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Oktober 2014

Per-Anders Ivert

SMS bulletinens framtid är osäker, eftersom redaktörsfrå-
gan ännu inte funnit någon lösning. Ett tag till fortsätter
vi därför som vanligt, men därefter vore det nog välgö-
rande med ett byte på redaktörsposten, och aspiranter och
andra läsare är välkomna med synpunkter och förslag.

Detta nummer är det första som jag lyckats produce-
ra helt på egen hand (med ”producera” menar jag då den
tekniska processen, inte skrivandet). Produktionen sköt-
tes tidigare av Anders Källström i Uppsala som utförde
ett mycket förtjänstfullt arbete. I och med utgången av
2013 har han med ålderns rätt dragit sig tillbaka från ar-
betet med Bulletinen och lägger ned mycket tid på andra
uppgifter, men han har ändå varit till stor hjälp för mig,
både med råd och anvisningar och med programvara.
Han har också fått rycka in och lösa tekniska problem
då det kört ihop sig, och detta är som sagt första gången
det inte har hänt. Anders förtjänar ett stort tack för sina
insatser, och om jag får en efterträdare vill jag göra mitt
bästa för att vara till motsvarande hjälp för denne.

Detta nummer präglas tyvärr av inträffade dödsfall.

Lars-Erik Andersson i Linköping, Yngve Domar i Upp-
sala och Lars Gårding i Lund har alla lämnat oss. De
uppmärksammas med var sitt avsnitt i tidningen. Dess-
utom kan vi under vinjetten Tidsvinklat presentera den
första delen av ett utdrag ur Lars Gårdings memoarskrift,
av honom själv kallad ”levnadsbeskrivning”. Den hand-
lar om studietiden i Lund och vistelsen i Cambridge. I
nästa nummer redovisas vistelsen i Princeton och tiden
därefter, och i den tredje delen (som beräknas komma i
februarinumret) berättar Gårding om sin tid som profes-
sor i Lund. Manuskriptet till denna levnadsbeskrivning
fanns bara på papper; den elektroniska versionen hade
gått förlorad, och publiceringen har möjliggjorts (eller
åtminstone avsevärt underlättats) av det arbete som Lars
Gårdings brorson Jonas Gårding lagt ned på att återskapa
filerna och välvilligt ställt dem till mitt förfogande.

I övrigt var årets huvudevenemang i den matematis-
ka världen den internationella matematikerkongressen
i Söul, Sydkorea. Ulf Persson var där och meddelar oss
sina erfarenheter.

Lars Gårding har gått bort

Per-Anders Ivert

Lars Gårding, en av portalfigurerna i svensk mate-
matik, har gått ur tiden, 95 år gammal. Då jag våren
1991 tillträdde min tjänst vid Lunds universitet var han
redan sedan några år pensionerad, men hans emeritus-
rum gränsade till mitt tjänsterum, så vi träffades ändå
då och då, och han bemötte mig alltid med välvilja. Vid
symposiet med anledning av hans åttioårsdag höll jag
ett tal till honom, vilket han gengäldade med att hålla tal
till mig på min femtioårsfest samma år, en tillställning
som han tillsammans med sin hustru Eva hedrade med
sin närvaro.

Med Eva Gårding hade jag också mycket lätt att kom-
ma överens; vi hade ett gemensamt intresse i det ungerska
språket. Ändå var våra kontakter vid den tiden mycket
sporadiska. Då Eva Gårding avled år 2006 höll jag ett
improviserat anförande vid begravningsmiddagen, något
som det visade sig att Lars satte stort värde på. Kort där-
efter ringde han mig och föreslog en gemensam strövtur
till fots på landet utanför Lund. Det blev inledningen till

Eva och Lars Gårding. Foto: Per Lindström
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en rad av sådana utflykter. Speciellt minns jag det tillfäl-
le då han ringde och föreslog att vi skulle vandra runt
Krankesjön, och hur han reagerade på min okunnighet
med att utbrista ”Är du så bakom flötet att du inte känner
till Krankesjön?”.

Det blev en minnesvärd vandring, uppskattningsvis
ca 8 km, delvis i oländig terräng, där Lars, 87 år gammal,
berättade för mig om fågellivet och häckningsplatserna
vid Krankesjön. Därefter träffades vi oftare, och Lars,
som var en generation före min, presenterade mig för
akademiska legendarer, som nu äro skuggor och borta.
Han var intellektuellt mångsidig, och det gav mig den
stimulans som jag i övrigt saknade. Det var en givande
och berikande tid. Jag är tacksam över att ha fått göra
Lars Gårdings bekantskap.

Lars Gårding – Några minnen

Jan-Erik Roos

Första gången jag träffade Lars Gårding var hösten
1954 då jag började studera matematik och fysik vid
Lunds universitet. Byggnadskomplexet vid Sölvegatan
14 var helt nytt och bestod av matematiska institutionen,
institutionen för fysik och institutionen för teoretisk fysik.
Det var en mycket stimulerande miljö. Vid matematiska
institutionen var professorerna i matematik Lars Gårding
och Åke Pleijel nyutnämnda. Min vän Jaak Peetre och jag
började läsa matematik samtidigt och så småningom fick
jag Lars Gårding som handledare (Jaaks handledare blev
Åke Pleijel). Jag kommer fortfarande ihåg hur inspireran-
de det var att möta Lars, det vill säga en aktiv forskare
i matematik. (Tidigare hade jag träffat många som var
intresserade av matematik och/eller kunde mycket om
matematik, men detta var annorlunda.)

Lars’ huvudintresse vid denna tid var spektralteori
och egenfunktionsutvecklingar för differentialekvationer,
och de ämnen han delade ut hängde ihop med detta (min
egen licentiatavhandling 1957-58 var starkt influerad av
Lars’ artiklar om detta). Lars var en stor beundrare av
John von Neumann och han höll också en föreläsningsse-
rie om kvantmekanikens matematiska bakgrund som nog
var ganska svår för de närvarande teoretiska fysikerna.

Lars’ ämne var inte bara analys. Han föreläste t.ex.
om algebraisk topologi, varvid han stödde sig på ett kom-
pendium av Lipman Bers.

Lars var under perioder gästforskare utomlands men
en viktig ingrediens i verksamheten i Lund var det högre
matematiska seminariet, som under ledning av Lars Går-
ding och Åke Pleijel sammanträdde varje eller varannan
fredag kl. 18.15 (sic!– det var en annan tidsepok, lördag

f.m. var arbetsdag). Seminarietiden var vald för att de
som hade andra arbeten på dagarna (t.ex. Harry Malm-
heden som var lektor på Katedralskolan i Lund) skulle
kunna deltaga. Lars Hörmander var en aktiv deltagare i
dessa inspirerande seminarier (han disputerade 1955).

Redaktionen för Mathematical Reviews skickade
många artiklar till Lars för referat och ibland gav han
sina elever uppdraget att förbereda referaten. I de fall
man gjorde något extra så fick man själv underteckna
dem. Så var det t.ex. i mitt fall med:
MR0093706 (20 #229)
Lax, P. D.
A Phragmén-Lindelöf theorem in harmonic analysis and
its application to some questions in the theory of elliptic
equations.
Comm. Pure Appl. Math. 10 1957 361–389.

Andra okonventionella metoder att stimulera verk-
samheten saknades inte: En dag fanns det på institutio-
nens anslagstavla en lapp undertecknad Lars: ”Den som
kan visa att följande kvadratiska form är positivt defi-
nit får en chokladkaka”. Den kvadratiska formen var en
diskret form av energiintegralen i potentialteorin för en
allmän potential och när jag löste detta fick jag erbju-
dande om att vara medförfattare till en artikel i Nordisk
matematisk tidskrift med H. Gask (i detta fall = Lars
Gårding) där vi inspirerade av Henri Cartan använde ele-
mentär hilbertrumteori för att populärt beskriva modern
potentialteori.

Muntlig tentamen för licentiatexamen omfattade i
mitt fall inte bara böcker av Bourbaki, (Riesz-)Nagy och
arbeten om distributionsteori utan även Lars Hörmanders
doktorsavhandling som också var ett under av pedagogik.

Lars höll ett entimmesföredrag vid Internationella
Matematikerkongressen i Edinburgh 1958 som på ett ut-
märkt sätt sammanfattade bl.a. verksamheten i Lund. Vid
denna kongress fanns även föredrag av t.ex. Cartan, Che-
valley, Eilenberg, Grothendieck, Hirzebruch, Steenrod,
Thom ...och när jag senare hösten 1958 fick stipendium
för att studera i Paris så hade jag fortfarande god kontakt
med Lars, som var ett stort stöd i bakgrunden.

När jag sedan fick en fast forskartjänst i Stockholm
påverkade Lars vid ett tillfälle verksamheten där på ett
mycket positivt sätt: År 1982 fick jag ett erbjudande från
Lars att ordna en sommarskola i matematik i Stockholm
över ett ämne som låg nära mina intressen. Lars hade
1966 tagit initiativet till dessa forskarskolor som stöddes
av Nordiska Rådet och NFR. Resultatet blev en sommar-
skola och en forskarkonferens om ”Algebra, Algebraic
Topology and their Interactions”, som ordnades 3-13
augusti 1983 i Stockholm vars artiklar publicerades i
Lecture Notes in Mathematics,vol 1183, Springer-Verlag.
I inledningen där har jag skrivit mer och tackat Lars för
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hans hjälp.
Jag hade även kontakter med Lars vid de symposier

som ordnades vid hans 70- och 80- årsdagar. Av en ren
tillfällighet upptäckte jag att fysikern Abraham Pais, som
skrivit en utmärkt bok om Albert Einstein (”Subtle is the
Lord”), även skrivit sina memoarer (”A tale of two con-
tinents”, Princeton University Press, 1997). I denna sista
bok skriver han bland annat om sina och Lars’ eskapader
i USA när de båda studerade vid Institute for Advan-
ced Study i Princeton 1947. Denna födelsedagspresent
uppskattade Lars.

Lars’ intresse för fågelsång fick jag lära mig ”den
hårda vägen”. När han övernattade hos mig en gång i
samband med att han höll föredrag vid ett möte med
Svenska Matematikersamfundet i Uppsala, så framgick
det att min fru Karin hade en CD-skiva med franska fåg-
lars sång. Därefter satt Lars och Karin och lyssnade på
fågelsång tillsammans en stor del av kvällen ... Vi fick
senare Lars’ bok om fåglars sång och läten.

Lars Gårding x2. Foto: Per Lindström

Lars hade förmodligen indirekt ett stort inflytande
över myndigheternas syn på matematik i Sverige under
1980-talet. Bakgrunden till detta var följande. En med-
arbetare till UHÄ1 hade under 1970-talet rest runt till
universitet i landet för att ta temperaturen på matematik
i Sverige. Det var klart av hans rapport (som var ganska
negativ) att han hade råkat på kollisionskurs med Lars.
Behovet av en seriös utvärdering av matematiken i Sve-
rige var därefter stort. En sådan kom till stånd 1981-82.
Utvärderingskommittén bestod bl.a. av experterna Mi-
chael Atiyah, Dines Bjoerner, Ulf Grenander, Peter Lax
och Bernard Malgrange. Deras 57-sidiga NFR-rapport
”Ren och tillämpad Matematik” kom ut 1982 och delar
av den är fortfarande intressant läsning. Ingen kan klaga
på kompetensen hos expertkommittén (Atiyah och Lax
fick t.ex. Abelpriset i matematik 2004 respektive 2005)
och rapportens konklusioner var mycket positiva. Man
utvärderade inte bara matematiken i Sverige i allmänhet,
utan även de olika projekten med stöd från NFR2 och
utvärderarna var även här i många fall mycket positiva,
vilket gjorde att det blev lättare att få forskningsstöd från
NFR. Ett av experternas allmänna omdömen om svensk
matematik börjar t.ex. med meningen ”Sweden has been
fortunate in having mathematical leaders who were not
Sitzriesen but genuine giants ...”. Med Sitzriesen menade
man här personer som lämnat forskningen och bara satt i
sammanträden och bestämde. Lars var ingen ”Sitzriese”
utan en synnerligen aktiv och internationellt mycket upp-
skattad forskare och en inspirerande forskargestalt. Han
saknas mycket.

Internationella matematikerkongressen

Ulf Persson

Inledning

Jag har under de senaste fyrtio åren besökt ett antal ICM.
Den första jag hörde talas om var ICM 1970 i Nice, men
då var jag för ung. ICM 1974 i Vancouver var således
min första erfarenhet. Jag var fortfarande doktorand vid
Harvard. Till Vancouver tog jag mig från den legendaris-

ka AMS-sommarskolan i algebraisk geometri i Arcata
beläget i norra Kalifornien. Jag färdades med bil, buss
och färja och låg i tält och på ungdomshärbärge, och väl
framme kinesade jag hos den före detta BP3 vid Harvard
- Neil Fenichel. Kongressen var minnesvärd såtillvida
att min handledare Mumford förlänades Fieldsmedaljen
tillsammans med Bombieri4, och vi, hans studenter, fick

1UHÄ (Universitets- och högskoleämbetet, senare Högskoleverket (HSV)) var fram t.o.m. 2012 en myndighet för frågor rörande universitets-
och högskoleväsendet. Dess verksamhet har tagits över av Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet.

2NFR (Naturvetenskapliga forskningsrådet) var en svensk myndighet som existerade 1946 till 2000. NFR var ett forskningsråd som bl.a.
förmedlade finansiering till grundforskning inom matematik och naturvetenskap vid svenska universitet och högskolor. Tillsammans med flera
andra svenska forskningsråd ersattes NFR 2001 av Vetenskapsrådet.

3BP står för Benjamin Pierce, en framstående Harvardmatematiker i början av 1800- talet, far till den berömde filosofen Charles Saunders
Pierce, och är namnet på den speciella instructorship-tjänsten vid institutionen

4I efterhand har jag fått höra att även Manin och Arnold skulle ha fått medaljer, men den sovjetiska delegaten lade in sitt veto! Detta var
under kalla kriget och många av de inbjudna sovjetiska talarna kunde inte komma
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träffa honom efter utdelningen och se och ta på medaljen.
Fyra år senare var det dags för ICM 1978 i Helsingfors.
Då var jag instructor5 vid Columbia University, USA
var följaktligen min ’affiliation’ på namnbrickan, men
så småningom på väg hem till Sverige där jag skulle bo-
sätta mig följande år. Till Helsingfors åkte jag färja från
Stockholm men var för snål för att skaffa mig en hytt över
natten. Sedan dröjde det tolv år till ICM 1990 i Kyoto, då
var jag nybliven professor vid Chalmers, och jag flög dit
via Singapore. Det var min första resa utanför Europa och
Nordamerika, och den exotiska destinationen lockade
givetvis. Därefter återigen ett uppehåll på tolv år till ICM
2002 i Beijing. Återigen en lockande exotisk destination.
Jag hade vunnit en slantsinglingstävling anordnad av Tor-
sten Ekedahl vid ett NKM-möte6, vars första pris innebar
att åka som delegat till Shanghai. Därifrån flögs alla dele-
gater till Beijing, och jag var fortfarande en aning nervös
att flyga i tredje världen. Jag blev återigen delegat vid näs-
ta ICM 2006 i Madrid, dit jag bussades tillsammans med
de andra delegaterna genom den spanska landsbygden
från Santiago. ICM 2010 i Hyderabad föregicks av en
ryggsäckstur genom södra Indien tillsammans med min
hustru, och vi anlände strax innan gryningen till en av
Hyderabads många järnvägsstationer med nattåget från
Bangalore. Och för den läsare som hållit räkningen kan
jag nu bekräfta att ICM 2014 i Seoul skulle utgöra mitt
sjunde.

Utanför Gyeongbokgungpalatset. Foto: Ulf Persson

Journalist

Seoul bevistade jag varken som delegat, doktorand eller
turist, utan med det bestämda syftet att intervjua Fields-
medaljörerna, vilkas identitet jag till skillnad från många
andra inte hade någon aning om. Läckor är således legio.
Jag visste redan på våren innan Vancouver att Mumford
skulle få medaljen, men bortsett från vaga rykten har

detta varit det enda bekräftade fallet i min erfarenhet. I
själva verket utgjorde pristagarna fram till och med 1990
för mig kända namn, därefter har de varit mig i stort sett
okända storheter. Kan det bero på att jag inte längre rör
mig i den stora världen efter den definitiva hemkomsten
till Sverige? Detta var inte första gången jag intervjua-
de medaljörerna. Redan i Madrid företog jag och den
spanske redaktören för EMS Newsletter intervjuer via
e-mail. Intervjuer som sedan även publicerades i AMS
Notices i tillägg till EMS. I Hyderabad genomförde jag
dem ansikte mot ansikte7 vilket var betydligt mera till-
fredsställande. Speciellt minns jag den lyckade sessionen
med den extravagant klädde Villani. Min förhoppning
var att återupprepa mina tidigare bragder, ett försök som
möjliggjorts via ett resestipendium som i sista minuten
ansökts om och beviljats av SVeFUM8 som jag härmed
tackar på det varmaste.

Foto: Ulf Persson

Seoul

Resan företogs denna gång, återigen med min hustru,
med Air China (ej att förväxla med China Airlines, det

5Titeln var dock Assistant professor och utgjorde ett 3-års förordnande istället för det vanliga två år.
6Nationalkommiteen för matematik
7Bortsett från den alltför blyge vietnamesiske pristagaren, som dock svarade på e-post
8Stiftelsen för vetenskaplig forskning och undervisning i matematik, med Kjell-Ove Widman som föreståndare
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taiwanesiska bolaget) med byte i Beijing. Redan på flyg-
platsen i Seoul hade ICM satt upp ett litet bås, som vi
uppsökte och fick information om att på bästa sätt ta sig
till COEX, där kongressen skulle äga rum. En timmes
färd med buss från den stora internationella flygplatsen
i Seoul (Seoul har två stycken, en lite äldre närmare
belägen) till down-town Seoul låg framför oss. Jag må
erkänna att en stor del av färden tillbringades slumrande,
men jag fick i alla fall intrycket att ytligt sett verkade
Seoul betydligt mera amerikaniserat än Tokyo. Vägskyl-
tarna längs motorvägen hade samma utformning som
i det amerikanske Interstate-systemet, och gatubilden i
innerstaden verkade mera som New York än den i Tokyo.
Staden Seoul har drygt tio miljoner invånare, och den
metropolitanska regionen drygt 25 miljoner, vilket gör
att detta relativt lilla land - med 45 miljoner invånare -
har den största metropolitanska regionen i hela världen,
efter Tokyo och New Delhi9.

Bussen stannade till vid en oansenlig kur strax in-
till COEX (Congress and Exhibition Center), det stora
handelskomplex i vilket kongressen skulle äga rum. Det-
ta centrum är i sanning gigantiskt. Så gigantiskt att när
man anlände fick man leta sig fram till var ICM skulle
gå av stapeln. Dessa stora kongresser med typiskt 5000
deltagare, som normalt brukar helt uppsluka sin venue,
försvann nu i sin koreanska tappning i ett hörn. Nåja, med
hjälp av chalmerskollegan Genkai som plötsligt dök upp
vid min sida, för att sedan för alltid försvinna i vimlet,
lyckades det oss att finna registreringen. Jag plockade
upp det sedvanliga materialet, inklusive väskan, som en-
ligt min hustru var en kärringväska typisk för svenska
damer på 40- och 50-talet. Att stanna till för välkomstre-
ceptionen hade vi inte ro till utan var angelägna att så
fort som möjligt ta oss till vårt hotell. Därtill fick vi tun-
nelbanebiljetter och fick göra vår första bekantskap med
det ypperliga tunnelbanesystemet i Seoul.

Hypermodernt, hypereffektivt, och rent, snyggt och
säkert. Spåren är skilda från perrongerna med en vägg,
och endast när tåget har anlänt öppnas glasdörrarna och
man kan ta sig in i vagnarna. Tågen är oftast fullsatta,
sittplats är inte att tänka på, och mer än någonstans i
världen är den unga generationen ögonklistrad till sina
mobiler. De små barnen ser sorgset vilsna ut, övergivna
av sina absorberade föräldrar.

Jag hade som vanligt bokat den billigaste förlägg-
ningen jag kunde finna på kongressens hemsida, och som
så ofta förr visade det sig vara ett lyckokast. Vårt lilla
residens, dit man inte hade tillträde förrän man tagit av
sig skorna, var beläget i Myeongdong, i det traditionel-
la affärsdistriktet, och så till vida mer centralt beläget

än sydliga COEX i stadsdelen Gangnam, på andra si-
dan floden, som delar staden i två. Residenset låg vid
en liten lugn bakgata, som påminde om bakgatorna i
Tokyo. Lutningen var brant, ty näst intill fann man det
lilla berget – Nansam – med Seoul Tower, som utgjorde
en lummig park, med en bred slingrande och kuperad
väg utan fordonstrafik, fylld med joggare och fotgäng-
are. Där kunde man ta sig en löptur varje morgon med
den stora staden nedanför skymtande mellan de lummiga
träden. Vidare hade man inom bekvämt gångavstånd till-
gång till affärer, enkla restauranger och gatustånd. Lite
längre bort kunde man leta fram tempel och allehanda
kungliga residens, många av dem föga förvånande upp-
förda på världsarvslistan. Dessa gamla byggnader, som
doftar friskt av trä och tjära, med sina graciöst utsirade,
tegelbeklädda tak, påminner mycket om den klassiska
pavilionarkitekturen man finner i Beijing. Såtillvida ver-
kar Korea mera kinesisk än vad Japan gör. Kort sagt, för
någon som vill uppleva Seoul utgjorde detta ett betydligt
bättre läge än de sterila kontorskvarteren runt COEX, där
jag misstänker att huvuddelen av de utländska deltagarna
huserade. Men även vårt lilla residens tycktes till stor
del vara belagt med ICM-deltagare från Iran, Sydafrika,
Kaliningrad och andra exotiska platser.

Foto: Ulf Persson

9Det beror givetvis hur man räknar, hack i häl kommer Shanghai och Mumbai. Och sedan en hel drös med områden kring 20 miljoner, det
är bara att kolla på Wikipedia
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Invigningsceremonin

Invigningen är höjdpunkten på varje ICM. Åtminstone
den dramatiska höjdpunkten. Aldrig är salen så fullsatt
som vid detta tillfälle. Det är lätt att förstå. Det är under
denna ceremoni Fieldsmedaljörerna officiellt tillkänna-
gives, även om, som jag redan påpekat, deras identiteter
redan har läckts ut till många. Det är då de får ta emot sina
medaljer. Fieldsmedaljen, som ursprungligen endast var
menad som ett inslag bland många andra, ett sätt att upp-
muntra unga lovande matematiker att fortsätta med det
goda arbetet, har med åren blivit något av kongressernas
”raison d’être”. Det påpekas att kongresserna har blivit
omsprungna av utvecklingen, att de visserligen kunde
ha haft sitt berättigande i det förgångna, men nu med
internet och ständiga konferenser och workshops behö-
ver man inte längre anordna dessa mammuttillställningar
för att matematiker runt om i världen skall kunna träffa
varandra. De träffas ändå, och dessutom finns det nume-
ra så många matematiker att det inte längre är möjligt
att samla dem under ett tak, inte ens i ett sådant gigan-
tiskt centrum som COEX. Följaktligen är det bara en
minoritet av matematiker som bevistar dem. En minori-
tet som består av gräddan, dem som får medaljer eller
ger plenarföreläsningar, samt inbjudna talare, presenta-
törer, kommittémedlemmar och en och annan delegat.
Och så en majoritet bestående av den stora massan av
matematiska turister, medan mellanskiktet, de aktiva ma-
tematikerna, de som är alltför upptagna med viktigare
saker, såvida deras närvaro inte är eftersökt och de där-
med av pliktkänsla måste ställa upp, dessa lyser med
sin frånvaro. Så har det i alla fall anförts och därmed
antytts att kongresserna inte längre fyller någon mate-
matisk funktion. Så må vara, men de fyller i alla fall en
viktig symbolisk funktion, och därtill en med vilken den
matematiska världen kan anknyta till den stora världen,
ty hur ska den stora världen kunna relatera till matema-
tiken? Att utse Fieldsmedaljörer är en form av kröning.
Mathematics is a young man’s game som Hardy uttryckte
det, och att vara medaljör är att upptas i matematikens
Hall of Fame. Låt vara att varje sådan utmärkelse aldrig
kan vara helt objektiv, att vissa mer eller mindre orättvist
förbigås, andra utgör kontroversiella val, men sådant får
man leva med. Nimbusen kan aldrig tas ifrån utmärkel-
sen. Det finns en uppsjö av andra priser, betydligt mera
lukrativa, men inget av dessa besitter samma nimbus,
och oftast brukar dess priskommittéer snegla på vilka
som tidigare fått Fieldsmedaljen. Få saker smäller hög-
re på ett matematiskt CV. Den som har skall vara givet.
Priskommittéerna för Fieldsmedaljerna axlar ett tungt
ansvar, de beslut de fattar kommer att vara en del av den
matematiska historien.

Uppmuntrad av den framgång Fieldsmedaljen har
inneburit har på senare tid andra priser introducerats,
Nevanlinnapriset för datalogi, Gauss för matematiska
tillämpningar, samt nu denna gång en speciell Chernme-
dalj sponsrad av miljardären James Simons, ett levande
bevis för tesen att om matematiker lämnar sin platonska
sfär och ägnar sig åt jordnära ting, som att tjäna pengar,
kommer framgången att vara spektakulär. (Och när Si-
mons har bevisat denna tes för oss, behöver vi inte göra
det.) Dessa medaljer förlänger prisceremonin, men kan
knappast tävla med de ursprungliga när det gäller intres-
se och spekulationer. Nevanlinnapriset gavs denna gång
till Subhash Khot, verksam vid NYU. Stanley Osher vid
UCLA belönades med Gausspriset, och Philip Griffiths
vid IAS, vars mentor var just Chern, utgjorde en mycket
lämplig mottagare för den första Chernmedaljen.

Föreläsningssalarna som COEX kunde erbjuda var
liksom allt i övrigt på en gigantisk skala. Man hade mera
känslan av att befinna sig i en flygplanshangar än i en
akademisk föreläsningssal. Men innan man kommit så
långt under invigningsdagen, måste man stå i en lång
ringlande kö som sträckte sig förbi hela salen, in i an-
gränsande utrymmen som ingenting hade med ICM att
göra. Vi har blivit ombedda att ta med oss våra pass,
dessa skulle inspekteras och våra namnbrickor stämplas,
därefter skulle vi gå igenom en kontroll liknande den vid
flygplatser och först därefter få tillträde till salen. Det
är högt i tak och långt fram till scenen, som skyms av
en balustrad på vilken allehanda videokameror är upp-
ställda. Vad som försiggår på scenen får de flesta av oss
hålla till godo med via projektioner på jättelika skärmar
på väggen bakom. Den virtuella verkligheten trumfar
den reella. Och liksom ett förband lär underhålla publi-
ken innan det verkliga bandet på en rock-konsert träder
in på estraden, föregås själva öppningsceremonin av en
mindre sådan, med en kvinnlig konferencier, innan det
är dags att släcka ner ljusen och invänta ankomsten av
medaljörer, officianter, och inte minst det kvinnliga stats-
överhuvudet – President Park – skälet till den rigorösa
säkerhetskontrollen som nu har blivit rutin.

IMU’s avgående president – Ingrid Daubechies –
övertog nu podiet och presenterade de fyra vinnarna via
videofilmer. Ett nytt grepp, som uppenbarligen har gjort
det ännu svårare att bevara hemligheten om medaljörer-
nas identitet. Vi får se Artur Avila på stranden, Martin
Hairer stå vid svarta tavlan i Warwick, Manjul Bhar-
gava vandra omkring i campuset i Princeton, men sist
i alfabetet, kortast i rocken, men störst i det allmänna
medvetandet - Maryam Mirzakhani – den första kvinnan
någonsin som förärats en Fieldsmedalj. Man får se henne
i hemmet skrivande och kluddande på långa pappersark,
med ett litet barn klängande. Medaljörerna ser spända
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och koncentrerade ut, senare visar det sig att dagen in-
nan hade omfattande generalrepetitioner hållits av själva
ceremonin, vilket komplicerades av att presidenten själv
av förklarliga skäl inte kunde deltaga, och därmed al-
la eventualiteter, beroende på hennes agerande, måste
beaktas.

Mer medaljer delas ut, och President Park ger ett tal i
vilket hon lovordar matematiken och speciellt dess roll i
det logiska och rationella tänkandet och framför allt dess
tillämpningar. För en utomstående är det något märkligt
att tillämpningar inom dataanimationen speciellt lyfts
fram, men koreaner lär vara besatta av datorspel, och i
inget annat land i världen klassas datorspelandet som en
sport. Att ICM förläggs till Sydkorea kan i mångt och
mycket betraktas som ett under, och det kan vara lämpligt
att ge en kort historisk överblick.

Modern koreansk historia

Jag antar att de flesta läsare liksom jag är helt okunniga
om koreansk historia före Korea-kriget. Hur många vet
t.ex. att Korea sedan slutet av 1300- talet styrdes av en
kunglig dynasti – Joseon – fram till början av 1900-talet.
I detta skall vi inte fördjupa oss. Dock bör vi alla känna
till Koreas tragiska 1900-talshistoria, som ännu inte är
avslutad, trots Fukuyamas försäkring att så är fallet med
all historia efter murens fall. Fram till Japans nederlag
i andra världskriget var Korea ockuperat av japanerna,
och som så många ockupationsmakter for dessa mycket
hänsynslöst fram. Att japaner är välkomna som turis-
ter förundrar mig, men historiska oförrätter får alltid stå
tillbaka för stundens pragmatism, och väl är kanske det.
Efter det japanska nederlaget befriades Korea av kineser
i norr och amerikaner i söder, och en tillfällig demarka-
tionslinje drogs vid 38:e breddgraden. Situationen var
instabil eftersom både den norra och den södra regimen
ansåg sig företräda hela Korea. 1950 utbröt ett krig, när
Nordkorea, understött av kinesiska och sovjetiska trup-
per, invaderade den södra delen under loppet av ett par
månader. Detta föranledde panik i västvärlden, framför
allt i USA, speciellt som Kina hade ”förlorats” året innan,
och man såg detta som en ytterligare kommunistisk ex-
pansion. Amerikanska styrkor med FN-mandat trängde
tillbaka nordkoreanerna ända till den kinesiska gränsen,
men då blandade sig Kina på allvar in i striden, och de
i sin tur trängde tillbaka de invaderande amerikanska
styrkorna tillbaka till Sydkorea. Ett krig som inlednings-
vis hade varit dramatiskt och mobilt, som under Andra
Världskriget, stagnerade sedan till ett rent utnötningskrig
som under Första Världskriget. Stillestånd slöts inte för-
rän 1953 och en stilleståndslinje, mer eller mindre längs
den ursprungliga gränsdragningen, etablerades som den
demilitariserade zonen (DMZ). En knapp halvmil brett

stråk som klipper av den koreanska halvön i två, och som
faktiskt utgör en fredad zon, åtminstone när det gäller
det vilda djur- och växtlivet.

Koreakriget var en katastrof för Korea. Förstörelsen
var vida större än vad Europa utsattes för under Andra
Världskriget. För bägge landsdelarna blev det att börja
om från noll. Sydkorea var länge en av världens fattigas-
te länder, den nordkoreanska industriproduktionen var
större än den sydkoreanska fram till början av 70-talet.
Många minns att adoptioner av koreanska barn till väst-
världen var mycket vanliga under 60- och 70-talet. Dock
började den sydkoreanska ekonomin av någon outgrund-
lig anledning växa snabbt under 80-talet, och Sydkorea
utgör nu per capita ett av världens rikaste länder. Medan
Nordkorea mer och mer har hamnat på efterkälken och
nu anses vara i ett internationellt perspektiv en närmast
grotesk företeelse. Västvärlden minns kanske mest Korea-
kriget i samband med den amerikanska serien M.A.S.H.
annars har det helt hamnat i skuggan av Vietnamkriget.
Men utan Koreakriget i åtanke skulle Vietnamkriget vara
helt obegripligt. Vietnam sågs av många bedömare på
50- talet att vara ett nytt Korea i antågande. Det är ur
detta perspektiv man skall betrakta dominoteorin.

Nu anordnas turistresor till DMZ. Även ICM anord-
nade dessa och jag lät mig övertalas om att följa med på
en sådan bussresa, motvilligt ty jag tyckte utflyktsmålet
var makabert. Gränsen till Nordkorea ligger förvånans-
värt nära Seoul. Det rör sig bara om några futtiga mil.
Man tas till en av tunnlarna som Nordkorea hade anlagt
under gränsen med syfte att invadera Sydkorea. Ett antal
sådana tunnlar har upptäckts, delvis av tillfällighet, delvis
via information från avhoppare. Det är inte uteslutet att
ytterligare tunnlar fortfarande återstår att upptäcka. Man
får en hjälm att sätta på huvudet, det är nödvändigt, ty
det är lågt i tak och man får vandra på huk några hundra
meter. Ofrånkomligt stöter man då och då i huvudet. I
slutet av tunneln kan man skåda in i den nordkoreanska
delen av densamma. Förr kunde man åtminstone bese
en nordkoreansk soldat, men Nordkorea har avbrutit det
spektaklet, och nu ser man ingenting annat än mörker.
Nordkoreanskt mörker. Det hela är något av ett spektakel,
för att inte säga ett Disneyland. Dock gör det realiteten
påtagligare. In i Nordkorea kan man skåda. Ja under en
viss tid fanns det en fabrik under sydkoreansk ledning
inne i själva Nordkorea, men på senare tid har en tillfällig
töperiod avlösts av en ny köldknäpp. En direkt tåglinje
till Pjongjang anlades för några år sedan och en modern
gränsstation byggdes upp. I sista stund sa nordkoreanerna
stopp. Annars skulle man kunnat åka med tåg från Seoul
ända till Helsingfors eller Paris.
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Blick mot Nordkorea. Foto: Ulf Persson

I början av 1980-talet producerade koreanska ma-
tematiker totalt tre artiklar i internationella tidskrifter.
Trettio år senare är de värdar för ett ICM, har ett forsk-
ningsinstitut KIAS modellerat efter IAS, en plenarföre-
läsare samt en hel uppsjö av koreanska matematiker, den
första generationen uppenbarligen utbildad utomlands.
Med andra ord, en modern framgångshistoria på alla plan.
På gott och ont.

På jakt efter Fieldsmedaljörerna

På onsdagskvällen invigningsdagen letade jag fram e-
post till samtliga medaljörer och bad hovsamt om en
intervju för EMS räkning. Det gäller att tro på sig själv
och anse att just denna intervju jag erbjuder dem är den
officiella och viktigaste, även om man inte behöver slå
dem på näsan med detta. Jag förväntade mig sedan att
få svar nästa dag, precis som jag fick i Hyderabad, där
medaljörerna svarade inom ett par timmar.

Nästa morgon träffar jag min redaktörskollega Olaf
Teschke i ZentralBlatts bås. Han förtäljer mig att Avila
fick 880 e-mejl i sin box igår. Hur han nu kan veta detta.
Jag förstår nu att det kommer att vara ett allvarligt pro-
blem att få tag på dem. Hur kan allt ha ändrats så drastiskt
från en kongress till en annan? Kan det vara så att kon-
gressen har fått ett betydligt större medialt genomslag
i Sydkorea än det fick i Indien? Och att den kvinnliga
medaljören ytterligare har höjt temperaturen.

Efter en dag får jag dock ett mejl från Martin Hairer,
den minst uppmärksammade av medaljörerna. Vi kom-
mer överens om ett möte. På fredagskvällen har norska
ambassaden mottagning. En relativt exklusiv sådan, till
vilken dock alla skandinaviska deltagare är inbjudna. Så-
dana tillställningar vimlar det av under en kongress, men
de är aldrig uppsatta på det officiella programmet, som
är till för den stora massan. Hade jag inte varit skandinav
hade jag givetvis aldrig hört talas om den. Norrmännen
smusslar inte. En väl tilltagen buffet inväntar gästerna.

Tal av en representant för ambassaden samt Norske Vi-
denskapsakademiens ordförande, som säkert är störtför-
tjust i att få fara till Seoul, och inte är det matematiken
som lockar, även om han mer eller mindre pliktskyldigt
talar de vackra ord om matematikens skönhet och be-
tydelse som man förväntar sig vid slika tillfällen. Men
poängen är att Fieldsmedaljörerna är inbjudna. Nu har
jag ett gyllene tillfälle att sätta upp nya ”dates”. Den
långe Martin Hairer är tillstädse. Men honom har jag
redan bokat, men ändå presenterar jag mig för honom
för att han skall kunna känna igen mig lättare i vimlet
när vi skall träffas. Men även Maryam Mirzakhani dyker
som hastigast upp med sin lille son i släptåg. Min norska
kollega Ragni Piene har varnat mig för att insistera på en
intervju. Jag är av naturen inte påträngande, och denna
förmaning lägger ytterligare hämsko. Alla vet hur det är
på ett cocktailparty, alla står och pratar men spanar samti-
digt efter något ännu intressantare än den samtalspartner
man för tillfället har påhängts med. Nej till Mirzakhani
kom jag inte fram, det hade förutsatt ett något bryskt
förfarande. Men vad värre är, varken Avila eller Bharga-
va dyker upp. Bhargava hade lovat att komma med sin
mamma försäkrar Piene. Kanske något roligare dök upp
för de båda?

Nästa dag träffar jag Hairer i lobbyn till det hotell
gräddan av ICM-deltagarna är inbokade på. Han föreslår
att vi träffas i ett te-hus tvärs över gatan vid ett tempel.
Jag bjuder honom på te (fattas bara annat) och vi har
en halvannan timmes trevlig konversation, under vilken
jag får veta att han växte upp i Genève, att hans pappa
var professor i numerisk analys och att han mycket tidigt
började lära sig programmera10. I själva verket överväg-
de han i början av sin karriär huruvida han skulle bli
en programmerare och ha ett behagligt och välbetalt liv,
eller ge sig in på den osäkrare akademiska banan. Tidiga
framgångar övertygade honom dock om det senare. Vi
talar om ditt och datt, och som vanligt försöker jag bevara
det i mitt minne. Bandupptagningar och anteckningar är
fusk. Och vad sysslar Hairer med? Stokastiska partiella
differentialekvationer. Intervjun i sin helhet kommer så
småningom att kunna läsas i EMS Newsletter, en tidning
som jag härmed gör reklam för. Vi slår följde tillbaka och
skvallrar om gemensamma kolleger vid Warwick. Givet
två matematiker kan man nästan alltid finna gemensam-
ma bekanta. Det visar sig att Mirzakhanis föreläsning
som hade uppskjutits (den hand som hade hand om pro-
grammet visste givetvis inte vad den andra handen som
hade handen om pristagarna gjorde) nu även hade ställts
in. Enligt rykten hade hon lämnat hela kongressen i förtid
överväldigad av all uppståndelse. Lite senare bevistar jag

10I mitten av 80-talet, samtidigt som jag fastän han var drygt tjugo år yngre. Men det var just vid den här tiden som hemdatorer började bli
vanliga.
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Bhargavas föreläsning. Efter att denna är slut kan jag
lätt gå fram och kontakta honom, inbillar jag mig. Han
ger en bejublad föreläsning. Efteråt vill alla ta bilder på
honom eller få hans autograf. Nåja, jag står och väntar ut
spektaklet. Förr eller senare måste det ta slut och klungan
av ivriga beundrare måste skingras. Men detta händer
inte, klungan blir bara större och större. Bhargava lämnar
salen, och den växande klungan omringar honom. Jag
håller mig i periferin, vill inte kännas vid att vara den
paparazzo jag faktiskt är. Men efter att vi kommit ut ur
salen tränger jag mig fram, ställer min fråga. Bhargava är
skrämd, en lätt panik lyser ur hans ögon, trängd som han
är av autografjägare med sina mobila kameror som kläng-
er runt omkring honom. ”Can you take me away from
here?” vädjar han. Snart kommer security, en rad av kort-
växta men bastanta koreanska kvinnor spärrar effektivt
av vägen, och Bhargava och hans mamma kan fly undan.
Jag befinner mig givetvis på fel sida av denna mänskliga
mur. För att behålla min värdighet frågar jag myndigt
”who is in charge here?”. En något längre ung kvinna
stiger fram. Med all den pondus jag kan uppbåda presen-
terar jag mig och mitt viktiga uppdrag. Hon och hennes
medhjälpare visar sig vara mycket hjälpsamma, jag sätts
i kontakt med pressavdelningen, som befinner sig en vå-
ning ner. Jag beger mig omgående dit, och skaffar mig
en extra namnbricka att hänga runt halsen och som ger
mig inträde till pressrummet där intervjuerna hålls. På
måndag skall Avila intervjuas, som den siste av alla me-
daljörerna. Även om jag ser med visst förakt på de banala
frågor som pressfolket kan ställa, vad är dessa mot mina
egna djuplodande intervjuer? så kommer det att i alla fall
ge mig tillfälle att träffa honom personligen och sätta upp
ett möte. Därefter tar jag min laptop och sätter mig vid
ett bord med en stickkontakt i närheten och skriver ner
vad jag kan påminna mig av konversationen med Hairer.
En uppgift som fullständigt absorberar mig under ett par
timmar. Och den extra namnbrickan kan jag stolt visa
upp för mina kolleger. En namnbricka som i hastigheten
har gett mig Republiken Korea som landstillhörighet.

Deoksugungpalatset. Foto: Ulf Persson

På söndag är jag på utflykt till DMZ och efter hem-
komsten kontaktar jag hotellreceptionen och skriver ner
meddelanden till både Avila och Bhargava, nu när deras
e-post konton är sönderspammade, kanske detta är den
enda återstående kanalen?

Måndag eftermiddag deltar jag i utfrågningen av Avi-
la. Frågorna må vara banala, men ur svaren kan jag utläsa
ett och annat som jag skulle kunna utnyttja. Jag ställer
själv ett par frågor. Efteråt presenterar jag mig och mitt
uppdrag, och vi kommer överens om att träffas efter att
han slutfört sitt signeringsuppdrag i Springers monter
nästa eftermiddag. Efteråt skisserar jag en fiktiv intervju
med honom på datorn med det underlag jag fått under
den timslånga sessionen. Måndagskväll får jag äntligen
ett e-mejl från Bhargava där han föreslår en tid nästa
dag. Allt faller på plats, bortsett från att Mirzakhani är
utom räckhåll. Tisdag utnyttjar jag återigen mitt press-
kort för att få tillträde till intervjurummet. Denna gång
är det IMU’s avgående ordförande Ingrid Daubechies
som intervjuas. För skams skull ställer jag en fråga. Har
ICM spelat ut sin roll? Har de blivit för stora? Vad kan
hon svara annat än att förneka? Därefter skissar jag på
en rapport om ICM för EMS Newsletter ifall ingen an-
nan av de närvarande redaktörerna känner sig manad.
Jag uppsöker toaletten och vem träffar jag där om inte
Bhargava! Världen är liten. Vi slår följe till bokutställ-
ningarna där Avila skall signera. Vi skrider fram bland
deltagarna, allas ögon riktas mot min följeslagare. Jag no-
terar med tillfredställelse Ragnis något förvånade blick.
Superkändis må han vara, men inte så att han smiter in
bland utställarna utan namnbricka. De koreanska ungdo-
marna är nitiska. Jag får gå i god för honom. Vid det här
laget har en lång kö bildats för att få något obegripligt
papper signerat av Avila. Jag förstår mig inte riktigt på
det. Osökt går tankarna till pilgrimer på jakt efter hel-
gonrelikter. Signeringen tar sin tid. Den har flyttats från
Springer till den brasilianska delegationen, där det råder
rena karnevalsstämningen. Äntligen kan Avila slita sig.
Folk släpper honom dock inte. Man ska ta foton med
honom och få hans autograf. Vi hinner inte många steg
förrän han antastas på nytt. Intervjun får ske på gående
fot. Fram och tillbaka, helst i de mera perifera delarna där
inte så många autografjägare befinner sig. Avila kommer
från ingenstans. Ingen akademisk bakgrund överhuvudta-
get. Det var matematiktävlingar som väckte hans intresse
och insikten om hans begåvning. Han kom i kontakt med
IMPA och den vägen ut i den stora matematiska världen.
Nej han läser aldrig böcker, speciellt inte i matematik.
Konversationer är enda sättet. Och fritiden? Han lyfter
skrot i gymmet och hänger med kompisarna i barer. Vad
talar ni om? Fotboll och kvinnor? Nej, han är inte in-
tresserad av fotboll, brasilianare som han är, och visst
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diskuteras matematik med vännerna, även i barer. Nej
han var inte så förvånad över att få medaljen. Han visste
att han varit på tal tidigare, men oroade sig något när
han hörde rykten om att Mirzakhani skulle få den. Två
pristagare i dynamiska system verkade vara för bra för
att vara sant. När tiden är ute uttrycker han sin farhåga
över huruvida jag kan få ut något vettigt ur vår konver-
sation. Jag försäkrar honom att det inte kommer att vara
några problem. Strax därefter är det Bhargavas tur. Jag
har inte haft tid att skriva ner Avilas intervju, så jag får
hoppas att jag inte blandar ihop dem efteråt. Spydigt
frågar jag Bhargava hur det känns att vara berömd för
femton minuter. Det rör sig snarare om vecka, svarar han
något förnärmat. Men han var skrämd över incidenten
efter hans föreläsning. Det hela började gå över styr. Vi
inleder även denna gång med att samtala gåendes fram
och tillbaka, det är så han tänker på matematik försäkrar
han mig. Han kan inte sitta stilla. Men autografjägarna
blir som myggor en norrlandskväll och han föreslår att vi
söker skydd i ett speciellt intervjurum där vi kan få vara
i fred. ”No I was never a prodigy, skipping classes and
all that” försäkrar han mig. Mamman betydde mycket
för honom. Hon är matematiker, så den karriärvägen var
uppenbar för honom från början. Ett tag i college lek-
te han med tanken att syssla med ekonomi, men aldrig
på allvar. Musik är viktigt för honom, och han nämner
några indiska instrument jag har aldrig hört talas om.
Jo, det stämmer, han uppträder för betalande åhörare. Vi
kommer tillfälligt i dispyt om huruvida man kan jäm-
föra en föreläsning av Serre med ett framförande av ett
musikstycke. Jag tycker det haltar betänkligt, inte han.
Vi kommer in på diofantiska ekvationer, speciellt dem
associerade till elliptiska kurvor, om vilket han just före-
läste. Han sysslar alltid med en mängd olika matematiska
problem samtidigt, av högst varierande svårighetsgrad.
Han talar fort, med en lätt läspning, fylld med bubblande
entusiasm. Han verkar så otroligt lycklig över att syssla
med matematik. Artigt och väluppfostrat tackar han mig
för pratstunden och skyndar vidare. Material har jag nu.
Och även från Mirzakhani får jag faktiskt så småning-
om ett mejl, men inte förrän jag just är i färd med att
gå på planet. Hon skriver att hon tillsvidare avböjer alla
intervjuer och hänvisar till pressombudet på Stanford -
Bjorn Carey - till vilken jag skriver och så att säga ber
om köplats.

Avslutande observationer

Med fyrtio års erfarenhet av ICM hur kan jag jämföra?
Mycket har ändrats, men det mesta är sig likt. Redan

i Vancouver vimlade det av folk. Några exakta siffror
känner jag dock inte till, men jag har aldrig varit med om
vad som fortfarande på 50-talet var en ganska idyllisk
tillställning med gruppfoton. Kongressen i Stockholm
1962 lär ha varit den största vetenskapliga som någonsin
hållits fram till dess i Sverige. Det fanns inga datorer i
Vancouver, och även i Kyoto sexton år senare, var e-post
ingenting som var högst på ens agenda, även om man så
smått hade börjat skriva e-post på den tiden. Annorlunda
var det i Beijing, och jag minns en gigantisk sal med ap-
parater där varje plats var upptagen. Samma sak i Madrid.
Men i Hyderabad har jag inget minne av det, de flesta ha-
de väl sina laptops. Här i Seoul fungerade inte wi-fi, inte
för mig i alla fall, så jag fick söka upp ett litet hörn med
datorer i anslutning till bokstånden. Det fanns få, men
de flesta var lediga trots allt. Bokstånden utgör en viktig
del av konferensen, det är dit många ställer sin kos när
de vill smita från föreläsningar. Jag minns inte så mycket
från Beijing och tidigare kongresser, men i Madrid fyllde
de ett helt stort golv, och likaså utgjorde de en viktig
del av Hyderabad. Här i Seoul slogs jag av hur få de
var. Endast några stycken. Är de på väg ut? Jag stötte
på David Tranah vid CUP, han som varit så entusiastisk
inför min planerade intervjubok, men sedan gjorde sig
helt oanträffbar. Hade han dött? Uppenbarligen inte, hur
levande som helst. Jag försökte undvika honom, men han
haffade mig med blicken. ”I know I have been a naught
boy” och så ville han tala med mig. Men inte just då,
han var fruktansvärt upptagen. Några dagar senare yppar
sig dock ett tillfälle. Föreläsningarna då? Har man tid
att gå på dem? Presentationerna av Fieldsmedaljörernas
arbeten är ett måste. Étienne Ghys ger som vanligt en
mycket bra och fängslande presentation, denna gång av
Avila, liksom MacMullen av Mirzakhani. De andra två
gör inga bestående intryck på mig. Jag missar Avilas och
Hairers Fieldsföreläsningar, och alla missar Mirzakha-
nis. Som nämnts åhör jag dock Bhargava, som ger ett
mycket elementärt föredrag. När det gäller plenarföreläs-
ningarna lyssnar jag till de första. En extra föreläsning är
Abelföreläsningen, ett återkommande inslag, arrangerat
av norrmännen. Denna gång är det Milnors tur. Han ger
ett mycket trevligt föredrag. Timmen rinner iväg så fort
att man blir besviken när det redan är slut. En lysande
översikt över topologins utveckling sett ur Milnors per-
sonliga perspektiv. Sedan var det ett föredrag av Simons,
miljardären, som ingen borde missa. Jag missade det
dock, det var alltför sent på kvällen, och jag hade lång
tunnelbanependling.

Frågan är om detta kommer att bli min sista ICM.
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Yngve Domar, 1928 – 2014

Lars-Åke Lindahl

Professor Yngve Domar är död. Han avled den 16 augusti
2014 i Uppsala.

Yngve föddes den 12 juli 1928 och växte upp i Uppsa-
la, där hans far var seminarielärare. Efter studentexamen
1946 skrevs Yngve samma år in som student vid Uppsala
universitet och började studera matematik. Matematiska
institutionen hade då sina lokaler på Trädgårdsgatan 18
tillsammans med institutionen för mekanik och matema-
tisk fysik. Undervisningens omfattning var med dagens
mått blygsam. För nybörjarna sköttes den av ”ledarna
för de propedeutiska kurserna”, och som sådana tjänst-
gjorde vid den tiden docent Göran Borg och fil. lic. Bo
Kjellberg, båda sedermera professorer vid KTH. Någon
docent hade vanligtvis undervisningen för högsta betyget
i fil. kand. examen, dvs. tre betyg, och institutionens båda
professorer, Arne Beurling och Tryggve Nagell, höll fö-
reläsningar för licentiander eller på högre nivå och hade
var sin seminarieserie.

Yngve Domar 2006. Foto: Sverker Domar

Yngves studier resulterade i en fil. kand. exa-
men 1948 och med Beurling som handledare i en fil.
lic.-examen 1950. Studiemiljön måste under åren runt
halvsekelskiftet varit mycket stimulerande och givande
för en ung, begåvad student som Yngve. Beurling höll
sina seminarier varannan vecka och presenterade då hu-
vudsakligen egna forskningsresultat. Det internationella
utbytet, som av naturliga skäl legat nere under krigsåren,
hade skjutit fart. Exempelvis vistades Henry Helson och
John Wermer, båda jämnåriga med Yngve och med likar-
tade forskningsintressen, samt den något äldre Edwin
Hewitt under en längre tid vid institutionen. Och så fanns
där förstås Lennart Carleson, som kommit som student
till institutionen ett år före Yngve och disputerade 1950.

Efter lic. exament uppehöll Yngve 1951–1953 tjäns-
ter som biträdande lärare. Läsåret 1953/54 tillbringades
som stipendiat vid Princeton University. Beurling hade

1953 flyttat till Princeton, så Yngve fick därigenom möj-
lighet till täta kontakter med sin handledare. Efter hem-
komsten från USA tjänstgjorde Yngve som t.f. laborator
i matematik vid Chalmers tekniska högskola 1954–1956.
Disputationen för doktorsgraden ägde rum i Uppsala den
25 maj 1956, och han förordnades några veckor senare
till docent i matematik. År 1958 utnämndes Yngve till
laborator i matematik vid Uppsala universitet efter att
under de två föregående läsåren ha varit tillförordnad på
samma tjänst.

Vid Uppsala universitet fanns vid den tiden, som
redan nämnts, två professurer i matematik, och genom
beslut 1899 av Kungl. Maj:t skulle ”innehavaren av den
ena hava styrkt sin skicklighet företrädesvis i funktionste-
ori, innehavaren av den andra företrädesvis i algebra och
talteori”. Inför Nagells förestående pensionering hade
emellertid Kungl. Maj:t 1959 efter framställan av Na-
gell och Carleson ”funnit gott upphäva ifrågavarande
bestämmelser”. Yngve kunde därför söka den efter Na-
gell ledigförklarade professuren, och han utnämndes att
fr.o.m. den 1 juli 1962 vara professor i matematik vid
Uppsala universitet på den lärostol som hertig Carl inrät-
tat den 1.8.1593. Yngve kom sedan att uppehålla tjänsten
fram till sin pensionering 1993.

I samband med Yngve Domars och Lennart Carle-
sons pensionering anordnade matematiska insitutionen
en konferens till deras ära, och Yngves fyrtio år av forsk-
ning inom harmonisk analys finns utförligt beskriven av
Nikolai Nikolski [10] i den festskrift som gavs ut efter
konferensen. Här följer några axplock ur Yngves produk-
tion − det första av mer anekdotisk karaktär.

Yngves allra första publikation [1] är inom området
talteori, och den visar att Yngve som student inte bara
följt Beurlings föreläsningar och seminarier utan också
tagit del av Nagells algebraföreläsningar. Upprinnelsen
till artikeln är en smula pikant och ger en glimt av stäm-
ningen på institutionen vid den aktuella tiden; det är ju
ingen hemlighet att Nagell och Beurling inte drog jämnt,
och animositeten dem emellan färgade nog av sig i form
av en viss konkurens mellan deras elever. Hur som helst,
1952 lade en av Nagells elever fram en avhandling som
behandlade lösbarheten hos den diofantiska ekvationen
𝑥5 − 𝑀𝑦5 = 1. Yngve upptäckte före disputationen att
resultatet i avhandlingen kunde skärpas och generaliseras
med hjälp av en sats av Thue–Siegel. Detta meddelades
dock inte respondenten, till dennes stora förlägenhet, för-
rän under själva disputationen i form av extra opposition.
Historien kan ju i efterhand förefalla lite märklig för alla
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som lärt känna Yngve som en ytterst gentlemannamässig
och vänlig person, och Yngve brukade också, varje gång
händelsen kom på tal, skylla sitt, som han kallade det,
”tilltag” på ungdomligt oförstånd och tillägga att han ång-
rade det hela. Kanske var han också påhejad av kamrater
inom analysgruppen.

Bortsett från förstlingsverket kom Yngve att arbeta
inom harmonisk analys, som området definierades under
1950-talet. I sin doktorsavhandling [2], Harmonic Ana-
lysis based on certain commutative Banach Algebras,
utnyttjar han Banachalgebrateknik för att generalisera
några klassiska resultat av Beurling för funktioner på den
räta linjen. Banachalgebrorna 𝐵, som Yngve betraktar,
är reguljära funktionsalgebror och består av funktioner
som är definierade på en lokalt kompakt abelsk grupp
𝐺 och bl.a. har egenskapen att fouriertransformerna till
funktioner med kompakt stöd på dualgruppen �̂� bildar
en tät mängd i 𝐵. Algebrornas maximala idealrum iden-
tifieras med 𝐺, och han visar bl.a. att motsvarigheten till
Wieners Taubersats gäller för de betraktade algebrorna,
dvs. om 𝐼 är ett slutet ideal i 𝐵 och det för varje 𝑥 ∈ 𝐺
finns ett 𝑓 ∈ 𝐼 med 𝑓(𝑥) ≠ 0, så är 𝐼 = 𝐵. Yngve ger
sedan några exempel på Banachalgebror som uppfyller
hans villkor, och paradexemplet är Beurlingalgebrorna
𝐿1(�̂�, 𝜔), med viktfunktionener 𝜔 som är submultiplika-
tiva och ≥ 1 på �̂�. Dessa tillhör hans klass och är därmed
speciellt reguljära, om och endast om

∞


𝑛=1

log𝜔(𝑛𝑥)
𝑛2

< ∞ för alla 𝑥 ∈ �̂�.

Detta generaliserar en sats av Beurling, som visat att
𝐿1(𝑹, 𝜔) är reguljär om och endast om


∞

−∞

log𝜔(𝑥)
1 + 𝑥2

𝑑𝑥 < ∞.

Vikter som uppfyller detta villkor kallas icke-
kvasianalytiska.

Den andra delen av avhandlingen ägnas åt att defini-
era och visa egenskaper för spektrum av Banachalgebra-
representationer, och även här erhåller han resultat som
generaliserar (opublicerade) resultat av Beurling.

Ett klassiskt resultat, som i viss mening är dualt med
studiet av icke-kvasianalyticitet, är den berömda loglog-
satsen. Den beskriver när en följd av holomorfa funk-
tioner i en rektangel [−1, 1] × [−1, 1], majorerade av en
given funktion 𝑀(|Im 𝑧|), är en normal familj. Yngve in-
tresserade sig för ett fall när majoranten tillåts bero även
på realdelen [3]. Resultatet blir mindre skarpt men mer
allmängiltigt.

Studiet av idealstrukturen i speciella Banachalge-
bror, och då speciellt Beurlingalgebran 𝐿1(𝐺, 𝜔) för
𝐺 = 𝑹, 𝒁, 𝑹+ och 𝒁+, och där frågeställningarna har
sitt ursprung i Wieners Taubersats, kom att bli ett led-
motiv i åtskilliga av Yngves arbeten. Här följer några
exempel.

Låt 𝑎 vara ett element i en godtycklig kommutativ
Banachalgebra, och låt 𝐼𝑛 beteckna det slutna ideal som
genereras av 𝑎𝑛. Om då codim 𝐼𝑛 = 𝑛 för alla 𝑛, så är
idealen 𝐼𝑛 de enda slutna primära idealen med ändlig
kodimension som innehålls i 𝐼1. [6]

Om𝜔 är en submultiplikativ vikt på𝑹 och𝜔(𝑥) ≥ 1,
så existerar de båda gränsvärdena

𝛼 = lim
𝑥→+∞

𝑥−1 log𝜔(𝑥) och 𝛽 = lim
𝑥→−∞

𝑥−1 log𝜔(𝑥),

och 𝛽 ≤ 0 ≤ 𝛼, och för en funktion 𝑓 ∈ 𝐿1(𝑹, 𝜔) är
fouriertransformen ̂𝑓(𝑥) väldefinierad, inte bara på reella
linjen 𝑹 utan också i det horisontella bandet {𝑥 ∈ 𝑪 ∣
𝛽 ≤ Im 𝑥 ≤ 𝛼}. Vikten kallas analytiskt om 𝛽 < 𝛼, och i
det icke-analytiska fallet 𝛽 = 𝛼 = 0 icke-kvasianalytisk
resp. kvasianalytisk beroende på om integralen ovan i
Beurlings sats är konvergent resp. divergent.

I det icke-kvasianalytiska fallet är Banachalgebran
𝐿1(𝑹, 𝜔) som redan nämnts reguljär och Wieners Tau-
bersats gäller, vilket brukar uttryckas som ”det finns inga
primära ideal i oändligheten”. I [4] bestämmer Yngve
de primära idealen i 𝐿1(𝑹, 𝜔) vid ändliga punkter 𝑡 ∈ 𝑹
i för en stor klass av symmetriska icke-kvasianalytiska
vikter. Om viktfunktionen växer superpolynomiellt, är
fouriertransformerna ̂𝑓 oändligt deriverbara, och man
kan då bilda följande slutna ideal

𝐼𝑛(𝑡) = {𝑓 ∈ 𝐿1(𝑹, 𝜔) ∣ ̂𝑓(𝑡) = ̂𝑓′(𝑡) = ⋯ = ̂𝑓(𝑛)(𝑡) = 0}

och
𝐼∞(𝑡) = 

𝑛≥0
𝐼𝑛(𝑡).

För varje 𝑡 ∈ 𝑹 är 𝐼0(𝑡) ett maximalt ideal och idealen
𝐼𝑛(𝑡) bildar för 0 ≤ 𝑛 ≤ ∞ en ordnad kedja av primära
ideal vid punkten 𝑡. Yngve visar att under ytterligare tek-
niska villkor på vikten 𝜔 finns det inga andra primära
ideal vid 𝑡 än ovan angivna.

I en uppsats [8] från 1981 visar Yngve att i det kva-
sianalytiska fallet har Beurlingalgebran 𝐿1(𝑹, 𝜔) alltid
icke-triviala primära ideal i oändligheten, så motsvarig-
heten till Wieners Taubersats är alltså falsk i detta fall.
Detta resultat har senare förbättrats av A. Borichev, som
klassificerat alla primära ideal i oändligheten för en stor
klass av kvasianalytiska vikter.

11Båda dessa elever har haft vänligheten att bidra till denna minnesruna − Anders med information om Yngves musikaliska verksamhet och
Håkan med kommentarer och förslag beträffande Yngves matematiska arbeten.
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Att studera primära ideal i oändligheten hos 𝐿1(𝑹, 𝜔)
var också ett problem som Yngve gav som avhandlings-
ämnen till två av sina elever, Anders Vretblad och Håkan
Hedenmalm11, och i sina doktorsavhandlingar har dessa
beskrivit och klassificerat sådana ideal för en stor klass av
vikter, analytiska såväl som kvasianalytiska. Hedenmalm
fortsatte sedan genom att tillsammans med Borichev be-
handla och lösa motsvarande öppna problem om primära
ideal i oändligheten för 𝐿1(𝑹+, 𝜔) och analoga frågor rö-
rande fullständigheten hos translationsinvarianta delrum
av 𝐿𝑝(𝑹+, 𝜔).

Från ideal i viktade Beurlingalgebror är steget in-
te långt till translationsinvarianta delrum i 𝐿𝑝(𝐺, 𝜔),
och Yngve studerade sådana då 𝐺 = 𝑹 eller 𝒁, och
för motsvarande halvgrupper 𝐺+. Om vi då med in-
variant delrum menar ett delrum 𝐸 som är invariant
under ”högertranslation” (𝑇𝑎𝐸 ⊆ 𝐸 för alla 𝑎 ∈ 𝐺+,
där 𝑇𝑎𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 − 𝑎)), så är problemet att bestäm-
ma invarianta delrum nära besläktat med Titchmarshs
faltningssats: För 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐿1(𝐺) är inf(supp(𝑓 ∗ 𝑔)) =
inf(supp 𝑓) + inf(supp 𝑔), förutsatt att högerledet är änd-
ligt. I [9] visar Yngve att slutsatsen i Titchmarshs falt-
ningssats under lämpliga villkor på vikten gäller för funk-
tioner i 𝐿1(𝐺, 𝜔) utan villkoret att högerledet ska vara
ändligt, och som korollarier kan han sedan visa att alla in-
varianta delrum i 𝐿𝑝(𝐺, 𝜔), 1 ≤ 𝑝 ≤ ∞, har standardform,
dvs. består av funktioner (resp. följder) vars restriktioner
till ] − ∞, 𝑎] är identiskt lika med noll för något 𝑎.

Om 𝐸 är en sluten delmängd av den duala gruppen
�̂� till en lokalt kompakt abelsk grupp 𝐺, så är

𝐼(𝐸) = {𝑓 ∈ 𝐿1(𝐺) ∣ ̂𝑓(𝑥) = 0 för alla 𝑥 ∈ 𝐸} och

𝐽(𝐸) = {𝑓 ∈ 𝐿1(𝐺) ∣ ̂𝑓(𝑥) = 0 för alla 𝑥 i en öppen

omgivning 𝑈𝑓 av 𝐸}

två ideal i 𝐿1(𝐺)med mängden 𝐸 som hölje, och för varje
ideal 𝐼 med 𝐸 som hölje, dvs. som uppfyller villkoret
att ̂𝑓(𝑥) = 0 för alla 𝑓 ∈ 𝐼 och alla 𝑥 ∈ 𝐸, gäller att
𝐽(𝐸) ⊆ 𝐼 ⊆ 𝐼(𝐸). Mängden 𝐸 kallas en spektralsyntes-
mängd om 𝐽(𝐸) = 𝐼(𝐸), dvs. om 𝐼(𝐸) är det enda slutna
idealet med 𝐸 som hölje.

Efter P. Malliavins upptäckt 1959 att det alltid finns
mängder som inte är spektralsyntesmängder om 𝐺 är
icke-kompakt, blev det förstås desto intressantare att hit-
ta villkor som garanterar att spektralsyntes gäller. Att
enhetscirkeln i 𝑹2 är en spektralsyntesmängd för 𝐿1(𝑹2)
hade visats av Carl Herz 1958, och att polygoner också
är spektralsyntesmängder visade Rudin några år senare.

Vad som gäller för andra kurvor i 𝑹2 var okänt fram
till 1970, då Yngve i [5] visade att enkla 𝐶2-kurvor i 𝑹2

med icke-försvinnande krökning är spektralsyntesmäng-
der för 𝐿1(𝑹2). Genom att kombinera sitt resultat med

Rudins kunde han senare visa att en 𝐶2-kurva i 𝑹2 är en
spektralsyntesmängd om relativa randen (med avseende
på kurvan) av den mängd där krökningen är lika med
noll är högst uppräknelig. Att det är krökningen och inte
kurvans regularitet som är avgörande för spektralsyn-
tesen, visade han också genom att konstruera en enkel
𝐶∞-kurva i𝑹2 som inte är spektralsyntesmängd. Han stu-
derade också motsvarande problem i𝑹3; enkla𝐶3-kurvor
med icke-försvinnande torsion är spektralsyntesmängder.

Yngve var också genuint intresserad av den svens-
ka matematikens historia, då i första hand av hur den
svenska matematikforskningen under 1800-talets senare
hälft utvecklades från att vara en provinsiell företeelse
till att bli internationellt konkurrenskraftig. Han har skri-
vit en uppsats om den matematiska forskningen under
Stockholms Högskolas första decennier, och också be-
skrivit hur E.G. Björling brottades med den oändliga
seriesummans kontinuitet utan att ha distinktionen mel-
lan konvergens och likformig konvergens riktigt klar för
sig. Och turerna kring Acta Mathematicas grundande,
som rymmer både intriger och andra prov på Mittag-
Lefflers fingertoppskänsla, har han beskrivit i en artikel
[7], som publicerades i Acta då tidskriften fyllde 100 år.

Under sin långa tid som professor hade Yngve natur-
ligtvis också en rad uppdrag av administrativ karaktär.
Han var prefekt för institutionen 1965–1971, en period
då antalet matematikstuderande ökade lavinartat, utbild-
ningarna stöptes om genom den s.k. PUKAS-reformen,
och studenterna började resa krav på medinflytande. Det
var ju på den tiden fritt för var och en med studentexamen
att börja läsa matematik, så institutionen visste när höst-
terminen började inte hur många nybörjarstudenter som
skulle komma förrän dessa stod och ”knackade på” i por-
ten på Sysslomansgatan 8, där institutionen nu hade sina
lokaler. För prefekten blev det ofta en hektisk uppgift att i
sista minuten rekrytera nya lektionsledare och skaffa nya
lektionsrum − finansieringen kom sedan i efterhand från
kanslersämbetet framräknad enligt en speciell formel.
Studenternas krav på medinflytande löste Yngve på ett
smidigt sätt genom att 1969 inrätta ett institutionsråd med
representanter för lärare, den administrativa personalen
och studenter. Prefekten hade dock förstås fortfarande
det slutgiltiga ansvaret och beslutanderätten.

Yngve har varit ordförande för Matematikersamfun-
det i två omgångar, 1967–69 och 1972–73.

Under Yngves handledning disputerade 12 personer,
däribland undertecknad, och ytterligare 3 avlade licentia-
texamen. När jag kom till institutionen som student 1964
frapperades jag av att lärarkåren var så ung. Bortsett från
univ. lektorerna Tord Hall och Sonja Lyttkens, som var
födda på 1910-talet, var samtliga fast anställda lärare och
forskare, dvs. professorer, laborator och univ. lektorer, i
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35-årsåldern, extra lektorerna och de biträdande lärarna
var i 25–30-årsåldern, och så fanns det en drös av ännu
yngre assistenter och amanuenser. Som tredjeamanuens
upptogs man genast i den sociala gemenskapen och fick
delta i tre-fikat i kafferummet, där diskussionens vågor
ibland gick mycket höga, eftersom det fanns både marxist-
leninister och personer med mycket konservativa åsikter
bland assistenterna. Jag kan dock inte minnas att Yngve
deltog särskilt ofta, utan honom träffade jag personligen
första gången våren 1965 vid en muntlig tentamen för
tre betyg. Klädkoden var ju annorlunda på den tiden, så
jag tyckte att Yngve såg lite sträng, formell och väldigt
korrekt ut i kavaj och fluga, men han visade sig så vän-
lig och tillmötesgående att jag två år senare, när jag läst
ett antal lic.-kurser och givetvis också haft honom som
föreläsare på någon kurs och följt hans seminarieserie,
bad honom att bli min handledare. (På den tiden fanns
det ingen formell antagning till forskarutbildningen och
inga individuella studieplaner!) Någon vecka senare fick
jag ett lic.-problem med anknytning till en uppsats av
honom om trånga spektrum. När det var dags för mig att
på allvar ta mig an detta problem var Yngve gästorskare
i Paris, så all handledning kom att ske genom korrespon-
dens; jag skrev brev och redogjorde för mina framsteg,
och Yngve svarade, någon gång med vykort, med upp-
muntrande kommentarer och förslag. Här följer ett citat
ur ett av hans brev ”Om jag har tänkt rätt (jag lovar inte
det; det här skrivs i all hast och under viss påverkan av
ädla franska drycker) gör dina i och för sig riktiga och
bra iakttagelser 1) och 2) överflödiga, alltså om det går
och du kan göra som jag misstänker att man kan göra.
Den problematik som du kommit in på i 3) bör du lämna.
Det är ett område där nästan alla stora kanoner inom
harmoniska analysen lagt ner massor med arbete enbart
i 𝐿1-fallet. Man vet där, med dina beteckningar, att det
finns 𝐹 så att 𝐼0(𝛬𝐹) ⊂ 𝐼1 ⊂ 𝐼2 är äkta.” Det Yngve syftar
på i sista meningen är spektralsyntesproblemet, och föga
anade han väl då att han själv två år senare skulle bli en
av de stora kanoner som sysselsatte sig med problemet
och också skulle lösa det för kurvor i planet!

När jag senare blev kollega med Yngve var det ett
stort nöje att samarbeta med honom, och under min tid
som prefekt var han ett stort stöd för mig. Han hade ett
grundmurat anseende inom universitetsförvalningen. Jag
minns hur jag före konsistoriets beslut i ett besvärsären-
de blev uppringd av konsistoriets sekreterare, som hade
en del synpunkter på det yttrande som jag skrivit. Efter
en stunds dividerande drog jag till med: ”Men professor
Yngve Domar, som sitter i institutionsstyrelsen, tycker
också så”. ”Ja, då är det säkert bra, Yngve Domar är ju
känd för att vara en omdömesgill person”, blev svaret,
och därmed var samtalet över. Svaret kan i någon mån

bero på att sekreteraren kände Yngve väl från musiksam-
manhang, men det visste jag inte då.

Musik var mycket viktigt för Yngve, främst körsång
och kammarmusik – han var en god stråkmusiker, spela-
de främst viola men även violin. Yngve hörde till dem
som på femtiotalet bröt den då närmast totala manskörs-
dominansen i Uppsala, dels genom att 1957 starta Mad-
rigalgruppen, som ägnade sig åt renässans- och tidig
barockmusik för kör, dels genom att verka inom den sam-
ma år bildade Norrlandskören, som efter några år bytte
namn till Uppsala Akademiska Kammarkör, UAK.

Yngves skötebarn, Madrigalgruppen, leddes av ho-
nom men sjöng utan dirigent. Kören uppträdde tre till
fyra gånger årligen i Uppsalatrakten och fortlevde till
1964. I UAK, där även blivande hustrun Margareta sjöng,
var Yngve som förstabas en stöttepelare fram till 1977.
Därefter koncentrerade han sig på fiolspelet, dels som
mångårig altviolinist i Akademiska Kapellet, dels som
mångsidig stråkmusikant i det kammarmusikaliska säll-
skapet Lördagsmusiken. De senaste åren hindrade honom
sviktande hälsa från aktivt musicerande, men körsång var
och förblev ett stående inslag i det Domarska hemmet.

Hur ska man då kort sammanfatta Yngves liv och
gärning? Hans efterträdare på 1593 års lärostol i mate-
matik, Dennis Hejhal, lyckas ganska bra med detta i ett
minnesblad till begravningen när han skriver:

Yngve was a first class mathematician and a true
gentleman. I will miss him.

Men han kunde också lagt till and musician efter
ordet mathematician.
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Lars-Erik Andersson, 1942 – 2014

Per-Anders Ivert

Få nyheter har gjort mig så sorgsen som budet om
Lars-Erik Anderssons bortgång. Vi träffades senast förra
hösten, då jag deltog i ett alumnimöte på matematis-
ka institutionen vid Linköpings universitet. Efter mötet
behövde jag ta stadsbussen ned till stationen, och jag
kverulerade om hur besvärligt det var att köpa biljett för
en tillfällig besökare som vare sig har periodkort eller
lust att genomgå ett krångligt registreringsförfarande för
att köpa SMS-biljett. Han halade genast fram ett busskort
(jag tror han hade två), överlämnade det till mig, och sa:
”Skicka mig det vid tillfälle”. Det var sista gången vi
sågs. Första gången var hösten 1970. Jag var nyanställd
assistent vid den då nybildade (ett år gamla) civilingen-
jörsutbildningen i Linköping, sedermera (och här för
enkelhetens skull) kallad LiTH, han var universitetslek-
tor (då hette det högskolelektor) vid samma institution.
Lars-Erik var utbildad civilingenjör vid KTH och hade,
då Hans Rådström utnämndes till professor i Linköping,
följt med som dennes doktorand till sin gamla hemstad.
Efter Hans Rådströms bortgång i november 1970 tog
Per Enflo över som Lars-Eriks handledare, och Lars-Erik
blev 1972 den förste som disputerade i matematik vid
LiTH.

För mig som ung och orutinerad assistent var Lars-
Erik ett starkt stöd, och vi blev goda vänner. Han hjälpte
mig med råd och dåd, och lite senare, då jag vunnit större
självständighet, fick vi också några tillfällen till veten-
skapligt samarbete. Med sitt jämna humör, sina kloka
och avvägda synpunkter och sin stillsamma humor var
han av mycket stor betydelse för arbetsklimatet på in-
stitutionen. Även sedan jag 1991 flyttat till Lund kunde
vi hjälpa varandra med uppdrag i betygsnämnder och
liknande. Jag saknar honom mycket.

Lars-Erik Andersson

Verksamhet

Lars-Erik Andersson gjorde betydande insatser både som
forskare och som lärare inom civilingenjörsutbildningar-
na. Han hade god förmåga att se matematikens tillämp-
ningar inom teknik, vilket kom att prägla hans forskning,
som bedrevs inom flera olika områden.

Under hela sin yrkesverksamma tid var Lars-Erik An-
dersson också en uppskattad lärare inom civilingenjörsut-
bildningarna. Han tillhörde pionjärerna som byggde upp
kurser och utbildningar vid LiTH, särskilt intresserade
han sig för kurserna inom maskinteknikprogrammet. Han
tog också ett administrativt ansvar först som studierektor
under några år och sedan avslutade han sin akademiska
bana med att som prefekt leda den matematiska institu-
tionen under en expansiv period.

Lars-Erik var en mycket allmänbildad matematiker.
Kunskaper som kom väl till pass även då han lämnat
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sin ’abstrakta’ period och börjat orientera sig mot ett
flertal tillämpningar, dock utan att ge avkall på matema-
tisk stringens. Han besatt en lycklig förmåga att snabbt
kunna identifiera den matematiska kärnan i ett tekniskt
problem och som problemlösare var han imponerande.
Inom elasticitetsteorin gav han banbrytande bidrag till
problem rörande existens och entydighet då randvillko-
ren är av kontakt- och friktions-typ. Han var mitt uppe i
detta arbete och flera opublicerade resultat bearbetas just
nu av hans samarbetspartner. Inom approximationsteori
(kurv- och ytanpassning med formbivillkor) publicerara-
des ett flertal arbeten ofta tillsammans med svenska och
utländska kolleger.

I radarprojektet CARABAS fann Lars-Erik 1985 en
exakt lösning till det integralgeometriska problemet att
hitta en täthetsfunktion i en halvrymd från sfäriska me-
delvärden. Problemet är grundläggande både för radar
och seismik. Inga tidigare exakta lösningar fanns och
Lars-Eriks insats kom att bli ett genombrott i tekniken.
Lars-Erik förblev under 90-talet en av de ledande forskar-
na i CARABAS, speciellt inriktad mot frågor gällande
numerisk robusthet och snabbhet . Han hade flera andra
betydelsefulla forskningssamarbeten både inom LiTH
och internationellt. Han utnämndes till docent 1986 och
professor 1999. Vid sin bortgång var han fortfarande
aktiv som forskare.

(Den senare delen av ovanstående text baseras på tidigare
publicerade minnestexter. Jag vill framföra ett särskilt
tack till Tommy Elfving och Anders Klarbring, LiTH,
för vänligt tillmötesgående.)

BAKGRUNDSFAKTA

CARABAS är en radarprincip som utvecklades vid FOA
– nuvarande Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. CA-
RABAS använder kanske 100 gånger lägre frekvenser
än vanlig radar men ger trots det mycket hög upplösning.
Frekvensvalet gör att försök att dölja sig för radarn – t

ex genom stealth eller kamouflage – blir ineffektiva. En
av utmaningarna i CARABAS ligger i den komplicerade
och omfattande signalbehandlingen.

CARABAS-projektet påbörjades 1984 och fick ti-
digt bidrag från forskningsnämnden vid Styrelsen för
Teknisk Utveckling – STU. Inom ramen för detta bidrag
genomfördes i första hand teoretiska studier. Dessa iden-
tifierade det integralgeometriska problemet att hitta en
täthetsfunktion i en halvrymd från sfäriska medelvärden
som ett grundläggande problem, som behövde en slu-
ten analytisk lösning. Lars-Erik kom att höra talas om
detta och utvecklade helt på eget bevåg en lösning som
han framlade för projektet. Detta blev inledningen till ett
långt samarbete mellan MAI och FOA. Bland annat stu-
derades hur Lars-Erik Anderssons ursprungliga lösning
och senare utvecklingar skulle utformas med hänsyn till
numerisk robusthet och effektivet.

CARABAS kom att väcka allt större intresse och så
småningom kom både försvarsmakten liksom Ericsson
att bidra till projektets vidare utveckling. Projektet var
också internationellt unikt och kom att väcka stort intres-
se internationellt. Bland annat var Anderssons analytiska
lösning på nämnda integralgeometriska problem en av
tre likartade, som kom fram ungefär samtidigt men up-
penbarligen oberoende av varandra. Problemet i sig hade
varit känt sedan länge i matematiska kretsar, men saknat
en sluten lösning.

CARABAS har vid sidan om militär övervakning
också rent civila tillämpningar – kanske framförallt vad
gäller global kartering av biomassa. Det Europeiska
rymdorganet ESA utvecklar idag en satellit ”Biomass”
med planerad uppskjutning 2020, där frekvensval och
signalbehandlingsmetoder mycket emanerar från CARA-
BAS, och således Lars-Eriks tidiga arbeten. I Sverige
drivs CARABAS också vidare av Saab.

Källa: Hans Hellsten, tidigare forskningschef vid Total-
försvarets forskningsinstitut (FOI), numer radarexpert
vid SAAB.

Tillkännagivanden
Fieldsmedaljen m.m.

Vid öppningsceremonin till internationella matematiker-
kongressen i Söul, ICM 2014, utdelades följande priser:
Fieldsmedaljen:
Artur Avila, Instituto Nacional de Matemática Pura e
Aplicada och Université Paris Diderot (dynamiska sy-

stem)
Manjul Bhargava, Princeton University (talgeometri)
Matin Hairer, University of Warwick och New York
University (stokastiska partiella differentialekvationer)
Maryam Mirzakhani, Stanford University (dynamik
och geometri för Riemannytor och deras modulirum)
Nevanlinnapriset: Subhash Kloot, Courant Institute,

18



New York University (entydiga spel och optimering)
Gausspriset: Stanley Osher, UCLA (flera områden in-
om tillämpad matematik)
Chernmedaljen: Philipp Griffiths, IAS Princeton (tran-
scendenta metoder i komplex geometri)
Därutöver tillkännagavs mottagaren av Leevalatipriset:
Adrián Paenza, Univ. Uenos Aires (förmedlande av
skönhet och glädje i matematiken) och talaren vid Em-
my Noether-föreläsningen under ICM: Georgia Benkart,
Univ. Wisconsin-Madison (Lietheori).

Mikael Passares minnesfond

I våras delades Mikael Passares stipendium ut för första
gången: Stipendiet för 2014 tilldelades: Simon Nauclér,
åk 4 Beckombergaskolan i Stockholm, Julia Thorén, åk
5 Nya tidens Montessoriskola i Täby, Jacob Ahlman
Bohm, åk 8 Minervaskolan i Umeå, Martina Ohlsson,
kurs 2 Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Ett speci-
ellt hedersomnämnande gick till Danny Karlsson åk 4,
Sandlyckeskolan i Torekov.

Lars-Erik Andersson avliden

Prof. em. Lars-Erik Andersson, Linköping, avled den 29
juli 2014. Hans gärning beskrivs på annan plats i detta
nummer.

Yngve Domar avliden

Prof. em. Yngve Domar avled den 16 augusti 2014 i Upp-
sala. Lars-Åke Lindahl bidrar med minnesord på annan
plats i detta nummer.

Lars Gårding avliden

Prof. em. Lars Gårding avled den 7 juli 2014. Jan-Erik
Roos bidrar med minnesord på annan plats i detta num-
mer.

Rolf Schock-priserna 2014

Rolf Schock-priserna för år 2014 delas ut i Stockholm
den 22 oktober 2014. De delas ut vart tredje år inom
fyra områden. Årets pristagare är: Logik och filosofi: De-
rek Parfit Matematik: Yitang Zhang Musik: Herbert
Blomstedt De visuella konsterna: Anne Lacaton och
Jean-Philippe Vassal. I samband med prisutdelningen
hålls i Stockholm ett symposium i logik och filosofi den
21 oktober och ett symposium i matematik den 23 ok-
tober. Matematiksymposiet har titeln Towards the twin
prime conjecture, och programmet är:
08.30 Öppningsanförande, Staffan Normark, ständig sek-
reterare, Kungl. Vetenskapsakademien
08.35 Primes, Sieves, and Gaps, Enrico Bombieri, Insti-
tute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA
09.35 Counting Primes in Arithmetic Progressions, John
Friedlander, University of Toronto, Kanada
10.35 Kaffepaus
11.05 Origin of the GPY Method, Daniel Goldston, San
Jose State University, CA, USA
12.05 Lunch (på egen hand)
13.30 Small gaps between primes, Yitang Zhang, Uni-
versity of New Hampshire, NH, USA
14.30 Small gaps between many primes James Maynard,
Université de Montréal, Kanada
15.30 Kaffepaus
16.00 Polymath and the gaps between primes, Terence
Tao, University of California, Los Angeles, CA, USA
17.00 Symposiet avslutas
Mer information om Rolf Schock, om priserna, om sym-
posierna och om prisutdelningen finns på
http://www.kva.se/sv/Priser/Rolf-Shock-

prisen/

och på
http://rolfschockprizes.se/index.html

Nyheter från EMS
• Kongresstryck från de fem första europeiska ma-

tematikerkongresserna (ECM) är fritt tillgängliga
på http://www.euro-math-soc.eu/ECM/

• Vera Serganova, UCB, USA, kommer att vara
”EMS Distinguished Speaker” vid konferensen
”Aspects of Lie Theory” som hålls vid INdAM
(Rom), 7-10 januari 2015.

• Sylvia Serfaty, Université Paris 6, kommer att va-
ra ”EMS Distinguished Speaker” vid mötet AMS-
EMS-SMP Meeting, Porto, 11–14 juni 2015.

• Nicole Tomczak-Jaegerman, University of Alber-
ta, Kanada, har utnämnte till ”EMS Lecturer”
2015. Hon ska ge en föreläsningsserie vid EWM-
konferensen i Cortona, Italien, 30 augusti – 5 sep-
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tember 2015.

• EMS och LMS (London Math. Soc.) arrangerar ett
gemensamt matematiskt veckoslut i Birmingham,
18-20 september 2015.

• Gunnar Carlsson, Stanford University, kommer
att hålla ”Bernoulli Society-EMS Joint Lecture”
vid europeiska statistikerkonferensen i Amsterdam
6–10 juli 2015. EMS står i detta sammanhang in-
te för ”European Mathematical Society” utan för
”European Meeting of Statisticians”.

EMS kalendarium

10–15 november
EMS lecturer 2014, Miguel A. Herrero (UCM Madrid)

talar vid ”Mathematical Models in Biomedicine”, Istituto
per le Applicazioni del Calcolo, CNR, Rom (I)
2015
7–10 januari
EMS distinguished speaker Vera Serganova (Berkeley,
CA, USA) talar vid ”Aspects of Lie Theory”, INdAM,
Rom (I)
10–13 juni
Kongress AMS-EMS-SPM, Porto, Portugal
http://www.euro-math-soc.eu/

http://www.ams.org/meetings/internationa

l/internmtgs

2016
18-22 juli
7: e europeiska matematikerkongressen Berlin, Tyskland

Litteratur

Strömningar i matematikens filosofi

Per-Anders Ivert

Petter Rasmusson är litteraturvetare och gymnasielärare
i svenska och matematik. Tjugotre år efter att ha påbör-
jat sina matematikstudier vid Lunds universitet har han
gett ut en bok, enligt förordet ”boken som jag själv ha-
de velat läsa”. Det måste anses vara en fullt godtagbar
förevändning till att skriva en bok. Den här boken torde
dessutom komma att vara till glädje och nytta (och möda)
för många andra. Den fyller ett tomrum mellan den po-
pulärvetenskapliga litteraturen (dit den inte hör) och den
matematiska facklitteraturen (dit den inte heller hör). I
stället är den något så ovanligt som ett ambitiöst verk om
just det titeln säger, strömningar i matematikens filosofi,
åtminstone ett urval av dessa. Efter ett inledande kapi-
tel om ”matematikens föremål” (talen), en summarisk
diskussion om det reella talsystemets struktur, ett kapi-
tel om sats- och predikatlogikens grunder och ett kort
kapitel om Kants matematiksyn och uppfattningen av
matematikens grunder i ljuset av Husserls fenomenologi
följer tre kapitel (som sammanlagt utgör 60 % av bokens
omfång) som i tur och ordning ägnas Frege, Brouwer och
Hilbert. Ett huvudproblem som dessa intresserar sig för
är talbegreppet, talens natur. Vad är ett naturligt tal?

Frege var den tidigaste av dessa tre och han tillägnas
det största utrymmet, 140 av bokens närmare 500 sidor.
Eftersom han var pionjär inom området är det inte för-
vånande att han experimenterade med idéer som senare
visat sig ohållbara, och som för eftervärlden till och med
kan te sig naiva, särskilt när det gäller föreställningen
om ett absolut universum, om möjligheten att tala om
klassen av ”allting”, en föreställning som vederlades av
Russels paradox. Freges förtjänster inom grundvalsforsk-
ningen är ändå väsentliga, bland annat för de problem
han formulerade och för sina insatser inom allmän logik
och språkfilosofi. Senare klargöranden beror till stor del
på Freges insatser, även (ja, kanske framför allt) i de fall
där han senare ansågs ha varit på fel spår. Kapitlet om
Frege är en utmaning för läsaren. Det är långt, och det är
knappast någon bäddlektyr. Nu är det ju mycket subtila
tankegångar som ska förmedlas, och det görs med ett
avsevärt mått av redundans, tycks det mig. Redundans
brukar ju anses vara gynnsamt för begripligheten, men
det är nog en sanning med modifikation. Om en förkla-
ring görs så utförlig att den inte kan missförstås, ja, då
kan den inte heller förstås. Man löper risk att gå vilse
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i det stora omfånget. Efter att nu ha läst hela boken en
gång, kommer jag nog att läsa om kapitlet om Frege.

Efter Frege presenteras Brouwer och hans intuitio-
nistiska matematik. Många matematiker är säkert vagt
bekanta med denna strömning, men bara vagt (åtminstone
jag), och det är ett värdefullt bidrag till den matematiska
allmänbildningen författaren här erbjuder, oavsett om
man vill ansluta sig till intuitionisternas uppfattningar el-
ler inte. Goda skäl ges i alla fall till att sätta sig in i dessa
idéer på allvar, att de inte kan avfärdas som sekteristiska
hugskott.

Hilbert är för den matematiska allmänheten kanske
mest känd för sina insatser inom funktionalanalys och
för sina 23 problem. Här presenteras hans intresse för
grundvalsfrågor och i synnerhet ”Hilberts program” för
axiomatisering av hela matematiken, ett projekt som kom
att skjutas i sank av Gödel, vars inkonsistens- och ofull-
ständighetsbevis också skisseras.

Det finns en del detaljer som man reagerar mot i
boken (märkligt vore det annars). Man kan irriteras av
att gränsvärdesbegreppet i förbigående förklaras med att
”𝑓(𝑥) har ett gränsvärde 𝑏 i en punkt 𝑎 om 𝑓(𝑥) ligger
godtyckligt nära 𝑏 när 𝑥 ligger godtyckligt nära 𝑎”, där vi
ju brukar säga ”tillräckligt” i stället för det senare ”god-
tyckligt”, men frågan är väl om det är så mycket klarare.
Vidare påstås om konvergenta talföljder att gränsvärdet

inte ingår i den sekvens av värden som i oändlighet när-
mar sig detsamma. Här hade ett inskjutet ”nödvändigtvis”
varit på sin plats, men dessa fel måste betecknas som flyk-
tighetsfel; de är inte till men för sammanhanget och det
är ingen tvekan om att författaren vet vad han talar om.

Språkbehandlingen måste sägas vara god. Det är
klart att jag kan irriteras över att språket inte på alla
ställen används på det sätt som jag skulle ha använt det,
men det är väl snarast mitt eget problem. Skriv- och tryck-
fel förekommer. Ett typografiskt missöde med oavsiktlig
komisk effekt finner man i bokens näst sista avsnitt, som
har rubriken ”Matematiken som kvasi-empirisk veten-
skap”, vilket i sidhuvudena har blivit ”Matematiken som
kvasi-vetenskap”. Det var nog inte meningen.

Trots dessa smärre skönhetsfläckar tycker jag som
jag inledningsvis nämnde att boken mycket väl motiverar
sin existens, och jag vill nog hävda att författaren gjort
det matematiska samhället en tjänst med detta digra verk,
som bär spår av många års hårt och seriöst arbete.

Petter Rasmusson: Strömningar i matematikens filoso-
fi, 492 sidor
Bokförlaget Daidalos, 2014
ISBN 978-91-7173-432-7
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Marie Bergholm har försvarat sin licentiatavhandling
i matematikdidaktik Gymnasieelevers kommunikativa
strategier i matematikklassrummet - En fallstudie av
ett smågruppsarbete om derivata.
Leif Melkersson, Vladimir Tkatjev och Joakim
Arnlind har antagits som oavlönade docenter i mate-
matik.

Linnéuniversitet, Växjö:

Karl-Olof Lindahl har utnämnts till docent i matematik.

Lunds universitet:

Johan Richter disputerade i matematik den 29 sep-
tember på avhandlingen Algebraic Properties of Ore
Extensions and their Commutative Subrings.
Erik Ask disputerade i matematik den 10 oktober på
avhandlingen Methods for Optimal Model Fitting and
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Sonja Kovalevsky-dagarna anordnas i Lund 14-15 no-
vember. http://www.maths.lu.se/sonjakoval

evsky2014

Umeå universitet:

Åke Brännström och Christian Engström är antagna
som docenter i matematik.
Per-Håkan Lundow är tillsvidareanställd universitets-
lektor i matematik sedan 1 augusti.
Denys Shcherbak, Jianfeng Wang, och Fekadu Lemes-
sa är antagna som doktorander i matematisk statistik med
Jun Yu som handledare.
Linda Vidman är antagen som doktorand i matematisk
statistik med Patrik Rydén som handledare.

Tidsvinklat
Ur Lars Gårdings levnadsbeskrivning

Under åren kring sekelskiftet nedtecknade Lars Gårding minnen ur sitt liv. Genom vänligt tillmötesgående av
Lars Gårdings brorson Jonas Gårding kan SMS bulletinen delge läsekretsen utdrag ur denna levnadsbeskrivning.
Vi avser att återkomma i nästa nummer med ytterligare avsnitt under denna vinjett.

Kapitel 4. Universitetet

Första intryck och första matematikstudier
Pappa hade bestämt att jag skulle läsa matematik i Lund
och samtidigt ta med sådana ämnen att jag kunde bli för-
säkringsmatematiker. Detta var förutsättningen för mina
studier som betalades av pappa.

Villkoren för studier vid universitet var enkla och
klara. Den teoretiska lärogången var densamma i alla
ämnen. Kunskaper föreskrivna för en termin och redovi-
sade i tentamina gav ett betyg och analogt för två och tre
betyg. En mycket lyckad tentamen gav spets, dvs betyget
räknades åtminstone informellt som ett halvt steg högre.
För de flesta tog studierna längre tid än den föreskrivna,
en termin två terminer osv. På sex betyg i valfri kombina-
tion blev man kandidat, på samma merit i en för skolan
lämplig kombination plus en kurs i pedagogik blev man
magister och kompetent att undervisa i skolan. Sedan
kom licentiatexamen i samråd med professorn i ämnet
och då var man licentierad att författa, utge och försvara
en doktorsavhandling. Varje år promoverades ett antal

nya doktorer vid universitetets avslutningsfest i slutet av
maj.

Jag kom till Lund i början av oktober 1937 efter en
månads manöver i gränstrakterna mellan Östergötland
och Småland. Det var påfrestande att byta liv. I militärli-
vet är man aldrig ensam, i studietillvaron gäller motsatsen.
De flesta behövde en övergångsperiod på ett par veckor
innan studiefliten infunnit sig.

Jag hade bett en exerciskamrat Brahme att via sina
systrar tinga ett rum. Det blev hos familjen Jönsson i ett
nybyggt hus vid Södra Esplanaden, 30 kronor i månaden.
Samtidigt kostade tre mål mat per dag 90 kronor på Stu-
dentkårens utmärkta matställe Konviktet. Pappa tjänade
vid den tiden ungefär 1000 kronor i månaden och kunde
utan större uppoffringar underhålla både mig och Per.

Den ganska kompakta staden Lund och invånarnas di-
alekt föreföll mig i början ganska främmande. Ett stegvis
närmande tog sin början. Familjen Jönssons son, jämn-
årig med mig, var en entusiastisk medlem i föreningen
Det Gamla Lund och tog mig på långa exkursioner ge-
nom stadens äldre sevärdheter. Senare, när vi blivit mer
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bekanta, frågade han mig hur man bär sig åt för att tala
med flickor. Jag kunde bara ge honom vaga anvisningar
men det dröjde inte länge förrän han meddelade mig att
hans bekymmer var över.

Jag åkte också till Malmö i något ärende och för-
skräcktes vid åsynen av de många försäkringsbolag som
kantade Stortorget. Skulle detta bli min framtid?

Mamma tvättade mina smutskläder. En gång i veckan
gick jag till posten på Östra Mårtensgatan och lämnande
in mitt paket. Efter några dagar kom det tillbaka med rena
kläder. Jag skrev också hem ganska regelbundet. Ett stort
plus i mitt nya liv var den cykel av märket Huskvarna
som min farbror Emil senare skickade mig.

Min första åtgärd på universitetet var att göra bort
mig vid inskrivningen. Det fordrades ett fotografi och
jag företedde också ett sådant för den imponerande stads-
fiskalen Redstam, men mitt gick inte att klistra in i tenta-
mensboken. Tillrättavisning och order att komma igen.
En annan inskrivning, den i Östgöta nation gick däremot
smärtfritt. Nationerna delade ett rum i Akademiska Före-
ningen och hade mottagning där ett par timmar i veckan.
Nationens kurator, Alarik Rynell, framhöll för mig och
min studentkamrat Gunnar Kvissberg, som börjat läsa
medicin, att det var vår plikt att gå på den terminliga
nationsfesten och vi lydde honom. I Akademiska Före-
ningens vestibul hängde en flott och porträttlik affisch
som föreställde nationens inspektor domprosten Brilioth
på väg till Växjö för att bli biskop medan en mindre figur,
professor Amos Lindblom, böjde sig ned för att fatta ord-
förandeklubban. Vi köpte ett kort av den. Vi inställde oss
också till det ceremoniella Hälsningsgillet den 4 oktober,
den dag då Tegnér skrivits in vid universitetet. Vi tågade
in i Akademiska Föreningens stora sal nationsvis. Vid
uppropet trodde jag att ordet Helsingkrona var ett skämt
men det betydde Helsingborg-Landskrona nation. Någon
kulturpersonlighet höll ett högstämt tal, men vem det var
och vad han sade har försvunnit ur minnet.

Efter den 4 oktober skulle också den vita studentmös-
san åka av och alternativet hette hatt. Jag och Kvissberg
köpte våra i en ganska mörk lokal. I dagsljuset såg jag
att min hade en obehaglig blå färg. Senare har jag all-
tid försökt undvika hatt genom att använda basker eller
mössa. Min väg till den matematiska institutionen var
en enda uppförsbacke som först gick genom ett område
som kallades Nöden och ännu till stor del beboddes av
judar som i slutet av 1800-talet flytt från ryska pogro-
mer. Till slut, via Akademiska Föreningen och biskopens
hus, nådde jag matematiska institutionen på Sölvegatan
8, ett före detta småskolelärarinneseminarium som ma-
tematik delade med statistik och dit matematiken nyss
flyttat från översta våningen i det gamla Lundagårdshuset.
Statistiken hade nedre våningen med en enkel föreläs-

ningssal, ett bibliotek och professorns rum. På dörren
hängde ett imponerande visitkort, Sven Dag Wicksell,
fil. och med. doktor. Nästa våning med samma inredning
tillhörde matematiken och på tredje våningen hade de
två professorerna i ämnet, Marcel Riesz och Nils Zeilon,
sina rum.

Den s.k. propedeuten i matematik hade redan bör-
jat. Vi var kanske femton i föreläsningssalen som detta
år började läsa matematik. Många hade redan läst kemi
och fysik och sparat matematiken till sist i en magis-
terexamen där också pedagogik fordrades. Föreläsare var
docent Frostman. Han var påfallande solbränd och frisk
och jag föreställde mig en angenäm framtid som docent.

Frostman skramlade med nycklarna i byxfickan efter
varje viktig punkt, t.ex. vid definitionen av gränsvärde:
om man till varje på något sätt kan finna ett 𝛿…eller ett
nödvändigt och tillräckligt villkor att… . I skolan hade
bevisen aldrig gått fram och tillbaka. Jag fick tänka till
ordentligt för att förstå innebörden hos de två adjektiven.
Mitt andra ämne var statistik, en kurs som lästes tillsam-
mans med ett antal humanister som ville avlägga den nya
examen pol.mag., uttytt politices magister. Att summan
av avvikelserna från medelvärdet är lika med noll var för
dem ett mysterium. Jag försökte förklara sammanhanget
för Irina Handamirov, den ryske lektorns dotter.

Första matematikboken var Leonard Eugene Dick-
sons ”A First Course in the Theory of Equations”. Vad
jag inte visste då var att Dickson var en framstående tal-
teoretiker och framgångsrik läroboksförfattare. Det var
mycket som för mig var ovant i Dicksons bok, mycket
därför att det inte slarvades med bevis. Jag svettades
åtskilligt över hans induktionsbevis att ett symmetriskt
polynom i rötterna till en algebraisk ekvation med högs-
ta koefficienten ett är ett polynom i dess koefficienter.
Det hände några kvällar att min läsning ledde till svin-
del som botades med en promenad i kvällsluften. Mina
drömmar färgades också för första gången av matemati-
ken. Små tjusiga andragradspolynom dansade kring mig
i sömnen. Jag läste också de la Vallée-Poussins lärobok
i analys och köpte som jag minns det en påfallande dyr
bok av Somerville som hette ”Analytical Geometry in
Three Dimensions”. I den prisades en serie böcker av den
engelske geometrikern H.F. Baker som hade inspirerats
av den italienska skolan. Detta fick mig att en tid säga
att mitt mål var att resa till Italien och läsa geometri. I
studiehandboken stod det också att Hardys bok ”Pure
Mathematics” rekommenderades för intresserade. Två
timmar varannan vecka höll det lägre seminariet räkneöv-
ningar under ledning av rektor Sjöberg vid flickskolan. I
regel var det fråga om gamla tentamensproblem.

De två professorer som var den egentliga anledning-
en till att jag kom till Lund och inte Uppsala var Marcel
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Riesz och Nils Zeilon. De höll i princip fyra timmars
föreläsningar i veckan. Varannan vecka hölls det högre
seminariet. Allt detta gick över min horisont.

En ordinär students första och sista kontakt med pro-
fessorerna skedde i regel vid en muntlig tentamen. Min
kontakt med Riesz kom tidigare i hans som det då hette
halvhöga seminarium som han ledde. Det lilla audito-
riet bestod av mig och ett par så kallade fil magar. Här
fick jag för första gången uppleva matematisk disciplin
med ordentliga, formella bevis och svårare problem. Jag
kan här rekonstruera ett av dem. Olikheten 1 ≥ sin 𝑥/𝑥
var bekant då |𝑥| < 𝜋/2. Problem: komplettera den med
sin 𝑥/𝑥 ≥ (cos 𝑥)1/3. Efter mycket besvär hade jag lyckats
klara det kritiska fallet 𝑥 = 0 och tyckte det räckte men
Riesz tog mig ur min villfarelse och andra fick ta över.
En enda gång kunde jag något bättre än de andra och det
var genom att jag kom ihåg ett avsnitt i Hardys bok.

Mina matematiska studier medförde några mysterier,
t.ex. de inledande avsnitten om reella tal i de la Vallée-
Poussins bok som var oläsbara för de flesta. Men de
värsta svårigheterna för det oskolade sinnet låg i projek-
tiv geometri. Frostman sade en gång att det komplexa
planet och det projektiva har två olika oändligheter. I det
första fallet är det en punkt, i det andra en linje. Svårig-
heten var för mig det betydelsemättade ordet oändlighet.
De imaginära cirkelpunkterna 𝐼 och 𝐽 var ännu svåra-
re att acceptera. Ett år eller två senare då Riesz mycket
djärvt frågat mig om jag kunde hålla ett föredrag om
något som intresserade mig tänkte jag att det skulle va-
ra intressant att diskutera sådana svårigheter och skrev
ihop en inledning. Men jag var osäker och visade mitt
utkast för Fritiofson, en äldre kamrat som höll på med
sin licentiatexamen. Han läste igenom och sade sedan att
”det låter som en psalm”. Detta fick mig att avstå. Det är
mycket senare som jag förstod och predikade för andra
att vanligt språk förlorar större delen av sin vardagliga
betydelse då det används om matematiska begrepp och
konstruktioner.

Mina första matematikstudier avslutades i mars 1938
med en skrivning som gick bra och en muntlig tentamen
för Frostman som gick mindre bra. Det gällde Abels sats
att om∑𝑎𝑛𝑟𝑛 konvergerar då 0 ≤ 𝑟 ≤ 1 så är summan en
kontinuerlig funktion av 𝑟 i samma intervall. Frostman
frågade mig så ingående att jag till slut måste erkänna
att jag inte förstått satsen. Han fick förklara den för mig.

Ibland såg jag mina matematikstudier som ensidiga
och sa till mig själv ungefär följande. Alla föreläsningar
här börjar alla på samma sätt: låt 𝑓(𝑥) vara en funktion…
. Ska det bli det framtida livet? Jag ville också skaffa
mig litterär bildning, läsa klassiska böcker, kunna språk
bättre osv. Men sådant måste uppskjutas. Efter min första
tentamen var det dags att börja andra delen av militär-

tjänsten.

Akademiska kapellet
Matematiken fyllde mitt första år i Lund och jag var gans-
ka ensam med mitt intresse. Min första bekantskapkrets
bestod av ett gäng Göteborgsjurister, bland dem en kam-
rat från det militära. Sedan tillkom min studentkamrat
medicinaren Gunnar Kvissberg och en nationskamrat
Stig Sunner som redan läst ett par år och sysslade med
licentiatstudier i kemi. Från Motala kom också Nils-Åke
Nilsson med pappa på Motala Verkstad. Han läste rys-
ka och vi träffades ibland. Han demonstrerade en gång
sitt hyrda rum där det hängde en stor tavla. Men hans
ironi var förspilld på mig då han sa ”En äkta Watteau”
om tavlan. Jag visste inte vad jag skulle tro. En tillfäl-
lighet ledde till bekantskap med Claes Schaar, son till
polischefen i Malmö som också hade ett barnprogram i
radio. Han blev professor i engelska och en livslång vän.
En mycket viktig bekantskap var juristen Bo Swartling
som var jämnårig med mig. Vi träffades genom att jag
på konviktet hörde samtalet vid ett angränsande bord där
han satt och talade om att han fått plats som violinist vid
Akademiska kapellet. Eftersom jag också ansåg mig vara
violinist anmälde jag mitt intresse utan att presentera mig
vilket Bo ansåg vara mycket framfusigt. Resultat blev att
jag fick en av pappas fioler på posten och gick upp till uni-
versitetskapellmästare Gerhard Lundquist och anmälde
mitt intresse. Spela ett stycke sa han och jag började med
Beethovens vårsonat. Det räckte med ett par takter för att
jag anställdes på sista plats hos andrafiolerna. Vid den
tiden var jag ung och oförvägen och inte fullt medveten
om min bristande fioltalang.

Jag spelade i kapellet i några år men såg mig all-
tid förvisad till sista plats bland andrafiolerna. Min vän
Bo däremot som hade en verklig talang satt snart bland
förstafiolerna. Men tiden i orkestern var en omistlig erfa-
renhet. Genom repetitionerna fick man en djup erfarenhet
av många klassiska musikstycken. Jag har t.ex. djupa spår
i huvudet av Tjajkovskijs violinkonsert. I kapellet dyrka-
des Carl Nielsens musik och vi spelade ett par av hans
orkesterstycken. Hans violinkonsert omnämndes med
stor vördnad. Jag köpte noterna och studerade den noga.

Kapellet understöddes av yrkesmusiker som satt först
i fiolstämmorna och skötte de viktiga blåsinstrumenten.
Sten Broman spelade viola och var med ganska regelbun-
det. Efter konserterna var det eftersits på Akademiska
Föreningen. Vid en av de första reste sig Sten Broman
upp och sa ”Finns här en djävel som jag inte är du med?”
Bo och jag anmälde oss. I en av de första konserterna
spelade vi Hugo Alfvéns andra symfoni med honom själv
som dirigent. Vid eftersitsen höll Broman tal och prisa-
de indirekt Alfvéns musik före Kurt Atterbergs. Ibland
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fick vi också höra Bromans drastiska berättelser om sina
studieår i Tyskland. Han var kapellets teoretiker. Vi fick
höra att Nielsens symfonier var överlägsna Sibelius’, ef-
tersom Nielsen följt med sin tid men inte Sibelius. Man
väntade på Sibelius’ nästa symfoni men giganten teg.

I kapellets lokal, kapellsalen, med instrument och två
pianon kunde Bo och jag roa oss med att spela fiol och
piano. Vi hittade Brahms’ fiolsonater bland noterna och
försökte omedelbart att spela dem. Trots våra trevande
försök gjorde de ett starkt intryck. Beethovens kände jag
hemifrån. Kapellet gav mig också två nya musikaliska
vänner, Sixten Sylwan som läste medicin och spelade
horn och Björn Zethreus som läste juridik, spelade piano
och studerade komposition för en tysk emigrant, Bara-
nowski. Denne hade en stilig fru, Nora Baranowski, som
var konsertmästare i Helsingborgs orkester. Det var från
Zethreus som jag först hörde namnet Blomdahl, senare
en känd kompositör. Båda skrev konkurrerande stråkkvar-
tetter men jag tror inte att Björns någonsin blev färdig.
Mina två vänner hade en naturlig musikalitet som jag
saknade. På två pianon kunde de göra långa variationer
på den gamla marschen Carolus Rex med tjusiga inslag
av kyrkotonart. Tillsammans dyrkade vi Bach och ha-
de som igenkänningssignal temat i Bachs stora fuga i
g-moll. En gång fick vi höra den spelad i kyrkan av en
känd tysk organist. På trettitalet fanns det nästan ingen
symfonimusik på skiva. Den enda möjligheten var att åka
till symfonikonserterna i Malmö. Kammarmusik kunde
man höra i Lund två gånger i terminen organiserad av
Salomon Schmidts kammarmusikförening.

Akademiska kapellet spelade vid alla universitetets
högtider. Ganska ofta var det fråga om professorsinstal-
lationer. Vi spelade då processionen gick in i aulan och
då den gick ut. De flesta av kapellets medlemmar tog en
paus under installationen, men jag satt alltid kvar. Jag
hörde t.ex. då professorerna i nordiska språk och historia
talade och fick höra den senare hålla en fascinerande
föreläsning om guldets väg kring medelhavet. Jag blev
också förtrogen med det ceremoniella tal som hölls av
den tillträdande professorn. Han talade till alla i rangord-
ning på ett sätt som gav mig material till en parodi som
jag en gång kom att framföra.

Fortsättning. Mina första arbeten
Då jag kom tillbaka från militärtjänsten i början av no-
vember 1938 gällde det att läsa matematisk statistik och
därigenom kvalificera mig för arbete i försäkringsbran-
schen. Jag fick ett rum nära mitt tidigare men det låg i ett
äldre hus och vette mot norr och, allra värst, det låg nära
en skola vilket betydde regelbundet oväsen på dagarna.
Men det gick.

Till mina gamla vänner kom nu nya genom Östgöta

nation. Där fanns bröderna Sam och Bengt-Gustaf Au-
relius, biskopssöner från Linköping med mamma i stan.
Sam var äldre än jag och läste teologi vilket inte gav myc-
ket kontakt men Bengt-Gustaf som var jämnårig med
mig och läste klassiska språk blev en god vän. Genom
dessa två kom jag att träffa en annan jämnårig, Bertil
Sundby, som läste moderna språk. Sundby, som blev min
vän genom hela Lundatiden, var på sätt och vis en före
detta kollega genom att han varit organist vid Linköpings
läroverk. Hans pianistiska förmåga stod långt över min
men vi kunde spela fyrhändigt tillsammans.

För matematisk statistik måste jag läsa en tjock bok
av Czuber med titeln Wahrscheinlichkeitsrechnung. Den
behandlade traditionell sannolikhet som kvoten mellan
antalet gynnsamma fall och antalet möjliga. Felet var
bara att detta illustrerades igen och igen med det ena oin-
tressanta och invecklade fallet efter det andra. Jag gick till
professor Wicksell och beklagade mig men fick till svar
att ”någon modern sannolikhetsteori kan ni väl inte läsa”.
Jag protesterade men det hjälpte inte. Den moderna teori
han antagligen syftade på gällde fördelningsfunktioner
för diverse parametrar som ingick i statistiska stickprov,
t.ex. spridning, kvoten mellan ett medeltal och en sprid-
ning och kvoten mellan spridningar mätta på olika sätt.
Sådant fanns t.ex. i en bok av R.A. Fisher som utbil-
dat metoder för jordbruksstatistik och publicerat deras
användning men inte härledningarna i en bekant bok ”Sta-
tistical mathods for research workers”. Men jag fortsatte
att streta med Czuber.

Genom en tillfällighet fick jag senare klart för mig
varför Sven Wicksell var medicine doktor. Det hela hade
börjat med att den tidigare professorn i astronomi C.V.L.
Charlier hade introducerat matematisk statistik i Lund.
I början av seklet hade han ganska formellt visat att en
normerad summa av stokastiska variabler med medelvär-
det 0 har en frekvensfunktion i form av en serie, kallad
A-serien, vars första term är den Gaussiska fördelning-
en. En analog konstruktion vars huvudterm är Poissons
fördelning kallades för B-serien. Charlier och hans elev
Sven Wicksell kom också att ägna sig åt stjärnstatistik
där problemet var att bestämma fördelningen på storleks-
klasser från fördelningen på skenbara storleksklasser. De
två är förbundna med en Abelsk integralekvation. Sam-
ma problem uppkommer då man snittar en vävnad med
insprängda mindre kulor av annan vävnad och av snittens
fördelning på storleksklasser vill beräkna kulornas för-
delning på storleksklasser. Detta problem ställdes av en
anatom i Lund som var intresserad av de Langerhanska
öarna i människans bukspottkörtel. Problemet löstes av
Wicksell i ett mycket pedagogiskt avsnitt i anatomens
arbete. Det var på denna insats som han blev medicine he-
dersdoktor och kunde harangeras för att ha sammanställt
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det himmelskt stora och det jordiskt lilla.
Under mina statistiska studier hörde jag på Riesz och

Zeilons föreläsningar och gick på räkneövningar i me-
kanik för professor Ekman. Hans initialer V.W. stod för
Vagn och Walfrid. Ekman hade gjort sina elever en stor
tjänst genom att skriva en svensk lärobok som omfattade
det man skulle kunna till två betyg plus en hel del till.
Boken gav omsorgsfulla utredningar om den Newtonska
mekanikens grundvalar, t.ex. om vad som händer i en
spårvagn då den stannar. Ekmans text inleddes med ”Ett
barn står i en spårvagn i den omedvetna övertygelsen att
Newtons rörelselagar är giltiga också i detta koordinatsy-
stem. Då stannar spårvagnen … ”. De unga läsarna tyckte
att denna text var löjlig eftersom den helt bröt med texten
i övrigt. Det löjliga låg i att koppla ihop barn, spårvagn
och koordinatsystem i en lärobokstext där exemplen och
problemen för övrigt var abstrakta.

Jag uppfattade Ekmans problem som mycket lätta
eftersom matematiken i regel var lätt. Detta blev mitt
fall då jag vid tavlan skulle räkna ut vad som händer
med vattnet i en godsvagn som dras horisontellt med en
konstant acceleration. För mig var det fråga om att få
en vinkel av denna acceleration och jordaccelerationen.
Vinkeln räknades ut på ett ögonblick men resultat blev att
vattenytan lutade åt fel håll. Detta hade jag för det första
inte observerat. För det andra kunde jag inte förklara att
den rätta vinkeln var resultat av en tröghetskraft. Jag läm-
nade tavlan följd av Ekmans kommentar att ”Mekanik är
inte bara fråga om matematik. Man måste tänka också.”

I januari 1939 fick jag av min vän Sunner en pärm
med gamla tentamensskrivningar i mekanik och jag be-
slöt att ägna februari åt ämnet. Efter ett ganska hårt arbete
hade jag löst alla problemen och kände mig mogen att
tentera för Ekman. Min tentamen gick i gammal stil, dvs
jag kom överens med Ekman om en tid, jag gick hem till
honom och han gav mig ett par problem som jag i lugn
och ro kunde lösa. Professorskan bjöd på kaffe. Allt gick
bra utom ett problem där jag inte förstod ordalydelsen
och inte ens lyckades förstå Ekmans förklaring. Men han
skrev ändå in två betyg. Jag tänkte att jag nog skulle ha
kunnat lösa problemet om jag hade förstått vad han hade
sagt och förklarade mitt relativa misslyckande för mig
själv med åldersskillnaden. Men det var en bortförklaring.
En månads problemlösning hade inte givit den mognad i
ämnet som jag hade uppnått med en större inlevelse.

Mina studier i matematisk statistik hade så småning-
om lett mig in på den moderna teorin. Dessutom hade
Sven Wicksell avlidit och den nye tentatorn, docenten
Quensel, var mer förstående. Jag tenterade för honom
och plötsligt hade jag blivit kandidat. När jag hämtat
ut denna examen på universitetskansliet visste jag inte
vad jag skulle göra. Festa ensam gick ju inte, men jag

mötte i alla fall Östgöta nations kurator, Alarik Rynell,
på Lundagård och kunde tala om för honom att jag nu
var filosofie kandidat. Sedan var det ingenting mer.

Efter examen var jag fri att prova på arbetet på ett
försäkringsbolag. Riesz, som var aktuarie på försäkrings-
bolaget Skåne och god vän med direktören Thorild Dahl-
gren, rekommenderade mig och jag fick plats under april
månad att hjälpa till med premiereserven. Jag leddes och
med min hjälp var det inte mycket bevänt. Jag och en
dam arbetade parallellt och det var alltid jag som hade
fel. Hon var en fullkomlig virtuos i sin hantering av Odh-
ners bekanta räknesnurra som vevades för hand. En av de
anställda invigde mig i toalettspelet som spelades mellan
två hytter utan tak på herrtoaletten. Den som först kunde
kasta en toalettrulle ned i den andres toalettskål hade
vunnit.

Sommaren 1939 var jag i Motala och höll ferieskola
tillsammans med min vän Putte Fridlund och en flicka
från Linköping, Karin Oldin, som läste språk i Lund. Ma-
tematik var mitt ämne. Genom att uppmana mina elever
att räkna i huvudet inte bara med siffror utan också med
formler och bråk lyckades jag få upp en flicka från BC
till AB.

Samma sommar hade jag besök i Råssnäs av två
kusiner på pappas sida, Märta och Brita Persson. Vi hade
en tid ett självhushåll och gjorde utflykter på Vättern med
vår roddbåt som då hade fått en inhyrd utombordsmo-
tor. Det blev ett slags sista paradis före krigets utbrott.
Huvudtemat i två av våra utflykter var glömska. På en
hade vi glömt kaffepannan, på den andra kvarglömdes ett
viktigt plagg och en kniv på den lilla klippön Jungfrun
utanför Omberg. Jag for tillbaka ensam dagen därpå och
hämtade sakerna. Färden i ett strålande väder över blank
och stilla sjö blev ett minne för livet.

Det första tryckta arbetet
Under våren hade jag lämnat mitt rum som vette mot norr
och bytt till ett söderrum i en svit av rum som hyrdes ut av
en friherrinna. Jag fick min sol men också nya erfarenhe-
ter av matematiskt arbete i form av oavbrutna funderingar
över sådant som jag inte förstod men ville förstå. Mitt
problem som ett år senare skulle vara ett färdigt manus
kom från mina studier i matematisk statistik.

Alla Fishers tumregler för att hitta spridning och
konfidensintervall för diverse parametrar i ett stickprov
lämnade en önskan att verkligen kunna härleda de fre-
kvensfunktioner som allting grundade sig på och förstå
Fishers begrepp frihetsgrad. I mina nyvunna kunskaper
ingick begreppet karaktäristisk funktion, dvs Fourier-
transformen

𝜑(𝜏) =  𝑒𝑖𝜏𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥 (1)
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till en frekvensfunktion 𝑓. Med denna transformation
och dess omvändning,

𝑓(𝑥) = (1/2𝜋) 𝑒−𝑖𝜏𝑥𝜑(𝜏)𝑑𝜏, (2)

kunde man göra underverk.
Jag ska först illustrera mina bemödanden, som av-

bröts av militärtjänstgöring december 1939 – augusti
1940, med fördelningen av kvadratsumman |𝑥|2 = 𝑥21 +
⋯+𝑥2𝑁 där varje variabel 𝑥𝑘 har den normala fördelnings-
funktionen

𝑐𝑒−𝑎𝑡2𝑑𝑡, 𝑐 = 1/√𝜋𝑎.

För |𝑥|2 får man då en 𝑁-dimensionell frekvensfunktion

𝑐𝑁𝑒−𝑎|𝑥|2𝑑𝑥1…𝑑𝑥𝑁 .

Om 𝜏 är en till |𝑥|2 hörande parameter i frekvensfunktio-
nen för |𝑥|2 är motsvarande karaktäristiska funktion lika
med

𝑐𝑁  𝑒−𝑎|𝑥|2−𝑖𝜏|𝑥|2𝑑𝑥1…𝑑𝑥𝑁 = 𝑐𝑁 (𝑎 − 𝑖𝜏)−𝑁/2 (3)

Denna likheten bevisade jag genom att låtsas att 𝑎 + 𝑖𝜏
är reell och byta varje 𝑥𝑘 mot 𝑥𝑘/√𝑎 − 𝑖𝜏. Att här hitta
tillbaka till en frekvensfunktion var omöjligt för mig, det
betydde integration i det komplexa och gav mig många
dagars fruktlöst funderande. Men en explicit frekvens-
funktion fanns. Andra före mig, t.ex. R.A. Fisher, hade
infört variabeln 𝑡 = |𝑥|2 och vinkelvariabler och integre-
rat över vinkelvariablerna. Resultatet var

𝑐𝑡(𝑁−2)/2𝑒−𝑎𝑡𝑑𝑡, 𝑐 = 𝑎𝑁/2/𝛤(𝑁/2) (4)

dvs den önskade frekvensfunktionen för 𝑡 = |𝑥|2 vars
karaktäristiska funktion – mirabile dictu – ges av (3).

Våren 1938 hade Quensel disputerat på en avhand-
ling där han utsträckte Charliers A-serie till två normalt
fördelade variabler. Nu ville jag veta hur hans och andras
formler ser ut med 𝑛 normalt fördelade variabler med en
frekvensfunktion

𝑐𝑒− ∑ 𝑎𝑖𝑘𝑥𝑖𝑥𝑘𝑑𝑥1…𝑑𝑥𝑛, 𝑐 = (𝜋 det 𝐴)−𝑛/2 (5)

där𝐴 är matrisen (𝑎𝑖𝑘) och summan∑𝑎𝑖𝑘𝑥𝑖𝑥𝑘 alltid är po-
sitiv. I stället för en kvadratsumma har man nu en matris
𝑋 av summor eller, i statistiskt språk, moment

𝑥𝑗𝑘 =
𝑁


1

𝑥𝑖.𝑗𝑥𝑖.𝑘

där 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖.1, … 𝑥𝑖.𝑛) är 𝑁 grupper av variabler var och
en med frekvensfunktionen (5). Motsvarande karaktäris-
tiska funktion med variablerna 𝜏𝑗𝑘 = 𝜏𝑘𝑗, nämligen

(𝜋 det(𝑎𝑗𝑘 − 𝑖 𝑗𝑘𝜏𝑗𝑘))−𝑁/2, (6)

där 𝑗𝑗 = 1, 𝑗𝑘 = 1/2 då 𝑗 ≠ 𝑘 är helt analog med (5)
och är lätt att räkna ut. Mitt huvudresultat, som kosta-
de mycket bekymmer och arbete, var att denna funktion
också är karaktäristisk funktion till en frekvensfunktion.
Beviset fanns i det faktum att integralen

 (det 𝑋)𝑝−1𝑒− ∑ 𝑎𝑗𝑘𝑥𝑗𝑘 
𝑗≤𝑘

𝑑𝑥𝑗𝑘, (7)

där 𝑝 > 0 och man integrerar över alla positiva matriser
𝑋 = (𝑥𝑗𝑘), är lika med

𝜋𝑛(𝑛−1)/4𝛤(𝑝)⋯𝛤(𝑝 +
𝑛 − 1
2

)(det 𝐴)−(𝑝+
𝑛−1
2
) (8)

Jag kunde bevisa denna formel med induktion efter 𝑛. Er-
sätter man här 𝑎𝑗𝑘med 𝑎𝑗𝑘−𝑖 𝑗𝑘𝜏𝑗𝑘 och 𝑝med (𝑁−𝑛+1)/2
och dividerar med faktorn i (7) får man (6). Alltså är
(7) dividerad med (8) den sökta frekvensfunktionen för
elementen 𝑥𝑗𝑘 i matrisen 𝑋. Att sedan komma fram till
fördelningar för korrelationskoefficienter och andra vik-
tiga statistiska begrepp var ganska lätt. Jag hittade sedan
min frekvensfunktion i ett arbete av Wishart från 1928
men det förstörde inte mycket. Jag förstod inte hans bevis
och han hade inte använt karaktäristiska funktioner.

Det problem som här skisserats började jag tänka på
i maj 1939 och det löstes kanske på hösten samma år.
Men då bröt kriget ut och jag blev inkallad efter ett par
månader och kom tillbaka till Lund hösten 1940. Då läm-
nade jag mina räkningar till Riesz. Efter en tid återkom
jag och ungefär följande samtal utspann sig, här mycket
förkortat i tiden.

R. Och detta har kandidaten gjort utan att kunna ett
skvatt om kvadratiska former, komplex integration och
analytiska funktioner. Gud är god.

J. ?
R. Var kan man nu hitta sådana här integraler?

Kanske i analytisk talteori? Carl Ludwig Siegel har nyss
skrivit ett par arbeten i Annals of Mathematics. Titta där.

J. (efter ett besök på universitetsbiblioteket) Integra-
len finns hos Siegel och den heter Hilfssatz 37. Jag förstår
inte beviset.

R. (belåtet) Var det inte ganska duktigt av mig att
tänka på Siegel?

J. ?
R. (eftertänksamt) Quod licet Jovi non licet bovi.
J. ?
R. Det betyder att det som är tillåtet för Jupiter

är inte tillåtet för oxen. Men jag menar inte att kandi-
daten är en oxe. Jag menar att det här kan publiceras.
I Skandinavisk Aktuarietidskrift. Och dom betalar också.

Sedan hjälpte Riesz mig att fylla i de tekniska för-
behållen som gjorde uppsatsen korrekt. Jag måste till
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exempel lägga till Schurs sats att om matriserna (𝑎𝑖𝑘) och
(𝑏𝑖𝑘) är positivt definita så har matrisen (𝑎𝑖𝑘𝑏𝑖𝑘) samma
egenskap. Mina besvär med de imaginära argumenten
𝑎 + 𝑖𝜏 i (3) och de analoga i (6) löstes genom analytisk
fortsättning i flera variabler. På ett par ställen lade jag till
inom parentes orden Proof due to Prof. M. Riesz. Min
lärare muttrade då att det var så litet men ändrade ingen-
ting. Jag höll mitt föredrag i matematiska seminariet i
november 1940. Engelskan hade justerats av lektorn i
engelska Arthur King och uppsatsen trycktes 1941. Den
gav mig också en lätt tentamen för tre betyg i matematisk
statistik för Quensel. Med detta hade jag studerat tillräck-
ligt för att kunna bli aktuarie och därigenom uppfyllt en
av pappas önskningar. Han ville som sagt att jag skulle
ha en reservutgång från mina studier.

Hösten 1940 hade jag min militärtjänst bakom mig
och ägnade terminen åt laborationer i fysik. Jag tyckte att
mina två laborationer i veckan, som vi ofta gjorde två och
två, var mycket trevliga och lärorika men jag bestämde
mig för att göra färdigt laborationsredogörelsen samma
dag för att ägna resten av veckan åt matematik. Under en
ganska tråkig föreläsning i fysik kom jag på en sats som
generaliserade en sats av Steiner som Riesz talat om men
inte bevisat, nämligen att om 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 är tre hörnpunkter
till en egentlig triangel i det komplexa planet så är de två
rötterna till

1
𝑧 − 𝑧1

+
1

𝑧 − 𝑧2
+

1
𝑧 − 𝑧3

= 0

brännpunkter i en ellips som tangerar triangeln i sidornas
mittpunkter. Jag fann ett enkelt bevis att rötterna till en
motsvarande ekvation

𝛼1
𝑧 − 𝑧1

+
𝛼2

𝑧 − 𝑧2
+

−𝛼3
𝑧 − 𝑧3

= 0

med reella koefficienter 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 är brännpunkter till
ett kägelsnitt inskrivet i triangeln. Detta publicerades i
den elementära tidskriften Elementa följande år.

Vilse i matematiken 1941-43
Vårterminen 1941 började jag läsa matematik på allvar,
först med sikte på att tentera till tre betyg. Man skulle
lära det som studiehandboken kallade ”något kapitel ur
algebran, t.ex. teorin för kvadratiska former”. Min nyvun-
na akademiska värdighet gjorde att jag började äta på
Övre Konviktet, namnet på konviktets övervåning där
mera försigkomna studenter åt. Där träffade jag en äldre
kamrat, Folke Lannér, som också börjat läsa tre betyg.
Men för oss lämpade sig matematiken inte för samtal, det
blev bara ytliga kontakter. Min tentamen för Riesz gick
mycket dåligt men han godkände mig ändå. Jag hade
inte smält materialet tillräckligt, något som fordrar en

eftertanke som jag inte var kapabel till. I stället ville jag
alltid hitta på något nytt. Efter mina tidigare erfarenhe-
ter tänkte jag mig att ungefär två gånger om året kunna
åstadkomma ett matematiskt arbete. Men livet blev helt
annorlunda.

Jag arbetade men det gick trögt och för att trösta
mig hängde jag upp den matematik jag hittat på själv på
väggarna i mitt rum långt ut på Neptunusgatan och jag
försökte dag ut och dag in att hitta ett intressant problem
att arbeta med. Men allt jag försökte gick i stå eller visade
sig vara för enkelt. Det var alltmer sällan som jag kunde
trösta mig med att tänka på de integraler jag hade räknat
ut alldeles själv.

Min kontakt med levande matematik fick jag genom
Riesz’ föreläsningar, genom det högre seminariet som
sammanträdde var fjortonde dag på kvällen för att vissa
medlemmar som undervisade i skolan skulle få vara med.
I detta seminarium fick jag en krets bekantskaper och
senare vänner som kom att betyda mycket för mig. Där
fanns först och främst docent Otto Frostman som hade
disputerat 1935 på en framstående avhandling i potential-
teori. Det ryktades att han själv skrivit den franska texten
och att den kontrollerande språkmannen inte funnit något
att anmärka. Vi skulle långt senare bli professorskolle-
gor, han i Stockholm och jag i Lund. Frostman var en
aning sävlig men allt han gjorde var noga genomtänkt.
Vi hade inte så mycket matematiskt utbyte. Sedan kom
Nils-Erik Fremberg och Harry Malmheden, båda gifta fi-
losofie licentiater som försörjde sig som lärare. Fremberg
var mycket tillgänglig och jag frågade honom ofta om
matematik. Två yngre personer, Frithiofson och Björk,
arbetade på sina licentiatexamina. Jag betraktade dem
som mindre vördnadsbjudande än de andra. I seminariet
fanns också Folke Lannér, ett par år äldre men en jämlike
på det sättet att vi började läsa för tre betyg samtidigt.

År 1941 hade Frostman slutat som docent och efter-
träddes av Åke Pleijel som disputerat i Stockholm för
Carleman. Han kom med fru Sonja och en liten flicka.
Jag ville ha flera diskussionspartner i matematik och sök-
te mig till honom. På mitt förslag läste vi ett tag van der
Waerdens ganska nyutkomna Moderne Algebra tillsam-
mans. Samarbetet gick inte så bra och självdog efter ett
tag utan att vänskapen tog skada. Vid den tiden hade jag
alldeles för små kunskaper för att förstå vad han sysslade
med. Familjerna Fremberg och Pleijel blev mycket goda
vänner. Pleijel och jag kom att från 1952 ersätta Riesz
och Zeilon som professorer i Lund under nästan tjugo år.

I ett minnesvärt sammanträde i matematiska semina-
riet uppträdde Arne Beurling, ganska nyutnämnd profes-
sor i Uppsala efter att ha slagit ut Frostman som också
hade sökt professuren. Beurling var både kraftfull och
karismatisk. Han föreläste över ett nytt slags kapacitet
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som i motsats till den som Forstman definierat var ett
yttre mått. Man fick intrycket att han än en gång ville
visa sig överlägsen Frostman. Det blev ett litet spänt
meningsutbyte.

Men min bästa kontakt var och förblev Riesz. Ibland
kunde vi göra sällskap på det nu nedlagda Håkanssons
kafé på Klostergatan och där fick jag höra på hans ut-
läggningar om matematik. Det rörde sig nästan alltid om
mindre saker som sysselsatte honom. Han visade mig
t.ex. att ett variabelbyte i formeln

𝛤(𝛼)𝛤(𝛽) =   𝑥𝛼−1𝑦𝛽−1𝑒−𝑥−𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦

leder till att högra ledet blir

𝛤(𝛼 + 𝛽)
1

0
𝑡𝛼−1(1 − 𝑡)𝛽−1𝑑𝑡

där integralen är Eulers 𝐵(𝛼+ 𝛽) vilket ger Eulers formel

𝐵(𝛼, 𝛽) = 𝛤(𝛼)𝛤(𝛽)/𝛤(𝛼 + 𝛽). (9)

Den kunde jag så utsträcka till mina mångdimensionella
integraler genom att kalla integralen (7) för 𝛤𝑛(𝑝) kun-
de jag också definiera ett naturligt 𝐵𝑛(𝑝, 𝑞) så att Eulers
formel (9) blir riktig om man sätter ett index 𝑛 på alla
funktioner. På våren 1941 draperade jag mitt studentrums
väggar med denna formel och andra, mer obetydliga, som
jag hittat själv.

Ibland gav mig Riesz i uppdrag att läsa om något
och sedan hålla föredrag om det jag lärt mig i det hög-
re seminariet. Jag minns särskilt min framställning av
Banach-Tarskis paradox som fanns med i första upplagan
av Hausdorffs epokgörande bok Allgemeine Mengen-
lehre. I denna paradox konstrueras en sönderläggning
av ett klot i, jag tror, nio delar som paradoxalt kunde
sättas ihop till två klot lika stora som det ursprungliga.
Delarna konstrueras med invecklade urvalsförfaranden
och är inte mätbara vilket förklarar att det hela kan gå
ihop. Jag var för grön för uppgiften som för övrigt är
mycket svår för vem som helst och lämnade ett mycket
undrande auditorium efter mig.

I början av trettitalet blev det allmänt bekant att Dirac
hittat en ekvation för den kvantiserade elektronen som
var relativistiskt invariant och där vågfunktionen hade ett
ytterst intressant uppförande under Lorentztransformatio-
ner som förmedlades av de cliffordska talen 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3, 𝑒4
med en icke kommutativ produkt sådan att

𝑒𝑗𝑒𝑘 + 𝑒𝑘𝑒𝑗 = 0, 𝑒1𝑒1 = 1, 𝑒𝑘𝑒𝑘 = −1

där 𝑗 < 𝑘. Dessa objekt kan uppfattas som matriser av
ordning 4 och deras produkter bildar en algebra, den
Cliffordska algebran. En Lorentztransformation 𝐿 av

baselementen inducerar då en likformighetstransforma-
tion 𝐴 → 𝑆𝐴𝑆−1 av den Cliffordska algebran sådan att
𝐿 → 𝑆(𝐿) är en tvåvärd representation av Lorentzgrup-
pen. Objekt som transformeras enligt 𝑆 kallas spinorer.
I början av fyrtiotalet föreläste Riesz ofta om spinorer
för fysiker. Men eftersom han såg dem som alstrande ett
vänsterideal i Cliffordalgebran var det inte många som
förstod denna sofistikerade definition. Riesz kom senare
att sysselsätta sig intensivt med Cliffordalgebran. Spi-
norer blev min inträdesbiljett till grupprepresentationer
som blev ämnet för min avhandling 1944. Men 1941 och
1942 var det ännu långt kvar till något sådant och jag
lägger nu in ett avsnitt om min vänkrets och mitt liv med
Östgöta nation i början av 40-talet.

Östgöta nation och studentlivet
Varje termin skulle det hållas nationsfest med frack eller
smoking, långa klänningar och dans. Detta var obligato-
riskt och festen var nationens huvuduppgift. Att träffa en
flicka att bjuda var inte lätt men ödet hjälpte mig. Jag och
ett par andra studenter blev av någon anledning medbjud-
na av några elever i katedralskolans studentklass till ett
slags eftersits i källaren i ett hus i det villaområde norr
om centrum som kallades Professorsstaden. Våra värdin-
nor var på bästa humör och underhöll oss med otroliga
historier om sina lärare. För den som ensam och tålmodig
gått på stadens gator till föreläsningar och måltider och
tillbaka igen till ett enformigt studieliv var detta inbrott i
stadens liv en märklig upplevelse. Jag skrev hem att jag
aldrig hade haft så roligt tidigare. Jag bjöd en av våra
värdinnor på min första nationsfest. Vi gick också på
sillsexan. När jag kände verkan av kvällens andra snaps
sade jag till min gäst att Nu blir jag full. Men hon med
sin större erfarenhet tröstade mig. Det var inte farligt.

Då jag kom till Lund var Alarik Rynell kurator i na-
tionen. Där förekom också hans yngre bror Sven Rynell.
Alarik läste engelska och disputerade senare i engelsk fi-
lologi och blev professor vid Stockholms Högskola. Sven
läste franska och tänkte sig en liknande karriär men dog
ung. Alarik var elegant och litet cynisk. Jag träffade ho-
nom en gång utanför universitetsbiblioteket och sa viktigt
att jag skulle beställa en engelsk tidskrift, Journal of the
London Mathematical Society. Jag sa Journal med å-ljud
och blev rättad. För att trösta mig berättade Alarik om
en professor som då han uttalade ordet Psychology på
svenskt sätt åstadkommit sju uttalsfel på ett enda ord.

Nationens tjänstemän i rangordning var kurator, pro-
kurator, lånekassör och sexmästare. Prokurator under
Rynell var Sam Aurelius, son till förre teologiprofessorn
och biskopen i Linköpings stift Sven Aurelius. Han änka
bodde i Lund med sina två söner Sam och Bengt-Gustaf
som blev en jämnårig vän. Hos dem träffade jag Elisabet
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Sandegren som läste språk. Vi hade sällskap en tid men
bristen på matematiska framsteg gjorde att jag ville vara
ensam och arbeta mera.

Ganska snart på fyrtiotalet frågade Sam mig om jag
ville bli lånekassör. Jag var inte road men om jag hade ve-
tat att sysslan i nationen var förbunden med sysslan som
prokurator hade jag accepterat. Efter en tid då Sam Aure-
lius avancerat till vice ordförande i studentkåren blev jag
ändå prokurator under Arne Hjelmquist, en teolog från
Linköping som sjöng och hoppade simhopp. Min syssla
som lånekassör avslöjade forna synder. Kassan hade varit
viktig under tjugotalet men låg nu i praktiskt taget i träda
men några transaktioner förekom ännu. Jag upptäckte
att det som inte stämde dä man gjorde bokslut en gång
om året uppfördes under rubriken Upplupen Ränta. Jag
avförde denna rubrik och gjorde en ny bokföringsmall.
Min efterträdare klagade på att den inte gick att följa.

I nationen fick jag ett antal nya vänner. Ingrid Brili-
oth kom från biskopsgården i Växjö. Hon gifte sig med
Claes Schaar och har blivit en livslång vän. Det kom
två flickor från Stockholm, Birgitta Odén och Margareta
Hallström. Margareta gifte sig senare med Stig Sunner.
På bjudningarna hemma hos inspektor kunde man få hö-
ra henne deklamera Runebergs dikt Sveaborg utantill. I
hennes utspel – som hon inte var ensam om – kunde man
höra följande

Ej nåkot tycktes sfårt
så länge Sveaporg far fårt.

Birgitta blev professor i historia. Det kom också me-
dicinare från Uppsala som hade avlagt medicine kandi-
datexamen och skulle vidare. De var Viking Olof Björk
och Bo Rydenstam. Björk blev senare thoraxkirurg. En
annan medicinare kom samtidigt som senare kom att spe-
la en stor roll och bli en vän för livet, Carl-Bertil Laurell,
senare professor i klinisk kemi med stora vetenskapliga
framgångar. Jag har en minnesbild av det första mötet.
Han stod med ett par andra medicinare med ett barn på
ryggen.

I nationen spelade nu Hjelmquist huvudrollen, men
jag tog en del initiativ. Bertil Sundby och jag spelade
fyrhändigt första satsen av Mozarts g-mollsymfoni. Jag
annonserade numret med ett högtidligt: Vi ska spela ett
av symfonilitteraturens mästerverk. Under Hjelmkvist
kom jag att uppskatta den stämning som infinner sig efter
ett par snapsar men jag chockerade honom då jag blivit
kurator och höll ett tal till min efterträdare där jag sa-
de att ”störst nöje har jag haft av de snapsar jag intagit
under Arne Hjelmquists insiktsfulla ledning”. Ordvalet
var nog en utveckling av mitt sillsexenummer där jag
höll ett låtsat tal vid min installation och bredde på och
varierade de hövlighetsfraser som jag hört från läktaren i

universitetets aula då kapellet spelat vid professorsinstal-
lationer. Efter föreläsningen brukade det tackas mycket.
Första tacket gällde biskopen i Lunds stift som också var
prokansler. Om han var närvarande lät det ”Herr biskop
och Prokansler, jag tackar Er för att Ni velat närvara vid
denna högtidliga akt.” Sedan kom övriga dignitärer som
både hälsades och komplimenterades, t.ex. om universite-
tets rektor Einar Löfstedt: ”Herr rektor, Er ställning som
forskare är grundmurad!” Näst sist kom universitetets
övriga lärare och tjänstemän. Dem erbjöd den nye profes-
sorn ett gott samarbete. Allra sist kom Lunds studenter
som hälsades på ett eller annat sätt.

Våren 1942 bestämde sig Marcel Riesz att göra mig
till licentiat på mina gamla meriter. Jag protesterade men
han sa helt enkelt att nu går det an att gå ut och festa.
Jag försökte så gott jag kunde och bjöd Birgitta Odén
på restaurang. Vid denna tid hade jag fått ett ganska per-
manent studentrum på Tornavägen 48 hos en snäll änka,
fru Håkansson. Mitt fönster vette ut mot en damm med
guldfiskar i trädgården där det om hösten fanns några
trevliga rödstjärtar. Vintrarna i början av fyrtiotalet var
enastående hårda och jag kommer ihåg att jag en gång
på väg till konviktet var tvungen att krypa på gatan i snö-
stormen tills jag kom i lä av Tornaparken. Den gången
jag valdes till kurator gick jag hem till Tornavägen på
kvällen men blev så småningom så upphetsad över mitt
nya äreställe att jag måste gå ut och försöka lugna ner
mig.

Under kuratorsåret satt jag i kuratorskollegiet, en
samling av alla kuratorer, ett tiotal ungefär. Ordföran-
de var Sven Håkan Ohlsson, son till statens bekantaste
boktryckare som tillsammans med sin äldre bror Per
Håkan Ohlsson spelade en stor roll i studentkåren. Kura-
torskollegiet trodde sig ha stort inflytande inför valen av
studentkårens ordförande vilket skedde var fjärde år i en
stor studentförsamling med allmän rösträtt. Men det verk-
liga inflytandet fanns hos grupper av personer som på ett
eller annat sätt kunde manipulera den stora församlingen
genom vältalighet i rätt ögonblick.

Före ett val uppdrog vi åt vår ordförande Sven Hå-
kan Ohlsson att på kollegiets vägnar nominera en viss
kandidat under den stora valkampen. När allt var över
visade det sig att han nominerat en helt annan kandidat
och räfst skulle anställas. Sven Håkan överlämnade ord-
förandeklubban till mig och jag skulle leda omröstningen
som gällde om Sven Håkan skulle förlora sin ställning
eller inte, men jag glömde att köra ut vår ordförande och
när röstningen var klar hade räfsten gått om intet. Jag
glömmer aldrig Sven Håkans lättnad då han svepte åt sig
klubban igen.

Vid ett annat tillfälle då det gällde att föreslå vice
ordförande stod kuratorskollegiet rådlöst. Vi hade ingen
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kandidat. Då försvann en av oss ett slag från samman-
trädesrummet men återkom efter ett tag och sa: jag har
just talat med min pappa han ger sin tillåtelse till min
kandidatur. En iskall tystnad mötte honom. Han hade
helt enkelt inte det stöd i kollegiet som han trott. Mina
upplevelser i kuratorskollegiet gav mig, tror jag, nyttiga
insikter i politikens villkor och natur.

Nöjena i min umgängeskrets var mycket begränsade:
bio, promenader, ibland i Frostavallen dit det gick tåg,
svampplockning, skidåkning när detta var möjligt vilket
inte var sällan. En vinter gick det utflyktståg till Sjöbo
med en lockande backe, Sjöbo Ora. En av de första vårar-
na deltog Bo Swartling och jag i en guidad utflykt med
Harlösatåget till exercisfältet Revinge Hed. Jag blev sla-
gen av den yppiga grönskan och den vackra småkulliga
terrängen och drog många gånger efteråt med både manli-
ga och kvinnliga mer eller mindre motsträviga vänner på
samma utflykt. En annan utflykt var en promenad fram
och tillbaka till Getinge, ibland genom höga snödrivor.
Det av mig i lockande ordalag beskrivna målet var ett
stort oljetryck på det lilla kaféet betitlad Herbstgedanken.
Det rörde sig om en svartklädd kvinna med en vit hund
som sorgsen och ensam och med ryggen mot åskåda-
ren gick bort genom en höstlig bokskog. Min entusiasm
delades inte alltid av mitt sällskap.

I min vänkrets diskuterades aldrig politik eller litte-
ratur utom allmänna stora samtalsämnen då de kom, t.ex.
Mobergs Rid i natt och Eyvind Johnsons Krilonböcker.
Jag tyckte alltid att jag borde bilda mig med att läsa de
stora romanerna och den viktigaste litteraturen. Det blev
en del, t.ex. Maxim Gorkis Mina universitet, men inte så
mycket som jag ville.

Bombbanor
På hösten 1940 tror jag det var som den nye professorn i
matematisk fysik, Torsten Gustafson, frågade mig om jag
ville vara med och räkna ut bombbanor för flygvapnet.
Han stack en bok om numerisk analys i i handen på mig
och bad om ett förslag hur räknandet skulle gå till. Jag
fick snabbt ihop ett förslag att vi skulle använda Runge-
Kuttas metod. Den kom inte att användas men jag kom att
ägna ett par somrar åt bombräknande och praktiska prov
med bomber från flygplan tillsammans med min gode
vän och jämnårige Carl-Eric Fröberg. Vår stora hemlig-
het som inte fick röjas för någon var att fysikdocenten
Sten von Friesen konstruerat en accelerationsmätare som
inuti en lodrätt fallande bomb mätte accelerationen som
funktion av tiden. Då accelerationen var känd var det
sedan bara att använda ekvationerna för fallrörelse också
åt sidan för att räkna ut bombbanor.

De första experimenten utfördes på sommaren i Åhus
i Skåne. Efter nedslaget bände von Friesen med starka

händer upp accelerationsmätarens deformerade plåthölje
och tog ut papperet där accelerationen registrerats. Hela
truppen bodde på Åhus värdshus och åt igenom de många
varianterna av ålrätter som det erbjöd. Andra experiment
med större bomber med ledfenor gjorde vi på Gotland
utan accelerometer. Det gällde att fälla bomberna sys-
tematiskt efter höjd och hastighet och filma banan. Vi
såg i våra kikare att dessa bomber trots sina ledfenor
tumlade om i luften helt okontrollerat. Allt detta betyd-
de långa soliga sommardagar på en ö vid Fårösund och
daglig ätning på officersmässen. Torsten Gustafson visa-
de sig vara en uthållig konversatör på många områden,
t.ex. fåglar där han var expert. Vid min station ute på ön
började min bana som ornitolog genom att jag i telefon
frågade Torsten ”Vad är det för en fågel nära oss som
ständigt upprepar samma läte?” Det var en rödbena. När
våra experiment var färdiga åkte jag till Stockholm med
vårt material, tog in på ett pensionat och omsatte våra
fotografier i användbara siffror.

Våra räkningar gjordes en lång sommar i Falkenberg
på realskolan. Våra hjälpmedel var Odhners räknesnurror
som drevs för hand och en elektrisk räknemaskin från
Facit. Jag och Carl-Eric fick hjälp av ett par ungdomar.
En av dem, en pojke, visslade ständigt över siffrorna. Han
visslade bra, men det blev irriterande i längden. När vi
var färdiga reste vi till Stockholm och jag presenterade
våra tabeller för en hög chef i flygförvaltningen. Om vårt
arbete sa jag att vi funnit att numerisk interpolation var
vilsammare och gav bättre resultat än mätning på pappe-
ret. Det gällde ju för våra tabeller att ha snygga differenser.
För detta fick jag kritik, men ingenting kom av detta. Jag
tänkte att vi visste ju bäst och att hans anmärkning bara
var en del av jobbet för en chef i det militära.

Min halvmilitära anställning gjorde mig nästan själv-
försörjande och min andra försörjare, pappa, märkte att
det gick åt mindre för mig.

Preludier till avhandlingen
På våren 1943 kunde man söka ett stipendium från Bri-
tish Council i Stockholm som innebar ett års vistelse
vid ett engelskt universitet. Under kriget med en nästan
total avspärrning av Sverige var ett sådant stipendium ett
drömtillfälle. Till England kom man genom den tyska
avspärrningen av Kattegatt och Nordsjön med flygplan
som flög någon gång i veckan från Göteborg till London
enligt överenskommelse med tyskarna. Både stipendiet
och flygningarna representerade veritabla nålsögon. Jag
kunde inte låta bli att söka och Riesz skrev ett entusias-
tiskt intyg som jag inte kunde läsa utan att rodna. Jag fick
ett stipendium och förberedde mig så gott jag kunde.

Under sommaren läste jag tre arbeten av Hermann
Weyl från mitten av tjugotalet som handlade om de klas-
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siska grupperna, den speciella lineära, de ortogonala o.s.v.
och deras representationer. Jag kände att de lyfte upp mig
från ett tidigare trevande stadium till något högre.

På hösten bodde jag hemma och väntade på signal att
flyga till England. Under denna tid fick jag en insikt som
så småningom skulle bli en doktorsavhandling. Jag hade
fäst mig vid att de Cliffordska talen 𝑒1, … , 𝑒4 betraktade
som matriser av typ 4 × 4 hade egenskapen att det till
varje Lorentztransformation 𝑒′𝑘 = ∑𝑎𝑘𝑗𝑒𝑘 fanns en matris
𝑆 sådan att

𝑒′𝑘 = 𝑆(𝑎)𝑒𝑘𝑆(𝑎)−1

där 𝑎 → 𝑆(𝑎) är en representation av Lorentzgruppen.
Denna mekanism kunde jag nu analysera rent allmänt på
följande sätt.

Låt 𝐺 = (𝑎, 𝑏, ...) vara en grupp som opererar på två
linjära rum𝑀 och𝑁 antag vidare att L är en skara linjära
avbildningar 𝑀 → 𝑁 och att 𝐿 själv är ett representa-
tionsrum för 𝐺, 𝐿 → 𝐿𝑎. Om då 𝑎 opererar homomorft
på produkten 𝐿.𝑀, d.v.s.

𝑎(𝐿.𝑀) = 𝐿𝑎.𝑎𝑀

och detta uttrycks med matriser, 𝑎𝑁 = 𝑆(𝑎)𝑁, 𝑎𝑀 =
𝑇(𝑎)𝑀 så innebär detta att

𝑆(𝑎)(𝐿.𝑀) = 𝐿𝑎𝑇(𝑎)𝑀

dvs att 𝑆(𝑎)𝐿𝑇(𝑎)−1𝑇(𝑎)𝑀 = 𝐿.𝑀 av vilket följer att

𝐿𝑎 = 𝑆(𝑎)𝐿𝑇(𝑎)−1.

Eftersom homomorfismer mellan representationsrum var
väl kända gav detta mig en ingång till en hel formelvärld.
Jag sände ett manus om detta till Marcel Riesz och det
trycktes 1943 i Fysiografiska Sällskapets Förhandlingar.

Jag tror det var i oktober som tyskarna sköt ner de
två plan, Gladan och Falken, som skötte förbindelsen
med England. För mig betydde det att jag åkte till Lund
resten av höstterminen och fick ett mycket ogästvänligt
rum på Grand Hotells vind som jag hyrde av en kvinnlig
tandläkare. Här funderade jag på min formelvärld, ofta
på natten och en sen timme fick jag idén att jag kunde
använda den till en allmän teori för invarianta skaror av
linjära differentialekvationer

𝑐𝑖𝑗𝑘𝜕𝑘𝑢𝑗(𝑥) = 0

sådana att varje komponent 𝑢𝑘(𝑥) uppfyller vågekvatio-
nen. Just detta hade betraktats som en märkvärdighet
för Diracs ekvation. Egentligen var svaret bara att det
räckte att ta med hälften av alla möjliga ekvationer med
givna transformationsegenskaper. I alla händelser hade
jag vidsträckta generaliseringar av Diracs ekvation för

elektronen om man bortser från det fysikaliska innehållet
och betraktar det hela som en gruppteoretisk konstruk-
tion. För mig blev det signalen att det jag hade räckte till
en avhandling.

I januari 1944 meddelade jag Riesz att jag tänkte dis-
putera. Eftersom han inte var insatt i den allmänna teorin
för grupprepresentationer hade han bara en vag aning om
det jag talade om men sa att han inte kunde hindra mig.
Detta blev inledningen till den arbetsammaste termin jag
någonsin upplevt.

Jag bodde nu på Tornavägen som på den tiden sluta-
de mot söder i korsningen med Östervångsvägen och låg
alldeles i utkanten av den s.k. professorsstaden. Min fru
Håkansson var änka och givmild med kaffe och kakor
ibland i sällskap med en konversant pensionerad präst.
På vintern var det mycket snö och storm. En gång på väg
till stan fick jag krypa över snön på den del av gatan som
inte låg i lä av Tornaparken.

På hösten hade de judiska flyktingarna från Danmark
kommit till Sverige, bland andra matematikerna Werner
och Käthe Fenchel. Riesz tyckte att min avhandling var
ett alltför djärvt företag och det bestämdes att den borde
kontrolleras. Närmast till hands låg Käthe Fenchel som
enligt Riesz kunde ses som en begåvad elev till den fram-
stående tyske algebraikern Issay Schur. Hon skulle läsa
min avhandling vart efter den blev färdig och Riesz själv
ville läsa den. Dessutom skulle min språkkontrollör, en
infödd engelsman ha sin kopia. Det betydde ett original
och tre kopior på min skrivmaskin. En gick till min miss-
tänksamme lärare Riesz, en till Fenchels och en till min
språkgranskare.

Jag steg alltid upp klockan sju, gjorde en snabb rush
genom Tornaparken där det fanns ett bekvämt hål i sta-
ketet, drack fru Håkanssons kaffe med smörgås och satte
mig vid skrivmaskinen. Där satt jag ofta långt in på kväl-
len med mitt original och mina tre kopior och huvudet
fullt av redigeringsbekymmer. Under dagen tog jag korta
pauser för att cykla eller gå till och från konviktoriet.
Jag var helt enkelt ett exempel på ungdomens fantastiska
förmåga till arbete och koncentration.

Ett av mina bekymmer var att jag hade använt och
𝛿 som beteckningar för element i mitt representationsrum
𝐿. Med tiden tycket jag att de var alltför obetydliga för att
beteckna så viktiga saker som element i det jag kallade
för tensormängder av linjära transformationer, ett mycket
långt och inte särskilt välfunnet namn. Jag meddelade
mina bekymmer för Riesz som föreslog att jag i stället
skulle använda trippeln 𝑈,𝑉,𝑊 från alfabetet. Det var
en klar förbättring som medförde mycket extra maskin-
skrivning. Då jag berättade om min nya beteckning för
Käthe Fenchel visade det sig att hon ännu inte alls förstått
vitsen med mina konstruktioner. Det var ju nedslående
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men hindrade mig inte. Jag visste att jag hade något som
dög till en avhandling.

Då och då gick jag till en engelsman för att få min
text kontrollerad. Han tog inte mycket betalt och det blev
inte många ändringar. Mitt ämne gjorde ju att språket var
ganska standardiserat och jag skrev med de matematiska
böckerna på engelska ringande i huvudet.

I slutet av april började jag gå till tryckeriet med mitt
manus i portioner. Det sattes för hand av en erfaren sät-
tare. En gång protesterade jag mot en klumpig sättning
med bråkstreck som bröt raden mitt i en text men faktorn
var obeveklig. Jag visade problemet för Riesz som sa
ja, ja, landsortstryckeri. Just denna fras tog skruv hos
faktorn då jag upprepade den och texten ändrades. När
arbetet var färdigt gick sättaren i pension. Sven Håkan
Ohlsson inbjöd mig till det lilla företagets fest för den
avgående.

När avhandlingen var färdig skulle den enligt en gam-
mal sed spikas upp på universitets anslagstavla försedd
med dekanus’ namnteckning. Dekanus var då min pap-
pas barndomsvän professorn i astronomi Knut Lundmark.
Då jag sa att jag var en dålig korrekturläsare sa han med
en viss bitterhet att sådant lär man sig med tiden men det
blir allt svårare att skriva något. Lundmark skrev mycket
och redigerade en lång tid en populärvetenskaplig tid-
skrift men det han menade var att det blev allt svårare
för honom att skriva bra vetenskap. Jag kunde ha trös-
tat honom med att jag inte hade så höga tankar om min
avhandling.

Avhandlingen spikades i närvaro av mina närmas-
te vänner, Bertil Sundby och medicinarna Viking Olof
Björk och Bo Rydenstam. Björk som senare skulle bli
en av Sveriges och världens ledande hjärtkirurger, var
den ledande i denna ceremoni. Spikningstiden, dvs de
obligatoriska tre veckorna mellan spikningen och dispu-
tationen upplevde jag som en enda fest. Det hårda arbetet
var slut och min fatalistiska läggning gjorde att jag inte
oroade mig för resultatet. Det fanns också en flicka med
som förstärkte min känsla av avspänd lycka. Jag talade
själv om spikningstiden som den lyckligaste i mitt liv.

I förberedelserna ingick att tala med Grand Hotel
om doktorsmiddagen. Jag var emot all konvenans och
eftersom jag gillade rotmos och fläsk föreslog jag detta
för hovmästaren som inte ändrade en min. Men min vän
Björk förmådde mig att ändra till kyckling. Och så var
det musiken. Jag föreslog att den vid intåget i matsalen
skulle spela en marsch av Carl Nielsen och detta gjor-
des också. Mitt umgänge i kapellet hade gjort mig till
Nielsenbeundrare.

Riesz ordnande med opponenter, dvs han föreslog
opponenter till fakulteten och fakulteten följde hans för-
slag. Förste opponent blev Werner Fenchel som flytt

från Danmark. Han hade studerat i Berlin på tjugotalet,
hans specialitet var gruppteori och algebra. Andre oppo-
nent var Nils Svartholm, en fysiker som senare kom att
framgångsrikt ägna sig åt kvantkemi. Riesz tanke med
Svartholm var att belysa det kvantfysikaliska inslag i
min avhandling som egentligen inte fanns. Svartholm
kom dagen före disputationen och jag tog emot honom.
Hela hans långsamma och litet tungsinta väsen var helt
främmande för mig och vi hade svårt att hålla samtalet
igång då vi vandrade genom Lund natten före.

Så kom den stora dagen. Pappa och mamma kom ner
från Motala och bodde på Grand, Per kom ned från Stock-
holm och delade mitt studentrum med mig. Jag darrade
litet på rösten när jag öppnade disputationen. Fenchel
var snäll och korrekt men öppnade med en stöt. Jag hade
sagt att ett visst allmänt förhållande kunde verifieras i
alla mina fall. Fenchel kom med ett bevis och sade att
mina abstrakta metoder kunde dölja enkla saker som var
bekanta på klassiskt vis. Han frågade mig också om in-
te vissa formler kunde ha undvarats. Jag ursäktade mig
med att de kom av sig själva och att jag tyckte formlerna
var ganska snygga. Han svarade att detta egentligen är
motivationen för hela matematiken men vidhöll sin åsikt
i detta speciella fall. Fenchel slutade med att gratulera
mig och önskade att jag i fortsättningen skulle ägna mig
åt ämnen som kunde göra ”mine store evner” rättvisa.

Min andre opponent Svartholm talade i obestämt, vi
hade en obestämd diskussion. Till slut fick jag viskande
be honom att sluta. Till tredje opponent hade Björk an-
mält sig och skötte sitt ämbete med mera kraft än finess.

Doktorsmiddagen avlöpte normalt för tiden med ett
undantag, mamma var med. Jag tyckte hon bara såg nöjd
ut utan att tala så mycket. Före middagen visade pap-
pa mig en tusenkronorssedel, en riktig sällsynthet på
den tiden. Han betalade middagen och min tryckning,
tillsammans omkring 5000 kronor, i dagens (1999) pen-
ningvärde kanske 500.000 kronor. De fem tusen kronorna
var det som juvelerare Danielsson hade betalat för vårt
sommarställe Torvan. Sedan mormor blivit sängliggande
vårdades hon hemma med moderlig omsorg av Ester, en
medelålders östgötska med påfallande naturlig värdighet,
och av mamma och pappa. Detta och önskan om min
framgång var orsakerna till den generösa gåvan. På det
exemplar av min avhandling som jag gav till mamma och
pappa stod det: Till dem som finansierat denna bok. Nu,
när jag tänker på saken borde denna tillägnan ha kom-
pletterats med uttryck för kärlek och tacksamhet. Men
så blev det inte.

Efter själva middagen lade Marcel Riesz bort titlarna
med mig. Ett sublimt ögonblick tyckte jag då. Det var
det också på sätt och vis. Riesz hade kommit till Sverige
1911 före första världskriget då allt titulerande var obli-
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gatoriskt och duandet kunde inbjuda till ett slags kladdig
intimitet. Han berättade ofta om det obesvärade kontinen-
tala samspelet mellan kypare och gäst som han saknade
i Sverige.

Dagen efter middagen sov jag gott och på morgonen
sade Per att han tjuvlyssnat på ett samtal där betyget
2.5 förekommit. På den tiden gavs det skilda betyg på
avhandling och försvar. Riesz meddelade mig att jag fått
2.5 på avhandlingen och det högsta betyget 3 på försvaret.
Han sade samtidigt att andra, sämre kombinationer hade
varit möjliga. Meningen var att jag skulle förstå att jag
bedömts välvilligt och i överkant, något som jag var
fullt medveten om. Betyget hade egentligen bara den
betydelsen att det skulle ge mig goda utsikter att få ett
docentstipendium i tävlan med andra då något sådant
blev aktuellt. Den verkliga bedömningen skulle komma
att ges av den matematiska allmänhetens reaktion: flitigt
citerad eller, som de flesta avhandlingar, totalt bortglömd.
Resultatet skulle visa sig vara ett mellanting.

Mitt förhållande till Marcel Riesz
Jag kom till Marcel Riesz som en yngling på arton år
och förstod med en gång att han var något extra. När jag
kunde litet mer matematik kunde jag se honom som en
riktig matematiker med matematiken som yrke. Precis
så hade jag önskat att min egen framtid skulle bli, ett
älskat ämne och en egen ställning i ämnet. Mina första
små framgångar kom på hans så kallade halvhöga semi-
narium som låg mellan lägre seminariet där man räknade
tentamensproblem och det högre seminariet som var till
för vetenskap. Jag tror att det halvhöga seminariet börja-
de som ett slags terapi för Riesz sedan hans älskarinna
begått självmord.

Riesz var den utan konkurrens mest intressanta lära-
ren för mig och vi utvecklade ett slags ömsesidigt tycke.
Jag lyssnade alltid uppmärksamt på allt han sade och
han tyckte kanske att jag var en tilltalande yngling. Ri-
esz förhörde sig med tiden om mina förhållanden och
efter ett par år började han också uppfostra mig. En gång
varnade han mig för högmod. När du kom hit hade du
en viss charm men den kan lätt gå sin väg. Han hade
på något sätt hört av mina kamrater att jag hade anlagt
en överlägsen attityd. Jag förstod inte anklagelsen men
lovade ändå bättring.

Då Riesz skrev utlåtanden om mig förklarade han
ofta att det kunde ha varit motiverat att skriva mindre
entusiastiskt. När han en tid efter ett entusiastiskt intyg
skrev ett nytt mera dämpat förklarade han att jag nu hade
något att visa upp själv och därför inte behövde ett starkt
intyg. När jag så småningom sökte en professur och avgö-
randet hade fallit ringde jag till Riesz och frågade. Han
sade att jag kommit först men motiverade genast för mig

varje annan placering. Hans motivering för sista platsen
var: intressant men omogen, ännu svår att bedöma.

Jag tror att Riesz uppfostran av mig gick hem, men
det är bara min egen åsikt. I alla händelser hade Riesz’
stöd och vänskap ett avgörande inflytande på mina möj-
ligheter att ägna mig åt forskning och för detta är jag
oändligt tacksam. Min nekrolog för Riesz finns i en bila-
ga till denna självbiografi.

Kapitel 5. Cambridge 1944-45

På hösten 1944 kom flygtrafiken på England igång. Den
skedde genom ombyggda amerikanska bombplan, fly-
gande fästningar, som flög från Stockholm till Skottland
över Trondheim och Shetlandsöarna.

Då jag fått plats på ett flyg i början av oktober fick
jag också ett meddelande att inställa mig på utrikesdepar-
tementet. Där mötte jag ingen mindre än kapten Fredrik
Adelborg, känd från Taubes visa Möte i Monsunen. Efter
vårt samtal blev jag ansvarig för en kurirsäck som skulle
levereras till svenska ambassaden i London. Adelborg
framhöll att jag som docent var statstjänsteman och där-
för kunde anses lämplig att ansvara för en kurirsäck. Jag
fick order att i princip aldrig lämna den ur sikte.

Innan vi satte oss i flygplanet blev vi tillsagda att
noga sköta lufttrycket i öronen. Vid minskande tryck i
kabinen ute skulle vi svälja och vid ökande tryck öka
trycket på insidan av trumhinnan genom att blåsa och
med stängd mun hålla för näsan. Allt detta var nödvän-
digt eftersom vi ibland flög på mycket hög höjd, bortåt
6.000 meter, och inte som nu hade reglerat tryck i ka-
binen. Själva flygandet skedde på natten och gick som
planerat. Vi landade i Skottland på den stora flygbasen
Gatwick nära Glasgow. Vid servicedisken lämnade jag in
ett telegram till pappa och mamma med text: ”In England.
Lars.” Men efter protest från flickan vid disken ändrade
jag det till ”In Scotland. Lars.”

Från flygplatsen åkte vi genom arbetarkvarter in till
ett hotell. Jag sög in den nya omgivningen. Dagen efter
åkte vi tåg till London.

Jag kommer ihåg två av mina reskamrater, båda eng-
elska damer. En av dem hade vantrivts i Sverige och var
överlycklig att vara i England. När jag anmärkte att krå-
korna i det skotska landskapet var helt svarta i motsats
till våra gråkappor instämde hon med ett ”Yes, dirty!”
Den andra damen var kväkare och bodde i Cambridge.
Senare bjöd hon mig hem till sig ett par gånger.

I London mötte en representant för British Council
som först förde mig till svenska ambassaden där jag läm-
nade in min kurirsäck. Sedan for vi till organisationens
kontor. Jag upplystes om att jag fått plats på kollegiet
Gonville and Caius (uttalas kiiz ). Där skulle jag äta
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middag och undervisas men för övrigt äta och bo på
metodisthögskolan Wesley House som låg mycket nära
kollegiet.

Livet i Cambridge började inte lovande. Jag fick en
tutor, en vänlig äldre prästman för vilken våra samtal
var lika meningslösa som för mig. Till collegedräkten
hörde en svart jacka som markerade att man tillhörde
universitet. Jag hann aldrig skaffa mig en sådan innan
min tid på Gonville and Caius tog slut och det gick till
som följer.

På grund av kriget var alla studenter mycket unga,
och all undervisning var elementär. Som jag minns det
var den yngsta gruppen omkring 16 och den äldre om-
kring 18. Som nybörjare skulle jag äta middag och lunch
med den yngre gruppen. Middagen började med bords-
bön. Då man ätit färdigt fick man gå. Precis som i det
militära ledde detta till att middagsätarna lämnade bordet
i en viss ordning som var mycket bestämd för de fem-sex
första. Efter ett par dagar blev jag andre man att lämna
bordet. Bordskonversationen för en nykomling inskränk-
te sig till en fråga vilken skola man kom från. Jag sade
sanningsenligt Motala Kommunala Gymnasium, Motala
Local High School. Men det var klart att vi inte hade
mycket gemensamt. Jag var 25 år och docent och det
var ett stort gap. Jag bad därför kollegiets husmor, den
formidabla matron, om att få äta med den äldre gruppen.
Min argumentering innehöll det faktum att jag skrivit en
avhandling i matematik, att jag var universitetslärare i
Sverige och att min ålder var 25. Inget av detta foreign
stuff gjorde något som helst intryck på matron. Allt hon
sa efter min plädering var: ”You shall eat with the young-
er group.” Denna episod har för alltid format min bild av
The English Matron, the embodiment of the no nonsense
British disciplinary school.

För mig blev då situationen outhärdlig men jag hade
lagt märke till att de som åt frukost med mig på Wesley
House alla var från 25 till omkring 40 år gamla och syss-
lade med krigsarbete på det geografiska institutet. Därför
bad jag British Council att få lämna Gonville and Caius
och bo och äta på Wesley House och för resten ägna mig
åt mig själv. Detta beviljades, jag fick köpa en Reader’s
Ticket till universitetsbiblioteket för 25 shilling och det
var allt. Jag tror till och med att British Council sparade
pengar på denna anordning. Så småningom spred sig ryk-
tet i Lund att jag avsagt mig collegelivet vilket särskilt lär
ha upprört Asta Kihlbom, känd docent i engelska. Men
hon kände ju inte de närmare omständigheterna.

Jag kom till England med ett program att studera
Cauchys problem för vissa differentialekvationer som
hör ihop med mina sannolikhetsteoretiska integraler. Ex-
plicita lösningar fordrade analytisk fortsättning med av-
seende på en parameter precis som i Riesz’ teori för

vågekvationen. Framgången var inte säkrad men jag hit-
tade snart parametrar som såg lovande ut. Det betydde
att jag kunde arbeta i lugn och ro och samtidigt utforska
livet i Cambridge. Det blev en bra tid.

Riesz och den berömde engelske matematikern G.H.
Hardy hade skrivit en bok tillsammans om Dirichletseri-
er som kom ut 1915 och trycktes om på femtitalet. Det
gjorde det naturligt för mig att uppsöka Hardy i hans rum
på King’s College. Jag blev vänligt mottagen och fick
låna ett par böcker som jag behövde. Hardy signerade
sina böcker med en namnteckning på snedden mitt på
försättsbladet. Det dröjde inte länge innan jag gjorde det-
samma. Då jag träffade honom var Hardy mellan 60 och
70 år gammal, ganska mager med imponerande noncha-
lanta engelska överklassmanér. Vi gick tillsammans till
en annan matematiker, Besicovich som talade med stark
rysk brytning och hade ett starkt temperament. Frånsett
matematiken hade de två gamla herrarna ett gemensamt
intresse: biljard. Besicovich hade ett eget biljardbord och
de två började spela. Det blev snart uppenbart för mig att
Hardy var bäst och att Besicovich ivrigt önskade att han
varit bäst. För att förklara situationen vände sig Hardy
till mig och sade med sin överklassengelska: ”Of course
I am the much better player.” Jag fick också försöka
mig på att stöta bollar med biljardkön och fick snart min
dom av Hardy: ”Not very promising so far!” I ett möte
med Hardy fick jag också träffa hans medarbetare J .E.
Littlewood men han sa ingenting minnesvärt.

Utlandssvenska klubben
Efter en tid blev jag inte ensam svensk British Council
Scholar i Cambridge. Det kom tre till, Guy Arvidsson,
Ulf Hellsten och Nils Andrén. Arvidsson som kommit
via en mellanlandning på Shetlandsöarna, hade blivit
licentiat i nationalekonomi i Lund och skulle studera
vidare. Han gick på en del seminarier, bland andra ett
som leddes av den bekanta ekonomen Joan Robinson.
Vi bodde nära varandra. Bara ett stenkast skilde Wes-
ley House från kollegiet Sidney Sussex, muromgärdat
med krossat glas på murkrönen. Det ryktades att glaset
kom från flaskor som tömts av collegets lärarkår, de sk
fellows.

Arvidsson var skåning med en viss rustik framtoning
och en framstående berättare av händelser kring födel-
seorten Sösdala. Liksom vi andra var han absorberad av
sitt ämne nationalekonomin där han lutade åt den Key-
neska skolan. Ibland fantiserade han om att enväldigt
styra centralbanken i en sydamerikansk republik och han
hyste en viss beundran för Portugals diktator Salazar som
var ekonom och under kriget hade gjort escudon till en
hårdvaluta. Vi blev med tiden mycket goda vänner.

Nils Andrén var stockholmare med en air liksom
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jag av städad medelklass. Han och jag blev också goda
vänner men samvaron med Arvidsson tog så småningom
överhanden. Nils och jag gick långa promenader på slät-
ten kring Cambridge. Han hade litterära ambitioner och
hade översatt den välbekanta versen

I herredagsmän riden icke så fort
det I skolen göra är allaredan gjort

till engelska

Ye men of the riksdag slacken your run
What you ought to do is already done

Ulf Hellsten var matematiker och hade skrivit en
avhandling i Acta Mathematica inspirerad av den store
matematikern Carleman. Ulf var från Västergötland och
hade som Arvidsson en rustik framtoning men hade ett
snarast sävligt temperament och föreföll att vila tryggt
i sig själv. Han talade engelska utan ambitioner när det
gällde språkmelodin medan vi andra gjorde vårt bästa i
den riktningen och var oerhört känsliga för påpekanden
om vårt uttal från landsmän. Arvidsson påstod att skåns-
kan var ett mycket bättre substrat för att tala engelska än
uppsvenskan och belade därmed första platsen. Engels-
männen tyckte att vi talade konstigt trots att det inte var
något fel på själva orden. Men det visade sig att de tyckte
allra bäst om Ulfs kompromissfria engelska. För deras
öron var den mer acceptabel än vår.

Ulf och jag talade mycket litet om matematik. Jag
var inte utrustad att förstå hans avhandling om speciel-
la integralekvationer och han var inte utrustad att utan
vidare förstå det jag höll på med. Ulf hade på något sätt
fått veta att den berömde franske matematikern Jacques
Hadamard fanns på den fria franska beskickningen i Lon-
don och föreslog att vi skulle åka dit och träffa honom.
Det gjorde vi och Hadamard kom ut till mottagningskon-
toret, hälsade oss och gav oss rådet att noga följa med
den nya referattidskriften Mathematical Reviews, på den
tiden en hanterlig volym om året. Hade det varit nu skulle
Hadamards råd ha gjorts mer detaljerat. Mathematical
Reviews kommer numera ut med nästan tio volymer om
året men det är ju möjligt att inskränka sig till det egna
området.

Ulf bodde på Trinity College och utvecklade så små-
ningom ett slags vänskap med filosofen Charlie Dunbar
Broad som innehade Newtons gamla våning. Jag tror att
det var en vänskap där inte mycket sades. En gång tyckte
vi andra att vi som svenskar också meriterade Broads
vänskap och stormade hans rum med resultatet att Broad
lugnt avlägsnade sig.

Efter en tid bildade vi fyra en utlandssvensk klubb
med en enda punkt på programmet: att bereda medlem-
marna avkoppling från engelsk karaktärsfostran. För min

del hade jag mött den i form av Matron på Gonville and
Caius, de andra levde under trycket av regelbundna möten
med en tutor som i regel bara ägnades sig åt uppbyggliga
samtal och kollegiernas ordningsregler som innebar obli-
gatorisk svart jacka i stan efter mörkrets inbrott och låsta
portar som då och då gjorde det nödvändigt att klättra in.
Jag förde ett friare liv men måste också då och då klättra
in vid min port, ett ganska lätt företag. Hos mig fanns
också en stege vilket gjorde att jag ett par gånger tog ut
den på gatan för att hjälpa Arvidsson att komma över
Sidney Sussex’ hemska mur med krossat glas på toppen
in i ett träd som underlättade den vidare färden ner på
marken.

På julafton sammanträdde den utlandssvenska klub-
ben. Spriten var ransonerad tillsammans med allt möjligt
annat, t.ex. marmelad där ransonen var 1 liten flaska i
månaden. Men en av mina kamrater på Wesley House
arbetade som kemist och åtog sig att skaffa sprit. Jag fick
en flaska och julaftonsfesten blev möjlig. Trots att spriten
smakade vedervärdigt blev vi berusade men hade inte
trevligt. Tvärtom utbröt nästan ett slagsmål om ingenting.
Jag vaknade på juldagens morgon med en förfärlig bak-
smälla. Men juldagen kom att bli julaftons raka motsats
eftersom vi alla fyra (tror jag) var inbjudna att äta jul-
middag på Trinity College vid deras High Table, dvs äta
med alla fellows.

Mat och dryck var naturligtvis absolut förstklassigt
och vi var utplacerade bredvid diverse digniteter. Jag
kommer inte ihåg vilka mina bordskamrater var, men
efteråt träffade jag statistikern R.A. Fisher. Han var då
kring 60 år och utstrålade imponerande kraft och gott
humör. Han hade kommit tillbaka från en tid i Indien som
regeringens rådgivare om jordbruk. Då jag nämnde att
jag hade gjort ett nytt bevis för Wisharts frekvensfunk-
tion sa han ungefär följande: ”Perhaps you have noted
a section in Wishart’s paper that does not really fit the-
re. I wrote that.” Det det rörde sig om var en explicit
och mycket geometrisk räkning som integrerade ihop
alla data under de många andra momenten och på detta
sätt ledde till den rätta frekvensfunktionen. Fisher hade
förstås räknat rätt men enligt sin natur mycket intuitivt.

Arvidsson satt med en man som prisade Sverige och
Stockholm där han varit på visit. Först senare fick Ar-
vidsson klart för sig att hans bordskamrat var Nobel-
pristagaren Aston, masspektrografens uppfinnare. Efter
middagen kom Arvidsson emot mig, mycket upprymd,
och sa ”Här vimlar det av Nobelpristagare och med en
vanlig professor kan man torka sig i röven.”

Jag tror att det är bara i England som ett kollegi-
ums seniorer kan tycka det är trevligt att prata igenom
en hel julmiddag med okända stipendiater. Ett skäl är
naturligtvis att vi beredde dem en viss omväxling till
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deras dagliga bordskamrater. Juldagen blev för oss en
mycket skarp kontrast till vår jämmerliga julafton och en
höjdpunkt i vår engelska tillvaro.

En annan höjdpunkt var vårt besök på svenska am-
bassaden. Minister Prytz höjde sitt brännvinsglas och
sa: ”Vi är på svensk mark, skål!” Efteråt försökte vi kon-
versera med det distingerade sällskapet. Prytz bjöd på
cigarrer av samma slag som Churchill rökte. Jag tog en
och talade länge med envoyen Boheman om nyttan och
nöjet av att vara i Paris, något som jag inte visste något
om, till dess jag sprang upp i övervåningen för att hitta
en toalett. Det gick innan en stor explosion vände ut och
in på min mage och jag, blek men fattad, kunde återgå
till sällskapet.

Ett minnesvärt veckoslut fick vi besök av fyra flickor
från svenska ambassaden med brännvin i en väska, pigga
på en liten flört. Jag fick en kontakt och vi bjöds senare
på party i en våning i London. Jag åkte tunnelbana till
fel Trinity Square (det finns tjugofyra stycken i London)
och kom så sent att min tillämnade flört redan var uppta-
gen. Men jag var ändå upprymd och lyckades få igenom
ett förslag att vi skulle dansa till en symfoni. Jag fick
göra det mesta själv utan partner med hade roligt ändå.
Efteråt sa Arvidsson till mej mycket eftertryckligt: ”Det
där var verkligen dans.” Denna för min fåfänga dyrbara
komplimang sitter ännu i mitt hjärta.

Wesley House
Mina två rum i Wesley House vette mot en trädgård
och en port i närheten ledde rakt ut i en park med stora
gräsytor. Arbetsrummet värmdes ganska bra av en öp-
pen gaskamin där man måste lägga in poletter. Det lilla
sovrummet värmdes inte vilket betydde att allt som dög
till överkast användes under kalla nätter. En gång tog jag
ner mina gardiner och låg under dem för att kunna sova.
Detta slags ovana strapatser delade jag med mina svenska
vänner. Under vintern blev de ett vanligt samtalsämne.

För mina föräldrar var det förstås väldigt spännande
att ha en son i England under kriget. Ingen av dem hade
heller tidigare varit utomlands. Detta ställde stora krav på
min brevskrivning som jag inte lyckades motsvara. Min
bror Per summerade kritiken med att säga ”Han kunde
lika gärna vara i Mjölby”. Egentligen tyckte jag om att
formulera mig och jag kände inte breven som en börda.
Men det jag skrev kanske var intressant för mig men inte
för mina älskade föräldrar.

Efter ankomsten till Wesley House tog jag upp min
vana från avhandlingsarbetet att börja dagen med en lätt
joggning i parken. Jag skaffade mig också en dagbok
där jag skrev ner och daterade mina framsteg i matema-
tiken. En av de första sidorna hade den för mig viktiga
parametriseringen av en symmetrisk matris i form av pro-

dukten av en halvdiagonal och dess transponerade, allt
enligt Jacobi. Då kunde man uttrycka volymelementet
för rummet av symmetriska matriser på ett bra sätt i mot-
svarande element för de halvdiagonala. Jag kommer ihåg
att jag och Hellsten då vi möttes frågade varandra vad vi
sysslade med. Han sade att han hade en metod och letade
efter användningar, jag att det för mig bara var fråga om
att göra några partiella integrationer, något som var sant
men lika litet upplysande som Hellstens beskrivning. Vi
visste ingenting om varandras arbete, en inte ovanlig situ-
ation bland matematiker. Det är först nu sedan jag skrivit
en bok om matematiken i Sverige före 1950 som jag kan
placera och förstå Hellstens avhandling.

Matematiken i Cambridge representerades för oss av
Hardy och Littlewood som varit mycket framgångsrika i
klassisk analys. Hellsten visste att berätta att det också
gjorts ny intressant matematik i Cambridge av William
Hodge som använt den svenske matematikern Fredholms
teori för att konstruera något som kallades harmoniska
integraler. Det fanns en bok i ämnet men då jag tittade på
den tyckte jag den var ointressant eftersom jag bara såg
den Fredholmska teorin och inte förstod vad den använ-
des till. Det var inte heller så lätt. Hodges stora intresse
var algebraiska mångfalders topologi.

Var och en i den lilla skara som åt på Wesley House
åt frukost vid självvald tid. Den ransonerade marmela-
den, en burk per månad, var något knappt för en socker-
gris. Maten var överhuvud taget enkel. Det enda extra
matglädje som fanns var i ett tehus på stan med goda
oransonerade kakor.

Några av oss på Wesley House hade lunch på andra
ställen men samlades regel till middag med ställets chef,
en metodistpräst. Hans blotta närvaro gjorde samtalet
mycket städat. Han berättade själv om ett gräl med en
okänd, skröt litet med att han inte var rädd, han hade
boxats i skolan och sade ordagrant: ”He inferred that I
was a minister covered by blood.” Vi tyckte att detta var
en alltför lång variant av originalet: ”Bloody minister!”

Ibland bodde hos oss en grupp amerikanska soldater
på permission från kriget i Frankrike. I deras program
ingick en titt på den berömda katedralen i staden Ely
inte långt från Cambridge. Det amerikanska uttalet blev
i regel Ilay. En amerikan som var ekonom i det civila
vägrade att åka till Ilay eftersom han var mer intresserad
av det nuvarande samhället än hur det hade varit för 700
år sedan.

Jag fick en jämnårig vän i Wesley House, Bernard
Darbyshire, en protestant från Nordirland som studerat
ekonomi vid det protestantiska Trinity College i Dublin
och ofta framhöll att examina vid detta lärosäte godkän-
des av universiteten i Oxford och Cambridge. Han var
förälskad i en katolsk flicka som han ständigt drömde om
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men inte kunde gifta sig med. Bernard var en framståen-
de terränglöpare och såg mycket bra ut. Då han bad mig
lära honom säga något på svenska valde jag frasen ”Jag
är en vacker ung man” som han uttalade i god fart med
mycket stark tonvikt på ordet vacker. En annan granne
på Wesley House i fyrtioårsåldern erbjöd mig en gång
sitt sällskap på en promenad med orden ”Let’s have our
constitutional”. Jag stod som ett levande frågetecken till
dess meningen med ordet constitutional hade förklarats.
Någon gång i början fick min engelska en rättvis kritik
av en rättfram medlem av Wesley House: ”The words
are all right but you sound funny.”

En både mänsklig och matematisk kontakt utanför
Wesley House fick jag i familjen Fuchs, en tyskjudisk
familj. Där pratades tyska till vardags men då jag sade att
jag förstod varje ord trodde de mig inte riktigt. Tyskan var
ju mera okänd i England än i Sverige. Sonen Wolfgang
Fuchs, som var något äldre än jag, hade läst matematik
i Cambridge. Enligt honom själv tillhörde han den eng-
elska skolan i funktionsteorin dvs analytiska funktioner.
Han upptäckte att min avhandling fått en recension i Na-
ture av D.E. Littlewood, en matematiker som sysslade
med grupprepresentationer. Wolfgangs kommentar var
att avhandlingen måste vara mycket bra – top notch –
för att komma med i Nature. Jag visste bättre och pro-
testerade. Jag tror att jag också gjorde en resa till södra
Wales och träffade Littlewood men jag är osäker. Senare
i USA återsåg jag den vänlige och trevlige Wolfgang som
professor vid Cornelluniversitetet.

I vårt gemensamma toalettutrymme på Wesley
House upptäckte jag helt oväntat en neger och blev i
början litet förskräckt. Men han visade sig heta Joe och
studerade för metodisterna. Han var litet av driftkucku
men om man gick för långt svarade han med att bli arg.
På te hos kväkardamen från flygplanet berättade jag om
min första reaktion då jag mötte Joe och tänkte mig att
sådant kunde kanske förklara fördomar om svarta. Men
värdinnan höll inte med och förklarade att vita barn i
Indien inte alls var så söta som de indiska.

Jag observerade fåglarna kring Wesley House och
köpte en enkel engelsk fågelbok, A Bird Book for the
Pocket, men också en tjusig bok Birds of the Day av Ho-
sking och Newberry med svartvita fotografier av kärrhök,
taltrast, björktrast, kungsörn, fjällpipare, ljungpipare, osv.
Ibland då jag var deprimerad, mest för misslyckade flick-
kontakter, tog jag tåget till kusten norr om Cambridge och
gick längs kusten, njöt av det lugnande landskapet och
studerade vitfågelflockarna. En gång ville jag se rosen-
tärnan och hittade en lokal expert som visade mig fågeln
mitt i den stora flocken av måsar och trutar: ”Thaar she
is!” Han hade ingenting emot en dusör av den främmande
gentlemannen.

Bortsett från en hård ransonering märktes inte kriget
mycket. Då och då gick en sk busbomb över Cambridge
med adress London. Det var tyskarnas V2. Deras V3
kom från hög höjd och kunde ställa till med stora lokala
skador i London. Jag hade ingen egen radio men köpte
mycket ofta tidningen Evening Standard med en popu-
lär kolumnist som låg åt det kyrkliga hållet. Det som är
förvånande efteråt är att ingenting sades om den syste-
matiska utrotningen av judarna. Hade jag känt till den
skulle jag kanske varit verkligt oroad av utvecklingen.
Som hos nästan alla andra väcktes min indignation först
av filmerna från koncentrationslägren.

I januari 1945 tyckte jag att mitt matematiska arbe-
te gick så bra att jag kunde pröva något annat. Jag tog
pianolektioner från en ung pianist och satt och spelade
piano så mycket jag orkade från morgon till kväll. Vid
det första mötet sade jag att jag vill förbättra min tek-
nik och inte syssla med interpretation. Anledningen var
att jag inte ville ha så mycket snack, bara en affärsmäs-
sig relation. Min första uppgift var Mozarts variationer
över barnvisan Vi sitta i vår bänk tror jag den svenska
texten är. Men jag hade svårt att lära mig utantill och
svårt att komma ihåg. Dessa två färdigheter är oviktiga i
matematik eller författarverksamhet där man har all tid
i värden att fundera hit och dit och inte behöver återge
något raskt. Men jag övade tills det gick någorlunda och
övergick till Ravels Le tombeau de Couperin som be-
står av pastischer på sextonhundratalsmusik. Som vanligt
lyckades jag inte lära mig mycket utantill trots att jag
fick många goda råd: se noterna eller tänk igenom på
långa promenader hur fingrarna ska röra sig under ett
helt stycke. Och om tekniken: ”Be there before you play
it”. En enda gång med Arvidsson som åhörare lyckades
jag spela det känsliga stycket Pavane bra som jag tyckte.
Men allt blev med tiden mycket tungt och jag beslöt att
resultatet av en månads arbete var att min teknik hade
förbättrats men att jag också hade bevisat min obegåv-
ning för pianospel. Den är inte odelad eftersom jag är
ganska bra på inlevelse och frasering och att spela direkt
efter noter som jag inte sett förut, men ordet obegåvning
säger något väsentligt.

Men det visade sig att vår kokerska på att Wesley
House, en dam i trettiårsåldern, var en intresserad och bra
violinist. Tillsammans försökte vi oss på Carl Nielsens
violinkonsert som jag hade noter till. Ett annat tillfälle
till pianospel hade jag med en söt judisk flicka som jag
träffat hos familjen Fuchs. Hon arbetade som lady cook
för gosskören i Trinity. Ibland sjöng hon och jag spelade
i ett rum på Trinity, bland annat Händels I know that
my redeemer liveth, en fras som upprepas i oändlighet i
denna komposition.

Alla svenska stipendiater utom kanske Hellsten hade
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litterära intressen och försökte odla dem. Gemensamt
roades vi av den lilla volymen Heartless Rhymes for
Heartless People med den eleganta versen

Bishop Stubbs
was expelled from all his clubs
for disparaging the Oxford crew
in the Quarterly Review.

och den mera hjärtlösa

Grandpa fell down the drain
could not scramble up again
now he is
oating down the sewer
and there is one grandpa the fewer.

Mitt förste möte med engelsk litteratur var inled-
ningsrepliken i Shakespears pjäs Cymbeline. Den skulle
ges på teatern och jag förberedde mig med att läsa texten.
Där stod det följande:

You do not meet a man but frowns. No mo-
re does our blood obey the heavens
than our courtiers seem as does the king.

Mitt problem var blodet som lydde himlen. Det gör
det ju inte. Men en snäll granne på Wesley House sa
till mig att detta ansågs vara ett faktum på Shakespears
tid. Alltså: meningen var att kungen är arg och att alla
hovmän visar samma sinnelag. Sedan såg jag skådespelet
utan att det lämnade alls samma intryck som den första
repliken. Mitt intresse för poesi i Karlfeldts stil ledde mig
till A.E. Housmans dikter från sekelskiftet. Jag förstod
inte den homoerotiska bakgrunden och bara gladdes åt
den kärnfulla stilen med idel anglosachsiska ord. En tid
bodde en skotte i Wesley House som till fulländning ta-
lade den engelska överklassens dialekt. Då jag sa honom
att jag gillade Housman svarade han ”Oh, the favourite
poet of the adolescent!” på just denna dialekt. Men jag
svek inte Housman.

Matematikseminarium och Dirac
Under kriget förekom ingen högre undervisning i mate-
matik vid universitetet. Den fick de som ville ordna själva.
Och det fanns de som ville, först och främst Nachman
Aronszajn, en polsk matematiker som var på permission i
Cambridge från general Anders armé. Han och jag, Hell-
sten och en turkisk matematiker träffades några gånger
och höll föredrag för varandra. Hellsten talade om sin
avhandling och jag om det jag höll på med. Aronszajn
talade om begreppet vinkel i lineära rum. Ibland diskute-
rade jag med Aronszajn som var analytiker och speciellt

intresserad av tillämpningar på analysen av den ganska
nya teorin för linjära rum, inte så framgångsrikt fram-
förda i Banachs berömda bok Théorie des operations
linéaires, tryckt i Polen i början av trettitalet. Jag kom
att träffa Aronszajn igen flera gånger i USA. Hans före-
läsningsstil var oerhört pedagogisk och omsorgsfull men
allt tycktes åhörarna trivialt till att börja med. Som en
amerikansk matematiker en gång sagt: ”He is talking and
everything seems trivial, but then, suddenly, it is not a
triviality any longer.”

Aronszajn hade samarbetat med Hardy i ett arbete
som skulle tryckas. På våren 1945 blev Hardy sjuk och
lades in på ett sjukhem. Jag hälsade på honom ett par
gånger. Då Hardy sa att han var trött och inte kunde syss-
la med matematik nämnde jag att det i alla fall fanns ett
korrektur av det gemensamma arbetet med Aronszajn.
Hardy förlät mig kanske detta absurda uttryck av välvilja.
Jag gick därifrån med en känsla av hopplöshet för Hardys
del som jag omöjligt kunde överföra på mig själv.

Jag vet inte hur det var att jag träffade Dirac, men då
jag träffade honom var det naturligt för mig att tala om
min avhandling. Han blev litet intresserad och frågade
om jag kunde specialisera mina resultat till Lorentzgrup-
pen. Jag svarade att allt var så invecklat att det skulle
bli svårt, men han sa bara: ”It can’t be that difficult”,
och jag skrev ett litet arbete som trycktes i, tror jag,
Proceedings of the Cambridge Philosophical Society.
Dirac gav mig också ett manuskript där han konstruerat
unitära representationer av Lorentzgruppen. Eftersom
denna grupp inte är kompakt har dessa representationer
oändlig dimension. Jag var för okunnig för att göra något
med Diracs manus. Men om jag hade vetat mer och
haft en bredare utblick hade jag kunnat konstruera alla
irreducibla unitära representationer av Lorentzgruppen.
Men detta men var mycket stort. Problemet löstes av
Viktor Bargmann i Princeton som jag senare skulle träffa
och bidra med lösningen av ett allmänt återstående pro-
blem: Alla unitära avbildningar är differentierbara på en
tät del av representationsrummet, något som är absolut
nödvändigt för att man ska kunna använda infinitesimala
generatorer i analysen.

Finalen i St Andrews
I maj 1945 då Tyskland kapitulerat och vi firat segerda-
gen fick vi ett brev från British Council som erbjöd alla
British Council Scholars en tids vistelse vid universitetet
i St Andrews i Skottland för att följa en kurs med titeln
The Ideals of the British Empire. Titeln var ju inte direkt
lockande men det var däremot utsikten till samvaro med
många jämnåriga från många länder. Då jag talade om för
den överengelske skotten på Wesley House att jag skulle
åka till St Andrews och kanske till och med börja spela
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golf sa han: ”You can’t start playing golf at St Andrews,
you may end playing golf there but you cannot start.”

Det blev ingen golf, däremot nästan dagliga prome-
nader på den berömda golfbanan norr om staden. Där
kunde man också se häckande stormfåglar, nu inne på
land från sina ständiga vandringar över norra Atlanten.
Den kravlösa kursen bestod av föreläsningar av den lo-
kala samhällsvetenskapliga fakulteten om hur världen
borde ordnas efter kriget. Nationalstatens död förutsades.
Nu, femti år efteråt har i alla fall en början gjorts med
europeiska unionen.

Sällskapslivet ordnades av sig självt genom natio-
nella och kulturella preferenser. Latinamerikanarna häc-
kade i sällskapsrummet under oavbrutet pratande. Guy
Arvidsson hittade en trevlig fransman som vi umgicks
med. Hans franska brytning fick mig att ställa mig ett
framtida mål: att tala engelska med fransk brytning. Det
är numera uppnått till en viss liten grad. Då och då höjer
man rösten på slutet och uttalar orden utan emfas. Jag
träffade en ung tjeckiska som höll på att utbilda sig till
pianist. Hon hade just lärt sig Beethovens Waldsteinso-
nat och talade om hur härligt det var att spela den korta,
lugna mellansatsen efter dundret i den första. När jag
kom hem till Motala började jag öva på den tredje satsen
men fann att den översteg min förmåga flera gånger.

Jag reste också till Stockholm för att träffa Riesz och
berätta om mina matematiska upptäckter. Han bodde i
Saltsjöbaden hos en gammal vän, K.G. Hagstroem, som

var chefsaktuarie på ett försäkringsbolag. Riesz var då
sysselsatt med att redigera det stora arbete om brutna po-
tentialer som skulle komma i Acta Mathematica fyra år
senare. Han var betydligt mindre entusiastisk över mina
resultat än jag och hade svårt att förstå innebörden av
dem. Kanske var det för att jag bytt hans 𝛼 och 𝛽 mot
bokstäverna 𝑝 och 𝑞 i en liknande situation, något som
gjorde honom mycket misslynt. Jag blev förvånad och
litet besviken men inte alltför mycket. Jag visste att jag
funnit något värdefullt.

Värden på stället gav mig en liten packe särtryck
av sina populärvetenskapliga matematiska arbeten. Den
glömde jag på Saltsjöbadens station men kom lyckligtvis
ihåg den på ändstationen i Stockholm. Där ringde jag till
stationsmästaren i Saltsjöbaden och inväntade särtrycken
som kom med nästa tåg.

Tiden i Cambridge var min första utlandsvistelse.
Utbytet var stort. Jag hade arbetat med och löst mitt ma-
tematiska problem och haft tur. Resultatet kunde anses
vara uppseendeväckande genom att Huygens princip upp-
trädde i en helt ny och starkare form i mina ekvationer än
i vågekvationen. Dessutom hade jag förbättrat min piano-
teknik, känt min begränsning och haft starka upplevelser
av en ny miljö och ett främmande språk. Jag tyckte jag
växt i världsvisdom och på sätt och vis var detta sant. På
fyrtiotalet var en ettårig utlandsvistelse mycket ovanlig
och ett stipendium från British Council en furstlig gåva.

Ordet är mitt
Ulf Persson

För en tid sedan gav jag ett vänskapsexemplar av min
Popperbok till en något yngre kollega utanför den mate-
matiska kretsen. Han tackade förtjust men erkände något
förläget att han inte läser böcker. Han saknar helt enkelt
tålamodet förklarade han. Detta chockerade mig en aning
för att komma från en akademiskt verksam individ, men
den öppenhet med vilket han blottade sig fann jag avväp-
nande. Jag undrade sedan huruvida detta är typiskt. Läser
folk inte böcker längre? Att ungdomar, numera skadade
av den snuttifiering de moderna medierna erbjuder, i allt
mindre utsträckning läser böcker är något vi ofta matas
med och förfasas över, men kan denna ovilja att ta en
bok i sin hand ligga djupare, inte vara ett nytt fenomen,

men utspridd i alla åldrar? Och kan det alltid ha varit så?
Bokens lov sjungs då och då, inte minst i samband med
den årliga bokmässan i Göteborg, då stockholmarna tar
tåget till landsorten, men hur bevänt är det egentligen
med läsandet? Lägenheter som stylas för att säljas töms
rutinmässigt på böcker. Rena ytor skall det vara, som i
de glättade heminredningstidskrifterna. Om folk läser
så är det deckare, om man nu kan lita på de statistiska
undersökningar som görs. Och därutöver romaner, bio-
grafier och historia, oftast med fiktiv framtoning. Ren
facklitteratur utgör en försvinnande del, för att inte tala
om klassikerna som skall stå för de beständiga värdena.
Den minnesgode läsaren erinrar sig kanske att jag har
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tagit upp detta tema tidigare, i min första krönika, men
då gällde det boken såsom fysiskt objekt, nu gäller det
boken som bok.

Den senaste tiden har jag tillbringat mina kvällar
med att läsa Eckermanns ”Gespräche mit Goethe”. Det
är en tjock bok12 på närmare 900 sidor. Det är med stort
fysiskt välbehag jag håller boken i min hand, (mjuka
”soft-covers” är därvidlag behagligare än de klassiska
”hard-covers” som uppfordrar en att läsa sittande vid ett
bord, snarare än att ligga i en soffa). Det är med ännu
större behag jag noterar hur antalet lästa sidor ständigt
ökar. Inte exponentiellt som i den moderna ekonomin,
men mer eller mindre linjärt som i det gamla hållbara
samhället. När jag var liten fascinerades jag av tjocka
böcker. Barnböckerna som jag läste var ju så korta, ett
par hundra sidor på sin höjd. Det var något både his-
nande och djupt tillfredsställande att öppna en tjock bok
och bläddra förbi sidor med nummer bland de fem- och
sexhundra. Vilken rikedom måste inte finnas i denna ac-
kumulation? Jag var på jakt efter böcker med över tusen
sidor. Dessa var dock sällsyntare. Och då rörde det sig
enbart om lexikon. Sommaren innan jag började skolan
började jag skriva min egen bok. Boken om Allting. Jag
ville göra den så tjock som möjligt. Nästa sommar beslöt
jag mig för att avsluta den. Den var då mer än två tusen
sidor lång! Låt vara att jag inte drog mig för att stundom
fylla ut sidantalet genom att riva loss blad från föräld-
rarnas lärartidningar, som de ändå inte läste och därmed
inte märkte, och vika dem som vilka A4-blad som helst.
Fenomenet är välbekant och går under namnet ”padding”.
Men det visste jag inte då, jag var ju bara ett barn. Till
slut fick jag hjälp av mina föräldrar att nödtorftigt binda
ihop den med snören och göra pärmar av kartong. Jag har
fortfarande kvar den. Nu vilar den på vinden, tjockare än
den är både lång och bred. Men jag börjar avvika på den
väg jag anträdde. Var var jag?

Jo, Goethe. I Eckermanns skildring skrider tiden
fram sakta. Omedvetet lockar han fram Biedermeyerin-
teriörer i läsarens inre. Känslan av tidigt 1800- tal är
påtaglig utan att vara påträngande. Författaren är alltid
vördnadsfull, Goethe alltid munter och upphöjd, stän-
digt spridande visdomsord omkring sig. Ljusen tänds i
skymningen, Goethe letar fram några kopparstick eller
håller längre utläggningar om naturvetenskap, för vilket
han om något brinner, bitter dock över att den etablerade
vetenskapen håller fast vid Newton och inte tillägnar sig
hans egen ”Farbenlehre”. Inte så mycket händer, man tar
del av skvaller. Förundras något över att Goethe håller
Walter Scott så högt. Man gör en liten utflykt i häst och

vagn och den trogne tjänaren dukar upp en enkel måltid
i det gröna, komplett med en uppkorkad vinflaska eller
två. Men en liten värld, ett eget litet universum vecklar ut
sig, man kan stiga in i den lilla världen, och åtminstone
tillfälligt förlora sig i den. Det är så böcker skall vara.
Det är så de var när man var barn, och så de fortfarande
kan vara även när man är vuxen. Det behöver inte vara
äventyr och ständiga händelser, utan illusionen fördjupas
och blir mer intim när det gäller samvaro över sekler. Den
mänskliga naturen är sig förunderligt lik under historiens
gång. Det är just därför vi kan tala om historia.

Men böcker är inte allt. Goethe talar med förakt om
dem som får sin lärdom endast från böcker. Det är naturen
som skall tala, och man får intrycket att Goethes verkliga
passion var naturvetenskapen och inte litteraturen13, även
om han vurmade för en mer andlig naturvetenskap och
beklagade sig över den förhärskande materiella ansatsen.

Det ligger ett förakt i läsandet och därmed i boken.
När jag var barn var ”förläst” ett vanligt skällsord som
drabbade vissa individer. Jag har inte hört det på fem-
tio år. Finns det kvar, eller har det inte längre någon
meningsfull anknytning till någonting? Hur är det med
matematiker? När jag intervjuar Fieldsmedaljörer ställer
jag ofta frågan om intresset för litteratur. Med få undan-
tag möts jag av en oförstående blick. Men intressantare är
hur framgångsrika matematiker ställer sig till den mate-
matiska litteraturen. Hur många matematiska böcker har
jag läst från pärm till pärm? De är lätt räknade, och jag
misstänker att detsamma gäller de flesta av mina kolleger.
Matematik är något man gör, inget man läser sig till. Det
effektivaste sättet att tillägna sig matematisk kunskap är
inte genom läsandet utan genom konversationen. Man
kan undra hur effektiva föreläsningar är, ty sällan rör det
sig om konversationer, men det är som mat på ett party,
något måste man hålla i händerna och göra en sysselsatt.
Mina senaste intervjuer i Seoul bekräftar. Avila läser
ingenting, han talar med folk. Hairer, om han ser en sats
försöker han först bevisa den själv, om han inte lyckas
omgående tittar han i facit, identifierar snabbt de kritiska
momenten i bevisen, och antingen får han det klart för
sig, eller upptäcker han ett fel. Man läser inte matematik
som man läser romaner. Inte rakt upp och ner, inte från
pärm till pärm. Man gör ett nedslag här och där, neglige-
rar det mesta av texten, som ändå är bara utfyllnad. Man
uppskattar en föreläsning om den är väl presenterad, men
ofta kan man få betydligt mer utbyte av en kaotisk, rent
av dålig föreläsning, ty vad man i lyckliga fall får med
sig är ett uppslag, som mycket väl kan vara helt perifert
i förhållande till föreläsningens syfte. Ett uppslag är i

12I min ungdom läste jag med stor behållning en engelsk översättning, men detta visade sig bara vara ett litet urval, vilket jag upptäckte när
jag på äldre dagar påträffade en tysk upplaga.

13Liknande tongångar finner man även hos Aldous Huxley, som stammade från en släkt med många framstående biologer, förutom hans
berömde farfar – Darwins bulldog – även en broder eller två
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allmänhet inte en färdig formulerad sats, detta är oftast en
färdigpaketerad vara i handeln, utan en till synes trivial
observation. Dock så kräver vi av våra föreläsare att de
presenterar logiskt sammanhängande berättelser. Vi blir
otåliga om de bara sitter och spånar osammanhängande,
även om det är sådana splitter som trots allt inspirerar
mest.

Så tjänar böcker i matematik till något om de nu in-
te läses? Varför skrivas och tryckas och fylla förlagens
förrådsutrymmen eller i bästa fall värma privatpersoners
bokhyllor och då och då packas ner och packas upp som
ständiga stumma följeslagare i den ena kartongen efter
den andra i samband med flytt. Många av mina läsare
kommer att protestera om de orkat läsa så här långt. Även
bland matematikböcker finns det klassiker som förtjänar
epitetet omistliga. Varje matematiker kan säkert kom-
ma upp med sina egna exempel. Matematikböcker som
faktiskt öppnat världar, utan att nödvändigtvis läsas från
pärm till pärm. Precis som en föreläsning kan behållning-

en av en bok bestå av enstaka små avsnitt, skärvor ur nå-
got större. Skrivs det för många artiklar? De flesta artiklar
lär endast, förutom av författaren, läsas av granskaren ( i
bästa fall). Meriteringsmakulatur, ett begrepp som myn-
tats av Peter Luthersson i icke-matematiska akademiska
sammanhang, men som givetvis har sin tillämpning inom
matematiken. Att öva sig och att meritera sig, det är vad
de flesta artiklar är till för. Men måste de i så fall sättas
på papper? Vi översvämmas av information. Vi värjer
oss, vi tappar tålamodet. Kommer det uthålliga läsandet
att försvinna? Boken dör inte bara såsom fysiskt objekt.
Inte längre informationsbärande ersätts den av allehanda
databaser som lämpar sig mest för gruvdrift. Det är min
kollega som befinner sig i framtiden. Vi andra tar tillflykt
till en svunnen tid av eftertänksamhet. Där ljusen fladdrar
i skymningen och belyser en byst av Dante, medan Goet-
he beordrar sin tjänare att ställa i ordning en aftonmåltid
och ha vagnen beredd för morgonens utflykt.
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