ara m�att m�att, men en avsev�ardf�orb�attring.Oh ibland fungerar det inte alls. De st�andiga str�omavbrotten oh kraftiga�askv�ader t�ar h�art p�a utrustning som swithar, routrar oh gateways. Institution-erna kan ibland vara utan koppling till internet i dagar, vekor, t.o.m. i m�anaderp.g.a. att n�agon l�ank i n�atverkskedjan har brustit oh att ers�attningsutrustningej har kunnat ska�as fram. Den utrustning som beh�ovs �ar i allm�anhet s�adan som13 Optimising Internet Bandwidth in Developing Country Higher Eduation, INASP, 2003http://www.inasp.info/pubs/bandwidth/14 Investigation of Bandwidth Consolidation for Partnership Universities report, Otober 2004,http://www.avu.org/douments/Partneship%20Connetivity%20 Report-%20revised%2017-10-04.pdf20



prestandam�assigt fasas ut vid svenska universitet. En swith med en kapaitet p�a10/100 Mbps �ar emellertid fullt g�angbar i afrikansk milj�o. Jag har skikat ned endel utrustning med post till Universit�e de Yaound�e I i Kamerun, samt tog med migtre styken swithar n�ar jag bes�okte Nairobi i somras. B�agge dessa st�allen saknadevid tillf�allet uppkoppling beroende p�a trasig utrustning. Vid min kommande resatill Kamerun i februari kommer den st�orsta delen av mitt till�atna bagage, 2x23 kg,att best�a av n�atverksutrustning.Vad kan svenska matematiker oh institutioner g�ora?:Finansiera en prenumeration p�a MathSiNet f�or ett afrikanskt universitet: Justnu har jag kontakt med elva olika universitet som har uttrykt �onskan om att f�atillg�ang till MathSiNet. Ett s�adant �atagande skulle kosta din institution 300-400USD per �ar oh b�or vara relativt l�angsiktigt (minst tre �ar, g�arna fem). Det g�aratt f�a ut detaljerad statistik �over anv�andandet, oh om databasen inte anv�ands kannaturligtvis �atagandet avslutas. Den svenska matematikinstitutionen kommer attfaktureras direkt fr�an Amerian Mathematial Soiety, d.v.s. inga pengar f�orsvinnerp�a v�agen. Det �nns naturligtvis inget som hindrar att�atagandet utvidgas till andraresurser, t.ex. fysikdatabasen Inspe (USD 200/institution oh �ar).Donera b�oker: Det har funnits ett speiellt program inr�attat f�or bokdonationerhos Abdus Salam International Centre for Theoretial Physis (ICTP15) i Trieste.ICTP, i samarbete med TWAS16 - the aademy of sienes for the developing world- har efter ans�okan tidigare bekostat frakten f�or donerade boksamlingar. Just idagarna har jag f�att reda p�a att detta projekt inte kommer att ligga p�a ICTP iframtiden, utan att European Mathematial Soiety (EMS) sannolikt kommer attkoordinera denna insats. Jag har inte funnit n�agon information p�a internet omdenna f�or�andring i skrivande stund.Donera n�atverksutrustning: Det �nns �aven ett stort behov av utrustning f�oratt bygga ut oh reparera de afrikanska universitetens n�atverk. N�agot jag har f�att�onskem�al om �ar komponenter till tr�adl�osa n�atverk (aesspunkter, n�atverkskort,antenner, point-to-point-l�ankar et.), men �aven traditionella swithar oh �berkon-vertrar �ar av intresse. Kolla med den lokala systemavdelningen - de har s�akert n�agotp�a hyllorna. Att frakta 10 kg utrustning kostar 400 kr �over hela v�arlden i Postensf�ardigfrankerade kartong.Om ni tyker att det skulle vara intressant att hj�alpa till i detta arbete s�abesvarar jag myket g�arna eventuella fr�agor. Jag kan oks�a f�ormedla kontakter ohassistera n�ar det g�aller st�odprenumerationer oh donationer. Bes�ok g�arna oks�amin webbsida - http://math.golonka.se - d�ar information oh nyheter kommer attpublieras.Epost: anders.wandahl�kib.ki.se
15 http://www.itp.it/16 http://www.twas.org/ 21



Indien v�antar- Ulf Persson -

Charminar   Hyderabad, januari 2004

Ett U-land beh�over inte vara ett U-landn�ar det g�aller vetenskap i allm�anhet oh mate-matik i synnerhet. Kina oh Indien �ar sl�aendeexempel (kanske de enda) d�arp�a. De b�aggel�anderna �ar visserligen efterblivna i den be-m�arkelsen att 1900-takets stora tysta revo-lution har �annu inte slagit igenom. Jag ta-lar om emigrationen fr�an landsbygden in tillst�aderna. Fortfarande lever majoriteten avIndiens oh Kinas befolkning p�a landsbygden,oh eftersom de b�agge l�anderna tillsammansutg�or kanske n�armare h�alften av v�arldens be-folkning s�a best�ar majoriteten av v�arldens to-tala lantbefokning av indier eller kineser.Denna stora massa �ar s�a gott som osynlig f�orresen�aren, oh i viss mening n�astan lika osyn-lig f�or den genomsnittlige medelklassindierneller kinesen. Detta medelklasskikt �ar tunt,men eftersom de absoluta talen �ar stora �over-s�atts �aven sm�a relativa br�akdelar till ansen-liga m�angder.F�or tv�a�ar sedan spenderade jag sex ve-kor i Indien. Detta var en kort tid, en terminborde ha varit ett minimum. Min f�orsta vistelse g�allde MSI (Mathematial Siene Institute) i Chennai1 Detta �ar ett moderntinstitut bel�aget i Chennais s�odra utkanter, oh som s�a ofta i Indien r�ader det skarpakontraster. Ett stenkast fr�an institutet be�nner sig en stinkande kanal kantad avprimitiva palmhyddor. Datorer oh annan modern elektronisk utrustning fungeroklanderligt oh �ar av senaste snitt, medan d�orrarna till kontoren g�ar ofta inte ensatt st�anga. Vad som sl�ar en v�asterl�andsk bes�okare i Indien �ar det stora �over�odetav personal. Alltifr�an de n�armast osynliga st�aderskorna, som if�orda saris smygeromkring med dammvippor, till vakterna i sina kurer, som sitter oh anteknar istora loggb�oker. Varje bes�ok i ett U-land inneb�ar ett moraliskt dilemma2 som var1 Den militanta Hinduismen har vunnit terr�ang under de senaste femton�aren i Indien. Om orsakernakan man spekulera. Det framh�alls att det �ar ett symptom p�a den v�axande medelklassens behov av enidentitet. Denna har ibland tagit sig obehagliga uttryk, bland de mera triviala h�or omd�opningen avMadras, Bombay oh Calutta till respektive Chennai, Mumbai oh Kolkata. Man skall komma ih�ag attingen av dessa st�ader har n�agon djupare indisk anknytning utan uppstod ur brittiska handelsupplag.2 Jag t�anker n�armast p�a bes�okarens roll som voyeur22



oh en m�aste bem�astra p�a egen hand. Att man �ar priviligerad kan man inte bortseifr�an, men �aven om detta m�a inge vissa skuldk�anslor dominerar v�albehaget. Attp�ast�a n�agot annat vore hykleri. Annars skiljer sig inte rutinerna f�or en vistelse vidett indiskt institut n�amnv�art fr�an ett v�asterl�andskt. Seminarier oh f�oredrag ohregelbundna samlingar vid teet. Komforten �ar enkel, men helt tillfylles. Ja sj�alvabristen p�a lyx �ar vilsam. Bes�okare fr�an hela Indien spenderar l�angre eller kortaretid vid Institutet, oh m�anga v�asterl�anningar �ar p�a 'genomg�ang'. Detta betyder attm�altiderna ofta bjuder p�a omv�axlande s�allskap.Chennai �ar en m�angmiljonstad men har givetvis inte den puls man f�orv�antar sigav en v�asterl�andsk s�adan, eller�atminstonde pulsen �ar av ett annat slag. Myket l�arha f�or�andrats de senaste femton �aren, bland annat har den kaotiska tra�ken blivitbetydligt mera motoriserad3, men �annu kan man besk�ada en oh annan oxdragenk�arra. Oh kon �ar fortfarande kung i Indien. Ett magert el�ande som obekymratspatserar fram p�a den mest tra�kerade v�ag. Innan jag listade ut hur bussarnagik var jag h�anvisad till de stinkande gula, trehjuliga tv�a-taktarna, k�anda undernamnet Auto-rikshaws. Oh innan f�arden antr�ader m�aste man f�orhandla med denp�astridige f�oraren om priset oh f�orklara destinationen. De indier vi vanligtsvistr�a�ar p�a i v�asterlandet �ar antingen doktorer i matematik eller kypare, medande esta i Indien inte beh�arskar engelska. P�a grund av den stora variationen avolika spr�ak s�a �ar inte s�allan den indiske kollegan lika hj�alpl�os som en sj�alv i sinaf�orehavanden med lokalbefolkningen. Visserligen brukar de esta bildade indierbeh�arska tre, fyra spr�ak f�orutom engelskan, men det �ar inte ovanligt, att som falletmed en yngre tamilsk kollega vid Institutet vara analfabet i sitt eget modersm�al.Efter ett par vekor reste jag via t�ag till Bombay, med ett par dagars up-peh�all i Hyderabad. Den senare �ar en klassisk indisk stad, som till skillnad fr�anChennai oh Bombay kan st�ata med en uppsj�o av historiska minnesm�arken. Be-folkningen i Hyderabad utg�ores av v�asentligen lika stora delar av hinduer respek-tive muslimer. Relationen mellan de tv�a befolkningsgrupperna �ar sp�and. Ib-land kommer det till oroligheter oh kravaller med f�oljd att staden bel�agges meduteg�angsf�orbud. Kl�adedr�akten g�or att man l�att ser �atskillnad4. Hinduiska kvinnorb�ar oftast saris, enhetliga i utforming men med stor individuell variation ifr�aga omf�arger oh m�onster; medan i Hyderabad svarta fotsida dok, med endast en springaf�or �ogonen, utg�or, liksom m�annens vita m�ossor, p�atagliga inslag i gatubilden. Dettag�or att den fantasifulle resen�aren upplever de gamla kvarteren i Hyderabad, medsina gatust�and, pampiga minareter oh vimlande folkliv, som sprungna ur Tusenoh en Natt.Att anl�anda till Bombay �ar som att komma hem. �Atminstonde hem till NewYork. De s�odra delarna av Bombay �ar v�alm�aende, oh fastighetspriserna l�ar varai paritet med dem i New York oh Paris. Det viktorianska koloniala inslaget �armyket framtr�adande med de sirliga fasaderna oh de vida riket-gr�asmattorna ientrum. Tra�ken �ar iviliserad, de trehjuliga auto-rikshaws �ar utbytta mot sm�akompakta regulj�ara taxi-bilar. Tata Institut for Fundamental Researh �ar bel�agen3 Hur vet man att Indien har v�anstertra�k? Ratten sitter p�a h�oger sida!4 Skillnaden �ar helt oh h�allet kulto-relig�ost oh sk�ar tv�ars �over spr�ak oh rasgr�anser23



l�angst s�oderut i Bombay, p�a en liten udde, som utg�or ett milit�art omr�ade - NavyNagar. Totalt fotograferingsf�orbud r�ader, liksom strikta begr�ansningar var man f�arvistas. Institutet grundades 1945 p�a initiativ av Homi Bhaba som redan 1943 kon-taktade industrialisten J.R.D. Tata5 en medlem av Tata familjen oh en av Indiensrikaste kapitalister oh med goda relationer till Nehru, vars byst h�alsar bes�okarenv�alkommen i foajen. Under de f�orsta �aren f�orde Institutet en ambulerande tillvaroinnan det yttades till sitt nuvarande l�age, d�ar det invigdes av just Nehru i januari1962. Tata Institut formligen svettas 'exellene' oh den nyanl�ande bes�okaren blirvarse en speiell lukt, som dok efter ett par dagar klingar av.Man �ar v�al omh�andertagen. En rikligt tilltagen sta� st�ar alltid till tj�anst. Ettv�alsorterat bibliotek, en rymlig l�asesal med en uppsj�o av s�av�al vetenskapliga somallm�anna tidskrifter. Tv�a kantiner ('East' oh 'West') tillhandah�aller ett skrovm�alindisk husmanskost f�or n�agra futtiga kronor. Som min v�ard p�apekade, - att alltid�ata p�a restaurang blir tr�ottsamt i l�angden. Institutet vetter mot Arabiska sj�on, ohunder l�agvatten tr�ader klippbloken fram oh invaderas av lokalbefolkningen p�a jaktefter musslor. Bor g�or man tv�ars �over gatan - Homi Bhaba road, p�a RamanujamsGuest House. I sj�alva verket bor de esta av Institutets anst�allda i de hyreshussom uppf�orts p�a omr�adet, ty som tidigare p�apekats, det �ar alltf�or dyrt att bo iBombay. Jag huserade i en svit, oh varje morgon teknade man sig f�or en frukost ig�asthusets lilla matsal som tillhandah�oll enkel indisk f�ort�aring samt, medan jag vard�ar, Deligne som bords�allskap. Oh vill man bort fr�an Institutet s�a tillhandah�allerdetta �aven en pendlingsbuss till Vitoria Terminal, en avgiftsfri f�orbindelse somregelbundet uppr�atth�alles under de esta av dygnets timmar.Min v�ard �nner det vara alltf�or rent f�or att inte s�aga sterilt i v�ast. Vad hanframf�or allt menar �ar att Indien bjuder p�a ett �over�od av sinnesintryk, speielltvisuella s�adana. Den m�anskliga hj�arnan kr�aver att matas med information. Alltf�orm�anga r�ata linjer oh f�oruts�agbara intryk leder till pereptionssv�alt. Jag kan my-ket v�al f�orst�a att indier aldrig kan k�anna sig riktigt hemma utanf�or Indien.Som jag tidigare p�apekat sl�as den v�asterl�andske bes�okaren av m�angden avm�anniskor. Men dessa m�angder av m�anniskor uppleves inte s�asom p�atr�angandesom de skulle ha gjort i v�ast, ty de tar helt enkelt inte samma plats. Flygplatseni Bombay �ar, f�or att representera en m�angmiljon stad, f�orv�anansv�art liten, lik-som j�arnv�agstationen i Hyderabad. Som alltid n�ar jag reser �ar jag p�a jakt efterv�alsorterade bokl�ador. I Hyderabad oh Bombay bjudes en uppsj�o av mer ellermindre luggslitna datormanualer, l�arob�oker, 'business guides' samt 'English lan-guage guides', ofta upplagda p�a trottoarerna. Men att �nna en ordentlig bokhandel�ar inte lika l�att. I Chennai fann jag bara en6, i Bombay tv�a, varav Strand bookstore�ar den mest l�attillg�anglige f�or Tata-bes�okaren7. Detta �ar f�orv�anansv�art med tanke5 1904-1993 f�odd i Paris oh delvis uppvuxen i Frankrike med fransk mor. Entusiastisk aviator.6 Landdrake, med den opraktiska indiska traditionen att ha b�okerna liggande i staplar ist�allet f�orst�aende. Dessutom kanske man inte skall ignorera att n�amna att Oxford University Press har en �lial,dok begr�ansat till f�orlagets egna utg�avor7 Intressanta antikvariat b�or �nnas men under min korta vistelse lykades jag aldrig med att bekr�aftadetta 24



p�a den stora befolkningsm�angden, men illustrerar �aterigen att det konsumerandeskiktet i Indien �ar tunt.

Tempelelefant   Bombay, februari 2004

Tata Institute, som �ar ett indiskt Institut f�orAdvaned Study, med tre olika skolor - Shool ofMathematis, Sool of Natiral Sienes samt Shoolof Tehnology and Computer Siene �ar uppenbarli-gen inte typiskt, men varje otta beh�over ett agg-skepp. I motsats till m�anga andra forskningsinstituti v�arlden har den sin egen forskarskola oh �ar sedan2003 ett s�a kallat 'Deemed University'. Matematikutg�or givetvis bara en liten del av dess verksamhet,oh den matematiska skolan grundades p�a 50-taletav K.Chandrasekharan oh K.G.Ramanathan. Atom-forskning �ar viktigt i Indien, oh relaterad forskn-ing bedrives vid Tata som s�a vid m�anga andra in-diska forskningsinstitut, oh det �ar sv�art att v�arjasig fr�an misstanken att denna satsning �aven kommerden rena matematiken till del. Faktum �ar att den hu-vudsakliga �nanseringen av Tata numera h�arr�or fr�anden indiska statsmakten. Indiska forskningsinstitut�nns det annars en uppsj�o av, oh senast h�aromvekan invigdes ett nytt matematiskt s�adant i Chen-nai, grundat av den algebraiske geometrikern Se-shadri8. D�artill �nns det gott om anstalter f�or h�ogreutbildning. Konkurrensen �ar stenh�ard oh de esta som utbildas kan inte gesanst�allningar kommensurabla med deras kvali�kationer. Det kan knappast ha und-g�att de esta l�asare att Indien �ar v�al framme n�ar det g�aller IT-teknologi, med ett�over�od av v�alutbildad arbetskraft med blygsamma l�oneanspr�ak.Mis�aren kan man inte undg�a att konfronteras med i Indien, men helhetsin-tryket �ar �and�a ett av optimism oh dynamik som utg�or en s�adan kontrast till forna�ost-stater som Rum�anien (d�ar jag tillbringade en m�anad 2002) oh Bulgarien. Kinaoh Indien f�orutsp�as att bli de ledande ekonomierna inom ett par deennier. Det �armed blandade k�anslor man betraktar en s�adan utvekling. �A ena sidan gl�ads man�at att forna undertrykta oh speiellt i fallet Indien f�oraktade kulturer �antligen f�arrevansh. �A andra sidan kan detta inte annat �an inneb�ara aelererad rovdrift avjordens resurser. Som jag inledningsvis anm�arkte, varje bes�ok i ett U-land leder tilldilemman, ja i sj�alva verket dessa dilemman kan man aldrig undvika, inte ens omman h�aller sig hemma.8 Indien har som bekant best�att v�arlden med m�anga ytterst framst�aende matematiker. Detta hargivetvis ingenting med den klassiska indiska matematiken att g�ora. Att Ramanujam var en synnerligenorginell matematiker kan inte f�ornekas, men detta hade ingenting med en speiell indisk matematisktradition att g�ora, han konfronterades med matematiken via en medelm�attig engelsk formelsamling.25



Olof Thorin (1912-2004)- Jaak Peetre -Olof Thorin var aldrig anst�alld p�a n�agon h�ogskola utan arbetade ist�allet somf�ors�akringsmatematiker, �and�a kommer framtiden kanske att utvisa, att han varen av de mest k�anda svenska matematikerna under senare delen av 1900-talet.Hans internationella ber�ommelse bygger huvudsakligen p�a hans delaktighet i dens.k. Riesz-Thorins sats. Det �ar d�arf�or l�ampligt, att vi behandlar detta f�orst. IMathSiNet f�ar p�a s�okordet \Thorin" 13 utfall, samtliga g�allande hans stokastiskaverksamhet. S�oker man p�a \Anywhere" blir resultatet 173. Ingen d�alig utdelningpreis.1 Personalia:Jag erinrar det viktigaste om Olof Thorins levnadslopp. Jag bygger p�a ettbrev, som han sj�alv skrev �at mig oh �atergivet in extenso i [3℄.Olof Thorin f�oddes den 23 februari 1912 i Halmstad. Efter studentexamen d�ar1929, b�orjade han samma h�ost att studera vid Lunds universitet. Fil.kand. blev han1933 (matematik, mekanik, matematisk statistik) varefter forskarstudier p�ab�orjadesmed den f�argstarke ungraren Marel Riesz som handledare. Denne f�oreslog attThorin s�oka sig p�a olika utvidgningar av hans ber�omda \konvexitetssats" (se nedan).Detta ledde f�orst (1937) till en li.- [5℄ oh l�angre fram (1948) till en doktorsavhan-dling [6℄. Detta �ar dessa resultat, som Olof Thorins ber�ommelse bygger p�a . 1937blev Thorin anst�alld p�a ett f�ors�akringsbolag. 1946 gifte han sig. D�a han 1977pensionerades, l�ar han utropat: \�Antligen kan jag �agna mig �at matematiken!"Makarna Thorin har jag bara tr�a�at en g�ang i samband med ICM 70 strax efterankomsten till Nie ygplats. S�a vitt jag minns var de b�ada ganska l�anga personer,Olof plaerade jag i mitt minne i kategorin \�aldre distingerad gentleman" oh vihade ett kort samtal, varvid han fr�agade mig hur hans resultat stod sig efter s�am�anga �ar, men, blyg som jag �ar, kunde jag inte tillr�akligt starkt betona, att hannumera var en ber�omdhet. Jag �ar dok glad, att jag n�amner honom i mitt f�oredrag[4℄. Kring 1970 b�orjade jag samla material till en historisk uppsats om interpolation.Jag �k d�a det brev av honom, som blev grunden f�or mitt senare arbete [3℄ . Jag�k svar �aven av Misha Cotlar samt Antoni Zygmund. Den senare s�ager dok, atthan gl�omt det mesta, men ger mig r�adet att oks�a kontakta Alberto Calder�on, ettr�ad, som jag tyv�arr inte f�oljde { denne dog inte l�angt d�arefter1. Jag lade oks�a nedprojektet f�or att�aterupptas f�orst �ar 2000. Jag skrev d�a�ater till Thorin oh fr�agadeom jag �k lov att reproduera hans brev, han tillstyrkte samt hj�alpte mig oks�amed arbetet. Vi blev d�a riktigt goda v�anner utbytande�atminstone�arligen jul- ellerny�arsh�alsningar.H�osten 2002 drabbades paret av en stor olyka, i det hustrun Ingegerd (f. 1 april1916) blev intagen p�a ett v�ardhem. Strax d�arefter br�ot Olof sj�alv l�arbenshalsen.1 Sensmoral: Gamla matematiker borde alltid intervjuas innan det �ar f�orsent.26



Mitt sista brev till Olof Thorin skrev jag den 11 mars 2003. D�ar erbj�od jag attupps�oka honom under en kommande Stokholmsresa. N�ar man bet�anker, var detganska taktl�ost, Vi stod ju inte s�a s�arskilt n�ara varandra oh han var gammal oh be-fann sig i en besv�arlig situation. Myket riktigt i hans svarsbrev av den 7 april 2003avb�ojer han mitt bes�ok. Jag iterar: ": : :med h�ansyn till de primitiva f�orh�allandenjag nu lever under f�oresl�ar jag att vi skjuter p�a ett s�adant sammantr�a�ande: : :"Vidare: \N�agon annan sl�akting som mera regelbundet skulle kunna bes�oka hennehar vi dessv�arre inte." Allt pekar p�a tv�a myket isolerade, gamla m�anniskor.Olof Thorin dog den 14 februari 2004 p�a Danderyds sjukhus efter en, vad jagtror, kort sjukdom. Ingegerd dog ett �ar senare. �Aktenskapet var barnl�ost, vilketalltid betraktas som en olyka, s�a oks�a i makarna Thorins fall.2 Riesz-Thorins sats:�Antligen �overg�ar vi till matematiken. Den aktuella satsen kan formulerass�alunda (jag f�oljer [1℄ sid. 2-3 med sm�arre variationer i betekningarna).(Riesz-Thorins sats) L�at U oh V vara tvenne m�attrum f�orsedda med positivam�att � oh �. L�at vidare Lp(�) oh Lq(�) betekna komplexa Lebesguerum m.a.pl�ampliga positiva m�att � oh � p�a U resp V . Antag, att T �ar en line�ar operator,s�adan att T : Lp0(�)! Lq0(�)med norm M0 oh T : Lp1(�)! Lq1(�)med norm M1. D�a g�aller j�amv�alT : Lp(�)! Lq(�)med norm M �M1��0 M�1 (*)d�ar 0 < � < 1 oh 1p = 1� �p0 + �p1 ; 1q = 1� �q0 + �q127



Fig1: Om p � q skall medtagas bara den triangel, som ligger nedanf�or diago-nalen p = qTydligen betyder (*), att normen av T �ar logaritmiskt konvex.Denna sats bevisades av Riesz i reella fallet, dok under inskr�ankningen p � q(se Fig. 1). I sj�alva verket formulerade han en �andligt dimensionell version av den,ty gammal oh f�orsiktig undvek han att blanda in funktionsrum.Det var s�aledes utvidgningen till det komplexa, som utf�ordes av Thorin. I [3℄antydes, att det var en anm�arkning av Otto Frostman efter ett seminarium, somledde honom p�a sp�aret. D�ar ber�attas oks�a om Littlewoods synnerliga uppskattningav Thorins bevis, denne talar om the most impudent idea in mathematis, denfr�akaste id�en i matematiken.Kort sagt g�ar beviset till s�a h�ar. Det g�aller att uppskatta integralenhh; gi = ZV h(y)g(y)dyUr H�older's olikhet f�oljer, attkhkLq = supfhh; gi : kfkp = kgkq0 = 1g;d�ar q0 = qq�1 (det konjugerade indexet till q). I [1℄ antages vidare, att p <1; q0 <1oh d�a kan vi r�aknade med funktioner f oh g med �andligt st�od.Den grundl�aggande id�en �ar nu att g�ora en deformation av punkterna f oh g: Viinb�addar dem i l�ampliga komplexa kurvor. Dessa kurvors ekvationer �ar best�amda avtvenne analytiska funktioner f(z) oh  (z), d�ar z �ar en komplex variabel inskr�ankttill strimlan S : f0 < z < 1g.F�or z 2 S s�att 1p(z) = 1� zp0 + zp1 ;28



1q0(z) = 1� zq00 + zq01Thorins val av f;  �ar nu f�oljandef(z) = f(x; z) = jf(x)j pp(z) sign(f(x)); x 2 U ; (z) =  (x; z) = jg(y)j q0q0(z) sign(g(x)); y 2 V:Vi s�atter vidare F (z) = hf(z);  (z)i:Det �ar klart, att F (z) �ar analytisk i S samt kontinuerlig i h�oljet S med F (0) = f .Vidare g�aller kf(it)kp0 = kfk pp0p = 1, kf(1 + it)kp0 = kfk pp1p = 1. Analogt f�or  .Om vi nu till�ampar Doetsh trelinjesats2, �nner vi, att jhTf; gij � M1��0 M�1 ohsatsen �ar bevisad.Riesz-Thorins sats har m�anga viktiga till�ampningar spe. i den harmoniskaanalysen. T.ex. implierar den omedelbart Hausdor�-Youngs sats, om F �ar Fouriertransformen p�a en lokalt kompakt Abelsk grupp G 3, s�a g�aller F : Lp(G) !Lp0(G), 1 � p � 2, vilket utg�or en generalisering av Planherels sats (p = 2). Enviktig utvidgning av satsen gavs 1939 av Marinkiewiz 2℄ 4.Historien tog en ny v�andning kring 1960. I st�allet f�or bara de tv�a Lebesgue-rummen Lp oh Lq b�orjade man \interpolera" mellan \abstrakta" rum som Ba-nahrum (Calder�on, Kre��n,Lions m..). Speiellt blev Thorins sats inkorporerad iden s.k. \komplexa metoden" (se [1℄, Kap. 5).Bibliogra�[1℄ J. Bergh - J. L�ofstr�om: interpolation spaes. An Introdution.(Grundlehren der mathematisher Wissenshaften 223.) Springer-Verlag, Berlin -Heidelberg - New York, 1976.[2℄ J�ozef Marinkiewiz: Sur l'interpolation d'op�erations.C. R. Aad. Si., Paris 208 (1939), 1272-1273.[3℄ J. Peetre: On the development of interpolation { instead of a history three letters.Edited and/or translated by Jaak Peetre. In: Funtion Spaes, InterpolationTheory and Related Topis. Proeedings of the International Conferene in honour2 En variant av Hadamard's mera k�anda treirkelsats.3 Exempel utg�or de klassiska fallen G=R oh G=R/2�Z, en linje oh en irkel.4 Jos�ef Marinkiewiz (1910-1941), som polsk reservoÆer sannolikt o�er f�or Katyn-massakern. Hanssats �ar oks�a till�ambar i ike-line�ara situationer. F�ormodligen var handen f�orste, som betj�anade sig avordet \interpolation" i detta sammanhang. 29



of Jaak Peetre on his 65th birthday. Lund, Sweden, August 17-22, 2000. Walter deGruyter, Berlin { New York, 2002, p.39-48.[4℄ J. Peetre: Interpolation funtors and Banah ouples.Ates du ongr�es international des math�ematiiens, 110 septembre 1970, Nie,Frane, Gauthiers-Villars, Paris, 1971, t. 2, 373-378.[5℄ O. Thorin: An extension of the onvexity theorem of M.Riesz.Kungl. Fysiogr. S�allskp. Lund F�orh. 8 (1939), no. 14.[6℄ O. Thorin: Convexity theorems.Thesis.Med. Lunds Univ. Mat. Sem. 9 (1948) 1-58

Olof Thorin1912 - 2004f�odd Halmstad 23/2 1912studentex. Halmstad 1929studier Lundsuniversitet 1929-37�l.kand 33 (mat, fys, matstat)�l.li 37anst�alld vid olika f�ors�akringsbolag7 1937-77�l.dr 1945d�od Danderyd (sjukhus) 14/2 2004
7 senast Trygg Hansa 30



Olof Thorins generaliserade �-faltningar- Lennart Bondesson -1 Lognormalf�ordelningen:�Ar 1977 publierade Olof Thorin i Sandinavian Atuarial Journal (SAJ) ettarbete d�ar han visade att lognormalf�ordelningen med sannolikhetst�athetf(x) = 1p2��x exp(�12� log x� �� �2); x > 0; (� 2 R; � > 0)�ar o�andligt delbar. Detta betyder att f�or varje heltal n � 1; t�atheten f kan skrivassom en faltning f = fn �fn � � � ��fn med n komponenter. En slumpvariabel med eno�andligt delbar f�ordelning kan representeras som summan av ett godtykligt antalandra oberoende likaf�ordelade slumpvariabler. Teorin f�or o�andlig delbarhet intro-duerades p�a 1930-talet av storheter som Kolmogorov oh L�evy i deras studier avstokastiska proesser. En allm�an representationsformel f�or den karakteristiska funk-tionen (dvs Fouriertransformen) av en o�andligt delbar f�ordelning h�arleddes tidigtav L�evy, se t.ex. Feller [3℄, Chapter 17. Men formeln �ar f�oga anv�andbar f�or attavg�ora om en given t�athet �ar o�andligt delbar. �Ar 1973 angav F.W. Steutel i en�oversiktsartikel den o�andliga delbarheten f�or lognormalf�ordelningen som ett �oppetproblem. Eftersom lognormalf�ordelningen anv�ants en del f�or att modellera �arligaers�attningskrav p�a f�ors�akringsbolag var det naturligt f�or f�ors�akringsmatematikernThorin att veri�era dess o�andliga delbarhet. De �arliga kraven kan ju ses som sum-man av m�anga oberoende delkrav. Thorin visade att n�agot myket starkare �ano�andlig delbarhet h�aller f�or lognormalf�ordelningen.En gammaf�ordelning med t�athet g(x) = (�(�))�1��x��1e��x; x > 0 (�; � >0); har momentgenererande funktion (mgf) �(s) = R10 esxg(x)dx = (�=(� � s))�:F�ordelningen �ar trivialt o�andligt delbar. Omman faltar samman olika gammaf�ordel-ningar oh tar gr�ansv�arden, som Thorin gjorde, erh�alles en klass av o�andligt delbaraf�ordelningar med mgf av formen�(s) = exp(as+ Z 10 log( tt� s)U(dt)); <(s) � 0;d�ar U(dt) �ar ett ike-negativt m�att oh a � 0: Ekvivalent�0(s)=�(s) = a+ Z 10 1t� sU(dt): (1)H�ogerledet �ar h�ar, bortsett fr�an minusteknet framf�or s; Stieltjestransformen avett ike-negativt m�att. F�or en gammaf�ordelning har m�attet U(dt) all sin massa i enenda punkt. Thorin kallade dessa gr�ansf�ordelningar f�or generaliserade �-faltningar31



oh han visade att lognormalf�ordelningen tillh�or klassen av dem. Den engelskaf�orkortningen GGC anv�ands h�ar oks�a f�or termen generaliserad �-faltning.F�or lognormalf�ordelningen �ar den mgf �(s) = R10 esxf(x)dx inte expliit. Menvia Cauhys integralsats ins�ag Thorin att f�or att bevisa att f�ordelningen �ar enGGC r�aker det att ver�era att �(s) kan analytiskt forts�attas till en funktion som�ar de�nierad i det uppskurna komplexa talplanet Cn[0;1) oh saknar nollst�allend�ar, samt �ar s�adan att arg(�(s)) �ar ike-avtagande n�ar s v�axer l�angs ovansidanav den positiva reella linjen. Man f�ar d�a U(t) = ��1 arg(�(t)): Han lykades meddetta men det fanns m�anga hinder som han var tvungen att komma �over ellerofta runt med teknisk skiklighet. Hans bevis �ar myket l�angt oh bara lite kann�amnas om detaljerna h�ar. En sv�arighet �ar att U(1) = 1 vilket ledde honomtill att f�orst approximera lognormalf�ordelningen med en f�ordelning som svarar motprodukten av en lognormalf�ordelad slumpvariabel oh en gammaf�ordelad dito medheltalsparameter �: F�or att visa att arg(�(s)); s > 0; v�axer, utnyttjade han ohveri�erade i slutfasen ett myket speiellt villkor, n�amligen att, f�or varje  > 0;funktionen h(x) = exp(�(log(x+1+px2 + 2x))2); x > 0; �ar fullst�andigt monoton,dvs har derivator med alternerande teken. Detta villkor s�ag inte entralt ut menvisade sig senare vara myket viktigt. Enligt en k�and sats av Bernstein �ar enfunktion fullst�andigt monoton om den �ar Laplaetransform av ett ike-negativt m�att(Feller [3℄, Chapter 13).Lognormaluppsatsen var ett myket starkt arbete. Thorin, som var envis, blevfasinerad av ett sv�art problem som han inte kunde sl�appa f�orr�an det var kn�akt.Uppsatsen var inte hans f�orsta inom omr�adet, han hade lite tidigare skrivit enenklare om Paretof�ordelningen med t�athet f(x) = C (1 + x)� ; x > 0; d�ar C �aren normaliseringskonstant, f�or vilken f�ordelning oks�a ett GGC-resultat bevisades.Thorins lognormalresultat betydde att ett betydande steg fram�at i teorin f�or o�andligdelbarhet togs. Det visade sig att hans metodik gik att generalisera s�a att myketmer generella resultat kunde erh�allas. Men det var nog r�att f�a personer som l�astehans lognormaluppsats. Jag var en av dem.2 Kontakter med Olof Thorin:Jag gav 1975 ett seminarium i Stokholm om klasser av sannolikhetsf�ordelnin-gar oh Thorin deltog. En stor klass av f�ordelningar f�as genom att se p�a potenserXq av gammaf�ordelade slumpvariabler X: T�atheten f�or en potens �ar av formenf(x) = Cx���1 exp(��x�); x > 0 (� = 1=q):Klassen inneh�aller oks�a lognormalf�ordelningen som gr�ansf�ordelning d�a �! 0: Jag�k d�a veta att han f�ors�okte visa att lognormalf�ordelningen var o�andligt delbar. �Ar1976�aterv�ande jag fr�an Stokholm (oh SCB) till Lund oh en forskarassistenttj�ansti matematisk statistik. Olof skikade en tidig version av sin lognormaluppsats tillmig. Han var 64 �ar oh troligen r�att m�att p�a matematiken. Jag var 32 �ar oh hun-grig p�a framg�ang. Hans omr�ade var jungfrulig mark med m�anga m�ojligheter. Jagblev fasinerad �over hans teknik oh alla de �na ide�er som fanns i lognormaluppsat-sen oh h�angav mig �at problemet att f�ors�oka generalisera resultatet till den st�orre32



klassen av f�ordelningar men lykades bara delvis. F�or � = �1 var resultatet bevisatav en amerikansk matematiker E. Grosswald �ar 1976. Det gik att se numerisktatt resultatet var riktigt f�or alla � s�adana att j�j � 1 men f�or mig var det storasv�arigheter att bevisa det. Det blev en kort uppsats med bara delresultat oh sedanuppmanade jag Olof Thorin att oks�a f�ors�oka. Han klarade det genom att blandannat utnyttja oh visa att funktionenh(x) = exp(�((x+ 1 +px2 + 2x)� + (x+ 1 +px2 + 2x)��)); x � 0;�ar fullst�andigt monoton f�or alla  > 0 oh � s�a att 0 < j�j � 1: Nu kunde jagkombinera ihop detta med min kunskap oh se att det var m�ojligt att generalis-era betydligt till en myket stor klass av t�atheter med �na egenskaper. Men detvar fortfarande m�anga tekniska villkor att veri�era. Det blev en uppsats i Annalsof Probability f�or min del medan Olof n�ojde sig med att publiera i sitt vanligaforum SAJ. Jag f�oreslog samskrivning men Olof avb�ojde s�a det blev aldrig n�agonBondesson-Thorins sats som jag lite hoppats. Thorin blev nu oks�a inspirerad tillatt inf�ora oh studera en klass av utvidgade generaliserade �-faltningar med massap�a hela R: Totalt skrev Thorin fyra arbeten om GGC-klassen.3 Senare utvekling:Det visade sig senare att Thorins villkor om fullst�andig monotoniitet, somi hans framst�allning bara var ett av m�anga villkor att kontrollera, var det allenasaligg�orande. Detta blev inte helt klart f�orr�an i slutet p�a 1980-talet n�ar GGC-teorin skulle skrivas ner i bokform. F�oljande de�nition �ar entral. En positivfunktion f p�a (0;1) s�adan att f�or varje u > 0, f(uv)f(u=v) �ar fullst�andigt monotonsom funktion av w = v + v�1. kallas hyperboliskt fullst�andigt monoton (HCM).Villkoret �ar faktiskt Thorins villkor f�or b�ade lognormalf�ordelningen oh f�ordelningenf�or potenser p�a gammaf�ordelade variabler. Man kan inse detta genom att s�attaw = 2(x+ 1): Det �ar l�att att se att funktionernax��1 (� 2 R); e�x ( > 0); oh (1 + x)� ( > 0;  > 0)�ar HCM. D�a fullst�andig monotoniitet bevaras under multiplikation oh punktvisagr�ansv�arden, f�oljer det oks�a att HCM klassen �ar sluten under multiplikation ohgr�ansv�arden. Speiellt f�oljer det att alla funktioner av formenf(x) = Cx��1 NYi=1(1 + ix)�i ; x > 0; (2)oh gr�ansfunktioner d�arav �ar HCM. Det g�ar att veri�era att t.ex. lognormalt�atheten�ar en s�adan gr�ansfunktion. Det g�ar oks�a att veri�era, men det �ar myket sv�arare,att alla HCM-funktioner �ar gr�ansv�arden av funktioner av typ (2).En huvudsats �ar f�oljande resultat som �ar en generalisering av Thorins lognor-malresultat.En sannolikhetst�athet f som �ar HCM, �ar en GGC oh d�armed o�andligt delbar.33



Satsen bevisas i Bondesson [1℄. D�ar ges oks�a (p�a sidan 56) ett kort heuristisktbevis. G�angen f�or det senare �ar kort s�a h�ar: S�att f�or s 2 C;Re(s) � 0;J(s) = �0(s)�(s) = Z 10 Z 10 xesx+�syf(x)f(y)dxdy:Via den hyperboliska substitutionen x = uv; y = uv oh en Bernsteinrepresentationf(uv)f(u=v) = R[0;1) exp(�u�w)K(d�;u); d�ar K(d�;u) �ar ett ike-negativt m�attf�or varje u > 0, lite manipulationer oh den myket formella substitutionen v =u(�� �s)� (med � > 0), kan man se attJ(s) = Z 10 2u2 Z 10 � Z 10 u(�� �s) exp(�u2j�� sj2�� 1�)d��K(d�;u)du:Imagin�ardelen av integranden �ar positiv i �ovre halvplanet. Om vi nu bortser fr�anden tidigare restriktionen Re(s) � 0; har vi att �0(s)=�(s) �ar en funktion som harpositiv imagin�ardel i �ovre halvplanet oh d�armed �ar den, enligt en k�and sats avPik oh Nevanlinna fr�an den komplexa analysen, representerbar i formen (1). VSBL�at nu X vara en slumpvariabel med t�athet f . Vi skriver X � HCM om f�ar HCM. Ett m�arkligt resultat �ar att HCM-klassen �ar sluten med avseende p�amultiplikation oh division av slumpvariabler. Vi harOm X � HCM oh Y � HCM �ar oberoende slumpvariabler, s�a g�aller att XY �HCM, X=Y � HCM, oh Xq � HCM f�or jqj � 1:Genom att multipliera m�anga oberoende gammaf�ordelade slumpvariabler ohta gr�ansf�ordelning kan man erh�alla lognormalf�ordelningen. Eftersom gammaf�ordel-ningarnas t�atheter �ar HCM�aterf�as Thorins GGC-resultat f�or lognormalf�ordelningenvia de tv�a resultaten ovan.Vi ser nu p�a funktionerna i (2). Om man bortser fr�an faktorn Cx��1; �ar funk-tionerna faktiskt Laplaetransformer av generaliserade �-faltningar. Vi har oks�af�oljande starkare sats.En funktion f �ar HCM med f(0) = 1 om oh endast om f �ar Laplaetransformav en GGC, dvs om f(�s) �ar mgf f�or en GGCResultatet inneb�ar att man f�ar en m�ojlighet att avg�ora om en f�ordelning �ar enGGC med rent reell metodik. T.ex �ar en stabil f�ordelning med Laplaetransformf(s) = exp(�s�); 0 < � � 1; en GGC eftersom f �ar HCM. Det kan oks�a visas viaresultatet att om X � GGC oh Y � HCM �ar oberoende slumpvariabler, s�a m�asteXY � GGC. Men ett stort �oppet problem �ar om �aven GGC-klassen �ar sluten undermultiplikation av oberoende slumpvariabler oh om en potens Xq med X � GGCf�or q � 1 oks�a har en f�ordelning i GGC-klassen. H�ar beh�ovs mer forskning.4 Avslutande kommentarer:Olof oh jag brevv�axlade en del genom �aren fr�an 1976 oh fram�at. Det varhan som informerade mig om att matematiken var l�ang men livet kort. Han skrevmyket v�anliga oh lite sirliga brev men vi kom v�al aldrig varandra s�a n�ara rent34



privat. Som pension�ar var han intresserad av bl.a. Riemanns hypotes. Han gaven GGC-formulering av den i slutet p�a 1980-talet som�ater�nns i en HCM-version iBondesson [1℄, sid 93. Det enda man beh�over g�ora f�or att bevisa hypotesen �ar attkontrollera att f(s) = �( 12)�( 12 +ps) ;d�ar �(z) = 12z(z � 1)�(z2)�� z2 �(z)(Riemanns �-funktion), �ar HCM. Detta �ar dok inte s�a enkelt. I sitt sista brev tillmig skrev Olof att han numera mest �agnade sig �at korsord. Samma �ar som Olofdog, 2004, utkom en tjok bok av Steutel & van Harn [4℄, d�ar de generaliserade�-faltningarna �agnas myket stort utrymme liksom HCM-t�atheterna. Olof hanntr�akigt nog aldrig se den boken.Bibliogra�[1℄ Lennart Bondesson: Generalized gamma onvolutions and related lasses of distri-butions and densities.Leture Notes in Statistis, No. 76. Springer-Verlag, New York.[2℄ Lennart Bondesson: Generalized gamma onvolutions.In: Enylopedia of Statistial Sienes, Update, Vol 1, pp. 272-276.[3℄ William. Feller: An introdution to probability theory and its appliations, Vol II. Wiley, New York.[4℄ Steutel, Fred W. & van Harn, Klaas: In�nite divisibility of probability distributionson the real line.Marel Dekker, New York.[5℄ Olof Thorin: On the in�nite divisibility of the Pareto distribution.Sand. Atuarial J. 1977, 31-40.[6℄ Olof Thorin: On the in�nite divisibility of the lognormal distribution.Sand. Atuarial J. 1977, 121-148.[7℄ Olof Thorin: An extension of the notion of a generalized �-onvolution.Sand. Atuarial J. 1978, 141-149.[8℄ Olof Thorin: Proof of a onjeture of L Bondesson onerning in�nite divisibility ofpowers of a gamma variable.Sand. Atuarial J. 1978, 151-164.
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Olof Thorin oh riskteori- Jan Grandell -1 Riskteori:I riskteorin, eller mera preist den kollektiva riskteorin, betraktas en modell f�orriskutveklingen i ett f�ors�akringsbolag. Den f�orsta ansatsen g�ar s�a l�angt tillbaka somtill Lundberg (1903), medan arbetena Lundberg (1926) oh Cram�er (1930) kan sessom inledningen till dagens teori. Dessa arbeten kom innan teorin f�or stokastiskaproesser var utveklad. De kan d�arf�or betraktas som pionj�ararbeten, inte barainom riskteorin, utan �aven inom den allm�anna teorin f�or stokastiska proesser. ICram�er (1955) ges en stringent behandling baserad p�a Wiener-Hopf metoder.Grunden i den vanliga riskmodellen �ar f�oljande oberoende storheter:(i) a Poisson proess N = fN(t); t � 0g med intensitet �;(ii) en f�oljd fZkg11 av oberoende oh likaf�ordelade positiva stokastiska variabler medv�antev�arde �.Risk proessen, X; de�nieras avX(t) = t� N(t)Xk=1 Zk;d�ar  �ar en positiv reell konstant. I modellen tolkas N(t) som antalet skador itidsintervallet (0; t℄. Vid varje hopp i N(t) f�ar bolaget betala ett stokastiskt beloppZk. I geng�ald erh�aller bolaget en premie  > �� per tidsenhet.Det traditionella problemet inom riskteorin �ar att betrakta ruinsannolikheten,dvs. sannolikheten f�or X(t) att inom viss tid eller n�agonsin understiger en viss(negativ) niv�a.2 Olof Thorins arbeten i riskteori:I slutet av 60-talet erh�oll Olof en forskningsaktuarietj�anst p�a Trygg-Hansa.Detta innebar att Olofs huvudsakliga uppgift var att f�olja forskningen inom omr�adenav intresse f�or f�ors�akringsbranshen. Vid den tiden var jag doktorand vid univer-sitetet i Stokholm oh Olof var en itig g�ast d�ar. Hans f�orsta arbete fr�an den tiden,Thorin (1968), behandlade vissa hj�alpfunktioner som Cram�er hade introduerat.Olofs huvudsakliga forskning kom dok att handla om en generalisering av risk-teorin till det fall d�a skadorna f�oljer en f�ornyelseproess. Detta inneb�ar att tidernamellan skador �ar oberoende oh likaf�ordelade, dok med en f�ordelning som intebeh�over vara exponentialf�ordelningen som fallet �ar f�or Poissonproessen. Fr�an 1970publierade han ett stort antal arbeten om detta. Jag n�ojer med med att h�ar n�amnahans avslutande �oversiktsarbete Thorin (1982). Trots(?) Olofs bakgrund som renmatematiker var han inte bara intresserad av teorin, utan skrev �aven ett antal ar-36



beten om numerisk ber�akning av ruinsannolikheter { de esta av dessa i samarbetemed Nils Wikstad.3 Personen Olof Thorin:Fr�an slutet av sextiotalet till mitten oh slutet av nittiotalet tr�a�ades Olof ohjag myket regelbundet n�ar han bes�okte seminarierna p�a Stokholms Universitetoh p�a KTH. Trots �aldersskillnaden blev vi myket goda v�anner. Ofta framst�allsOlof som en "sirlig" �aldre man. Detta m�a vara sant, men han var �aven en myketvarm oh omt�anksam person.Bibliogra�[1℄ Cram�er, H. (1930): On the Mathematial Theory of Risk.Skandia Jubilee Volume, Stokholm. Reprinted in Harald Cram�er Colleted worksVol. I. (1994), Ed. by Martin-L�of, A., 601{678. Springer-Verlag, Berlin.[2℄ Cram�er, H. (1955): Colletive Risk Theory.Skandia Jubilee Volume, Stokholm. Reprinted in Harald Cram�er Colleted worksVol. II. (1994), Ed. by Martin-L�of, A., 1028{1115. Springer-Verlag, Berlin.[3℄ Lundberg, F. (1903): I. Approximerad Framst�allning av Sannolikhetsfunktionen.II.�Aterf�ors�akring av Kollektivrisker. Almqvist & Wiksell, Uppsala.[4℄ Lundberg, F. (1926): F�ors�akringsteknisk Riskutj�amning.F. Englunds boktrykeri A.B., Stokholm.[5℄ Thorin, O. (1973): An Identity in the olletive Risk Theory with some Applia-tions. Skand. AktuarTidskr., 26{44.[6℄ Thorin, O. (1982): Probabilities of ruin. Sand. Atuarial J., 65{102.
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Lars Inge Hedberg1935 - 2005Professor emeritus Lars Inge Hedberg, Link�oping, har avlidit efteren tids sjukdom.F�odd oh uppvuxen i Vendel strax norr om UppsalaStudentexamen vid H�ogre Allm�anna L�aroverket i Uppsala 1954.Studier vid Uppsala universitet 1954-65�l.kand. i matematik, fysik oh teoretisk fysik 1956.�l.mag 1957�l. li. i matematik 1961.�l. dr 1965 (Lennart Carleson som handledare.) 1Doent i Uppsala 1965-73post-do MIT 1967-68 Berkeley sommaren 1968Universitetslektor vid Stokholms universitet 1973-79 2Under fem �ar innehade han en professur i matematisk analys �nansierad avNaturvetenskapliga Forskningsr�adet, NFR.Professor i till�ampad matematik vid Link�opings universitet 1983-2000 3Matematikersamfundets ordf�orande 1977-78, 1982-84Wallmarkska priset 1982 f�or ett banbrytande arbete inomspektralsyntes i funktionsrumutl�andsk ledamot i Finska vetenskapsakademien sedan 1995
1 Under universitetsstudierna tillbringade han oks�a l�angre perioder i Paris.2 samt ett antal g�astprofessurer vid olika amerikanska universitet3 samt ett antal g�astprofessurer vid olika franska universitet38



Till Lars Inge Hedbergs minne.- Ari Laptev -Det var inte l�ange sedan jag skrev till SMS utskiket om att Lars Inge Hedbergblivit pensionerad. Nu, bara n�agra �ar d�arefter, �ar det sv�art att tro att Lars Ingehar g�att bort. Det var en shok oh en stor sorg f�or alla de som k�ande honom. Hanvar en energisk, glad oh positiv person som var aktiv �anda in i det sista.Jag tr�a�ade Lars Inge f�orsta g�angen i Leningrad n�ar han kom till LOMI 1980f�or att h�alla en f�oredrag om sitt ber�omd arbete om spektralsyntes. Arbetet blevpublierat i Ata Mathematia 1981. Seminariet h�olls p�a ryska oh det var om�ojligtatt begripa att en svensk kunde tala s�a bra ryska. Senare �k jag dessutom vetafr�an Lars Inge sj�alv, att de esta hade antagit att han kom fr�an ett Baltiskt land.P�a den tiden s�ag mina kolleger en hans f�or mig att �aka till Stokholm somen postdo, varf�or de introduerade mig f�or Lars Inge. Detta blev b�orjan tillen bekantskap som slutligen utveklades till en djup v�anskap. Det var myket�overraskande f�or alla (mest f�or mig sj�alv) att jag endast tv�a �ar senare faktisktkunde komma till Stokholm. Lars Inge tr�a�ade mig p�a Arlanda med sin brunaitroen oh skjutsade mig till matematiska institutionen p�a Hagagatan.Sedan dess har jag haft lykan att beh�alla kontinuerlig kontakt med Lars Inge,b�ade professionell oh personlig. Vi hade m�anga l�anga oh �na middagar, oftatillsammans med hans kusin Disa H�astad, under vilka vi �alskade att diskutera olikapolitiska h�andelser i Ryssland oh i v�arlden.Lars Inge hade alltid ett stort intresse av att tr�a�a nya m�anniskor oh etableranya kontakter runtom i v�arlden. M�anga av hans ryska kolleger var som v�annerf�or honom oh kunde alltid r�akna med hans hj�alp . Denna hj�alp var av oerh�ordbetydelse oh vikt f�or m�anga av oss, som hade olika problem med oÆiella statligamyndigheter. P�a den tiden lykades till exempel m�anga ryska matematiker, takvare Lars Inge, smuggla in sina matematiska manuskript i v�astl�ander f�or publiering.I m�anga �ar har jag haft det fantastiska privilegiet att vara Lars Inges v�an.Men vi var inte bara v�anner, utan �aven kollegor, grannar oh medlemmar i ArkivMatematiks redaktion kommitt�e. D�arf�or k�anns det s�arskilt sorgesamt oh tungtf�or mig, att Lars Inge �ar inte med oss l�angre. Vi hade en dr�om att �aka till fj�allentillsammans, bara vi tv�a. Livet rullade p�a oh vi b�ada var myket upptagna. Nust�ar det klart att den dr�ommen aldrig kommer att bli verklig.Det �ar myket tragiskt n�ar en n�ara v�an f�orsvinner f�or alltid. Man undrar vadman gjort fel, vad man kunde har gjort annorlunda oh varf�or vissa saker aldrigblev genomf�orda. Livet �ar begr�ansat oh det �ar viktigt att vi alla g�or s�a myketsom vi bara kan f�or att hj�alpa varandra att ta tillvara p�a dess gl�adje oh verkligamening.
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Hedberg i Link�oping- Lars-Erik Andersson1 -Under sin tid i Link�oping medverkade LarsInge m�almedvetet oh med stor energi tillatt bygga upp forskarutbildningen vid Ma-tematiska institutionen oh tog p�a sig enbetydande arbetsb�orda genom att h�alla ettstort antal doktorandkurser. Han tog oks�am�anga initiativ till att f�orst�arka institutio-nens verksamhet inom till�ampad matem-atik.De kontakter som Lars Inge tidigt utvek-lade med det f�orra �ostbloket var anm�ark-ningsv�arda. Han l�aste ryska i Uppsala ohbes�okte Moskva redan p�a 50-talet. Under60-talet b�orjade han utvekla sitt samar-bete med ryska forskare. Dessa kontak-ter blev med tiden myket omfattande. Detogs oh vidmakth�olls under en tid d�a denvetenskapliga friheten i �ostbloket var starkt beskuren oh de var av stort v�ardef�or m�anga matematiker, framf�orallt i Leningrad. De ledde senare till att eraframst�aende ryska matematiker rekryterades till Link�oping.Han var en av upphovsm�annen till ikelinj�ar potentialteori, ett omr�ade i matematiskanalys som m�ojliggjort utt�ommande svar p�a m�anga sv�ara fr�agor inom funktionsteorioh teorin f�or di�erentialekvationer. Han l�oste det gamla problemet med spektral-syntes i funktionsrum. Ett arbete som bel�onades �ar 1982 av Kungliga Vetenskap-sakademien med det Wallmarkska priset.Lars Inge hade ovanligt m�anga intressen vid sidan av matematiken. Hit h�ordemusik, litteratur, teater, andra kulturer, v�arldsfr�agor oh internationell politik. Inteminst hade han stora kunskaper om rysk kultur oh litteratur, b�ade klassisk ohmodern. Han beh�arskade vidare m�anga spr�ak f�orutom skolspr�aken oh han b�adel�aste oh talade god franska oh ryska. S�a sm�aningom l�arde han sig oks�a sinhustrus modersm�al bulgariska.Lars Inge oh hustrun Margarita visade stor g�astfrihet i hemmet i Malmsl�att motsl�akten, v�annerna oh kollegorna. Vi �ar m�anga som kommer att minnas de �arligatr�adg�ardsfesterna f�or matematikinstitutionens personal.Han var saklig oh vetgirig, varm, positiv oh ansvarstagande. Oh den som eng�ang blev hans v�an kunde r�akna med hans v�anskap hela livet.1 Ett extrakt fr�an runa i SvD 40



Vad �ar spektralsyntes?- Lennart Carleson -Begreppet spektralanalys oh spektralsyntes inf�ordes av Beurling under senaredelen av 1930-talet. Wiener hade haft den geniala id�een att tolka Taubersatsersom en fr�aga om ideal i algebran A av absolutkonvergenta Fourier integraler p�alinjen R (eller Rn). Det duala rummet till A utg�ores av Fourier transformer avbegr�ansade funktioner �. Men dessa �ar ju inte v�alde�nerade. (Distributioner var�annu inte uppfunna.) Det var s�aledes ett problem att de�nera den slutna m�angd^� � R(Rn) av exponentialfunktionen ei�x som \h�or" till �. L�osningen kalladeBeurling spektralanalys oh ^� kallades �'s spektrum. Spektralsyntes var fr�aganom oh hur � kunde byggas upp line�art fr�an ei�x (� 2 ��). Detta g�ar l�att med� valt ur en godtykligt liten omgivning av ��. Men fr�agan g�aller �� sj�alvt. Omsvaret �ar JA, s�a s�ager vi med Beurling att �� till�ater spektralanalys.Idag d�aremot �ar det l�att att de�niera ��. Ty � har en Fouriertransform �̂ s�asomdistribution, oh �� �ar helt enkelt dess st�od. Via lite element�ar funktionalanalys kanvi g�ora en omformulering i termer av A. Om f(x) 2 A (d.v.s. f �ar en kontinuerligfunktion som �ar en absolutkonvergent Fourierintegral) oh f(x) = 0 p�a en m�angdE (= �� som ovan) kan d�a f approximeras i den relevanta L1 normen (den somh�or till absolutkonvergensen) av funktioner som f�orsvinner p�a en omgivning av E?�Aven detta kallas numera fr�agan om spektralsyntes. A �ar en Banahalgebra undervanlig multiplikation av funktioner. De funktioner som f�orsvinner p�a E utg�or ettslutet ideal i A. Senare visade Gelfand att de maximala idealen M korresponderarexakt till de fall E utg�ores av en enda punkt xM . Fr�agan kan nu formuleras. G�allerf�or alla slutna ideal I att I = \M�IMOh �aven detta kallas nu spektralsyntes oh utg�or en meningsfull de�nition i myketvidare sammanhang.Som en allm�an beskrivning kan man s�aga att spektralsyntes g�aller om A �arganska 'n�ara' rummet av alla kontinuerliga funktioner. Huvudtriket �ar att studerafunktioner f� de�nerade avf� = 8><>: f � � ; f > �0 ; �� � f � �f + � ; f < ��
Om f� alltid ligger i A �ar spektralsyntes m�ojlig.41



L.Shwartz visade 1940 att � = fx : jxj = 1g: x 2 R3 ej �ar en spektralsyn-tesm�angd f�or den ursprungliga algebra A. P.Malliavin(1949) gav ett (myket merkomplierat) exempel i R. Den ursprungliga fr�agan kunde d�armed avf�oras men desuggererade problemen om approximation oh ideal har levt vidare.1982 gjorde Lars-Inge Hedberg en utomordentlig insats genom att bevisa spek-tralsyntes f�or Sobolevrummet Wm;p(Rn) (d.v.s de funktioner p�a Rn vars derivatorav ordning � m tillh�or Lp. D�a m = 1 fungerar avhuggningen ovan. F�or st�orrem m�aste derivator av ordning < m f�orsvinna n�ar f = 0 oh satsen kr�avde en storanalytisk skiklighet att bevisa.FunktionsalgebrorFunktionsalgebror A(X), d.v.s. ringar1 av funktioner p�a n�agot rum X, upp-kommer b�ade i algebran oh analysen, oh utg�or formellt sammanfattande begrepp.Ett genomgripande tema �ar att best�amma m�angden S av alla maximala ideal � ohbetrakta funktionerna f 2 A s�asom funktioner p�a S (ben�amnt spektrumet till A)via f(�) = �f 2 A=� d�ar A=� �ar en kropp. Via evalueringen f ! f(x) utg�or X ennaturlig delm�angd till S, oh man kan fr�aga sig n�ar likhet g�aller.Om X = Cn oh A(X) �ar ringen C[x1 : : : xn℄ av alla polynomfunktioner inserman l�att att S = X. (Detta �ar den svaga formen av den beryktade Hilberts Null-stellensatz, oh s�ager att en �andligt genererad kropp �over C sammanfaller med C,vilket reduerar fr�agan till att �nna alla avbildningar C[x1; : : : xn℄ ! C vilka up-penbarligen ges av evalueringar.). Vidare om X �ar en kompakt m�angd oh A �aralgebran av alla reellv�arda kontinuerliga funktioner2, inser man likaledes l�att attX = S. Ett mindre uppenbart exempel �ar satsen av Gelfand refererad ovan.Om d�aremot X = Rn oh A = R[x1; : : : xn℄ �ar S betydligt st�orre, oh kannaturligt identi�eras med Hn (De maximala ideal som inte ges av evalueringarmotsvaras av par av komplext konjugerade punkter i Cn). Medan om X inte �arkompakt s�a �ar spektrumet av algebran av kontinuerliga funktioner sv�ar�oversk�adlig.s�avida inte man begr�ansar sig till algebran av begr�ansade funktioner, d�a S utg�or enkompakti�ering av X. Ett exempel �ar algebran av begr�ansade holomorfa funktionerp�a den �oppna enhetsdisken. (Carlesons oronasats).I Grothendieks teori f�or sheman s�a utvidgas begreppet spektrum till att in-nefatta inte bara alla maximalideal utan �aven primidealen3. Anledningen �ar funk-toriell. Om A! B �ar en ring-homomor�sm oh � �ar ett maximalt ideal i B beh�overinte � = A \ � vara maximalt i A utan endast ett primideal. (S�att A = Z; B = Qoh � = (0)). U.P1 Det �ar tradition att kalla ringar som �ar vektorrum �over n�agon kropp k (ofta C ellerR) f�or k-algebror.I analysen topologiseras begreppen via allehanda normer.2 Om T �ar en operator med egenv�arden � oh P �ar ett polynom, s�a inser man l�att att P (T ) haregenv�arden P (�) med samma egenvektorer. Detta medf�or att man kan de�nera  (T ) f�or kontinuerligafunktioner  p�a T 's spektrum, vilket g�ar tillbaka till von Neumann, oh f�orklarar myket av terminologin3 Kvoten �ar inte n�odv�andigstvis en kropp, utan saknar bara nolldelare42



Dennis Hejhal f�ar Eva oh Lars G�ardings pris i matematikKungliga Fysiogra�ska s�allskapet i Lund grundades 17721. Det har under �arenslopp instiftat ett antal priser. Det senaste priset �ar Eva+oh Lars G�ardings pris imatematik oh lingvistik. Vi iterar...pris[et℄ �ar avsett att fr�amja forskning oh bel�ona vetenskaplig skiklighet imatematik oh �amnesomr�adet lingvistik. Det skall utdelas i matematik underudda�ar oh lingvistik under j�amna�ar. Priset delas ut f�orsta g�angen 2003.2005 �ars pris �ar p�a 150'000 kronor oh en bel�oning f�or artikeln On a result ofSelberg onerning zeros of linear ombinations of L-funtions2 oh utdelades den 2deember i Lunds aula. Pristagaren, dagen till �ara uppkl�add i svart slips oh frakvar Dennis Hejhal, professor vid Uppsala universitet. som skriverP�a senare�ar har jag framf�orallt arbetat inom tv�a n�ara besl�aktade omr�aden, analytisk talteorioh spektralteori p�a ytor med negativ kr�okning. I analytisk talteori �ar det k�ant att de djupareegenskaperna hos primtalens f�ordelning p�a tallinjen kontrolleras (eller "kodas") av r�otterna tillekvationen L(x)=0, d�ar L �ar en slags funktion (en s�a kallad L-funktion) som �ar myket lik Rie-manns zetafunktion. Genom omfattande numeriska experiment har man funnit att r�otterna tillL(x)=0 p�aminner om de "musikaliska frekvenser" som uppvisas hos vissa vibrerande trummor ien v�arld av konstant negativ kr�okning. Jag har f�ors�okt att b�attre f�orst�a r�otterna x oh deraslikhet med "trumfrekvenser" p�a tv�a s�att. F�or det f�orsta, genom att deformera L till en viktadsumma av liknande funktioner oh se hur r�otterna �andras. Det som i typiska fall h�ander �ar attvissa av r�otterna "f�orsvinner" in i det 2-dimensionella xy-planet. Jag lykades nyligen bevisavissa kvantitativa skattningar p�a omfattningen av detta fenomen. Det andra s�attet �ar mer ex-perimentellt: man designar datorexperiment f�or att ber�akna inte bara frekvenserna utan oks�ade faktiska "vibrationsm�onstren" hos tidigare n�amnda trummor, framf�orallt d�a x blir st�orre ohst�orre. Trots att m�onstrena blir mer oh mer komplexa, tyks osillationerna h�alla sig till dens�a kallade entrala gr�ansv�ardessatsen som �ar typisk f�or slumpv�agor oh till vissa andra korrela-tionsegenskaper som oks�a �ar typiska f�or slumpv�agor. Genom att b�attre f�orst�a k�allan till dessastatistiska likheter, �ar f�orhoppningen att det till slut ska bli m�ojligt att identi�era en speiellsorts trumma vars frekvenser faktiskt �overensst�ammer med r�otterna till L(x)=0. F�or att dettaska fungera kan det bli n�odv�andigt att anv�anda en mer sv�arf�angad geometri �an den med vanlignegativ kr�okning.UP: Congratulations to the prize. How do you feel?DH: I felt like a penguin, dressed up in the frak. But I really liked the trumpetfanfare: it was the �rst time, and I fear maybe the last time, I was so honored!Seriously, though, this is a very �ne prize. I feel honored to get it; it makes me feelvery good about Sweden.
1 Det 'kungliga' tillkom 1778 efter n�adig stadsf�astelse av Gustav III+ Nyligen avliden. En runa fanns bland annat att l�asa i SvD 18/1 20062 Appearing in IMRM 2000 43



En dust med en fysiktidskrift- Jan Boman -Jag ska h�ar ber�atta en alldeles sann historia om vad som kan h�anda om manf�ors�oker publiera en artikel med en smula matematiskt inneh�all i en ansedd fysik-tidskrift, i detta fall Applied Optis, utgiven av Optial Soiety of Ameria.Tillsammans med tv�a fysikerkollegor vid KTH skrev jag 1998 en kort artikel sombl.a. inneh�aller f�oljande matematiska sats med bevis.En "utdragen" rotationsellipsoid, d.v.s. en rotationsellipsoid som upp-kommit genom rotation av en ellips kring dess storaxel, snittas medett godtykligt plan. Snittkurvan, som f�orst�as �ar en ellips, ser ut somen irkel, sett fr�an ellipsoidens br�ann punkter. Preisare uttrykt,den kon som genereras av alla r�ata linjer genom snittkurvan oh enbr�annpunkt �ar en irkul�ar kon, d.v.s. en rotationskon.I artikeln beskrev vi oks�a hur en av mina medf�orfattare (Nils Abramson, KTH)hade uppt�akt denna sats empiriskt genom raÆnerade experiment med extremtkorta laserljuspulser.Naturligtvis trodde vi att satsen var k�and sedan l�ange, men eftersom vi intehittat den n�agonstans oh ingen som vi fr�agade k�ande till den, s�a s�ande vi till sistin v�ar artikel till ovann�amnda tidskrift.Artikeln refuserades dok, eftersom en av tv�a referenter avstyrkte publieringmed h�anvisning till att satsen inte var sann. Referenten styrkte sitt p�ast�aendemed en inlaga best�aende av tre sidor meningsl�osa oh irrelevanta kalkyler. Vi sva-rade f�orst�as med en utf�orlig kommentar till referentens rapport, i vilken vi blandannat p�apekade att referenten inte hade riktat n�agon kritik mot v�art korta ohelement�ara bevis, att referentens egna kalkyler inneh�oll �atskilliga felaktigheter, ohatt dessa kalkyler | i den m�an de alls var begripliga | snarast gik ut p�a att ved-erl�agga en annan utsaga �an satsens. Tidskriftens svar p�a denna v�ar skrivelse blevs�a sm�aningom att refuseringen stod fast med h�anvisning till ett andra yttrande fr�ansamme referent.Huvudargumentet i detta andra yttrande visade sig vara det h�apnadsv�akandep�ast�aendet att v�ar utsaga | som vi g�or i f�orbig�aende utan motivering | attsnittkurvan mellan rotationsellipsoiden oh ett plan �ar en ellips (1)�ar felaktigt! F�or att styrka sitt p�ast�aende att (1) inte �ar sant, bifogade referententre sidor med bef�angda kalkyler som i slutskedet inte redovisades i detalj, mensom p�astods leda till en ekvation f�or snittkurvan av minst fj�arde graden, oh somallts�a inte kan betyda en ellips! Ingen kommentar �agnades m�ojligheten att allakoeÆienter av h�ogre grad �an tv�a �ar lika med noll, eller att fj�ardegradsekvationen�ar kvadraten p�a en andragradsekvation.Vad ska man s�aga? Kanske kan man inte beg�ara att en skiklig fysiker oh expertp�a optik kan tillr�akligt myket matematik f�or att f�orst�a att (1) �ar sant. (Enligttidskriftsredakt�oren �ar referenten i sj�alva verket expert p�a matematisk (!) optik.)44



Men vore det inte �and�a rimligt att beg�ara en smula insikt om ens egen okunnighet?I ett brev till tidskriftsredakt�oren h�avdade jag bland annat just detta. Jag �kaldrig n�agot svar.Ibland har jag undrat om matematik�amnet �ar speiellt utsatt f�or brist p�a in-sikt om egen okunnighet. Den som kan fylla sida upp oh sida ner med formlerinneh�allande sinus oh osinus oh annat lika sv�art m�aste v�al vara duktig i matem-atik? Eller...?Oh hur gik det med v�ar artikel? Jo, den publierades s�a sm�aningom i enkonferensvolym efter en optikkonferens (Appearene of onial setions, Pro. SPIEvol. 4737 (2002)). En nyskriven version, avsedd f�or en matematisk publik, kommeri aprilnumret 2006 av Amer. Math. Monthly, oh kan h�amtas p�a min hemsida,http://www.math.su.se/~jabo/abramson.pdf.
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En ok�and hydrodynamiker- Jaak Peetre -Sedan en tid �ar jag sysselsatt med att g�a igenom med tanke p�a ev. publieringde brev huvudsakligen fr�an oh till Marel Riesz1, som �ar deponerade p�a Matem-atikentrum i Lund.Bland dem �nns ett brev till en viss H�akan, som jag inte kunnat identi�era. Ejheller har jag kunna fastst�alla brevskrivarens identitet, som teknar dig som FolkeX. Vad X �ar vet jag allts�a inte. Den enda matematiker med detta f�ornamn, som jagr�akat p�a �ar den bortg�angne Folke Lann�er. Denne var Riesz-disipel, disputerade1950 p�a ett topologiskt tema, senare lektor p�a Spyken i Lund. Kan det vara s�a, attdenne i ett tidigare skede oks�a �agnade sig �at hydrodynamiken?M�anne n�agon av l�asarna kan hj�alpa mig? Kanske t.o.m. identi�era signaturen,eller igenk�anna handstilen (Lann�er?). Allts�a fastst�alla, vad X �ar! L?Brev av en ok�and hydrodynamiker: 17 Dana Str., Cambridge, Mass.16. de. 1925Broder H�akan,Landsyktig i barbarernas land, skriver jag till dig i rent egoistiskt syfte. Jaghar n�amligen vid unders�okning av ett 2-dimensionellt hydrodynamiskt prob-lem f�or visk�os v�atska kommit p�a f�oljande problem: Finn den f�oljd av analytiskafunktioner som avbildar omr�adet (2) mellan irkeln C oh reella axeln p�a halv-planet X oh har en singularitet av ordning n i z = 1. Det enkla fall d�asingulariteten �ar en f�orgreningspunkt kan tydligen behandlas medX = log z � i�z + i�men f�or n � 1 f�ar man X av formenX = a�n(z � i�)n + : : :+ a�1z � i� + a0 + a1(z � i�) + : : :Nu fr�agas. Har n�agon behandlat detta funktionssystem2? Om Du ej sj�alv vetfr�aga Riesz eller Carleman eller annan tillf�orlitlig person!1 Ungraren Marel Riesz (1886-1969) kom till Sverige 1911 oh var 1926-1952 professor i matematik vidLunds universitet. Riesz, som var en framst�aende matematiker med v�arldsrykte, hade m�anga elever, blandvilka �ater�nns namn som Otto Frostman, Olof Thorin, Lars G�arding, Lars H�ormander, oh lade grundentill den s.k. lundaskolan i partiella di�erentialekvationer.2 Som Du omedelbart ser f�as X = (z + 1z )n om den r�ata begr�ansningslinjen f�ar �aka ut i 1 ohkoordinatsystemet yttas p�a l�ampligast s�att. 46



Jag arbetar f�or fulla muggar med experiment som hittills lykats bra. Jagbifogar en kopia d�ar det strekade omr�adet just �ar det i min lientiatavhandlingf�orutsagda virvelomr�adet.F�or �ovrigt har jag korresponderat med Os�en, som tillstyrkt som �amne f�oravhandling: �Omsesidig inverkan mellan v�armeledning oh v�atskestr�omning.Det �ar anv�andningen av Lambs metod med \solid harmonis" p�a ett speiellt(av Burgers experimentellt behandlat) problem som lett mig till den ber�ordafr�agest�allningen.H�ar �nns nog en del matematiker som �ar bra, men som alla amerikanare �ardom s�a f�orbaskat speialiserade att dom inte intresserar sig ett smul utanf�orsitt omr�ade.D�a jag inte har tid att bes�oka n�agra f�orel�asningar vid Harvard (experi-menten utf�ors vid Massahusetts Institute of Tehnology = M.I.T.) kan jag ejpretendera p�a att herrar Osgood, Birkho� skola intressera sig f�or mina saker.Det l�ater konstigt f�or europeiska f�orh�allanden men �ar faktiskt sant,Vid M.I.T. har medel utan vidare st�allts till f�orfogande f�or mina experi-ment, s�a h�arutinnan kan jag inte klaga. Men som du f�orst�ar, s�a f�oruts�atter denl�angt drivna speiall�osningar att man r�akar p�a en annan av sin speialitet p�aatt man ska pro�tera n�agot. Nu �nns inte en enda hydrodynamiker i U.S.A., s�ad�arutinnan har jag anledning vara missn�ojd. H�aruti bedrivs myken teknisktvetenskaplig forskning i industrin, men d�a jag av immigrationsmyndigheterna�ar f�orbjuden att taga anst�allning i industrin �ar f�oga bev�ant d�armed. Hop-pas emellertid under v�aren f�a bes�oka en del fabriker som \visitor". Skriv nun�agon g�ang oh tala om n�ar du �amnar disputera, om skolpojkarna sm�aller ryskasm�allare f�or dig, samt om det g�angse akademiska skvallret. Min v�ordnad tilldina f�or�aldrar. H�alsa Ekman gott nytt �ar!Tillgivne Folke X.
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Ett rop p�a hj�alp- Hans Wallin -F�or en tid sedan �k jag av en matematikl�arare ett e-brev med �amnesrubriken"Ett rop p�a hj�alp". Brevet handlade om l�arare som undervisar i matematik utanatt ha tillr�akliga kunskaper i �amnet. Efter en kort brevv�axling kom vi �overens omatt jag skulle sammanfatta n�agra av brevskrivarens erfarenheter i ett kort brev ohskika till ber�orda myndigheter. S�a h�ar lyder det brev jag skikade:Till dig som har intresse/ansvar f�or skolans matematikundervisning!Nyligen �k jag fr�an en matematikl�arare ett brev som belyser problemet medl�arare som inte �ar kompetenta/beh�origa att undervisa i matematik p�a gymnasiet,men som �and�a anv�ands i den undervisningen.Brevskrivaren har en l�ararkollega som f�or en tid sedan undervisade p�a B-kurseni matematik p�a gymnasiet oh som st�allde ett antal fr�agor till brevskrivaren.Brevskrivaren ber�attar:Han fr�agade om jag kunde visa honom transversalsatsen oh det gjorde jag med hj�alp ava,b,,oh d. D�arefter fr�agade han hur det blir om man s�atter in si�ror/tal. Jag gjorde d�adet oh vi �k 4/5 = x/3 varvid han fr�agar hur man sedan g�or. Korsvis multiplikation �ar en-klast svarade jag oh d�a ber han mig visa hur man g�or det. Vekan d�arp�a fr�agade han hur manhittar nollst�allena till en funktion. Jag f�orklarade d�a att om han har grafen s�a �ar det bara attavl�asa dessa oh han hade d�a inte klart f�or sig att X-axeln �ar av intresse. N�ar jag undervisathonom i detta ville han veta hur det g�ar till n�ar man inte har n�agon graf oh d�arom �k hanoks�a en lektion... Han har �aven fr�agat andra kolleger oh de har i likhet med mig h�apnat �overhans funderingar.Att undervisa p�a gymnasial niv�a med dessa bristf�alliga kunskaper �ar enligt min uppfattningf�or�odande vilket gjort att jag f�ors�okt tala med mina �amneskolleger men ingen av dem vill agera.Individuella l�oner, tystnaden p�a arbetsplatsen m.m. spelar nog in h�ar.Brevskrivaren redog�or �aven f�or ett annat fall:Helt nyligen anst�alldes en yngling i kemi oh biologi. Han har �overhuvudtaget intel�astn�agon matematik efter gymnasiet ?. Denne yngling sattes i h�ostas p�a en Ma AB-kurs ?(dvs p�a AB-kursen i matematik p�a gymnasiet).Mina personliga reektioner �ar f�oljande. Jag har ofta h�ort om fall d�ar man avolika sk�al i matematikundervisningen anv�ander personer som inte har tillr�akligakunskaper i matematik. Jag �ar �overtygad om att detta starkt bidrar till skolansproblem med matematik�amnet. Brevskrivarens inl�agg �ar ett rop p�a hj�alp.Med v�anlig h�alsningHans WallinProfessor emeritus i matematikUme�a universitetBrevet skikade jag till Utbildningsdepartementet (skolministern), Utbildning-sutskottet, Skolverket oh H�ogskoleverket. Hittills har jag f�att svar fr�an Skolverketoh Utbildningsutskottet. Fr�an Utbildningsutskottets kansli meddelar man att min48



skrivelse kommer att anm�alas f�or Utbildningsutskottets ledam�oter vid utskottetsn�asta sammantr�ade i januari. Skolverket skriver att den ursprungliga brevskri-varen oh jag inte �ar de enda som med oro ser p�a situationen. Man pekar p�a attSkolverket vid era tillf�allen p�atalat det n�odv�andiga att staten tar sitt ansvar t.ex.n�ar det g�aller dimensioneringen av antalet platser vid l�ararutbildningarna. Gen-eraldirekt�oren Per Thullberg m.. tydligg�or detta i artikeln "Det beh�ovs er l�arare- oh det br�adskar" i GT den femte deember (se www.skolverket.se/sb/d/107).Jag har �aven skikat brevet till NCM som publierat det p�a sin hemsida(www.nm.gu.se), till Sveriges matematikl�ararf�orening SMAL, till Matematiker-samfundet som nu allts�a publierar det i sitt Utskik, oh till diverse enskilda per-soner.Till sist vill jag ge en klarg�orande kommentar till det brev jag skikade. Meduttryket "kompetenta/beh�origa" i b�orjan av brevet menade jag kompetenta ellerbeh�origa. I sista styket anv�ande jag uttryket "personer som inte har tillr�akligakunskaper i matematik" f�or att belysa vad brevet i grunden handlar om. Jag villeg�ora brevet kort oh pregnant oh gik d�arf�or inte in p�a den komplierade fr�aganom sambandet mellan kompetens oh beh�orighet.Saxat ur Skolv�arldenI senaste numret av Skolv�arlden (19/1 2006) �ater�nnes en sida av artiklar medmatematisk anknytning. Det talas f�orst oh fr�amst om en stor satsning p�a matem-atiken, som skall f�a samsas med l�as- oh skrivinl�arning p�a 100 miljoner undertv�a �ar. Syftet �ar att utvekla undervisning i matematik med utg�angspunkt fr�anmatematikdelegationens slutsatser. NCM kommer att ansl�as medel f�or att skapam�otesplatser f�or mattel�arare p�a gymnasiet oh grundskolan.Vidare n�amns Forum f�or matematik oh nayurvetenskap som betonar kompeten-sutveklingen f�or sina medlemmar eftersom utveklingen g�ar s�a fort. Oh slutligenn�amns den 14 matematik biennalen som denna g�ang �ager rum i Malm�o 26-27 jan-uari. N�agra av Samfundets ledande medlemmar deltager (vilket dok ej st�ar n�amnti SV).Oh p�a tidningens sista sida uttalar sig lagkaptenen Anette Norberg i det svenskadamlandslaget i urling om sin favoritl�arare (alla kategorier)1. Favoritl�araren visarsig vara Allan Gut (k�and av m�anga av Samfundets l�asare). Ur AN's motiveringkan vi klippa ut P�a universitetsniv�a �ar det ju ofta s�a att sj�alva undervisningen�ar n�agot slags bihang f�or l�ararna. De �ar egentligen mer intresserade av sin egenforskning. Men Allan Gut var genuint intresserad av oss elever. Dessutom var hanen duktig pedagog, oh det �ar inte alltid l�ararna �ar det p�a den niv�an. UP
1 Detta ing�ar i en serie om 'Min B�asta L�arare' 49



27841 eller 35842 ? Gowers revisited- Ulf Persson -Thomas Weibull p�apekade att antalet omr�aden p�a irkelskivan som sk�ars ut avkordorna givna av n generiskt utlagda punkter inte �ar det tal (27841) som Gowersp�apekar f�or n = 30 utan 35842. Vem skall man lita p�a Fieldsmedalj�oren TimothyGowers, eller v�ar egen Thomas Weibull? Samme Weibull p�apekar att antalet gesav en enkel sluten formel n�amligen�n4�+ �n2�+ �n0�N�aja, l�at oss f�ors�oka bevisa denna. Uttryket �ar uppenbarligen ett fj�ardegradspoly-nom av n s�a det kan inte f�orkastas direkt. Kordornas segment tillsammans medirkelb�agarna utg�or en triangulering av irkelskivan med eulertalet ett. Detta bety-der att om s0 utg�or antalet sk�arningspunkter s1 antalet segment (inklusive de som�ar givna av irkelb�agarna) oh s2 det s�okta antalet omr�aden, s�a g�allers0 � s1 + s2 = 1Med andra ord om vi kan ber�akna s0; s1 s�a �ar vi klara. Detta kan vara en l�ampliguppgift p�a ykelhemv�agen. Weibull har redan presenterat ett bevis p�a �kat, mendet begriper jag inte. Det �ar alltid 'jobbigt' att lyssna p�a n�agon annan, det �arenklare att t�anka sj�alv. Dok s�a har jag snappat upp en viktig observation. Fyrapunkter p�a omkretsen best�ammer alltid ett internt vertex oh omv�ant.Sk�arningspunkterna �ar av tv�a slag, de interna, upp-komna genom att tv�a kordor sk�ar varandra i en inrepunkt, oh de externa, de som uppkommer genomatt tv�a kordor har en gemensam punkt. De senare�ar enkla att ber�akna, de utg�or helt enkelt n de f�orraav den f�orsta binomala termen. Detta ser bra ut, ohykeln susar nerf�or Eklandabaken. Men hur skall viber�akna antalet segment? Antalet segment p�a engiven korda kan ju variera kraftigt.Varje segment ger upphov till tv�a �andpunkter, d.v.s vertex. Antalet vertex �ar d�as�aledes 2s1, men d�a har varje vertex r�aknats ett antal g�anger. De inre vertexenr�aknas fyra g�anger, medan de yttre r�aknas (n� 1)+ 2 = n+1 g�anger (vi l�agger tillde tv�a irkelb�agarna till de n�1 kordor som m�ots i ett vertex p�a periferin.) S�aledeshar vi ekvationen 2s1 = 4�n4�+ n(n+ 1)vilket leder till atts2 = 1� �n4�� n+ 2�n4�+ n(n+ 1)2 = �n4�+ �n2�+ �n0�50



efter att ha tolkat den inledande termen 1 l�ampligt. En ber�akning som l�att kang�oras i huvudet p�a ykel oh i t�at tra�k.En l�amplig uppgift f�or inledande kursen i Diskret matematik. Kanske de kombi-natoriskt sinnade l�asarna har en �an enklare l�osning, utan n�agon ber�akning �overhu-vudtaget, ty ber�akningen f�orklarar inte, bara veri�erar.Oh vem hade r�att? Det kan nu l�asaren l�att best�amma sj�alv. I matematiken �arvi inte utel�amnade �at auktoriteterna. Vem som helst kan ifr�agas�atta dem.Varje intressant uppgift inbjuder till variationer. Om punkterna inte �ar gener-iska? Hur skall punkterna plaeras f�or att antalet omr�aden skall bli s�a f�a somm�ojligt.En instinktiv gissning �ar att de skall plaeras som i en regelbunden n-h�orningen.Detta h�aller inte redan n = 5 ger ett motexempel. Uppenbarligen ju mindre antalinre sk�arningspunkter vi har desto f�arra omr�aden. Den exakta formeln kan l�attber�aknas enligt uppl�agget ovan. Men detta omformulerar endast problemet.En annan variation �ar f�ordelningen av olika m�angh�orningar i trianguleringen.Alla omr�aden �ar inte trianglar. (Det kommer att alltid att vara preis n tv�ah�ornin-gar, givna av irkelb�agarna oh de korresponderande minimal-kordorna.) I sj�alvaverket �ar det enkelt att medelst formeln d�ar km anger antalet m-h�orningar.3k3 + 4k4 + : : : = 4�n4�+ n(n� 2)inse att asymptotiskt en positiv andel av omr�adena m�aste ha fyra h�orn eller mer.Situationen �ar ganska komplierad. Vad kan man formulera?
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Matematiken i fokus- Bengt Johansson -Under det senaste �aren har myket h�ant som p�averkar matematik�amnet i v�artutbildningssystem. Regeringen har i Utveklingsplan f�or f�orskola, skola oh vux-enutbildning f�or innevarande mandatperiod lyft fram matematikutbildning som ettstrategiskt utveklingsomr�ade. Matematikdelegationen har presenterat sitt bet�an-kande oh f�orslaget har remissbehandlats. Reaktionerna p�a delegationens analys,st�allningstaganden oh handlingsplan har genomg�aende varit positiva. Myndighetenf�or skolutvekling har tagit fram en Nationell handlingsplan f�or naturvetenskapoh teknik. Nationella oh internationella utv�arderingar har talat om ett matem-atik�amne i kris. Situationen har debatterats itigt i riksdagen oh massmedia.L�often om en Nationell kraftsamling f�or matematik har upprepats.Reformering av gymnasieskolan p�ag�ar med nya kursplaner oh �amnesbetyg. Nyaregler f�or betygsv�ardering, beh�orighet oh urval till h�ogskolan diskuteras, s�arskiltf�or matematik oh moderna spr�ak. Sk�arpta krav p�a matematikkunnande har inf�ortsi examensordningen f�or l�arare. H�ogskoleverket har lyft fram matematik som bild-nings�amne. Skolverket skall ta fram ett nytt kommentarmaterial f�or grundskolanskursplan i matematik liksom ett diagnostiskt material f�or �ak 1-5. Regeringen skalltills�atta en expertgrupp med uppdrag att se �over m�alen i grundskolans kursplaner.I uppdraget skall oks�a ing�a att f�oresl�a nya m�al oh f�orst�arkt uppf�oljning av elev-ernas kunskapsutvekling. Bland de generella insatserna kan oks�a n�amnas krav p�aindividuella utveklingsplaner i grundskolan oh satsning p�a er l�arare i skolan.I regeringens senaste budgetproposition har medel avsatts f�or en M�angfaldsplanmed f�orst�arkta insatser i segregerade omr�aden, bl a f�or matematikundervisningp�a modersm�al. 100 miljoner har oks�a avsatts till utvekling av undervisningen imatematik, f�orst�arkning av det nationella uppf�oljnings- oh provsystemet, utvek-ling av de gymnasiala yrkesutbildningarna, samt kvalitetsh�ojande insatser inomgymnasieskolan. Resurstillskottet avser oks�a riktade insatser f�or att stimuleral�asning i skolan. Regeringen har �annu inte fattat beslut om hur stor del av dessamedel som skall satsas p�a matematik�amnet. F�or att universitet oh h�ogskolorskall kunna ge de studenter som beh�over, extra st�od i matematik, satsas underen tre�arsperiod 30 miljoner.I detta sammanhang vill vi n�amna de satsningar som genomf�orts oh som p�ag�arvid NCM, G�oteborgs universitet med st�od av regeringen oh Myndigheten f�or sko-lutvekling oh i samverkan med olika organisationer, milj�oer, nationella, nordiskaoh internationella n�atverk. Det g�aller bl a tidskrifter, litteratur f�or kompeten-sutvekling, konferenser, medverkan vid skolutvekling, forskningsanknytning, r�ad-givning, t�avlingar, referensbibliotek, matematikverkstad, l�aromedelsutst�allning oholika typer av webbst�od.Vi vill oks�a n�amna den satsning p�a forskarutbildning i matematik med �amnes-didaktisk inriktning som genomf�ors med medel fr�an Riksbankens Jubileumsfond52



oh Vetenskapsr�adet. Utbildningsradion g�or en s�arskild satsning p�a matematik.P�a era av landets Teknik- oh naturvetenskapsentra f�ar matematiken allt st�orreuppm�arksamhet. Matematikbiennalen anordnas f�or fjortonde g�angen - oh f�oljstraditionsenligt av regionala biennetter. Sp�annande utveklingsarbete p�ag�ar p�am�anga h�all i v�art land, vilket oks�a m�arks i N�amnaren oh i den sammanst�allningsom NCM gjort p�a Kollegiebloket - en inspirationsplats f�or l�arare i matematik.NCM f�oljer allt detta oh rapporterar fortl�opande p�a hemsidan under Aktuellt.Vi erbjuder h�ar en sammanst�allning av l�ankar till n�amnda utredningar, satsningaroh reformer f�or n�armare studier. F�ortekningen aktualiserar vikten av samord-nande insatser s�a att olika initiativ oh�atg�arder samverkar p�a b�asta s�att - oks�a attinsatserna n�ar landets l�arare, kommer eleverna till del oh leder till b�attre matem-atikkunnande. De b�or oks�a relateras till oh dra nytta av det omfattande engage-mang v�arlden �over som �nns f�or utvekling av matematikubildning.J�amf�orelser visar att de nationella insatser oh reformer som nu p�ag�ar eller plan-eras endast till en mindre del lever upp till de omfattande f�orslag oh f�orv�antningarsom Matematikdelegationen givit uttryk f�or i sitt bet�anknade. Vi har dok godaf�orhoppningar att de beslutade insatserna bara �ar b�orjan p�a en l�angsiktig oh meraomfattande satsning p�a matematikutbildning.N�agra WebadresserUtbildning f�or kunskap oh j�amlikhet - Regeringens utveklingsplan f�or kvalitetsarbete inomf�orskola, skola oh vuxenutbildning.http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2803Matematikdelegationens bet�ankandehttp://nm.gu.se/kollegiebloket/?q=node/2NU 03 - Nationella utv�arderingen av grundskolan 2003http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/311TIMSS 2003 - Trends in International Mathematis and Siene Studyhttp://www.skolverket.se/sb/d/251;jsessionid=B070D02B8F8FA1AE202F04D3DCB9CEA5PISA 2003 - Programme for International Student Assessmenthttp://www.skolverket.se/sb/d/251;jsessionid=B070D02B8F8FA1AE202F04D3DCB9CEA5Nyb�orjarstudenter oh matematik - matematikundervisningen under f�orsta �aret p�a tekniska ohnaturvetenskapliga utbildningarhttp://web2.hsv.se/sok publikation/searh/readmore.jsp?folder=/appl/dos/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2005&filename=0536R.pdfGymnasiets m�al oh h�ogskolans f�orv�antningar i matematikhttp://www.math.kth.se/gmhf/Riksrevisionens granskning av andelen obeh�origa l�ararehttp://www.riksrevisionen.se/templates/PuffPage.aspx?id=2858Individuella utveklingsplaner i grundskolanhttp://www.skolverket.se/sb/d/866/a/3773;jsessionid=2F552B52E9C54A4E7E7C7530C8B84F2DExpertgrupp f�or �oversyn av nuvarande m�al- oh uppf�oljningssystemhttp://www.regeringen.se/sb/d/5399/a/42523Kvalitetsh�ojning p�a individuella gymnasieprogramhttp://www.regeringen.se/sb/d/5852/a/50128Reformering av gymnasieskolan Gy 2007http://www.skolverket.se/sb/d/437Gymnasieskolans nya kursplaner oh �amnesbetyg i matematikhttp://www.skolverket.se/sb/d/726 53



Diagnostiskt material f�or �ak 1-5 oh kommentarer till grundskolans kursplan i matematikhttp://www.skolverket.se/Sk�arpta krav p�a matematikkunnande f�or l�ararexamenhttp://www.regeringen.se/sb/d/5538/a/43784Nationell kraftsamling f�or matematikhttp://www.regeringen.se/sb/d/4324/a/35472Bildning oh matematikhttp://web2.hsv.se/sok publikation/searh/readmore.jsp?folder=/appl/dos/publikationer/ rapporter/2004&filename=0429R.pdfHandlingsplan f�or arbetet med naturvetenskap oh teknikhttp://www.skolutvekling.se/publikationer/publ/main?uri=sam%3A%2F%2Fpubl%2F535&md=downloadRegeringens budgetproposition. Utbildnings- oh kulturdepartementets budget - utbildning ohforskninghttp://www.regeringen.se/sb/d/5915/a/50198NCM:s kommentarer till regeringens budgetpropositionhttp://nm.gu.se/index.php?name=nyheter-050921-regeringenM�angfaldsplanen oh matematikundervisning p�a modersm�alhttp://www.skolutvekling.se/mangfald/regeringsuppdrag/mangfaldsplanen/Medel till universitet oh h�ogskolor under en tre�arsperiod f�or att ge de studenter som beh�over,extra st�od i matematik oh f�or att �oka kontakterna mellan gymnasieskolan oh h�ogskolanhttp://www.regeringen.se/sb/d/6115/a/55446Medel f�or utvekling av undervisningen i matematik oh l�asning, f�orst�arkning av det nationellauppf�oljnings- oh provsystemet, utvekling av de gymnasiala yrkesutbildningarna, samt kvalitetsh�ojande insatser inom gymnasieskolan.http://www.regeringen.se/sb/d/5852/a/50132Utbildningsradion - "P�a tal om matte"http://www.ur.se/matematik/Matematikbiennalenhttp://www.mah.se/templates/Page 14761.aspxTeknik- oh naturvetenskapsentrahttp://www.skolutvekling.se/utveklingsteman/matematik naturvetenskap oh teknik/siene enters/Forskarskolan i matematik med �amnesdidaktisk inriktninghttp://www.vxu.se/msi/Forskarskolan/Kollegiebloket - en inspirationsplats f�or l�arare i matematikhttp://www.kollegiebloket.seN�amnaren http://nm.gu.se/index.php?name=homepage namnarenNationellt entrum f�or matematikutbildning, NCM http://nm.gu.se/
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Om Gymnasieskolans Nationella Prov i Matematik- Rolf Pettersson -Enligt utv�arderingar oh rapporter fran h�ogskolor oh universitet har nyb�or-jarstudenternas baskunskaper i matematik f�ors�amrats under ett antal �ar. Det kan�nnas m�anga samverkande orsaker till detta faktum. En viktig del av matem-atikl�arandet tror jag �ar utformningen av gymnasieskolans prov, bl.a. de nationellaproven. Jag anser att de nationella (oh lokala) proven tillsammans med l�aroplanoh l�arobok styr i h�og grad elevers (oh l�arares) inst�allning till matematikl�arandet.D�arf�or uppmanar jag Matematikersamfundets medlemmar att studera oh diskuterade nationella proven i matematik f�or gymnasieskolan. N�agra av dessa �nns tillg�ang-liga via http://www.umu.se/edmeas/ .Jag h�aller med Gerd Brandell, som i f�oreg�aende medlemsutskik p�apekade attMatematikersamfundet borde medverka i en v�arderingsproess f�or l�arob�oker i gym-nasiets matematik. Men jag anser oks�a att h�ogskolel�ararna (vid t.ex. KTH ohChalmers) borde mer �an nu medverka vid utformningen av NV-programmets na-tionella prov i matematik.Personligen tyker jag att de nuvarande Nationella proven i Matematik ar d�aliga.Framf�orallt�ar det f�or m�anga uppgifter, varav m�anga av enraderstyp. Jag inser attde �ar inriktade p�a att testa matematik- f�orst�aelsen, oh det �ar v�al inte n�agot fel i f�orsig. Men 'f�orst�aelsen leder tydligen inte automatiskt till goda baskunskaper, vilketdiagnostiska tester vid bl.a. tekniska h�ogskolor visat. Teknologerna har numerastora sv�arigheter med att l�osa erstegsuppgifter (ike enradersuppgifter), vilket jagtror beror pa de nationella provens utformning1. Det kan i sammanhanget oks�ap�apekas att �aven Skolministern vill �andra de nationella provens utformning, efter-som den stora textmassan i de m�anga uppgifterna missgynnar invandrarungdomar.Min �asikt �ar att de nationella proven i matematik f�or gymnasiet borde best�a avtre delar:1) en del d�ar man testar baskunskaper (br�akr�akning, r�ata linjens ekvation, an-dragradsekvationen, logaritmlagarna o.s.v.), ungef�ar som vissa diagnostiska provvid h�ogskolor/universitet �ar utformade,2) en del som testar f�orst�aelse, ungef�ar som de nuvarande nationella proven, oh3) en del med problem av erstegskarakt�ar, som kan kr�ava kreativitet oh enkombination av era metoder.Vidare b�or vissa delar av proven vara utan formelsamling oh r�aknedosa.Slutligen, man beh�over inte g�a tillbaka till "basis" helt oh h�allet bara f�or attman g�or det delvis. Det g�aller att vid utformningen av proven i matematik skapaen balans mellan olika m�al. Forhoppningsvis kommer d�a nyb�orjarstudenterna viduniversitet oh h�ogskolor att ha med sig en "matematisk mognad" fr�an gymnasietmed bl.a. goda baskunskaper tillsammans med matematisk f�orst�aelse oh god prob-leml�osningsf�orm�aga.1 Enligt uppgift har en unders�okning visat att de lokala proven inte inneh�aller s�a m�anga uppgifter av'f�orst�aelsetyp", vilket�ar naturligt, eftersom det�ar sv�art att hitta p�a bra s�adana exempel.55



KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSES RESEFONDohMATS ESS�ENS MINNESFONDSvenska matematikersamfundet kan �an en g�ang utlysa resestipendier avsedda f�orograduerade forskare i matematik. Med ograduerade forskare avses de som �annu ejavlagt doktorsexamen.Wallenbergsstipendierna �ar till f�or att utnyttjas som del�nansiering f�or konfer-ensresor oh kortare utlandsvistelser. Stipendierna kan anv�andas som hel- ellerdel�nansiering f�or resekostnader, logi, konferensavgifter o.dyl., men inte till trakta-mente. Stipendiebeloppet �ar h�ogst 3000 kr/person.Ess�enstipendierna �ar i f�orsta hand avsedda f�or deltagande i sommarskolor ohliknande aktiviteter. I �ovrigt g�aller samma regler som f�or Wallenbergsstipendiernautom att stipendiebeloppet kan vara minst 4000 kronor oh h�ogst 8000 kronor.Personer som �k resestipendium fr�an matematikersamfundet i fjol kan intekomma ifr�aga i �ar.Till ans�okan skall bifogas� Meritf�ortekning� Budget f�or resan� En kortfattad redog�orelse f�or resans betydelse f�or den s�okandes forskningsarbete.Denna skall vara styrkt med ett intyg fr�an handledaren.Det skall framg�a huruvida ans�okan avser Wallenbergs- eller Ess�enstipendier, ellerb�ade oh. (Dok kommer Wallenbergs- oh Ess�enstipendier normalt inte att utdelassamtidigt till samma s�okande.) Ans�okan skall skikas, i tv�a exemplar, tillSvenska matematikersamfundetatt Nils DenkerMatematiska institutionenLunds universitetBox 118221 00 LundAns�okan skall vara inkommen senast den 31 mars 2006. S�okande ges d�arefterbesked s�a snart som m�ojligt, sedan beslut omWallenbergsstipendier fattats av Sven-ska matematikersamfundets styrelse, oh beslut om Ess�enstipendier av styrelsen f�orMatts Ess�ens minnesfond.Eventuella fr�agor besvaras av Nils Denker denker�maths.lth.se). Se vidarehttp://www.math.halmers.se/~olleh/resebidrag.html.
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F�orslag till �arets Wallenbergspristagare efterlyses.Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 (under detta namn sedan 1987) avSvenska matematikersamfundet. Det har delats ut till l�oftesrika yngre svenska dis-puterade matematiker, som �annu inte erh�allit fast forskartj�anst. Wallenbergprisethar varit den mest prestigeladdade utm�arkelse som en yngre svensk matematikerkunnat f�a inom landet. Avsikten med priset har varit att uppmuntra unga matem-atiker att forska. De esta pristagare har fortsatt sin karri�ar som matematiker vidsvenska universitet oh st�orre delen av pristagarna �ar idag professorer. Priset �ar i�ar p�a 300000kr. Priskommitt�en �onskar f�a in f�orslag till pristagare f�or �ar 2006 medmotivering oh g�arna med f�orslag till sakkunniga som kan tillfr�agas fr�an i f�orstahand landets professorer i matematik, matematisk statistik oh numerisk analys.F�orslagen ska vara kommitt�en tillhanda f�ore 1.3.2006, oh ins�andes tillAnders Martin-L�ofMatematiska InstitutionenStokholms Universitet10691 Stokholme-mail: andersml�math.su.seAnders Martin-L�ofLars-Erik PerssonOleg Viro.H�ar �ar en lista �over tidigare pristagare
1983 Torsten Ekedahl
1984 Svante Janson och Anders Melin
1985 -
1986 -
1987 Johan Håstad
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