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På en höjd i Djursholms lummiga villakvarter tronar en slottsliknande byggnad. Där
För exakt 90 år sedan lade matematik
inne möts skarpa hjärnor från världens alla hörn för att grunna på problem som
institutet som i dag är en smältdegel för
verkar obegripliga för de flesta av oss.

MATEMATISKA STORHETER. Världens första professor i matematik, Sofia Kovalevsky, är en av alla framträdande matematiker som vakar över blomsterrummet på Mittag-Leffler ins

Samtal ger lösni
Inne i huset kan man höra en knappnål falla. Men här
kan det likaväl sjuda av aktivitet när gästerna diskuterar matematiska problem till sent på kvällarna. För på
Mittag-Leffler institutet står diskussionen i centrum.
Öppen spis, mörka träslag, vackra mattor och trägolv som
knarrar. Det råder en vördnadsbjudande tystnad i det vackra och sobert inredda huset. Men man kan nästan föreställa sig hur huset fylls av en elektrisk stämning när grupper
av forskare samlas vid en tavla för att försöka knäcka en
matematisk nöt.
Det är nämligen en inredningsdetalj som inte riktigt passar in bland byster, målningar och träpaneler: griffeltavlor
och deras moderna vita motsvarighet med tillhörande ﬁltpennor.
– SVART TAVLA OCH KRITA är höjden av lycka för en matema-

tiker, vita tavlor är inte lika populära, säger Marie-Louise
Koskull, administrativt ansvarig för gästforskarprogrammet, som guidar oss runt i huset.
Uppe i ett litet kontorsrum en halvtrappa upp bakom
köket står det tre datorer. Där sitter två stipendiater och

arbetar. På väggen ﬁnns… jodå, en griffeltavla. Francis
Brown från Frankrike och Elizabeth Baldwin från England
kom till institutet i september och båda kommer att stanna
i tre månader för att förkovra sig på heltid. De förklarar
matematikers vurm för svarta tavlor:

grubblar i ensamhet får tänka om. Här är nyckelordet: Tillsammans. Just att matematiker i en lugn och avskild miljö
kan träffa kollegor, utbyta erfarenheter och hjälpas åt att
försöka hitta lösningar på komplexa problem, är det som
lockar många till Mittag-Lefﬂers borgliknande anläggning.
– DET ÄR TRADITION inom matematiken, börjar Francis
– Ryssarna är alltid väldigt sociala, pratar mycket och
Brown.
står och jobbar vid tavlan till sent på nätterna. Men larmet
– Nej, det har inte så mycket
går på vid midnatt så då måste vi
med tradition att göra, säger Elizahuset, säger Francis
Svart tavla och krita är lämna
beth Baldwin och pekar på sin
Brown.
höjden av lycka för en
datorskärm.
Att hålla på med matematisk
– På en dator är det omständligt
forskning är inget nio till femmatematiker.
och tar oerhört lång tid att skriva
jobb. Båda är överens om att de
ner matematiska formler med alla symboler. Det är myck- problem de arbetar med är närvarande dygnet runt, till och
et enklare och går snabbare med krita på en tavla. Därför med på nätterna. Och det är inte nödvändigtvis när de är på
gör vi det för hand.
arbetsrummet som polletten trillar ner.
– Det är också ett mer direkt sätt att kommunicera, alla
– NÄR JAG KOMMER PÅ LÖSNINGEN till ett problem ser jag den
kan direkt ta del av tankegångarna, fyller Francis Brown i.
Samarbetet vid svarta tavlan är något som de båda be- som en geometrisk bild. Det kan hända när jag står och lagar middag eller gör något helt annat. Bilden kan vara ganstonar.
De som tror att matematiker på elitnivå alltid sitter och ka enkel och lätt att komma ihåg, men det betyder inte att
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