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REN MATEMATIK

ern Gösta Mittag-Leffler grunden till
r matematisk forskning.

■ Gösta Mittag-Leffler (1846-1927). Professor i
matematik i Helsingfors 1877, i Stockholm 1881.
Gift med Signe, dotter till en förmögen finsk general. Paret förblev barnlösa.
■ Grundade tillsammans med sin hustru makarna
Mittag-Lefflers matematiska stiftelse 1916.
Stiftelsen skulle bekosta ett matematiskt institut
för att främja skandinavisk forskning i ren matematik. Verksamheten som den var tänkt kom igång
först 1969.
■ I dag bor i genomsnitt 30 professorer och
stipendiater på institutet för att forska på heltid.
Cirka två tredjedelar av forskarna är professorer
och en tredjedel är kandidater. Forskningsprogrammen pågår i en till två terminer.

Matematisk lärdom i överflöd.

Egensinnig
professor
Gösta Mittag-Leffler var inte bara professor
i matematik och grundare av forskningsstif telsen som bär hans namn. Han var även en
färgstark, och något egensinnig, figur i Djurs holm vid förra sekelskiftet.

Elizabeth Baldwin
är stipendiat vid
institutet.

stitutet i Djursholm.

det är lätt att föra över den till en matematisk formel, säger
Elizabeth Baldwin.
– Ofta märker man att lösningen är enklare än man hade
trott. Matematik är som vackrast när det är enkelt och elegant, fortsätter hon.
MEN ÄVEN OM DET ÄR ”ENKELT OCH ELEGANT” för forskarna och
stipendiaterna på Mittag-Lefﬂer institutet så skulle de ﬂesta lekmän förmodligen kort och gott säga ”obegripligt”.
Svårigheten att förklara för omgivningen vad de sysslar
med är något som Francis Brown tycker kan vara frustrerande.
– Ibland kan det vara lättare att säga att man gör något
annat än att försöka förklara vad man håller på med för nya
bekantskaper.
För exempelvis en samhällsvetenskaplig forskare ﬁnns
det åtminstone en sportslig chans att förklara vad hon eller
han sysslar med för sina vänner. Det går ofta att klä arbetet
i en allmän språklig dräkt. Men de matematiska forskningsresultaten från Mittag-Lefﬂer institutet är mer tankegodis för de invigda.
Eller vad sägs om termer som modulirum (ämnet för
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Bibliotek i världsklass.

årets program vid institutet). Ett svårsmält tema för en vändning för den forskning som bedrivs på institutet detta
läsår.
middagskonversation.
– Vi känner att vi jobbar med viktiga problem, men det
Carel Faber – tillsammans med Torsten Ekedahl vetenskaplig ledare för programmet – är till vardags professor i blir litet för inskränkt att bara jobba med vissa speciﬁka
matematik vid KTH. Han är medveten om hur svårt det är tillämpningar, säger Carel Faber.
att föra ut kunskapen till en bredare publik.
– Det är ett problem att det är så komplicerat, men vi kan DET ÄR NÄR DEN MATEMATISKA EXPERTISEN inom ett område
står bredvid varandra vid tavlan och stöter och blöter kniinte låtsas om som det är enkelt, säger han.
viga problem förutsättningsDet ämnesområde som man jobbar
löst som det ibland kan slå
med på institutet under detta år är en
Matematik är som
gnistor. I mötet öppnar sig
mycket fundamental del av matemativackrast när det är
ibland uppslag som leder viken, enligt honom.
enkelt och elegant.
dare.
– Ofta säger man att det är ren maTidigare under hösten
tematik eftersom den inte har några
lyckades man lösa ett 15 år gammalt problem, just för att
direkta tillämpningar.
tre matematiker samlades på institutet, berättar Carel
MEN TROTS DET VISAR DET SIG OFTA att den abstrakta forskFaber.
ningen faktiskt har praktisk betydelse i slutänden. Han tar
– Det ﬁnns inget som slår att vara två, tre matematiker
något så vardagligt som bankomatkort som exempel. För tillsammans och diskutera ett problem.
att ohederliga personer inte ska kunna lura av oss alla våra
besparingar när vi tar ut pengar i en bankomat måste inTEXT: JOAKIM BRÖMS
FOTO: MATS ERIKSSON
formationen krypteras, och inom kryptering har man an-



ingen

– Mittag-Lefflers storhet var att han förde samman matematiker från hela Europa. Men han
hade ett finger med i spelet lite överallt, berättar Marie-Louise Koskull, administrativt ansvarig för gästforskarprogrammet.
Bland annat hamnade han titt som tätt i dispyt med sina grannar i Djursholm – däribland
makarna Elsa och Natanael Beskow. Han lär vid
ett tillfälle ha blivit irriterad över några träd på
Beskows tomt som han ansåg störde hans utsikt. Mittag-Leffler var en handlingskraftig man
och när han inte fick gehör för sina krav lät han
helt sonika fälla träden när Elsa Beskow och
hennes man var på semester. Räkningen för
tilltaget lämnade han i deras brevlåda.
Bilden framträder av en halsstarrig och smått
kolerisk person. Men Gösta Mittag-Leffler var
också en komplex och mångbottnad människa
som brann för matematiken.
– Trots att han var en stenkonservativ och
bister herre var han väldigt radikal i kvinnosaksfrågor. Det var han som såg till att den
ryska matematikern Sonja Kovalevski blev professor i matematik vid Stockholms universitet.
Då var hon det första kvinnliga professorn
i matematik i hela världen, säger Marie-Louise
Koskull.
Kronan på verket i hans vetenskapliga gärning var dock stiftelsen som bär hans namn. Han
samlade under sina dagar på sig ett bibliotek
med matematisk litteratur som i dag är ett av
de förnämsta i hela världen, enligt MarieLouise Koskull. Tillsammans med tidskriften
Acta Mathematica, som han grundade på 1880talet, utgör biblioteket navet i verksamheten.
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