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Detta NummerDetta nummer kommer att domineras av vårens händelser i Uppsala, vilkahar jagat upp matematiker inte bara över hela Sverige utan även i utlandet.Många har ansett att interna bråk på institutioner inte skall reenseras iUtskiket, oh att sådana har förekommit tidigare utan att väka någonextern uppmärksamhet. Visst ligger det myket i detta, men vad som ärspeiellt i detta fall är universitetsledningens ingripande. Min artikel i uts-kiket kommer således inte att gå in på detaljerna i bråket, ej heller nämnanågra namn utom de två uppenbara, utan kommer att konentrera sig påledningens agerande, oh de uppseendeväkande former dessa har tagit siguttryk i samt ta upp de prinipiella frågorna hela historien väker.Man kan hävda att detta rör sig om ett rent personalärende, oh somsådant skall det liksom familjebråk i övrigt handhas på ett diskret sätt ohskyddas från en uppslitande o�entlig granskning. Rektorn har i sina o�iellauttalanden hävdat just detta, nämligen att i jämförelse med omsorgen omde inblandade bör insynskravet väga lätt. Men inte alla familjebråk förblirfamiljebråk utan ibland blir de föremål för stort o�entligt intresse. Allt hadeväl varit frid oh fröjd om alla parter hade varit nöjda med utgången, mennu är inte så fallet, oh de förfördelade kräver upprättelse, men framför alltatt bringa insyn i hur hela a�ären har hanterats. De båda professorernasöde har väkt stark kollegial sympati hos en hel del matematiker (mig självinräknad1), men framför allt en än mera vitt spridd oro av prinipiell art.Jag vill än en gång betona att historien rör två separata saker som inteskall blandas ihop, fastän de uppenbarligen är intimt relaterade. Den förstagäller frågan om den individuella upprättelsen, den andra gäller hur högtskall taket läggas på en akademisk institution, speiellt på en matematisksådan, inte bara när det gäller frågor som yttrandefrihet oh lojalitet utanäven personligt uppträdande vilket inte kan strikt särskiljas från de förra.Uppenbarligen är det egentligen bara den senare prinipiella frågan som harlegitimt allmänintresse, men �loso�ska diskussioner blir lätt vaga oh tan-dlösa såvida de inte konkret förankras.När det gäller upprättelse kan jag inte bidraga med så myket, förutomatt ge det hela o�entlighet, dok kan jag inte avhålla mig från att presenteradet aktuella händelseförloppet samt mina tolkningar av detsamma. Jag göringa anspråk på att vara opartisk, men jag �nner inte detta nödvändigtsvisvara ett problem. Varje redogörelse måste ha ett perspektiv, oh det intres-santa är de frågor detta perspektiv ger upphov till. Jag må okså tillstå atti sammanhanget �nner jag att det perspektiv jag anlägger är det lämpliga.I hopp om att undvika grava missförstånd har jag i slutändan beslutatatt dela upp min ursprungliga artikel i två delar. Dels den som rör själva1oh i min egenskap som redaktör för Utskiket greps jag av den spontana impulsenatt belysa historien, en impuls vars kanske något i omfattning överdrivna frukter nu ärtill beskådande 1



upprättelsefrågan, oh dels en mera �loso�sk som skall ses som inspirerad avden första men som oberoende. För att understryka detta plaerar jag dempå behörigt avstånd från varandra.Jag skall betona att ordföranden oh jag har haft delade meningar omhela a�ären, oh återigen att den artikel jag skriver inte utgör SvenskaMatematikersamfundets o�iella ståndpunkt utan min personliga, dok mis-stänker jag att den är ganska representativ för många av Samfundets medlem-mar. Jag skall även betona att en artikel som denna inte kan vara de�ni-tiv utan beror på för tillfället tillgänglig information. Många formuleringarskulle säkert ha sett annorlunda ut hade den skrivits om säg en månad.Läsarna är välkomna att betrakta artikeln förutom som ett informations-bidrag även som en krönika. Min ambition har som sagt varit att föra frami ljuset, d.v.s. verka för största möjliga 'glasnost'.Men man skall inte förglömma att i tillägg till de journalistiskt mestintressanta aspekterna A) De bägge professorernas eventuella skuld oh B)bedömningen av rektorns agerande oh möjliga konsekvenser därav �nns detäven en tredje aspekt nämligen C) Uppsala institutions återuppbyggnad.Detta saknar dramatiska element oh kommer att vara både mödosam ohtidskrävande oh det är långt ifrån självklart att det kan komma krönas medframgång. För att försöka att till viss mån återställa balansen i rapporterin-gen kommer jag att låta en representant från Uppsala att framträda via enintervju, nämligen sektionsdekanen Ingemar Kaj. Dessutom kommer minartikel att bemötas på ledarplats, oh kompletteras med det o�iella brevsom SMS skrev till rektor Anders Hallberg, samt dennes svar.Detta nummer kommer även innehålla annat material av mera tradi-tionellt snitt, vilket bör intressera de �esta läsare betydligt mera. Bland an-nat kommer Otto Frostman ihågkommas på sitt hundraårs jubileum. JaakPeetre minns Cotlar (vilken är nyligen avliden oh nästan lika gammal),vilket redan annonserades i det föregående numret. Vidare skriver LennartCarleson om vad är tillämpad matematik. Oh Gårding beskriver en enkelmatematisk modell som förklarar lämlarnas ykliska variation, dok utanförhoppning om att ha sagt sista ordet därvidlag. Jan Boman oh Jan-ErikBjörk tar upp en intressant problem i samband med Keplers satellitbanor,i detta fall med Fuglesang oh hans tappade skiftnykel, som exempel påsatelliter.Oh sist men inte minst så presenteras det späkade programmet förSamfundets årsmöte 1-2 juni nere i Lund.Ulf Persson (redaktör) Göteborg Valborgsmässoafton 2007
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Dags för vaktavlösningOlle HäggströmDen sittande styrelsens två år är snart till ända, oh vid årsmötet i Lund den1-2 juni är det dags att välja en ny. Å min oh övriga styrelsens vägnar villjag härmed taka för ett par givande år, oh för det engagemang vi mött frånmedlemmar, varav jag särskilt vill nämna våra lokalombud oh ledamöternai de kommittéer vi håller oss med, samt naturligtvis revisorer oh valbered-ning, oh sist men inte minst Medlemsutskiksredaktör Persson. Styrelsenlämnar över, men ni fortsätter förhoppningsvis ert värdefulla arbete!I oh med att detta är mitt sista tillfälle att göra mig hörd på ledarplatsi denna publikation känns valet av ämne extra angeläget, oh det råder san-nerligen ingen brist på viktiga frågor att ta upp:� Hur bör vi matematiker förhålla oss till det ökade behovet av avaneradematematiska metoder i andra ämnen, oh hur bör vi hantera förhållandetmellan ren oh tillämpad matematik?1� Vad kan vi hoppas på att den nya regeringens skol- oh utbildningspolitik ohJan Björklunds aviserade gymnasiereform kan innebära för matematiken ohde naturvetenskapliga ämnena, oh hur kan vi arbeta för att förhoppningarnainfrias?� Vilken roll kan oh bör ett litet nationellt matematikersamfund spela i enallt mer internationaliserad forskarvärld?� Hur hanterar vi övergången från traditionella papperstidskrifter till allt merelektronisk publiering, oh hur ser vi på de miljardbelopp oh det gratisar-bete vi forskare årligen skänker exempelvis Elseviers aktieägare?Se där ett axplok av brännande frågor som jag gärna hade ägnat dennaledare åt, som ett slags �ideologiskt testamente� att överlämna till nästa ord-förande... Men nej, inget av detta får plats, ty vad som de senaste månadernamer än något annat efterfrågats av mig som samfundsordförande är att jagkommenterar den så kallade Uppsalaa�ären.Som Ulf Persson utförligt rapporterar om på annan plats i detta nummerså begärde de båda professorerna Burglind Juhl-Jörike oh Oleg Viro den 8februari avsked från Uppsala universitet, som svar på att universitetets rektorAnders Hallberg i tämligen bryska ordalag uttrykt sin önskan härom ohdärtill erbjudit avgångsvederlag om ett par miljoner vardera. Denna åtgärdfrån rektors oh universitetsledningens sida kan uppfattas som ett led i derasförsök att göra något åt de arbetsmiljöproblem på matematiska institutionensom gradvis under ett par års tid blivit allt mer katastrofala. Så tolkad tyksden emellertid inte ha lykats särskilt väl, då rektors agerande hos delar avinstitutionens personal väkt ont blod oh lett till hätska diskussioner sombidragit ytterligare till det dåliga arbetsklimatet.1Lennart Carleson kommenterar dessa saker på annan plats i detta nummer.3



Ganska snart efter händelserna den 8 februari började det till mig ohSMS-styrelsen från några olika håll inkomma propåer om att samfundetborde agera, t.ex. med någon form av o�entligt uttalande där vi solidariseraross med de båda professorerna oh tar avstånd från rektors agerande. Mininitiala reaktion var emellertid att hela a�ären handlar om personalären-den oh arbetsmiljöproblem � saker som bäst hanteras lokalt på Uppsalauniversitet oh som inte underlättas av att intressenter utifrån lägger sigi. Ikedestomindre gjorde det opinionstryk som förelåg att jag kände enskyldighet att lägga myken tid oh kraft på att undersöka sakförhållan-dena. Vad jag fann var (föga förvånande) att hela a�ären är utomordentligtkomplierad. Då institutionen lider av kon�ikter med högt uppskattadesamfundsmedlemmar på ömse sidor om en avgrundsdjup klyfta fann jaguppgiften att hitta en formulering som inte skulle väka ytterligare miss-nöje på minst en av sidorna svårlöst, snudd på omöjlig. Därtill tykte jag� rätt eller fel � att jag inte, med avstamp i de (givetvis inte helt sam-stämmiga) uppgifter jag hade att tillgå, var i stånd att rikta substantiellkritik mot rektor utan att impliit eller expliit hamna i ståndpunkter jag�nner oaeptabla, såsom �det borde inte vara möjligt att avskeda profes-sorer oavsett vilka tjänsteförseelser de begått� eller �det här med att känsligapersonalärenden behöver behandlas diskret � vad är det för strunt?�. Häravalltså den passivitet i fråga om o�entliga reaktioner oh uttalanden somsamfundet under ett par månader efter den 8 februari uppvisade.Denna passivitet gjorde att jag �k utstå ytterligare kritik2, något somman väl kan säga kulminerade med samfundsmedlemmen oh göteborgskol-legan Maria Roginskayas begäran om min förtida avgång i ett öppet brevdaterat den 18 mars. Jag valde att lämna hennes begäran utan åtgärd.Kort därefter nåddes jag av det uppseendeväkande ryktet att Juhl-Jörike oh Viro medhavt dolda bandspelare på mötena den 8 februari, ohden 2 april nåddes jag av ett 30-sidigt dokument med transkriberingar ohöversättningar av dessa bandinspelningar, kompletterat med korta referatav vissa kringliggande händelser oh en juridisk diskussion rörande doldabandupptagningar.3 Inför ett sådant dokument är det naturligt (särskilt somnågot författarnamn inte uppges) att ha källkritiska synpunkter, men sedanjag dryftat saken med rektor4 oh denne inte tyktes ha något väsentligt2Kritiken övergik ibland från att handla om sakfrågor till att röra mina personligakaraktärsdrag. Jag har bland annat anklagts för maktmissbruk, desinformation oh (of-tast) bristande förståndsgåvor, samt (i ett beklämmande utbrott från en av Uppsalasargaste professorer) etnisk diskriminering. Det säger väl nästan sig självt att dessa osak-liga anklagelser har dämpat den glädje jag känner i att arbeta för samfundet, oh jag villgärna uppmana dem som känner igen sig i att ha yttrat dem att om möjligt skona nästastyrelse från den sortens verbal dynga.3Se http://www.pdmi.ras.ru/�olegviro/Uppsala-8-2-2007.pdf4Jag har sedan i februari då oh då haft informella samtal med Hallberg (liksom givetvismed en rad andra inblandade). Flera personer tyks ha uppfattat detta som olämpligt,en synpunkt som jag inte förstår alls. 4



att invända mot dokumentets verklighetsbeskrivning fann jag för gott attbetrakta det som i stort sett tillförlitligt. Härmed ändrades i mina ögonsituationen beträ�ande samfundets möjlighet att agera. Jag är fullt klaröver att en transkribering med nödvändighet missar myket av det som ägerrum i ett samtal (betydelsen av kroppsspråk oh ansiktsuttryk skall inteunderskattas), men jag �nner ändå grund för slutsatsen att rektors agerandeförtjänar kritik. (Intresserade läsare kan konsultera transkriberingen ohdöma själva.)Denna kritik utveklas i det brev jag den 10 april sände rektor, där jagokså inbjöd honom att svara i Medlemsutskiket. Han valde med ett brevdaterat den 23 april att hörsamma denna inbjudan, oh såväl mitt brev somrektors svar återges på annan plats i detta nummer. Svaret innehåller väl istort sett de reaktioner man kunnat förvänta sig på de saker jag tog upp ibrevet den 10 april. Stora delar av sitt svar ägnar Hallberg åt att försvarasitt tillvägagångssätt (varav jag �nner vissa delar av argumentationen någotskakig)5 men mot slutet av brevet blir tonen av det mer självrannsakandeslaget, oh han meddelar att universitetet nu �kommer [...℄ att göra ennoggrann analys av hur ärendet handlagts�. Det skall bli spännande att sevad denna analys resulterar i.En oh annan läsare kommer säkert6 att uppröras över att rektor i sittbrev fortfarande inte uppger några detaljer rörande de påstådda tjänste-förseelserna. Just denna upprördhet �nner jag emellertid helt missriktad.Lika lämpligt som det hade varit av rektor att delge Juhl-Jörike oh Virokonkreta anklagelser den 8 februari, lika olämpligt hade det varit att nu iefterhand ge o�entlighet åt sådana.Låt mig vidare kort re�ektera kring Ulf Perssons rapportering i dettanummer om Uppsalahändelserna. Ulf betonar själv att han som vanligtagerar fri reporter oh inte för någon o�iell samfundstalan � en självklarhet,som dok i detta känsliga fall ändå känns säkrast att påpeka. Jag �nner hansbåda texter Uppsala Gästabud oh Akademin i detta nummer tendentiösa,oh det är knappast någon hemlighet att Ulfs oh min syn på hela a�ären,oh på de prinipiella frågor han diskuterar i anslutning till denna, skiljersig åt i ett antal avseenden. Jag vill inte här dryfta dem alla, utan nöjer migmed ett par korta påpekanden.När Ulf i avsikt att måla upp en motståndaruppfattning att ta spjärnemot talar om begränsningar av professorers anställningsskydd såsom syf-tandes till att �främja dynamismen� oh skapa �större ruljans� så blandar5Så t.ex. hänvisar han triumfatoriskt till att Viro 2003 �k en prefektvarning. Men imina öron låter detta som ett medgivande av att samtal av den typ som ägde rum den 8februari bör föregås av formell varning, oh det intressanta i sammanhanget är att någotsådant inte hade skett i fallet Juhl-Jörike.6Detta är i själva verket inte ens någon spekulation från min sida: sedan rektors brevredan före publieringen av detta Medlemsutskik irkulerats till ett antal personer kanjag konstatera det som ett faktum. 5



han ihop äpplen oh päron � detta har ingenting med avsked pga tjänste-förseelser att göra. Jag menar vidare att Ulfs båda texter genomsyras av atthan gravt undervärderar betydelsen av att vi som arbetar på universitetsin-stitutioner beter oss anständigt mot varandra: han tyks mena att dettaär en för den enskilde anställde moralisk privatangelägenhet som ledningenaldrig bör eller behöver lägga sig i. Oh när han slår ned på uppfattningenatt �yttrandefrihet är helt OK så länge man inte kränker enstaka individereller utsatta grupper� såsom naiv, så vill jag meddela att jag (a) anslutermig till denna naivitet7 oh (b) inte förstår hans argument. Möjligen menarhan att det �nns ett gränsdragningsproblem oh en subjektivitet då vi skallavgöra vad som är respektive inte är en kränkning, vilket medges, men dettaär då enligt min mening en svårighet vi behöver göra vårt bästa att hantera,8snarare än ett argument för att vi inte överhuvudtaget skall befatta oss medproblematiken.Två avslutande re�ektioner. För det första: När man följer det förlopplängs vilket arbetsklimatet på Uppsala universitets matematiska institutiongradvis försämrats, så tyker jag det är tydligt att detta inte enbart är enföljd av enstaka individers dåliga omdöme i vissa situationer, utan okså ettsymptom på ett sjukdomstillstånd som är allmänt � ja, närmast universellt �utbrett i universitetssverige: oklarheter oh missuppfattningar i anslutningtill den parallella förekomsten av två maktstrukturer, en formell oh en in-formell. Är det prefekten eller professorn som skall bestämma? Att kommatill rätta med denna problematik är enligt min mening en av de viktigasteorganisatoriska utmaningar som de svenska universiteten står inför.För det andra: Det är viktigt att tänka framåt, oh att tänka konstruk-tivt. Hos vissa av de personer i Uppsala jag varit i kontakt med har jagfunnit en obenägenhet att respondera på mina frågor om vad som kan ohbör göras för att förbättra situationen på institutionen, oh en benägenhetatt istället genast återfalla i ett ältande av händelser i det för�utna. Attlära av historien är naturligtvis viktigt, men om vi blir så �xerade vid detför�utna att vi inte längre förmår blika framåt är vi illa ute. I balansensnamn skall dok sägas att jag hos andra uppsalamatematiker funnit en merkonstruktiv oh framåtblikande attityd, oh att jag tror att dessa kommeratt lykas med att åter göra institutionen till en sprudlande kreativ arenaför den högre matematiken.7Detta framgår av ovan nämnda brev till Anders Hallberg den 10 april.8Jag har inga illusioner om att detta är okomplierat, oh vill exempelvis inte anslutamig till någon linje om att den kränkte själv har ovillkorlig rätt att avgöra vad som är enoaeptabel kränkning. Så t.ex. uppfattar ofta känsliga författarsjälar negativa reensionersom kränkningar, men jag vill för den sakens skull inte förbjuda negativa reensioner(något som trogna läsare av Medlemsutskiket nog i så fall hade funnit märkligt medtanke på vissa av mina egna bidrag till genren).6



Uppsala GästabudUlf PerssonPreludiumPå förmiddagen den åttonde februari 2007 var de båda Uppsalaprofes-sorerna Oleg Viro oh Burglind Jörike inkallade var oh en för sig tillUppsala Universitets nye rektor Anders Hallberg på dennes tjänsterum påS:tOlofsgatan. De bägge mötena hade redan den 20 deember shemalagtssom ett led i den o�iella undersökning av arbetsmiljön på matematiska in-stitutionen. Arbetsmiljön vid institutionen hade sedan en lång tid upplevtssom myket dålig oh ledningen för Uppsala Universitet hade beslutat attta i med krafttag för att komma tillrätta med en situation som ansågs varaoaeptabel. Som ett led i detta anordnades ett möte med institutionens per-sonal den 14 november. Mötets utforming utgjorde en obehaglig överraskn-ing för många av de närvarande som hade väntat sig mer av en artighetsvisitfrån den nye rektorn9. Istället konfronterades personalen förutom med rektoräven av ett antal jurister. Rektorn hänvisade till allvarliga missförhållandenpå institutionen, att akademisk frihet inte innebar rätt att kränka, oh viktenav lojalitet mot arbetsgivare. Den nuvarande arbetsmiljön på institutionenkunde således under inga omständigheter tolereras ty alla hade rätt att kännasig trygga på sin arbetsplats. För att ytterligare betona allvaret i situationenpåpekades det att ifall normala åtgärder inte skulle ha någon positiv e�ektkunde det bli aktuellt med avskedanden oh i extrema fall uteslöt han inteatt institutionen skulle kunna komma att stängas, dok givetvis under formersom inte skulle skada studenterna10. I oh med detta möte initierades ävenen arbetsmiljöutredning med syfte att bland annat genom intervjuer med deberörda eller regelrätta anmälningar bilda sig en oberoende uppfattning ohbidraga med rekommendationer om hur institutionen skulle komma tillrättamed sina problem.Inbjudan förespeglade att mötet skulle röra diskussioner om arbetssitua-tionen vid institutionen. Texten i Viros inbjudan från rektor Anders Hallberglyder ordagrantHärmed kallas Du till samtal med Rektor angående situatio-nen vid Matematiska institutionen torsdagen den 8 februari 2007klokan 9.00 S:tOlofsgatan 10 B vån 5.9Mötet hade annonserats såsom en information om ansvarsfullt e-post användande. En-ligt uppgift framkommen vid en senare arbetsmiljöintervju var denna överraskningstaktikmedveten.10Inget formellt oh justerat protokoll föreligger från mötet, vilket är förklarligt tysådana formaliteter är givetvis inte kutym i den typ av personalmöten detta förväntadesutgöra. Privata minnesantekningar förekommer dok vilka har irkulerats. Korrektheteni detalj kan alltid diskuteras. Det hänvisas till lojalitet mot arbetsgivare, det kan ha varitlojalitet mot ledning, distinktionen är inte oväsentlig har det påpekats för mig.7



Var vänlig oh bekräfta per brev att Du mottagit denna skrivelseoh att du [si℄ har möjlighet att in�nna Dig.Dok den skeptiske läsaren må invända att det knappast var att väntaatt rektor skulle taga en sådan aktiv del i denna undersökning, oh framförallt inte ha tid att personligen närvara vid de många intervjuer som en sådanskulle göra nödvändig11, oh myket riktigt må de bägge professorerna hamisstänkt ugglor i mossen ty de kom väl förberedda med var sin Olympusbandinspelare i �kan.GästabudetVäl framkommen vid den planerade mötesplatsen informerades Viro omatt mötet hade �yttats till Universitetets gamla Aulabyggnad där rektornhar sitt pampigare arbetsrum avsett för eremoniella tilldragelser. Rektornvar givetvis inte ensam utan var assisterad av biträdande personalhefen BoWaerme (vilken okså ledde den ovan nämnda arbetsmiljöundersökning sompågått sedan november) samt en av universitets jurister - Per Abrahams-son. Därtill var en rysk tolk närvarande. Samtalet fördes huvudsakligen påsvenska oh ryska, med vissa avbrott på engelska.Viro informerades först av rektorn att arbetsmiljöundersökningen varslutförd12 oh att det hade framkommit ur denna med all tydlighet att hanhade begått ett antal tjänsteförseelser vilket tvingade rektorn att utdela enså kallad hefserinran. En sådan innebär inte en varning om avskedandeutan utgör ett påpekande att han hade föreslagit till personalavdelningensdisiplinnämnd att vid minsta ytterligare förseelser skulle denna sätta igången proess med syfta att avskeda honom. Rektorn gjorde det även klart atthan oh universitetets ledning skulle föredra att hans anställning avslutadesså fort som möjligt oh för att undvika långrandiga diskussioner nämnde hanen viss summa pengar13 oh ifall att en överenskommelse kunde slutas vidsittande bord skulle denna summa kunna höjas. Alternativet var en vekasbetänketid.Rektorn gav sedan en muntlig redogörelse för arten av de anklagelser er-inran var baserade på. I huvudsak gik dessa ut på att han var missnöjd medViros arbetsinsats som professor vid universitetet. Han anklagades bland an-nat för att vara illojal mot institutionen oh universitetet genom att aktivtobstruera institutionens arbete, att inte fullgöra sina skyldigheter vare signär det gäller undervisning eller närvaro, oh för att ha förolämpat oh såratsina kolleger. Vidare ansågs han inte ha varit tillräkligt vetenskapligt aktiv.Viro ställde sig helt oförstående inför innebörden i dessa anklagelser.Kontentan av konfrontationen var att han ställdes inför ett ultimatum. Antin-11Personalen vid institutionen rör omkring hundra personer, ungefär en fjärdedel avdessa var konsulterade i intervjuer12senare under mötet hävdades att detta inte var fallet utan att denna skulle presenterasförst om en månad131.64 Mkr 8



gen skulle han frivilligt avgå med omedelbar verkan oh erhålla ett generöstskadestånd. Eller skulle han vid minsta ytterligare provokation konfronterasmed en rättslig proess vars utgång vore oviss men som även om den avs-lutades till hans fördel i bästa fall endast skulle kunna ge honom högst vadhan nu erbjöds på stående fot.Jörikes konfrontation med rektor följde ett likartat förlopp, anklagelsernavar väsentligen desamma, men skilde sig ifråga om detaljer14. Hon hade dokhunnit bli förvarnad om karaktären av det möte som stundade oh kundedärvid klarare bestrida de anklagelser som riktades mot henne. Bland annathävdade hon att det var hon som hade blivit utsatt för kränkningar, intetvärtom. En utförligare redogörelse för anklagelsepunkterna mot de bägge15står att �nna i en Aount framställd av bland annat Christer Kiselman,som var personligen närvarande under de påföljande eftermiddagsmötena. Idenna �nner även läsaren ett utförligt bemötande av den anklagelsepunkt -förmenta vetenskaplig inaktivitet, som i sin konkretion är lättast att veder-lägga16Under sina separata eftermiddagsmöten bestred Viro oh Jörike medstörre frenesi anklagelserna mot dem oh krävde att ta del av dokumenta-tionerna för desamma. Detta vägrades med argumentet att i så fall skulle debåda parterna stå formellt juridiskt i ett tvisteförhållande men nu förelågfortfarande en försoningsmöjlighet i vilka dessa anklagelser skulle kunnaavskrivas. I samband med dessa avslutande möten höjdes avgångsvederlagetytterligare. Skälet till detta är uppenbarligen ledningens intresse av att fåett så snabbt avslut som möjligt oh undvika en rättslig proess vars medi-ala uppmärksamhet oavsett förlopp skulle vara besvärande för universitetet.Mötena avslutades med underteknande av begäran om uppsägning.17Viro, Jörike oh Uppsalas matematiska institutionUr detta kan man dra vissa slutsatser. Möjligheterna att undvika ettavskedsförläggande måste ha framstått som ganska minimala, i oh medrektorns klart uttalade vilja att bli av med dem, samt framförallt den vaghetmed vilken bedömningen av en framtida tjänsteförseelser utmärktes av, efter-som dessa skulle baseras på personligt uppförande18. I detta läge må den fri-14En pikant sådan var att hon ansågs ha motarbetat kvinnliga akademiska karriärer15anklagelser som nota bene aldrig framförts skriftligt, ty detta skulle enligt uppgiftutgöra ett föregripande av den disiplinära proessen16Denna Aount har genomgått en räka av uppdateringar oh tillägg av underskrifteroh bör �nnas tillgänglig på http://www.emis.de/press.html vid Utskikets utgivande17Transkriptionen av mötet �nns att tillgå bland annat på Viros hemsidawww.pdmi.ras.ru/õlegviro av förklarliga utrymmesskäl presenteras här bara en kort-fattad synopsis oh ger ingen rättvisa åt karaktären av det i mitt oh mångas meningsmått skrämmande 'gästabudet'.18Som Viro betonade redan under morgonmötet var detta helt oh hållet utanför hanskontroll eftersom han inte hade någon aning om vad som krävdes av honom när det gälldegott uppförande 9



villiga avgången ha tett sig det mest rationella. Dok möjligheten till rättsligprövning för att rentvå sig från anklagelserna (oh många bedömare anser attfrånsägandet av möjligheten utgör ett impliit erkännande av skuld) förelågdok. Men denna möjlighet ter sig som ganska formell i sammanhanget, ohvad som stiker i ögonen är just avsaknaden av preisa anklagelser som skullekunna bemötas oh kunna leda till ett informerat beslut. Man skall hellerinte glömma bort att Viro oh Jörike var ensamma oh utsatta, utan fak-lig eller rättslig assistans. Men kanske framför allt framstod motivationenefter denna konfrontation med universitetets ledning att klamra sig kvar vidinstitutionen ganska liten. Jörike var därvidlag expliitast i oh med atthon informerade rektorn om att under sådana omständigheter ville hon intelängre ha med Uppsala universitet att göra.Den entrala komponenterna i anklagelserna rör Viros oh Jörikes per-sonliga uppträdande. Vi talar således om illojalitet mot ledningen, obstruk-tion av institutionens verksamhet oh framför allt kränkningar av kolleger.Dessa anklagelser, speiellt den sistnämnda, är myket svåra att bemöta ohledningen har vägrat att o�entligöra underlaget för dem med hänsyn till deinblandade19. Jag betvivlar dok ike att vissa på institutionen har känt sigarrogant bemötta, för att inte säga kränkta av de bägge professorerna, ohsådant skall man givetvis ta på största allvar. Men man skall även kommaihåg att arrogans oh kränkning har gått i bägge riktningarna20. Det ärinte min eller Samfundets uppgift att bevisa Viros oh Jörikes oskuld. Fördet första har begreppet oskuld endast strikt mening i relation till spei�kaanklagelser vilka än så länge ej har presenterats21. Oh för det andra är detlångt ifrån säkert om vi kan tala om anklagelser i en juridisk mening. Af-färens juridiska status har jag inte kompetens att bedömma, det kan myketväl vara så att ledningen har stora friheter att säga upp folk på grunder sominte närmare behövs redovisas. Jag har förgäves försökt få någon kommentarom detta från fakligt håll.Men även om inte a�ären faller under formellt juridiska överväganden kanman ändå betrakta den ur en moralisk synpunkt även om man då tvingasavhända sig tillgången till ett skrivet regelverk. För att kunna få full klarheti Viros oh Jörikes personliga agerande, (vilket för övrigt inte kan separerasfrån övriga kontrahenters agerande i kon�ikten), i syfte att kunna redovisaen bedömning om huruvida det �nns någon rimlig moralisk grund för de19Den arbetsmiljöundersökning som genomfördes arbetade under löften om sekretess,dok med uppmaning att om det hela skulle leda till rättegångsförhandlingar förväntadesvittnesmålsuppgifter. Från en källa uppges att utförliga antekningar togs. Det hävdasnu att ingen dokumentation föreligger, vare sig i o�iella dokument eller arbetspapper.20Jörike ingav under 2006 en anmälan om trakasserier begågna emot henne, som doklämnades utan åtgärd21Jag betonar att denna skuld refererar till personliga anklagelser som förtal oh illo-jalitet. De drabbade vill enligt uppgift ingenting högre än att få ta del av en sådan lista.Universitetets personalavdelning lär ha fått till uppgift att sammanställa en sådan, menav vad jag vet har ingen ännu sett till den 10



åtgärder som vidtagits22, krävs det att man gör en grundlig undersökningav vad som egentligen tilldragit sig vid Uppsala, d.v.s. gör en detaljeradbelysning av den interna kon�ikten vid institutionen. Jag kommer inte attgöra någon sådan av �era anledningar.a) I en intern kon�ikt av det här slaget vid en institution kan man inteförhålla sig neutral. Jag utgör härvidlag inget undantag som jag redanpåpekat. Även om man har som ambition att bara hålla sig till fakta, kandet inte undvikas att man vinklar materialet gör tendensiösa tolkningar ohformulerar sig sarkastiskt. En partisk observatör med ambitioner på abso-lut opartiskhet tvingas att urvattna sin rapport till den grad att den blirhelt ointressant. Det intressanta i varje historieskrivning är inte de formellafakta utan den mening vi tillskriver dem. Av den anledningen kan man för-resten heller aldrig förvänta sig en totalt opartisk undersökning. En grävandejournalist eller en forskare är aldrig nollställda utan har alltid förutfattademeningar, så kallade arbetshypoteser. Så även om a) kan synas vara denmest uppenbara anledningen är den samtidigt den minst vägande.b) För att kunna göra en allsidig belysning krävs att man får informationfrån bägge sidor. För att kunna få detta är det nödvändigt att man åtnjuterpersonligt bilateralt förtroende. Jag har förgäves försökt få information omde personliga överträdelser som Viros oh Jörikes lär ha begått oh förvä-grats återigen med hänvisning till de inblandades integritet. Detta måste jaggivetsvis respektera. Jag kan i motsats till Viro oh Jörike inte kräva sådaninformation. Dessutom skulle en sådan undersökning vara oerhört tidskrä-vande oh man kan undra om det verkligen vore värt mödan, ty bevisbördanbör rimligen ligga på dem som gör anklagelserna.Oh vidare, även om jag vore helt opartisk oh hade tillgång till full-ständig information skulle en grundlig belysning av kon�ikten vara olämpligi vårt forum ty för det första) Matematikersamfundet är i första hand till för att vara lojal mot sven-ska matematiker23 oh dess syfte är inte att ställa matematiker mot matem-atiker24.22d.v.s. presentera ett agerande som går utöver vad man normalt kan förvänta sig i gräloh personlig ovänskap23Jag använder betekningen svenska matematiker i syfte att inte bara inkluderamedlemmar i Svenska Matematikersamfundet oh därmed inkluderar den alla matem-atiker verksamma i Sverige eller på annat sätt med svensk anknytning, detta innebärspeiellt att Viro oh Jörike är inkluderade.24Detta hindrar inte att enskilda matematiker kan utsättas för 'granskning' eller angri-pas i debattinlägg. Fallet Claes Johnsson med 'Dreams of Calulus' är ett exempel somutgör ett prejudikat. Fallet är även intressant såtillvida att i detta fall kan man tala omett gränsfall ty Claes Johnson hade varit i långvarig kon�ikt med sin matematikinstitu-tion, oh kunde därmed argumentera att denna granskning var ett externt påhopp. Ett11



Men framför allt.d) Varje extern inblanding i en intern kon�ikt som har urartat, hur väl-menande den än må vara, tenderar att bli en del av problemet oh riskerarföljaktligen att ytterligare in�ammera en redan in�ammerad situation. Upp-salas lednings ingripande är i min mening ett exempel på just detta. Kon-�ikter tenderar inte sällan att självdö utav utmattning, oh denna proesspåskyndas om inte externa krafter bidrager med färsk ammunition.Detta betyder inte att en sådan genomlysning av a�ären inte skall genom-föras. Jag tror nog att många skulle välkomna en sådan, men en sådan måsteutföras av individer med kompetens, auktoritet oh nödvändiga resurser. Jagär dok pessimistisk om att en sådan någonsin skall komma till stånd, vilketkan ha den tragiska konsekvensen att Viro oh Jörike alltid kan komma attskuggas av misstanken av att ha utfört ett brott, inte ett juridiskt men ettmoraliskt, oavsett deras skuld, så länge som inga spei�ka anklagelsepunkterdelges dem.Om jag ändå skulle framföra min privata uppfattning grundat på vadjag har erfarit är att det som föredrog sig på institutionen inte är speielltanmärkningsvärt när det gäller institutionsbråk oh bittra intrapersonnellarelationer. I varje fall har inget expliit framkommit till min kännedom somskulle kunna tyda på detta. Speiellt har jag inte på basis av de epostmed-delanden25 som kommit min väg kunnat peka på något mera uppseende-väkande än skarp kritik framförd av Viro. Jag är medveten om att det ären sak att som tredje part tolka en text, oh en helt annan att bli direktutsatt för den i ett spei�kt sammanhang, med de valörer orden då antager.Detta betyder att graden av kränkning, speiellt trakasserier, numera de-�neras subjektivt, d.v.s. av dem som blivit utsatta26. Således kan maninte göra en objektiv distinktion mellan skarp kritik oh kränkning. Tilldetta tänker jag återkomma, men noterar att en sådan subjektiv de�nitionoundvikligen medför inte bara juridiska problem. Detta kan upplevas somhårklyveri, ty även i juridisk praxis utestängs inte det sunda förnuftet, rim-lighet bör kunna prövas27 . Men dessa kränkningarna, hur sårande de än måha varit, är inte preiserade oh dokumenterade oh föreligger därmed inteannat än som rykten. Därför tänker jag lägga dem åt sidan. Detta bety-der givetvis inte a priori att alla rykten är falska oh grundlösa, preis somSamfund utan engagerad intern debatt är ett dött Samfund utan berättigande. Dok ensådan pai�stisk poliy utesluter däremot inte alls att utomstående myndighetspersonerangrips. Detta ingår i deras uppdrag25oh det är just genom epostmeddelanden som kränkningarna lär huvudsakligen haskett, detta borde göra deras dokumentation lätt26Denna attityd är dok ej endast en modern företeelser, man behöver bara tänka påden gamla sedan att utmana på duell.27Många med mig anser att den behandling de bägge utsattes för vid mötet med rektorav transkriberingen att döma må anses vara kränkande. (Den aktuella banden lär göradetta än tydligare.) 12



matematiska förmodanden myket väl kan vara sanna utan att de bevisats,men de kan inte utnyttjas i argument.En betydligt grundligare undersökning än vad jag har haft möjlighet attgenomföra har företagits av universitetet självt. Det kan vara intressant attdärmed itera ur arbetsmiljöutredningens rapport som o�entliggjordes sexvekor senare. Denna rapport har mottagits på institutionen med blandadekänslor. Som förväntat innehåller den en massa förnumstiga anvisningar ohsjälvklarheter, även om den är myket skarp i sin negativa beskrivning avläget. Jag �nner dok följande anmärkningsvärt.Det kan konstateras att det har förekommit kränkningar i olikariktningar. Enligt gruppens uppfattning skall några förövare re-spektive o�er inte pekas ut. .....Det är gruppens bestämda upp-fattning att det inte går att bilägga djupa motsättningar av denhär arten genom att fastställa skuld28Huruvida det ovanstående är ett exempel på en självklarhet låter jagvara osagt. Faktum är att det bekräftar d). Den oskyldige läsaren må idetta läsa in ett erkännande att identi�eringen av Viro oh Jörike som förö-vare var ett misstag. Ja, som ovan påpekats, att kanske t.o.m. detta stegatt just indenti�era dem oh dra de drastiska konsekvenserna snarare förvär-rade situationen vid institutionen genom att öka polariseringen än att lindraden. Den o�iella förklaringen jag har fått är att Viro oh Jörike i egen-skap av innehavare av lärostolar faller utanför institutionens ansvarsområdenoh deras agerande utgör därmed en angelägenhet för universitetet i stort,oh därmed ett fall direkt för rektorn att ta ställning till. Jag tänker intekommentera denna tolkning närmare, därtill är jag inte tillräkligt insatt.Dok �nner många det anmärkningsvärt att i den o�iella rapporten ingenhänvisning göres till deras avskiljande från institutionen.Man skall även notera att ovanstående itat ur utredningen även kan geintryket av att alla på institutionen har varit inblandade i kränkande grälmed varandra. Jag misstänker att hänvisningarna i själva verket endast rören minoritet, men detta framkommer inte.Både Viro oh Jörike ställer sig myket frågande inför de anklagelsersom riktats mot dem. När det gäller anklagelsen om illojalitet kan de inteannat än att se denna såsom relaterad till de envetna protester de fram-förde mot ett förordnande av en professor i tillämpad matematik29. Deras28Rapport 2007-03-21. Arbetsmiljöutredning vid matematiska institutionen med förslagtill åtgärder.29Deras protestbrev till rektorn spelade en marginell roll i samtalen, trots att Viro up-prepade gånger refererade till det. Det kan vara möjligt att detta spelade en underordnadroll trots allt, men mot detta väger det onda blod deras avståndstagande genererade påinstitutionen, oh det är ett faktum att många interna bråk rör tjänstetillsättningar, samtatt deras gemensamma protest är det starkaste bandet som länkar ihop de bägge.13



agerande var inte motiverat av personlig vinning utan om omsorg om matem-atikens integritet. Det skäl de angav för sina protester bestod i att även entillämpad matematiker skall bevisa teorem oh publiera sig i matematiskatidskrifter. Denna ståndpunkt är kontroversiell, oh även rena matematikerkan, av politiska skäl om inte annat, anse den vara olyklig, dok bör självaframförandet av den, oavsett hur felaktig man anser den vara, knappastvara något olämpligt, istället har det påpekats att det har varit formerna förprotesterna som varit oaeptabla30. Vidare är deras ståndpunkt långt ifrånextrem oh delas av många framstående oh realistiska matematiker, oh tålenligt min mening att grundligt diskuteras i matematiska fora, som dettanyhetsbrev. En sådan prinipdiskussion är myket viktig oh bör kunnagenomföras utan spei�ka implikationer på det aktuella ärendet, eftersomden har relevans till en diskussion om matematikens framtida akademiskaroll.Vad som kvarstår är det faktum att både Viro oh Jörike har skrivitunder sina uppsägningsavtal under förvissningen att detta var under om-ständigheterna det som var närmast förenligt med deras intressen. I ohmed dessa underskrifter kan inte klokan vridas tillbaka. Jag har svårt atttänka mig att de skulle nära någon hetare önskan att återvända till Uppsala.Detta kan myket väl betyda avslutet av de rent legala aspekterna av a�ären.Detta är en tragisk historia, som har förgreningar långt bortom Virosoh Jörikes personliga situation, oh rör anställningsskydd, yttrandefrihetoh speiellt akademisk sådan. Det kan tyda på en akademisk klimatförsäm-ring i Sverige, oavsett hur befogade aktionerna mot Viro oh Jörike kanha varit, oh väka frågan hur svensk matematik i framtiden kan attraheraframstående forskare. Det är därför detta i allra högsta grad är en fråga förSvenska Matematikersamfundet att uppmärksamma.EfterspelSom avslut återknyter vi till Viros oh Jörikes konfrontation med rektorför nästan tre månader sedan. Nyheterna om deras abrupta avgång spredssnabbt via e-mail. Många matematiker, mig själv inräknad, upplevde spon-tan kollegial sympati för de drabbade. Lennart Carleson skrev redan tvådagar senare ett sympatibrev per e-post (med kopia till rektorn oh person-alen vid institutionen) i vilket han uttrykte sin skam såsom svensk oh f.d.professor vid universitetet över det sätt på vilket ledningen hanterat situatio-nen. O�iella brev betydligt försiktigare formulerade sändes till rektor medbegäran om förklaring från EMS (European Mathematial Soiety) oh AMS(Amerian Mathematial Soiety) medan det svenska matematikersamfun-det föredrog att ligga lågt. Eftersom denna inaktivitet från samfundets sida30Om detta vet jag ingenting sånär som på det brev som sänts till rektorn. I minbedömning ser jag ingenting i dess formuleringar som skulle ha varit så till den mildagrad frånstötande, men jag håller med om att det varken är elegant skrivet eller speielltdiplomatiskt formulerat, men detta bör väga lätt.14



väkte en del bittra protester från några av dess medlemmar, utgik som de�esta läsare säkert Känner till en o�iell förklaring från dess ordförande, ivilken det framhölls att samfundet i prinip inte lägger sig i interna kon-�ikter31 oh framför allt att även om a�ären har ett prinipiellt intresse, ärdetta intresse allmänt akademiskt oh inte spei�kt matematiskt.Uppsalahändelsen uppmärksammades även i massmedia under den förstavekan, framför allt i Upsala Nya Tidning (UNT). Rektorns lät hälsa attde berörda professorerna självmant valt att avgå oh att saken därmed ärutagerad till allas belåtenhet. Denna o�iella reaktion upprepades i detkorta svar han delgav EMS ordförande Ari Laptev i slutet av mars.I slutet av mars framkom det smått sensationella att både Viro ohJörike i hemlighet hade bandat in samtalen med rektor. Ett sådant för-farande lär enligt lagtexten32 inte falla under olovligt avlyssnande enär denpart som utfört dem är själv delaktig i samtalen. En transkribering av sam-talen har spritts vida omkring33 oh bekräftar med all önskvärd tydlighetden version som tidigare läkt ut oh gjorde det därmed ohållbart att hävdaden o�iella versionen vilken rektorn tidigare låtit meddela.Svenska matematikersamfundet sände den 10 april iväg ett o�iellt brevtill rektorn34 oh något tidigare har EMS sänt ett myket skarpt formuleratsvarsbrev, med kopia till bland annat utbildningsministern oh universitet-skanslern. Ytterligare brev till utbildningsministern har sänts av bekym-rade amerikanske matematiska fysiker (bland annat Ja�e). Den amerikanskamotsvarigheten till den svenska Nationalkommitteen för matematik har ävenkontaktat den senare oh erhållit ett kort, formellt oh korrekt svar, med up-plysningen att detta inte tillhör dess bord. I skrivandes stund föreligger enbegäran til Högskoleverket om en granskning av fallet samt övervägande aven JO-anmälan av rektorn. En redogörelse för händelserna i Uppsala kom-mer även att utkomma i juninumret av EMS newsletter i tillägg till EMSo�iella reaktion.I pressläggningens stund inkommer det att en myket skarpt formuleradkritik mot Uppsalas lednings agerande har framförts av statsvetaren Li Ben-nih Björkman i UNT35.
31Detta kan i viss mån understödjas av de argument jag anför tidigare i denna artikelom att inte rapportera om detaljer i Uppsalabråket, oh ligger okså i linje med AMSpoliy32Brottsbalken, kapitel 4 - Om brott mot frihet oh frid �9a33Bland annat tillgängliga på Viros hemsida www.pdmi.ras.ru/õlegviro som tidigarenämnts34Publierat på annan plats i Utskiket35http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=25-AV_ID=607507,00.html?from=setionlinks2515



Samfundets Ordförande skriver till Rektor Anders Hallberg10 april 2007Svenska matematikersamfundetOlle Häggström Rektor Anders HallbergUppsala universitetBäste Anders Hallberg!När arbetsklimatet på matematiska institutionen vid ett av våra ledandeuniversitet är dåligt, så är detta något som berör Svenska matematikersam-fundet. I fallet Uppsala synes det mig att det dåliga arbetsklimatet till vissdel hänger ihop med det bristande förtroende som en del av de anställdapå institutionen känner för Dig oh för övriga universitetsledningen. Jagvill med detta brev dels ta upp några idéer om vad Du som universitetetsrektor skulle kunna göra i syfte att återupprätta detta förtroende, oh delsdryfta den olust som många av matematikersamfundets medlemmar (både iUppsala oh annorstädes) med viss rätt känner inför hur Du hanterade detpersonalärende som utmynnade i att de båda professorerna Burglind Juhl-Jörike oh Oleg Viro den 8 februari i år sade upp sina anställningar viduniversitetet.De båda blev formellt sett inte avskedade, men jag tror att vi kan vara öv-erens om att om det alls skall kunna komma ifråga att anse den press Dusatte på dem att säga upp sig försvarbar så måste det ha förelegat rimliggrund för avsked. Jag avser inte att med detta brev ifrågasätta huruvidasådan grund förelåg (till detta har jag varken juridisk kompetens eller till-räklig inblik i de händelser som låg bakom Dina hefsvarningar riktade motJuhl-Jörike oh Viro). Istället vill jag, under antagande att sådan grundförelåg, diskutera det sätt på vilket Du valde att åstadkomma en uppsägning.Det misstroende som delar av personalen på matematiska institutionen kän-ner gentemot Dig oh övriga universitetsledningen förefaller till stor delhandla om den osäkerhet som, efter vad som ägde rum i februari, gällerbeträ�ande hur Du ser på akademisk frihet oh på den yttrandefrihet vi börhålla oss med inom universiteten. Jag förutsätter att Din syn på dessa fri-heter väsentligen överensstämmer med min, som kort kan sammanfattas påföljande vis:En entral oh oundgänglig del i begreppet universitet är attvi har högt i tak i våra diskussioner, så att lärare oh forskare16



exempelvis känner sig fria att framföra sina uppfattningar om vadsom karaktäriserar bra respektive dålig vetenskaplig metod, ohvilket slags forskning som är värd att satsa på. Det är bara närsådan diskussion slår över i trakasserier oh kränkningar riktademot kollegor eller andra som den inte längre är aeptabel.Bekräfta gärna om Du instämmer i detta (eller korrigera om Du tyker an-norlunda). Vad en universitetsrektor anser om dessa prinipfrågor är givetvisav stor betydelse för universitetets verksamhet, oh med tanke på den osäk-erhet som nu upstått kring var Du står så tror jag att det vore värdefulltom Du klart oh tydligt ville redogöra o�entligt för Din position, oh om Dudessutom bjöd in personalen på matematiska institutionen till en öppen ohömsesidig diskussion kring detta.Vid ett skärskådande av vad som ägde rum vid mötena den 8 februari tykerjag att det går att identi�era ett antal faktorer som kan ha bidragit till attnämnda osäkerhet brett ut sig. Den kanske viktigaste av dessa är hur opre-isa de anklagelser var som riktades mot Juhl-Jörike oh Viro: mer preisaanklagelser hade dels givit dem en mer rättvis möjlighet att gå i svaromål,men okså lämnat mindre utrymme för tolkningar som går ut på att detde anklagades för i själva verket är sådant som faller inom ramen för denyttrandefrihet oh den akademiska frihet vi vill försvara. En annan faktorsom kan ha haft kontraproduktiv verkan på stämningläget på institutionenär de påtrykningsmedel Du tog till i syfte att komma till ett omedelbartavslut. Att göra sig av med en fast anställd är en allvarlig sak, oh jag villnog mena att den anställde, oavsett vilka anklagelser som riktas mot denne,bör ges rimlig betänketid oh tillfälle ett bemöta dessa, något som knappastkan sägas ha skett i fallen med Juhl-Jörike oh Viro.Ytterligare ett inslag i Ditt agerande den 8 februari som inte ser riktigtbra ut är de anklagelser Du riktade mot såväl Juhl-Jörike som Viro omatt deras vetenskapliga produktion på senare år skulle ha varit alltför skral �anklagelser som, om man tittar närmare på vad de båda professorerna åstad-kommit i form av exempelvis vetenskapliga artiklar, framstår som ogrundade.Jag är klar över Din ståndpunkt att just dessa anklagelser är av sekundärbetydelse jämfört med andra anklagelsepunkter, men om de var ogrundadeborde de givetvis inte ha tagits upp alls.En värdefull åtgärd från Din sida � jämte den allmänna diskussion omakademisk frihet jag föreslår ovan � tror jag kan vara en noggrann självrann-sakan rörande Ditt agerande i februari, oh om Du ger o�entlighet åt dessaöverväganden. Av en artikel i Upsala Nya Tidning den 5 april framgår attDu börjat tänka i dessa banor, vilket är myket välkommet, men jag tror attytterligare fördjupad re�ektion skulle, om den framförs o�entligt i tillräk-ligt ödmjuka oh eftertänksamma ordalag, kunna bidra till ett förbättratarbetsklimat. En mer ambitiös men med tanke på omständigheterna knap-17



past orimlig möjlighet skulle kunna vara att Du tillsätter en utredning meduppgift att granska Ditt oh övriga universitetsledningens agerande.Om Du väljer att ta fasta på mina förslag oh besvara de frågor jag här skissatkonturerna till, så är det givetvis upp till Dig att fritt avgöra formerna fördetta. Men jag vill ta tillfället i akt att inbjuda Dig att i majnumret av vårmedlemstidning � kallad Medlemsutskiket � ge Dina synpunkter. I så fallbehöver jag Ditt manuskript senast den 26 april.Med vänliga hälsningar,Olle HäggströmOrdförande i Svenska matematikersamfundethttp://www.matematikersamfundet.org.se/� � � �Titelsidans illustration...

...utgöres av graferna för lämmelpopulationen (fyllda irklar) oh dessföda (ofyllda irklar) illustrerande ett ykliskt förlopp som Lars Gårdingbelyser i sin artikel om lämlar.
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Rektor Anders Hallberg svarar2007-04-23Till matematikersamfundetBäste Olle HäggströmJag är taksam för att jag med bistånd från den tillsatta arbetsmiljögrup-pen får möjlighet att ge mina synpunkter på händelserna vid den matema-tiska institutionen i Uppsala. Först en kort historik: Arbetsmiljön vid insti-tutionen har som bekant i �era år varit helt undermålig oh stora delar avpersonalen har mått myket dåligt trots stöd från bla Previa. Under hösten2006 informerades jag om den kritiska situationen. Jag besökte institutionenoh informerade hur allvarligt jag såg på det uppkomna läget oh uppmanadesamtliga anställda att medverka till en bättre miljö. Vidare meddelade jagatt en arbetsmiljögrupp bestående av tjänstemän från universitetets juridiskaavdelning oh personalavdelning skulle tillsättas. Gruppens uppdrag var attanalysera situationen oh därefter komma med konkreta förslag till åtgärderhur arbetsmiljön skulle kunna förbättras. I januari �k jag en delrapporter-ing i form av en föredragning av gruppen där det framgik att två professorerbegått upprepade tjänsteföreseelser, förseelser av den arten att uppsägningskulle kunna yrkas i personalansvarsnämnden enligt universitetets expertis.Jag beslöt att omedelbart varna professorena oh medvetandegöra dem attuniversitetet i personalansvarsnämnden skulle yrka på uppsägning om yt-terligare tjänsteförseelser skulle begås. I händelse av att ärendet skulle förasvidare till personalansvarsnämnden skulle naturligtvis allt underlag �nnastillgängligt för de svarandes juridiska ombud att bemöta. Som alternativbeslöt jag att erbjuda professorerna ett skäligt avgångsvederlag om de kundetänka sig att säga upp sig. Professorerna var välkomna att vara kvar i or-ganisationen förutsatt att de deklarerade att de var villiga att arbeta för atten bra arbetsmiljö skulle uppnås.Vid mötet presenterade jag innehållet i varningen som det formulerats avarbetsmiljögruppen, som även fått information om professorerenas allmännaprestationer från institutions- oh områdesledning. Jag betonade åtskilligagånger att det var frågan om en varning. Jag var upprörd oh myketbesviken på professorerna oh över vad arbetsmiljögruppen förmedlat tillmig. Tilläggas skall att en av professorerna redan år 2003 fått en skriftligprefektvarning för trakasserier, en vetskap som kanske kan tjäna som enögonöppnare för några läsare av detta inlägg. Trots denna varning ändradeinte professorn sitt beteende, vilket fått till följd att en anställd vid institu-tionen slutade. Till min kännedom kom okså att en av professorerna hadevägrat att rätta sig efter fattade beslut trots klargörande från såväl prefektsom vie rektor.Det har påpekats att jag kommenterat deras vetenskapliga produktivitet,19



något som jag visserligen markerade var av sekundär betydelse. Jag kan till-stå att jag förvisso lika gärna hade kunnat låta bli att beröra produktiviteteni detta sammanhang. Jag vill därför i rättvisans namn påpeka att så vittjag kan förstå är de skikliga forskare.Angående den relevanta oh viktiga frågan om det förelegat rimlig grundför uppsägning har jag av arbetsmiljögruppen med sin personal - oh ju-ridiska kompetens erhållit besked om att så är fallet oh att ärendet kanprövas av personalansvarsnämnd.Du skriver att det misstroende som delar av personalen på matematiskainstitutionen känner gentemot mig oh övriga universitetsledningen till stordel förefaller handla om en osäkerhet om hur jag ser på akademisk frihetoh på yttrandefrihet. Att universitetet har yttrandefrihet är så självklartatt det inte kräver någon ytterligare kommentar men jag vill gärna utveklatankarna om akademisk frihet eftersom denna frihet är så prinipiellt viktigpå ett universitet oh för att detta begrepp dessvärre allt för ofta missbrukas.Humboldt gav den akademiska friheten en klassisk formulering. Univer-siteten skulle präglas av två slags akademiska friheter. Lehrfreiheit, dvs.läraren skall själv bestämma vad han vill forska på eller undervisa om ohLernfreihet, dvs. studenten får själv välja vad han vill åhöra. För lärare/fors-kare kan detta konentreras till följande sats: Akademisk frihet innebär attläraren/forskaren själv skall bestämma ämne, dvs. själv välja innehållet i sinforskning samt själv tolka forskningens resultat oh dra sina egna slutsatseroh slutligen kunna publiera sina resultat där vederbörande själv �nnermest lämpligt. Motsatsen är att forskning oh undervisning både i frågaom teori oh slutsatser styrs av t.ex. staten eller kyrkan, genom politiskpåverkan eller religiös fanatism. Denna klassiska formulering kan komplet-teras med en modern formulering, som på intet sätt motsäger den förra utanjust kompletterar den: Akademisk frihet är okså att öppet diskutera ämnetsutvekling, forskningens teori oh metod samt resultat, i form av seminarier,disputationer, debatter i tidningar et., med bevarad respekt för akademisktolerans oh intellektuell värdighet. Jag vill betona att öppen diskussion avdetta slag är livsnerven i vetenskaplig debatt. Motsatsen inträder när manförsöker förbjuda forskare att forska, förtalar eller trakasserar forskare somhar en annan uppfattning eller tillhör en annan vetenskaplig skola. Dennatyp av polemik är politisk, ideologisk eller rent personlig oh har ingentingmed intellektuell eller vetenskaplig diskussion att göra. Att undermineraeller motarbeta av prefekt eller institutionstyrelse fattade beslut har ingetmed akademisk frihet att göra. Akademisk frihet står inte heller i motsatstill kravet att i rimlig omfattning vara närvarande på arbetsplatsen. Eninstitution är en arbetsplats som alla andra där lagar, förordningar, avtal,instruktioner oh i vederbörligen ordning fattade beslut skall följas.Universitetet måste alltid värna om den akademiska friheten. Univer-sitetet måste okså arbeta intensivt för att uppnå goda arbetsmiljöer därdet är högt till tak oh där kreativiteten frodas. Miljöer där alla person-20



alkategorier känner delaktighet oh där fattade beslut respekteras. För attuppnå dylika positiva miljöer, som vi har många av på Uppsala universitetkrävs att de anställda talar med varandra oh vill varandra väl.Arbetet med att förbättra arbetsmiljön för de 70-80 anställda vid institu-tionen fortsätter på �era plan oh det är vår förhoppning att verksamhetenskall normaliseras så snart som möjligt. Vad som behövs i den situationsom institutionen be�nner sig i nu är arbetsro oh de�nitivt inte ett under-blåsande av de potentiella kon�ikthärdar som till del fortfarande existerar.Att institutionen nu ansett sig nödsakade att ha en utifrån kommande val-observatör närvarande vid ett förestående val till prefekt visar hur illa detär ställt. Att just två professorer varnats för tjänsteförseelser oh sagt uppsig har väkt stor uppmärksamhet. När det gäller beteende på en arbet-splats ställer universitetet minst lika höga krav på professorer som på andrapersonalgrupper. Det är till oh med så att universitetet förväntar sig attprofessorerna skall vara förebilder för unga människor, vilket okså nästanalltid är fallet.Universitetet kommer nu att göra en noggrann analys av hur ärendethar handlagts oh om något hade kunnat göras på annat sätt. Kanske hadedet varit rätt att redan då varning utfärdades spei�era anklagelserna menmed risk för att uppgiftlämnarna skulle komma till skada. Kanske skulle jagha anmält ärendet direkt till personalansvarsnämnden så att ärendet hadekunnat belysas o�entligt oh spekulationer undvikas. Den lösning som jagvalde var att sätta alla inblandade personers integritet före insynsintresset.Kanske skulle jag inte ha stressat fram ett avgörande under dagen utan låtitprofessorena få några dagar på sig att begrunda situationen. Naivt noguppfattade jag att de var nöjda med de myket stora avgångsvederlag deerhöll.Uppsala universitet tar arbetsmiljöproblem på allvar. Den viktigastefrågan för mig som rektor för Uppsala universitet är att undvika att dylikakon�ikthärdar överhuvudtaget uppstår i framtiden.Anders HallbergRektor vid Uppsala universitet
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Uppsalas Matematiska Institutions Framtid. Intervju medsektionsdekanen Ingemar KajUlf Persson Jag har fått uppfattningen att det råder en myket starkpolarisering mellan två grupper på institutionen, men att de �esta har in-genting med bråket att göra, oh utgör oskyldiga som får vara med oh betalahela kalaset.Ingemar Kaj Bilden av Uppsalas matematiska institution som plå-gad av ett ställningskrig mellan två �entliga grupper oh några "entrister"däremellan är missvisande. Vad vi har är en arbetsplats med ett påvisatarbetsmiljöproblem. Problemen kan yttra sig som inbördes misstro mellanpersoner eller grupper, missnöje med beslutsvägar oh beslutsproesser, oför-måga till gemensamma överenskommelser, oh allvarliga kon�ikter i hefre-lationer, på �era nivåer.UP Hur pass beroende är egentligen de anställda på en matematisk in-stitution av varandra i sin yrkesutövning? Behöver alla vara god vänner?När det gäller matematisk forskning är denna i hög grad privat, även närdet gäller undervisning är man ganska oberoende i sin utövning bortsett frånatt man möjligen inte har full kontroll över vilka kurser man ådagläggas attutföra. Alla har vissa jobb oh skyldigheter att utföra oh de bör kunna utföradessa även genom att ignorera sina kolleger. Kan inte kon�ikter oh gräl pådetta sätt i längden självdö på grund av ammunitionsbrist?IK Även kulor av minsta kaliber kan vålla stor skada, oh vad vi sett desenaste åren är nog att ignorerings-metoden inte längre fungerar. Forskn-ings oh undervisningsvärlden är konkurrensutsatt oh ett ständigt föremålför olika prioriteringar. Ingen kan låtsas vara oberoende av det utan detmåste �nnas ett mått av kompromissförmåga oh en vilja att komma öv-erens i vardagsfrågor, oh en vilja att både man själv oh andra ska kunnatrivas på en gemensam arbetsplats. Det ställer krav på var oh en, oavsetttjänsteställning, med eller utan ledningsuppdrag. Ett minimum som platt-form för att ett förtroende ska kunna gro är förstås att det �nns en löpandeoh någorlunda kon�iktfri dialog mellan de inblandade människorna.UPArbetsmiljöutredningen har publierats för några vekor sedan. Många�nner den slätstruken oh förnumstig. Innehåller den något som du tykerman skall ta fasta på? En av dess rekommendationer är ett striktare regel-system. Detta är kontroversiellt, vad tyker du?IK Slätstruken oh förnumstig?!Här slås fast att"... arbetsmiljön vid matematiska institutionen generellt sett ärmyket dålig. Anställda har tagit oh tar fortfarande skada. Mot-sättningarna är djupa oh det �nns en utbredd misstänksamhetgentemot varandra oh varandras avsikter. Det rör sig om djupakon�ikter på �era plan, ..." 22



Hur kan man som anställd läsa det här utan att omedelbart ställa sigfrågor som hur sjutton har det kunnat gå så här långt, kan det tänkas attjag själv har någon roll i detta, �nns något jag kan göra åt saken? Attanse beskrivningen ovan oh �era andra delar av utredningen slätstruken,förnumstig oh inget att fästa större avseende uppfattar jag i det uppkomnaläget närmast som arrogant.Det �nns ingen rekommendation om striktare regelsystem. Den rekom-mendation till fakultetsledningen jag tror du åsyftar, avser"att förbättra personalens kunskaper om vilka formella regler somgäller för verksamheten, ...",vilket är något helt annat. Jag ser inget kontroversiellt i att höja den kun-skapsnivån, oh har för avsikt att medverka i det arbetet.UP Det stämmer att i beskrivningen av läget så skrädes inte orden. Menmin hänsyftning till 'slätstrukenhet' avser de åtgärder som rekommenderasför att komma till bukt med problemet.IK Jo, men det är fortfarande vi som är fast anställda på arbetsplatsensom måste hitta vettiga sätt att inte låta kon�ikter oh handlingsförlamningta orimligt utrymme. Nu har utomstående betraktare gjort bl a den iteradelägesbeskrivningen. Det borde vara en myket högljudd väkarkloka. Senpekar utredningen ut vissa vägar som förefaller tämligen alldagliga. För attfölja dem krävs dok en avsevärd förändring av attityder oh ökad självinsiktom vår egen roll vad gäller att skapa kon�ikter oh motsättningar.UP I sektion 4.1 �nner man det uttalande som jag �nner mest anmärkn-ingsvärt i hela rapporten, nämligen detta att man inte skall peka ut förövareoh o�er, oh att det inte går att bilägga djupa motsättningar genom attfastställa skuld. Men är inte detta vad man faktiskt har gjort genom atttvinga bort Viro oh Jörike? Jag må säga att jag är lite förvirrad av dethela. Rektorn var tydligen fast besluten att ta till radikala åtgärder för attkomma tillrätta med problemet. Har inte dessa åtgärder snarare förvärratsituationen? Oh är inte detta uttalande en förtäkt kritik av ledningensagerande? Många matematiker undrar hur Uppsalas matematiska institu-tion skall kunna återupprätta sitt internationella anseende om framståendematematiker kan riskera att utsättas för sådan behandling. Jag vet att dettaär en myket känslig fråga, oh den känsligaste jag kommer att ställa, ohjag har förståelse för om du inte vill uttala dig.IK Rektor ger i sitt brev till samfundet bakgrunden till händelserna.Uppsala universitet har kommit till slutsatsen att det förelegat rimlig grundför uppsägning. Det är naturligtvis utomordentligt beklagligt, men förändrasinte av de bådas ställning som framstående matematiker.1Detta oh följande sektions hänvisningar refererar till den arbetsmiljörapport sompublierades i slutet av mars, oh till vilken jag har redan tidigare hänvisat i min artikelom 'Gästabudet'. 23



UP Nu för att återvända till det konkreta arbetet för att återuppbyggainstitutionen. I sektion 5.1 förekommer en räka myket önskvärda punk-ter, av vilka den näst sista 'att öka kunskapen om vilka regler som �nns förverksamheten' är den mest konkreta. Hur ökar man samhörigheten mellanolika persongrupper; eller hur uppnår man ökad kollegialitet oh delaktighet,eller ökar respekten för fattade beslut. Alla dessa är uppenbarligen mål attsträva emot, men hur gör man detta konkret? Oh om du skulle prioriteravad skulle du då välja?IK Jag har alltid tykt om begreppet kollegialitet. Det kan inbegripavärden som yrkesstolthet men även vänskap, det överbryggar elegant relatio-nen mellan junior oh senior, oh det ger ett verktyg att hantera ledning ohbeslutsfattande. Om jag försöker öka på min egen grad av kollegialitet är detnog främst lunhraster oh �kapauser som är mest e�ektiva. Jag ser de härpunkterna inte enbart riktade till institutionsledning oh fakultetsledning.De vädjar okså till den individuella ansvarskänslan för helheten.UP I sektion 5.2 talas om anlitande av professionell terapi i form avbeteendevetenskaplig oh psykologisk expertis. Har detta inte redan prövats?IK Jo, det har prövats. Man gik myket seriöst tillväga oh ville börjamed att få igång en dialog inom en mindre grupp anställda. Vad som händeenligt vierektor är att försöket aktivt saboterades an någon eller några med-verkande. Beteendevetarna (personalavdelningen oh Previa var inblandade)menade i det läget att man inte kom längre den vägen utan avslutade försök-sprojektet.UP I sektion 5.4 talas det om motsättningar mellan forskande oh under-visande personal, oh mellan ren oh tillämpad matematik. Av vad jag förstårär detta en förenkling, det förekommer väl okså att rena matematiker stårmot rena matematiker, forskare mot forskare? Att undervisande individerkänner sig som ett B-lag är väl ett ganska vitt förekommande problem, intebara för Uppsala, oh dessa beror på ganska djupt rotade föreställningar somman inte löser genom att alla bestämmer sig för att alla uppdrag skall varalika myket värda i framtiden. På vilket sätt skall dessa motsättningar varaspeiellt allvarliga vid Uppsala institution?IK Det kom oväntat för mig måste jag medge att man hävdar "djuptrotade motsättningar mellan forskande oh undervisande personal". Det�nns många forskare som undervisar myket, så kanske handlar det snarareom motsättningar mellan forskande oh ike-forskande personal. Eller oksåhandlar det om forskare som anser att man måste ta ett alltför stort ansvarför undervisningen på bekostnad av andra som inte anses bidra tillräkligt.Vet inte. I vilket fall kan man tolka detta som kritik mot studierektorsgrup-pen i sin uppgift att ha huvudansvaret för det pedagogiska utveklingsar-betet. Jag har svårt tro att Uppsala är ensam om att ha problem på det härområdet.Vad gäller den tillämpade matematiken �nns en historia som, om dennu verkligen är sann, säger en del. När en tidigare sektionsdekanus för ett24



par tre år sedan stolt meddelade matematiska institutionen att den längeefterfrågade professuren i tillämpad matematik nu till slut inrättats så inkomett brev från en professor i matematik som ansåg att medlen omedelbartborde återföras till Uppsala universitet eftersom den typen av verksamhetvar oönskad oh obehövlig!UP I sektion 5.5 tas problemet med in�ytande upp. Av vad jag förstår såär detta även ett problem för professorerna, av rekommendationerna i 5.5.1att döma.En stor del av rekommendationerna rör ledningen oh beslutsproesser.För att dessa skall kunna fungera tillfredställande är det uppenbarligen nöd-vändigt att klara strukturer föreligger oh alla respekterat dessa. Men dettaär väl knappast tillräkligt såvida inte själva ledningen åtnjuter respekt ohförtroende? Kan det inte i detta sammanhang vara något av en poäng attman åtminstone tillfälligt har en extern prefekt som inte är så 'insyltad' igrälen. Dok problemen är stora. Hur �nner man en sådan god igarr, ohden interna kunskap en extern person saknar måste utgöra ett allvarligt hin-der, oh risken är att någon gruppering trots allt ska�ar sig en priviligeradkanal. Har du några kommentarer?IK Om det talas om extern prefekt på ett systematiskt sätt sker detantagligen av personer eller grupper som utsett sig själva att ta ansvar förUU-matematikens väl oh ve. Institutionen har en prefekt. Arbetet införkommande prefektperiod påbörjas vid ett styrelsemöte 20 april. Ärendetbereds därefter oh beslut fattas i början av juni. Allmänt kan man säga omkonstruktionen med extern prefekt att den måste vara relativt kortvarig ohinnehålla en tydlig plan för återgång till normala ledningsfunktioner.Traditionellt har det varit möjligt att hantera styrelsemötena ungefärsom i en ideell förening oh myket av den typen av hantering har levt kvari systemet. Det är naturligtvis orimligt idag. Man måste ha en professionellärendeberedning oh det är bl a den bristen som pekas ut i 5.5 oh 5.6.Vissa institutionsärenden ska hanteras direkt av prefekten, andra kan tas ien ledningsgrupp som bör vara liten oh fungera som ett arbetsutskott förprefekt oh styrelse. Ytterligare andra ärenden ska delegeras till lämpliggrupp, ex vis studierektorer, professorskollegiet eller liknande, eller till ohmed gå igenom ett remissförfarande.Ett sådant val av beredningsform har just genomförts vad gäller utseendeav prefekt för nästa period. Den absolut viktigaste uppgiften för kommandeprefekt är att ansvara för budgeten. Vi be�nner oss i ett myket kritisktläge där grundundervisningen under 2006 visat kraftigt underskott. Det härmåste bevakas myket noga oh följas upp nu närmast över sommaren. Enligtmin mening är det den som i nuläget är bäst skikad att ta det ekonomiskaansvaret som ska utses till prefekt.
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UP I 5.8. talas det om personalmöten. När det gäller starka personligamisshälligheter, kan inte sådana snarare förvärra än mildra under rådandeomständigheter?IK Det tror jag inte. De personalmöten som avses här ska ju handla ominstitutionens verksamhet, i synnerhet undervisning oh forskning i mate-matik. Sådana möten har ju okså förekommit ganska regelbundet tidigare,inte minst Bologna-relaterade. Jag stödjer helt tanken att sådana möten skahållas på en fast återkommande tid.UP En matematisk institution består inte huvudsakligen av folk som harlätt att umgås med varandra, det är helt andra kvaliteter man söker i enmatematiker. Betyder detta inte att skillnader i personliga temperament fak-tiskt är viktigare än skillnader i etnisk bakgrund? Men i 5.9. talas det omkurser i Cross Cultural Communiation. Det har ibland hävdats att de mis-shälligheter oh missförstånd som uppkommit har bottnat just i kulturellakrokar. Att vad som i en kultur uppfattas som ärlig kritik, i en annan up-pleves som kränkningar.IK Jag har fortfarande tron att matematiker är ovanligt bra på kul-turöverbryggande kommunikation, med hjälp av sitt gemensamma matema-tiska språkbruk. Den synen är nog alltför naiv i sammanhanget men jag harmyket svårt att se några tydliga mönster i dessa påstådda kulturskillnader.UP Shismer tenderar att växa på grund av negativa återkopplingar, ohdet viktiga är att bryta dessa onda irklar genom något slags förtroendeska-pande åtgärder. Vitsen med sådana är att de bör vara ganska subtila, oh attfolk inte nödvändigtsvis genomskådar dem såsom förtroendeskapande. Upp-maningar att nu skall vi vara snälla mot varandra oh inte bråka brukar haringa inverkan, ty om folk vore så lydiga skulle inga bråk någonsin uppstå.Har du några förslag på sådana? Meningsfulla aktiviteter som motiverar folkoh som endast kan genomföras via samarbete?IK Nja, någon slags påhittade åtgärder tror jag inte på. Det ska varadirekt koppling till verksamheten, dvs undervisning oh forskning. Kanvara något så skenbart enkelt som att få samtliga matematiklärare inomett ivilingenjörsprogram att faktiskt delta i programmets årliga lärardag.En myket meningsfull aktivitet som är motiverande oh kräver samar-bete är att anordna konferenser, workshops, oh liknande tillställningar.Ett liknande exempel aktuellt för oss är KoF07, forskningsutvärderingen'Kvalitét oh Förnyelse 2007' som just nu genomförs inom Uppsala univer-sitet. En sammanställning av bakgrundsmaterial gjordes i februari oh denutvärderingspanel som granskar matematiska institutionen har just nu avslu-tat sitt besök. Förberedelser oh genomförande av forskningspresentationerhar genomförts, delvis i nya samarbetskonstellationer, oh sammantaget trorjag många av oss upplevt det här arbetet som meningsfullt oh motiverande.
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UP En del har klagat på tystnaden på institutionen. Att folk drar sigundan oh inte vill inte älta problemen. Andra aspekter på denna tystnadär att många känner sig oroade oh fruktar att frispråkighet skall leda tillrepressalier, oh att nya avskedande kan vara att vänta. Om dessa farhågorär obefogade hur skall ledningen kunna lugna de anställda? Ur ledningensperspektiv, vad för morötter kan erbjudas som alternativ till piskor?IK Det e�ektivaste sättet att skapa en grund för arbetsro oh förhopp-ningsvis arbetsglädje är att se till så vi har en stabil ekonomi. Det är junär den sviktar som en institution tappar handlingsutrymme oh hamnar iobehagliga situationer som övertalighet. Några måste utses kollegialt att hahuvudansvaret.UP Hur optimistisk är du för framtiden? Ser du några goda teken? Vadkommer att hända med två tomma lärostolarna? Kommer de att besättasinom den närmaste framtiden? Eller inte förrän avgångsvederlagen betalatsut? Eller kommer de att gå förlorade för matematiken?IK Jag är optimistisk. Det �nns många lärare oh forskare av högstaklass vid institutionen. Det vittnar om kvalitén att ett par forskare nyli-gen fått utomordentliga erbjudanden från andra håll som vi av ekonomiskaskäl har svårt att "bjuda över". Förhoppningsvis kan vi även fortsatt knytadem till institutionen. Självklart är det inte så att medlen för tjänsternaförsvinner från matematiken. Tidsplanen är inte klar. Det har sagts atten del av avgångsvederlaget kan betraktas som kompensation för eventuelltskadestånd som hade kunnat uppstå i en tänkt juridisk fortsättning av ären-det. Det är för mig inte uppenbart att matematiska institutionen ska hållasansvarig för den delen.Jag tyker vi ska vara myket öppna för olika lösningar i den strate-giska forskningsplaneringen. Helhetsbilden omfattar okså pensioneringarde närmaste åren. Det är inte alls självklart att man ska utlysa två tjänsterpå nytt. Man kan tänka sig omvandling mot juniora forskare oh postdok-tornivån, oh självklart kommer in i bilden relationen mellan professorertillsatta genom utlysning oh de tillsatta genom befordran. Vår nuvarandestruktur av forskningsverksamheten stödjer inte heller försök att attraheraexterna forskningsmedel. Det första vi ska göra är att noga begrunda vadKoF07 panelen har att säga om institutionens forskning oh forskningsor-ganisation. Deras rapport bör föreligga inom några vekor.
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Akademin: Frihet att yttra sig. En essäUlf PerssonI prefer heaven when it omes to limate,but hell when onversation is onerned1.A�ären i Uppsala väker många prinipiella frågor rörande det akade-miska livet, frågor som anställningstrygghet oh akademisk frihet. Jag trorinte att det som försiggått vid Uppsala utgör en isolerad företeelse, utandet anmärkningsvärda är den unika dokumentation som föreligger vilket harmöjliggjort en ike tidigare insyn. Oavsett huruvida man tyker att de bäggeprofessorerna förtjänade att avskiljas från sina tjänster i det aktuella fal-let, väker hela proessen farhågor hos många individer om att detta skullekunna drabba dem själva. Så låt oss nu konentrera oss på arten av beskyll-ningar oh de prinipiella frågor dessa väker oh lämna det aktuella falletdärhän. Den diskussion jag tänker föra är avsedd att just vara prinipielloh i exemplen hypotetisk oh inte ämnad att utgöra kommentarer till Virosoh Jörikes agerande, som vi nu kan lägga åt sidan, bortsett från enstakahänvisningar.Först är detta en fråga om svenska akademikers anställningsskydd. Dendramatiska situation som presenterades i artikeln 'Uppsala Gästabud' är välknappast en ovanlighet inom näringslivet där silkesnöret allt som oftast gestill direktörer som av ett eller annat skäl inte anses hålla måttet. Sådantbetraktas vara normalt oh de som verkställer beslutet behöver inte förklarasig för utomstående, oh dessa kan vara baserade på vad som helst, inklusiverena nyker. Varför skall andra regler gälla för det akademiska livet? Varförskall vi åtnjuta en priviligerad ställning?Jag kan myket väl tänka mig att många ike-akademiker anser att speielltprofessorers anställningsskydd är otidsenliga, att en större ruljans skullefrämja dynamismen i den akademiska världen. Men den akademiska världenär inte samma sak som näringslivet, även om starka krafter verkar för en så-dan konvergens2. Universiteten har traditionellt en unik funktion av långsik-tigt kunskapsförvaltande oh forskningsutvekling. Forskare skall ha privi-legiet att självständigt söka ny kunskap utan bitankar om eventuell nytta.Det är så de �esta oväntade oh banrytande upptäkter har gjorts i histo-rien. I företagsvärlden däremot ingår personalen i team med klart formuler-ade uppgifter, nämligen att åstadkomma en vinst, detta utgörande den endaegentliga återkopplingen på verksamheten. Därvidlag, som på en skuta,måste en viss hierarki råda. Det är kaptenen som bestämmmer. Lojalitet1En mild parafras av ett yttrande av Mark Twain2I tillägg till strategiska beslut tagna vid universiteten behöver man bara peka på ettantal debattartiklar som propagerar för mera målinriktad forskning med snävare kopplingtill Sveriges exportindustri oh välfärdstillväxt under täkmanteln av exellene in researhoh andra honnörsuttryk. 28



oh lydnad är här ofrånkomligt. I den akademiska världen däremot, speielltinom matematik oh humaniora, existerar inga sådana klart de�nerade ar-betsteam, ej heller lika klara återkopplingar3. Chefen är direkt ansvarig försina underlydandes prestationer, detta gäller inte en rektor vid ett univer-sitet i oh med begreppet akademisk frihet. Näringslivets horisont är nästakvartalslut, akademins eftervärlden.Svenska professorer med fullmakter åtnjuter ett spei�kt formulerat an-ställningsskydd, speiellt kan de inte avskedas på grund av arbetsbrist, utanendast under juridiskt myket graverande omständigheter. Dok fullmakterges sedan början av 90-talet inte längre4. Jag är ingen juridisk expert oh bördärmed inte uttala mig om moderna professorers reella anställningsstatus,dok det skulle förvåna mig myket om ett avskedande vore en lättvindliga�är5.Jag kan heller inte avgöra hur myket vikt den typ av tjänsteförseelsersom åberopats skulle ha getts i en rättslig förhandling. Jag misstänker attmånga akademiker har mindre skelett i sina garderober, skelett vilka i prinipskulle kunna tas fram närhelst de skulle visa sig misshagliga. Slika juridiskametoder är vanliga i så väl demokratiska som diktaturiska länder.Anklagelser om vetenskaplig inaktivitet är myket allvarlig6, ty i defall sådana är seriöst menade, skulle det betyda att många svenska mate-matikprofessorer sitter löst. Skulle vi vilja förorda periodiska granskningarav professorers produktivitet, oh i så fall, hur högt skulle ribban sättas, ohpå vilka grunder skulle dessa granskningar göras? Personligen av rektornoh hans stab räknande antal publierade papper? Är det så vi vill ha det?Vi skall vara medvetna om att sådana förslag skulle mottagas välvilligt intebara av den ike-akademiska världen utan även bland många akademiker iandra verksamheter. Matematiken, speiellt den rena, är härvidlag myketutsatt. Vilka utomstående skulle protestera emot att professorer åläggs attsköta sina jobb?De entrala anklagelserna i Uppsala fallet rör illojalitet, obstruktion, ohframför allt förolämpning oh kränkning av medmänniskor oh här skulle jagvilja företa en förutsättningslös diskussion. Speiellt de senare anklagelsernaär, som jag redan i min föregående artikel har påpekat, notoriskt vanskliga3All vetenskap bygger visserligen på någon form av falsi�ering, men denna essä är till-räkligt �loso�sk för att jag skall dessutom ägna mig åt ytterligare �loso�ska utvikningar4varken Viro eller Jörike åtnjöt en sådan status5Ur den aktuella transkriptionen kan man utläsa att rektorn var myket noga med, avvad jag förstår, att inte direkt hota med avsked, oh dessutom varför skulle i annat fallett sådan stort avgångsvederlag erbjudas?6Jag skall återigen betona att här förs en prinipiell diskussion. I fallet med våratvå professorer har dessa anklagelser utförligt vederlagts i den Aount vi har tidigarerefererat till, oh man får uppfattningen att i det aktuella fallet anklagelsen antingen intevar allvarligt menat (Enligt Viros uppfattning en ren blu� för att öka det psykologiskatryket) eller synnerligen illa underbyggd. 29



att objektivt belägga. Detta betyder inte att de inte är verkliga, utan baraatt den yttersta auktoriteten är den drabbade själv. Graden oh omfångetav en förment kränkning bedömes helt oh hållet av den som utsätts förden. Vad som är menat som skarp kritik kan av mottagaren upplevas såsompersonligt sårande7. Denna subjektivitet är uppenbarligen problematiskt iett juridiskt perspektiv men dok inte i rent soiala sammanhang. En personsom känner sig kränkt har full rätt att utan förklaringar säga upp vänskaper.Detta betyder att förolämpningar oftast har negativa konsekvenser för desom utslungar dem, ty dessa individer tenderar att förlora förtroenden ohmarginaliseras, kort sagt de anses visa brist på så kallad soial kompetens.Sådana negativa konsekvenser kan visserligen till en viss del uppvägas avasymmetrier i maktställning, vilket uppenbarligen bör ha stort in�ytandepå hur man trots allt försöker objektivt bedöma en kränkning. Dok påen institution föreligger få sådana asymmetrier, det skall i så fall möjligenvara prefekter gentemot anställda men i praktiken framför allt handledaregentemot doktorander oh examensarbetare.YttrandefrihetJag skulle nu vilja konentrera mig på yttrandefriheten i allmänhet ohi förbigående behandla den något snävare akademiska friheten i synnerhet8Frågan om yttrandefrihet är �loso�skt myket intressant oh juridiskt inte tillfred-ställande belyst. Ett notoriskt exempel för ett par år sedan utgjordes av en viss PastorGreens utgjutelser inför sin församling på Öland. Att som många naivt hävda att yttran-defrihet är helt OK så länge man inte kränker enstaka individer eller utsatta grupper ären ren non-sequitur9. Centralt för varje diskussion om yttrandefrihet är att försöka göraen distinktion mellan yttrande oh handling. Detta är inte helt trivialt. Att ropa 'elden ärlös' i en fullsatt teatersalong, eller 'skjut' om man är befälhavare för en exeutionspatrullmed �ngret på avtrykaren, kan knappast anses såsom varande yttrande utan snarare somhandlingar. Ej heller om man far med osanning under ed i en domstolsförhandling. Mendäremot om man hävdar åsikter, hur korkade oh motbjudande dessa än kan vara10. Jagmisstänker dok att en klar juridisk gräns mellan yttrande oh handling inte föreligger, ohjag var myket förvånad över att Högsta Domstolen inte adresserade denna fråga när falletGreen kom upp 2005. I avsaknad av klara juridiska riktlinjer när det gäller yttrandefrihetgår det inte att rättsligt gradera förolämpningar oh kränkningar. Detta betyder givetvis7Oh i många situationer vad kan vara mer sårande än att säga sanningen?8Med yttrandefrihet meas uppenbarligen rätten att inte stra�as för sina yttrande, interätten att kräva att få sina yttranden publierade, vilket givetvis är någonting helt annat.9Detta kan upplevas av många läsare som ett anmärkningsvärt påstående, hur kan manöverhuvudtaget försvara kränkande yttrande! Poängen är att det råder en skillnad mellanjuridik oh moral. Att snatta kan leda till rättsligt efterspel, dok inte svek av vän. Vidarebetyder yttrandefrihet inte att man skall sanktionera yttrande, bara det att ett yttrandeskall bemötas med ett annat yttrande inte med ett knytnävsslag, även om det senare imånga fall kan vara frestande, oh det är ju därför yttrandefriheten är en fråga som måstebefästas i lag.10Det är anmärkningsvärt att just e-mail har utpekats som det huvudsakliga medlet förkränkningar. Detta underlättar att göra distinktionen mellan yttrande oh handling.30



inte att man inte kan göra så som privatperson oh inte låta detta vara vägledande försina soiala relationer. Lika lite som ett hävdande av yttrandefriheten innebär att manautomatiskt sanktionerar vad som formuleras i dess namn.Den akademiska friheten borde vara mera begränsad än yttrandefrihetenom man nu skall ta Uppsala Universists stolta devis 'Att tänka fritt är stort,att tänka rätt är större'11. En professor skall inte predika irrläror från sinpulpet. En fysiker som hävdar att jorden är platt, en biolog som förnekarutveklingsläran oh en matematiker som upprepar Leibniz första versionför derivatan av en produkt12 bör fråntagas sitt undervisningsprivilegium.Detta är givetvis hypotetiska exempel speiellt när det gäller matematik därkonsensus om vad som är rätt oh fel är ovanligt väl grundad. Detta gällerdäremot inte humaniora. Akademiska dispyter är legio. Filosofer angripervarandras teorier hänsynslöst, utan detta skulle det inte förekomma någonakademisk �loso� överhuvudtaget. Men även i matematiken kan man inteundvika frågor där konsensus inte är möjlig. Vad är vaker matematik, vadär viktig matematik? Ibland, som vid besättande av tjänster oh tilldelningav medel måste prioriteringar göras. Strider ligger då nära till hands, ohangripande av vetenskapliga positioner är ofrånkomliga.Yttrandefriheten ställs på spets under kon�ikter. Kon�ikter är ound-vikliga på en arbetsplats där de inblandade är djupt engagerade i verk-samheten. Kon�ikter leder inte sällan till polariseringar oh intrigerande.Obehagliga som sådana är utgör de inte destomindre möjligheter för ge-nuin soial samvaro13. Att forma allianser, att utröna graden av förtroendeär subtila spel, som myket lätt kan helt absorbera en människa. Det kandå vara lätt att tappa proportionerna för vad kon�ikterna egentligen rör.Förolämpningar mot motståndare blir då myket frestande, speiellt närman är frustrerad oh känner sig i underläge. Såsom en korrigerande kraftkan man då betänka att kon�ikternas orsaker kommer att växla oh da-gens motståndare kan myket väl bli en värdefull allierad nästa dag. Såledesskall man inte försöka krossa sina motståndare, man kan väl behöva dem iframtiden14. Oh som slutkläm: Man skall hålla i åtanke att en akademiskinstitution, speiellt en matematisk sådan, är inte till i första hand för attfolk skall trivas med varandra, i så fall skulle helt annorlunda prioriteringargälla vid anställningar.11Som för övrigt testades nyligen i ett medialt uppmärksammat fall rörande en viss EvaLundgren12Se Arnolds sarkastiska kommentarer i sin bok om Newton oh Leibniz13Det brukar sägas att människans intelligens huvudsakligen är soial. Hennesenastående förmåga att känna igen ansikten är bara en aspekt av denna (intressant nogförsvinner denna förmåga när ansikten presenteras som negativ)14Det är även förunderligt hur kloka personer som håller med oss framstår, oh hurinskränkta oh dumma de är som inte inser våra synpunkter. Det mest förunderliga ärgivetvis att under tidens lopp kan högst skiftande mentala förmågor manifestera sig hosen oh samma person. 31



Otto Frostman - Hundra ÅrLars GårdingOtto Frostman (1907-1977) tog studenten i Eslöv 1926 oh började stu-dera i Lund. Efter studier till magisterexamen kunde han i fortsatta studieri matematik vända sig till två nyutnämnda professorer, Marel Riesz ohNils Zeilon. Riesz var ungrare. Han börjat sina studier i Budapest ohfortsatt dem vid matematiska entra i Frankrike oh Tyskland. Sverige hadevid tiden en bekant matematiker Gösta Mittag-Le�er som var professor vidStokholms Högskola oh hade grundat en �n matematisk tidskrift, AtaMathematia, oh bodde efter ett fördelaktigt gifte i ett �nt hus i Djursholm,det nuvarande Institut Mittag-Le�er. Av sin värd �k Riesz det betaldauppdraget att mot ett årsarvode av 3000 kr redigera ett extraband av AtaMathemtia med ett register över de första tretti banden. Senare blev Rieszdoent vid Stokholms Högskola oh 1927 professor i Lund på sina insatseri analysen. Nils Zeilon som var jämnårig med Riesz hade studerat i Uppsalaoh Stokholm. Han hade meriterat sig i gränsområdet mellan matematikoh hydromekanik.Frostman blev färdig med sin avhandling 1935 oh antogs som doent.Jag mötte Frostman första gången i oktober 1937 då han föreläste den pro-pedeutiska kurs som var det första steget i matematikstudier vid univer-sitetet. Vår lärare var solbränd oh ungdomlig men med en stor pondus isitt uppträdande. Vid viktiga moment talade han långsammare än annarsoh brukade okså markera dem med att skramla med nyklarna i byx�kan,en vana som inte övergav honom då han 1952 blev professor i Stokholm.Upphovet till Frostmans avhandling �nns hos Marel Riesz' många tidigaarbeten om summation av Fourierserier.f(x) =Xk ak os kx:En vanlig summationsmetod är att välja en kärna K�(x) som går mot Æ(0)då parametern � går mot noll oh att summera serien i punkten x somgräns av R K�(x � y)f(y)dy då parametern går mot noll. En sådan kärna,I�(x) = x��1=�(�), noll då x < 0, har namn efter Riemann oh Liouville.Motsvarande integraloperation, I�f(x) = R I�(x�y)f(y)dy, har egenskapenatt I�I� = I�+�; d=dxI� = I��1för positiva exponenter, formler som bäst förstås via Fouriertransformen.Under nittonhundratrettitalet utsträkte Riesz Riemann-Liouvilles kärnatill �era dimenstioner vilket gav uppslag oh arbete till �era av hans elever.En stor del av dessa arbeten �nns i band 4 av Meddelanden från Lundsuniversitets matematiska seminarium. Sådana lokala tidskrifter som ofta32



innehöll särtryk från större tidskrifter var ganska vanliga före andra värld-skriget.Den expliita formen för kärnan varI�(x) = jxj��m=Hm(�)där i det elliptiska fallet jxj är den euklidiska normen i Rm ohHm(�) = �m=2�(�=2)=�((� �m)=2))oh i det hyperboliska med jxj = (x21 � x22 � :::x2n)��m=2 då x1; jxj > 0 ohnoll för övrigt ohHm(�) = �(m�2)=22��1�(�=2)�((� + 2�m)=2):I detta fall måste I�f(x) för � < m de�nieras genom analytisk fortsättningi �. Man konstaterar att Huygens prinip, dvs att vågoperatorns fundamen-tallösning I2(x) i detta fall försvinner då jxj > 0 om m > 2 är jämn, framgårdirekt av den högra sidan i formeln ovan (2). Denna hyperboliska integralkom efter kriget att ligga till grund för arbeten av Nils-Erik Fremberg ohLars Gårding.Först på plan var Otto Frostman 1935. Hans avhandling, nr 3 i Med-delanden, är en generalisering av potentialteori i tre dimensioner där po-tentialkärnan 1=x i m > 2 dimensioner kunde ersättas med en potensenjxj��m i den första kärnan ovan med � mellan 0 oh 2 vilket gör funktio-nen subharmonisk. Gauss hade tidigare observerat att bland alla potentialerUf (x) = R df(y)=jx � yj av funktioner med stöd i ett begränsat område Foh med totalintegralen 1 har jämviktspotentialen, som är konstant på C,den minsta potentiella energin R f(x)f(y)dxdy=jx � yj. Frostman bevisadedetta då f(x)dx ersätts med mått d�(x) oh kärnan med jxj��m oh kundedå dra slutsatsen att jämviktspotentialen är konstant lika medM på F utompå en mängd av kapaiteten noll, dvs en mängd som inte kan bära en po-tential av ett mått � 0 utan någonstans bli +1. Då � = 2 är potentialenkonstant oh jämviktsmassan noll på öppna delar av F .Då jag en gång i ett samtal med Solomon Bohner talade om detta re-sultat sade han: funktioner har nästan aldrig en gräns men mått har. Jagtyker att detta uttalande är orättvist om man tänker på att mått var nå-gonting relativt nytt då Frostman skrev sin avhandling oh att det var nöd-vändigt att tänka sig för noga då man satte ihop sina bevis. Mot itatet frånBohner kan jag ställa ett informellt itat från Marel Riesz: Frostman varett underbart instrument. Det som Riesz tänkte på var att han hade lettin Frostman på ämnet potentialteori oh att detta ämne passade Frostmansomsorg, noggrannhet oh inlevelse.Frostmans avhandling skrevs under en tid då nästan all matematik skrevspå franska oh de la Vallée-Poussins Cours d'Analyse var den grundläggande33



boken för två betyg i matematik. Men franskan ansågs vara för svår förvanliga dödliga studenter oh därför fanns okså en tysk bok som alternativtill Cours d'Analyse. Denna situation oh det faktum att Frostman självskrivit sin avhandling på franska med sakkunnig kontroll efteråt ledde till enmytbildning. Det ryktades att inte ett enda fel upptäktes vid kontrollen.Efter Frostmans avhandling kom Riesz att en tid på allvar ägna sig åtden nya potentialteorin, bland annat i ett innehållsrikt arbete Intégrals deRiemann-Liouville et potentiels från 1937 som tryktes i en ungersk tidskriftAta Literarum a Sientiarum utgivet av universitetet i Budapest men okså�nns i band 4 av Meddelanden. Genom en transformation med reiprokaradier kunde Riesz förvandla jämviktspotentialen för ett begränsat områdetill en sats som uttryker en potentialkärna K�(x � y) med x utanför ohy i ett begränsat slutet område F av positiv kapaitet som en potentialRZ K�(y � z)d�(z) av ett mått �(z) = �x(z) på F . Skillnaden är då nollpå F utom på en mängd av kapaiteten noll. Med ett drastiskt uttrykformlerades detta som ett en enhetsmassa i punkten x sopats (av det franskaordet för sopa balayer) ut på F . Skillnaden K�(x� y)� RZ K�(y� z)d�x(z)är en potentialteoretisk generalisering av Greens funktion oh i fallet � = 2okså lika med den klassiska Greens funktion då Z är en yta som omger x.De Greenska massorna �x(z) är då � < 2 fördelade över hela F . För ettoh samma område men för två olika punkter utanför området har de enreipoitet av följande utseende RZ K�(x� z)d�y(z) = RZ K�(y � z)d�x(z).Efter Riesz' arbete i Meddelanden följer tre av Frostman, alla resultat avett framgångsrikt arbete att i görligaste mån utsträks den klassiska poten-tialteorin i m > 2 dimensioner till potentialkärnan K�. I det första under-söker han utsopningen ovan då polen x ligger i F genom att först utesluta ettlitet område oh studera de utsopade massorna då området går mot x. Desspotential är fortfarande K�(x�y) på F utom på en mängd av kapaitet nolloh den ovan iterade reiproiteten utsträks till punkter i området F . I detandra är ämnet superharmoniska funktioner relativt de generaliserade poten-tialern oh i det tredje, trykt 1939, utsträks ett irregularitetskriterium avWiener för randvärden av Dirihlets problem till de brutna potentialerna ohen rad besläktade arbeten gås igenom oh bevisas med balayageteknik. Jagminns att jag deltog i det matematiska seminarium där Frostman talade omdessa resultat oh att jag inte förstod myket.Frostmans matematiska meriter �nns i hans potentialteoretiska arbeten.Kanske fann han det svårt att ägna sig åt ett annat ämne. Till Riesz' förtry-telse avstod han från en en del av sitt andra doentstipendium för att blilektor vid gymnasiet i Halmstad oh senare i Lund. År 1952 efterträddehan Torsten Carleman (1892-1948) som professor vid Stokholms Högskola.Samma år blev han medlem av Vetenskapsakademien där han kom att väljastill preses i en period oh förste vies preses i två perioder. Hans eftermäleni Akademin oh vid Stokholms universitet understryker hans duglighet ohsamvetsgrannhet. Frostmans förhållande till Riesz kom i Lund att ömse-34



sidigt präglas av den potentialteoretiska konkurrens som de råkat in i. Devar okså helt olika personligheter vilket tillåter ett korrekt förhållande menkanske utesluter en närmare vänskap.Då man läser nr 4 av Meddelanden slås man av den informella oh berät-tande stil som där används särskilt av Riesz oh Frostman. Den modernamatematikstilen med en konentration på sats-bevis i alla viktiga avsnittföddes vid mitten av förra århundrandet oh avlöste den berättande stil somvarit vanlig i en tid då det fanns få matematiker som till stor del kändevarandra oh ett intimare uttrykssätt var naturligt.� � � �Efterlysning oh många varma takJaak PeetreJag får härmed taka unisont alla, som hjälp mig med min efterlysning (seförra Utskiket) i anslutning till mitt arbete med Marel Riesz brevsamling.Jag går alltså inte in på var oh ens individuella insatser, som jag värderarhögt, utan kommenterar något av det efterlysta � i den mån det kan ansesvara intressant.Ragnar Lijeström (verksam vid SH eller KTH?) � Visade sig vara Al-fred Liljeström (1982-1953) professor i beskrivande geometri vid KTH, efteremeritering föreståndare för ett �lmlaboratorium där, mångsysslare;Bernier � visade sig vara Gert Bonnier, far till raerföraren Joakim Bon-nier;fru Rut Tjebbes (skrev till MR i Chiago 1946/47, en son Jan gik påKatte i Lund 3-4 årskurser före mig, de 3 personerna närmast nämnda avhenne) � namnet felstavat av mig, änka efter en nederländsk vetenskapsman,lärare på Lunds kommunala realskola;fru Seidergård � städade hos klanen Riesz, plokade även jordgubbar åtdem;herr Lieberman (ungrare?) � var en fröken Hedvig Liebermann i stället,ungerska från Kolozsv? (Cluj), lärare i matematik oh fysik där, en tidanställd på fysiologiska institutionen i Lund, hennes slutliga öde ännu ejklarlagt;fru Steiner (talför ungerska) � ännu ej identi�erad;Kamed? (i ett odaterat brev av Charlier om utvekling i A-serier. Vadär en A-serie?) � troligen japanen Toyojiro Kameda, A-serier uppkommmeri samband med stora talens lag oh har studerats av Harald Cramér;Stig Comét (egensinnig elev till MR) � tyks ha gott upp i rök, sist kändauppehållsort Rom. 35



Misha Cotlar 1913-2007Jaak PeetreEn matematikens �grand old man�Misha Cotlar avled i Buenos Airesmåndagen den 15 januari 2007. Hanskulle ha fyllt 94 i år.In i det sista var han alltjämtsynnerligen aktiv för sin höga ålder.För ike så länge sedan utgav hanen matematisk monogra� oh dessu-tom hade han grundat en human-itär stiftelse Projeto para la Preser-vaión de la Unidad Cienia-Etia,1. Biogra�sk skiss.Denna är i många styken baserad på artikeln [djg℄.Misha Cotlar föddes 1913 i den ukrainska staden Sarniy1 av judiskaföräldrar. 1928 emigrerade familjen till Uruguay, som då sågs som ettframtidsland. Som alla emigranter var de myket fattiga, länge �k denmusikaliske Misha � musik oh matematik hade sonen fått lära sig av fadern� bidra till uppehället genom att om nätterna spela piano på en hamnkrog iMontevideo. Misha väkte senare stor uppmärksamhet genom att vinna enårlig shakturnering.En ung shakintresserad matematikprofessor Laguardia vid tekniskahögskolan, själv Piard-elev, tog då hand om Misha oh introdueradehonom i matematiska kretsar. Han ordnade okså, att han �k spela pi-ano på ett �nt hotell i badorten Punta del Este. 1934 kom den spanskföddematematikern Rey Pastor till Montevideo på en föreläsningsturné. Dettagjorde, att Misha året därpå �yttade till Argentina oh Buenos Aires. 1937trä�ade han en av Rey Pastors elever, den ryskfödda Yanny Frenkel. Degifte sig året därpå.Misha Cotlar är en mystiker, en genomgod människa, en Fransisus avAssisi förpassad till vår krassa tid. När han talar med någon lykas hanalltid göra ett intryk på sin partner, som om denne (den talande) självvore världens främsta matematiker Beträ�ande sin livsåskådning är Mishapåverkad av hinduism oh buddism. Själv har jag hört honom okså säga,att okså Leo Tolstoy påverkat honom. Anekdoterna om honom anspelandepå hans asketiska livstil är många. T.ex. följande: I trädgården hade hanett träd, soma angreps av myror. En bekant rådde honom att gräva en1300 km väster om huvudstaden Kiev ej långt från polska gränsen. Vid sökning efterstaden på Internet råkade jag på en kennel med golden retriever i Polen!36



vattenfylld kanal kring trädet. Misha gjorde så. Men en dag hade han fylltigen kanalen. På frågan varför han gjorde det, lär han då ha svarat. �Mentänk, om myrorna drunknar!�Den italienske matematikern Beppo Levi, som 1937 kommit till Argentinaundan förföljelse i sitt hemland, stödde Misha oh publierade arbeten i avhonom utgivna tidskrifter.Någon akademisk anställning hade han inte före 1947, då han �k bliassistent vid universitet i La Plata. ända tills byråkraterna fann, att hansaknade formella kvali�kationer oh avskedade honom.Efter krigsslutet 1945 besöktes Argentina av många amerikanska matem-atiker. Det var så Zygmund upptäkte Calderón oh Birkho� Cotlar. Meddennes hjälp vann han 1950 ett Guggenheim stipendium. året därpå komYanny oh han till U.S.A. 1953 blev Misha doktor i Chiago under Zyg-mund.Men efter hemkomsten �k Misha ändå inget arbete i Buenos Aires,ty Peron-regim släppte bara de sina till köttgrytorna. I stället �k hanbli direktör för matematiska institutet vid Universidad Naional de Cyo2 ilandsortsstaden Cyo, ett entrum för unga argentinska matematiker. Hanskrev utvidgande doktorsavhandingen fyra berömda arbeten, som utkom iRevista Matematia Cuyana.Först 1957 �k Misha bli professor i huvudstaden. Han inledde där ettfruktbärande samarbete med Cora Sadosky, dotter till två av hans matem-atiska vänner makarna Manuel oh Cora Sadosky. Då militärdiktatur hadeinförts i Argentina på 1960-talet, gik han i lands�ykt oh hamnade slutligeni Venezuela. Från denna exil återvände han dok för några år sedan.2. Egna kontakter med Misha.Dessa har jag redan redogjort för i min självbiogra� [en℄. Den som intro-duerade mig till Misha Cotlar var min vän oh studiekamrat Jan Odhno�,som visade mig det aktuella bandet av Revista Matematia Cuyana, innehål-lande bl.a. �Cotlars lemma�, Mishas kanske mest berömda result, som spelaren stor roll i teorin för singulära integraler (ännu ej medtaget i [en℄). Jagtror, att jag såg en skymt av honom på ICM58 (Edinburgh), några år senareICM60 (Stokholm). Han stod oh talade med en någon på gården utanförmatematiska institutionen på KTH. När jag närmare 40 år senare påmindeom denna episod svarade Misha utan någon som helst tvekan; �Oh yes, Iwas speaking to Norbert Wiener!� Ett sagolikt minne! Bekant med Mishapersonligen blev jag först under mitt eget korta besök i Buenos Aires i juni1963. (Jag minns då, att det talades myket om de två Cora, men jag kundeinte riktigt plaera dem.) Jag lärde mig myket om singulära integraler urett kompendium [℄, som Misha hade vänligheten att skänka mig.2Cuyo [kujo℄, historisk region i v. Argentina, omfattande de nutida provinserna Men-doza, San Juan oh San Luis. I sydväst skiljs C. från Pampas av de låga Cordobabergen.[ne℄ 37



3. Bibliogra�.[℄ Misha Cotlar: Condìiones di ontinuidad de operadores potentialesy de Hilbert. Cursos y Seminarios de Matemàtia, fasiulo 2. Universidadde Buenos Aires, 1959.[djg℄ D.J.G.: Misha Cotlar. In: Cora Sadosky, Analysis and PartialDi�erential Equations. (Leture Notes in Pure and Applied Mathematis.)Marel Dekker, New York and Basel, 1990.[en℄ Jaak Peetre: Early enounters with mathematis, espeially with in-terpolation, mainly 1954 - . 1965. Okså känd som �Muminpappans memo-arer� eller alternativt (i dystrare stunder) �Ett liv förödad på matematik�.Tillgänglig på lunhrummet på NF-avdelningen, Matematikentrum Lund,likaså på förf. vävsida.[ne℄ Nationalenyklopedin oh Spåkdata.� � � �Databasen Kvinnliga MatematikerHelen AvelinMatematiska institutionen vid Uppsala universitet är värd för den nystartadedatabasen Kvinnliga matematiker. Det är en öppen databas där kvinnliga matem-atiker med anknytning till Sverige har möjlighet att registrera sig. Alla som har enutbildning i matematik eller närbesläktat område, från examensarbete till profes-sorsnivå, är välkomna.Syftet med databasen är att få en överblik över de kvinnor som är aktiva inommatematik i Sverige. Tanken är att den som söker kandidater till exempelvis be-tygskommittéer eller utlysta tjänster lätt ska se vilka kvinnor som �nns tillgängliga.Det är enkelt att söka i databasen på bland annat forskningsområde oh examen.De mer etablerade kvinnliga matematikerna i Sverige är förstås redan välkända,men när man söker kandidater för exempelvis doktorandtjänster kan det vara svårtatt veta vilka kvinnor som kan vara intresserade. Därför är det viktigt att kvinnorsom gör examensarbete i matematik eller närliggande områden får hjälp med attregistrera sig. Då kan databasen bli ett bra hjälpmedel för rekrytering.Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med i databasen oh man kan närsom helst avregistrera sig. För att databasen ska innehålla aktuella uppgifter blirde registrerade en gång per år uppmanade per e-post att uppdatera sina uppgifter.Den som inte följer länken i e-brevet då blir automatiskt raderad.Matematiska instutionen i Uppsala hoppas att den här databasen ska bli ettanvändbart verktyg för att öka jämställdheten inom matematik oh ett bra sätt förde kvinnor som är aktiva inom matematik att synas.http://www.math.uu.se/kvinnligamatematiker/
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Fuglesangs skiftnykel oh Möten i rymdenJan-Erik Björk oh Jan BomanDet sägs att Christer Fuglesang tappade en skiftnykel under sin rymd-promenad nyligen. Enligt Keplers första lag kom skiftnykeln förstås i så fallatt hamna i en egen elliptisk satellitbana. Man kan fråga sig hur denna banaser ut. Exempelvis: hur långt avlägsnar sig skiftnykeln från rymdskeppet?Kommer skiftnykelns oh rymdskeppets banor att skära varandra efter 90minuter, så att besättningen riskerar att få den i huvudet under en rymd-promenad?Låt oss betrakta en kropp som rör sig i ett entralt kraftfält enligt New-tons gravitationslag. Rörelseekvationerna i polära koordinater (r; �) är då�r � r _�2 = �M=r2(1) r�� + 2 _r _� = 0;(2)därM är entralkroppens massa oh  är den allmänna gravitationskonstan-ten. Om vi multiplierar ekvationen (2) med r så kan vi integrera en gångoh få ekvationen(3) r2 _� = L;där integrationskonstanten L brukar kallas för Keplerkonstanten oh kantolkas som kroppens rotationsimpulsmoment relativt origo, om kroppensmassa är 1. Ekvationen (3) ger genast Keplers andra lag. Om vi multi-plierar (1) med _r oh använder (3) så kan vi integrera även denna ekvationen gång oh få ekvationen(4) _r22 + L22r2 � Mr = E:Integrationskonstanten E kan tolkas som kroppens totala energi, eftersomsumman av de två första termerna utgör kroppens kinetiska energi oh dentredje termen är den potentiella energin.Beviset för att lösningarna till (1), (2) är ellips-, parabel- eller hyper-belbanor står i många elementära läroböker, oh ska inte utföras här. Engodtyklig bana r = r(�) kan skrivas(5) r = L2=M1 + e os �efter en eventuell translation i �-variabeln. Här är e banans exentriitet. Iellipsfallet, som är det som intresserar oss här, är 0 � e < 1, oh r har ettstörsta oh ett minsta värde som kan fås ur (4) genom att man sätter _r = 0,vilket ger(6) L22r2 � Mr = E:39



Denna ekvation måste alltså i ellipsfallet ha två positiva rötter, vilket svararmot att E < 0.En irkulär rörelse på avstånd r = R med hastighet v = R _� satis�erarekvationerna (1) oh (2) om v2 = M=R. Keplerkonstanten L har i dettafall värdet L = Rv, oh den totala energin är enligt (4)(7) E = L22R2 � MR :Eftersom M=R = v2 = L2=R2, kan vi okså skriva E = �L2=2R2 =�M=2R, men vi ska se att uttryket (7) passar oss bättre i fortsättnigen.Störning av irkulär bana. Antag nu att rymdskeppet be�nner sig i enirkulär bana oh att ett föremål kastas ut i radiell riktning med hastighetu relativt rymdskeppet. Eftersom den radiella hastighetskomponenten intetillför något rotationsimpulsmoment, kommer föremålet att ha samma Ke-plerkonstant L som rymdskeppet. Föremålet får däremot ett tillskott avkinetisk energi som är lika med u2=2, varigenom föremålets totala energi blirE = L22R2 � MR + u22 :Om vi sätter in detta värde på E i (6) oh �yttar över några termer, så fårvi(8) L22 � 1r2 � 1R2 �� M�1r � 1R� = u22 :Eftersom L2 = MR oh v = L=R kan detta skrivas�R2r2 � 1�� 2�Rr � 1� = u2v2 ; eller �Rr � 1�2 = u2v2 ;vilket ger(9) rR = 11� u=v :Om vi inför h = r � R, så ger detta h=(R + h) = �u=v, oh således, omu << v, h=R � �u=v:Rymdskeppets hastighet är ungefär 7; 4 km/s, oh om vi antar exempelvis attskiftnykeln kastas med 7; 4 m/s, så kommer alltså avvikelsen från irkulärbana att ges av h � R � 10�3 � 6; 4 km.Av (9) ser vi okså att ekvationen (8) har två positiva r-rötter om u < v,oh således att föremålets nya bana blir elliptisk i detta fall oh i annat fallhyperbolisk. 40



Omloppstid. Omloppstiden T för en kropp i ellipsbana kan med hjälp av(3) skrivas T = Z T0 dt = Z 2�0 d�_� = 1L Z 2�0 r2d�:Med hjälp av uttryket (5) för banan kan detta skrivasT = L32M2 Z 2�0 d�(1 + e os �)2 :Med residyintegration kan man ganska lätt visa attZ 2�0 d�(1 + e os �)2 = 2�(1� e2)3=2 ; 0 � e < 1;vilket ger(10) T = L32M2 2�(1� e2)3=2 :Med betekningen T0 = 2�L3=2M2, som är omloppstiden för motsvarandeirkulära bana (e = 0), kan detta skrivasT = T0(1� e2)�3=2:Av (5) oh (10) följer genast Keplers tredje lag i en preis form. Från (5)ser man nämligen att ellipsens storaxel 2a kan skrivas 2a = rmin + rmax =(2L2=M)=(1� e2). Om man härur löser ut 1� e2 oh sätter in i (10) så fårman(11) T = 2� a3=2(M)1=2 :Formeln visar att Keplers tredje lag � kvadraten på omloppstiden är pro-portionell mot kuben på medelavståndet � gäller exakt, om medelavståndetde�nieras som halva storaxeln a.För skiftnykeln har vi enligt (9) att 2a = rmin+ rmax = 2R=(1�u2=v2),varavT = 2� R3=2(M)1=2 (1� u2=v2)�3=2 = T0(1� u2v2 )�3=2 � T0(1 + 32 u2v2 );där vi har använt att T0 = 2�L3=2M2 oh att L2 = MR. Om T0 = 90minuter oh som förut u=v = 10�3 så blir alltså T � T0 � 32 � 10�6 � 90 �60 � 0; 008 sekunder. Eftersom hastigheten för såväl rymdskeppet somskiftnykeln är ungefär 7; 4 km/s, så �nner vi att skiftnykeln efter ett varvhamnar ungefär 60 meter bakom rymdskeppet.41



Låt oss nu anta att ett föremål kastas från rymdskeppet med hastighetenw relativt rymdskeppet i riktning parallellt med dettas rörelseriktning, räk-nad positiv i rymdskeppets rörelseriktning. Då ändras Keplerkonstanten:dess nya värde blir L1 = R(v + w), oh konstanten E får därmed värdetE = L21=2R2 � M=R. Ekvationen (6) lyder därmedL212r2 � Mr = L212R2 � MR :Denna ekvation har förstås lösningen r = R. En liknande kalkyl som ovan,varunder används att M=R = v2, leder lätt till följande ekvation för denandra lösningen �1 + wv �2�Rr + 1) = 2:Denna ekvation har en ändlig positiv lösning om �p2� 1 < w=v < p2� 1,vilket innebär att föremålet förblir i ellipsbana för dessa värden på w oh iannat fall övergår i hyperbolisk bana. Om vi sätter r = R+ h oh antar attjwj << v ger detta(12) h=R � 4w=v;oh alltså 2a = R+R+h � 2R(1+2w=v). Förändringen av medelavståndetär alltså av första ordningen i w, vilket medför att omloppstidens förändringdenna gång blir större än i förra fallet. Närmare bestämt får viT = 2� R3=2(M)1=2 (1 + 2wv )3=2 = T0(1 + 2wv )3=2 � T0(1 + 3wv );om jwj << v. Föremålets omloppstid är alltså större än rymdskeppets omw > 0, det vill säga om föremålet kastas i skeppets rörelseriktning. Omexempelvis w=v = 10�3, så blir T � T0 � 3 � 10�3T0, oh om v = 7; 4 km/sinnebär detta att föremålet hamnar 120 km bakom rymdskeppet efter ettvarv. Om däremot w < 0, d.v.s. föremålet kastas bakåt relativt rymdskep-pets färdriktning, så är T < T0 oh föremålet dyker upp framför rymdskeppetefter ett varv. Avståndet d mellan rymdskeppet oh föremålet efter ett varvkan skrivas d = j(T � T0)vj = 3T0jwj = 3 � 90 � 60jwj meter, om w är angiveni meter per sekund.Eftersom föremålet efter ett fullt varv hamnar framför rymdskeppet omdet kastas bakåt oh således under vägen måste köra om rymdskeppet, kundeman tänka sig att de bägge objekten befann sig nära varandra vid någottillfälle under varvet. Så är dok inte fallet, ty vi såg att h � (4R=v)w �3500w enligt (12). Men v = 2�R=T0, varför 4R=v = (2=�)T0 < 3T0;föremålet be�nner sig alltså trots allt betydligt närmare rymdskeppet dådet passerar rymdskeppet på andra sidan jorden än efter ett helt varv.Finns det någon kastriktning som leder till att föremålet oh rymdskeppetkrokar efter ett varv? Ja, om kastriktningen har en vertikal komponent u42



oh en negativ horisontell komponent w med jwj << u, så kommer de bäggee�ekterna att kompensera varandra så att kropparna får samma omloppstid.Ty eftersom jwj << u << v så gäller med god approximation attTT0 � �1 + 3wv ��1 + 32 u2v2 � � 1 + 3wv + 32 u2v2 :Villkoret för att T = T0 blir alltså(13) wu � � u2v :Om exempelvis u=v = 10�3 som förut, så får vi alltså w=u � �0; 0005.Alltså, om föremålet kastas bort från jorden eller mot jorden med hastigheten7; 4 m/s i en vinkel av 0; 03 grader från vertikalen i riktning bakåt, så kom-mer föremålet oh rymdskeppet att mötas efter ett varv. Om föremåletglider i väg med blott hastigheten 1 m/s, så får vi möte efter ett varv omw=u = �12u=v � 0; 6 � 10�4, vilket motsvarar en vinkel mot linjen jorden� rymdskeppet på 0; 004 grader. Ett litet vinkelfel skulle här få stor bety-delse, ty en vinkel på exempelvis 0; 1 grader motsvarar jwj=u � 1=600, d.v.s.jwj � 1=600 m/s, vilket ger d = 3T0jwj � 30 meter.Exakt villkor för att T = T0. Formel (11) visar att alla ellipsbanor medhalva storaxeln a = R ger samma omloppstid T0. Man kan därför misstänkaatt det exakta villkoret för att T = T0 ges av en algebraisk relation mellan u,w oh v. Detta visar sig vara fallet, oh sambandet är förblu�ande enkelt.Om föremålet utkastas med en hastighet som har både en radiell kompo-nent u oh en tangentiell komponent w (relativt rymdskeppet) så kommerekvationen (6) att lydaR2(v + w)22r2 � Mr = u22 + (v + w)22 � MR :Genom att multipliera denna ekvation med r2, använda sambandet mellanrötter oh koe�ienter oh ånyo använda att M = Rv2 �nner man att(14) 2a = rmax + rmin = 2Rv22v2 � u2 � (v + w)2 :Härav följer nu att a = R oh därmed T = T0 om oh endast om v2 =2v2 � u2 � (v + w)2, eller(15) v2 = u2 + (v +w)2:Detta villkor innebär att föremålets fart (d.v.s. den vektoriella hastighetensbelopp) relativt jorden är densamma som rymdskeppets. Om vi antar att uoh w är myket mindre än v, får vi tillbaka villkoret (13).43



Mer generellt, formel (14) visar att en satellitbanas storaxel � ohdärmed omloppstiden enligt (11) � är bestämd av satellitens fart vid givetavstånd från jorden. Ty formel (14) kan skrivas(16) a = R v22v2 � v21 = R M=R2(M=R)� v21där v1 = (u2 + (v + w)2)1=2 är föremålets fart vi tidpunkten för utkastet påavståndet R från jorden. Om två satelliter, till exempel rymdskeppet ohskiftnykeln, har fart v0 respektive v1 i en punkt på avståndet R från jordenoh deras omloppstider beteknas T0 respektive T1, så gäller enligt (11) oh(16) T1T0 = �2v2 � v202v2 � v21�3=2;där v = pM=R som förut beteknar farten hos en satellit i irkulär banamed radie R. Notera till sist att denna formel gäller även om de bäggesatelliternas banor ligger i olika plan.En slutsats av allt detta är att det är myket osannolikt att skiftnykelnefter ett varv passerar på rymdpromenadavstånd från Disovery.� � � �Srinivasa Varadhan - Abelprisvinnare 2007Srinivasa Varadhan, Frank.J.Gould professor of Siene vid the CourantInstitute har tilldelats Abelrpriset 2007. Coneptual strength and agelessbeuaty utgör de ord med vilka Abelkommittén sammanfattar hans gärning.Mera preis rör det sannolikhetsteori oh stora avvikelser. De stora talenslag formulerades oh bevisades redan av Jaob Bernoulli. Satsen innebäratt sannolikheten för avvikelser går asymptotiskt mot noll, oh ju störreavvikelser, desto snabbare. Men i praktiken vill man veta mera preist,ovanliga händelser inträ�ar ju som alla vet, även när de inte borde.Anders Martin-Löf kommer att tala om just Varadhan oh hans arbetenpå det kommande årsmötet (se det programmet för detta i slutet av Uts-kiket), men innan dess kommer priset att utdelas i Oslo universitets aula avkung Harald den 22 maj, oh bevittnas av särskilt inbjudna. Dagen därpåden 23 maj klokan 9.15 kommer pristagaren ge sin Abelföreläsning i OlovsSvedrups hus i närheten av Oslo Universitets matematiska institutt.
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Vad är tillämpad matematik?Lennart CarlesonFör ett antal år sedan hölls på dåvarande NFR:s inbjudan en rundabor-dskonferens. Ett antal matematiker samt ett antal tekniker oh naturvetaredeltog. Initiativtagare var huvudsekreteraren i NFR, Ingvar Lindqvist. Hanvar kemist oh hade långvarig erfarenhet från Nobelarbetet. Han hade upp-märksammat att Nobelpris påfallande ofta oh i ökande utsträkning tillde-lades kemister för arbeten med starkt matematiskt innehåll. Han ville därförförstärka kontakterna mellan kemister (liksom med andra naturvetare) ohmatematiker i Sverige. Vi hade ett intressant oh problemorienterat möteoh gik därifrån övertygade om att Ingvar hade rätt. Tyvärr diskuteradesinte de avgörande (oh svåra) organisatoriska frågorna oh initiativet rannut i sanden.Under de år som gått sedan mötet ägde rum har matematikens bety-delse inom vetenskap, teknik oh samhälle dramatiskt förstärkts oh vidgats.Orsaken är naturligtvis datorernas utvekling oh digitaliseringens utbred-ning. Matematiska modeller utnyttjas i snart sagt alla vetenskaper, såvälde naturvetenskapliga oh tekniska som de soiala oh ekonomiska. Däre-mot har några egentligen nya kanaler för in�öde av matematisk kunskap ohkunnande knappast skapats. Det �nns dok ett tryk från andra ämnen,speiellt med den nya universitetsorganisationen, att förbättra situationenoh på senare år har ett ökat antal matematiktjänster ledigförklarats inom"området" "tillämpad matematik". Men vad betyder detta?I den klassiska traditionen avsågs med "tillämpad matematik" så gottsom uteslutande matematikens användning inom fysikaliska områden somhydrodynamik, hållfasthetslära, elektroteknik, dvs dynamiska system ohpartiella di�erentialekvationer. Statistik t.ex. ansågs inte vara tillämpadmatematik. Om man idag ser på hur matematiken faktiskt utnyttjas utgördetta en våldsam inskränkning. Vi ser nu entrala användningar inom bildbe-handling oh talöverföring, vi talar om matematisk biologi, on ekonomisk oh�nansiell matematik, teoretisk kemi oh alla sorters databehandlingsprob-lem. Listan kan göras myket längre oh leder till den ofrånkomliga slut-satsen att universitetens matematiska institutioner omöjligen kan levererakompetens annat än inom en bråkdel av alla dessa områden. Man bör oksånotera att användningen av matematik sker oh värderas inom aktuell veten-skap. Men det är egentligen bara inom teoretisk fysik som (undantagsvis)impulser till ny matematik skapas. Denna begreppsförvirring har i vårt ämneunder årens lopp skapat de mest bisarra förveklingar. Under lång tid, dåsakkunnigutlåtanden var helt avgörande för tillsättningar av professurer,valde man i regel att ignorera epitetet "tillämpad". Detta ledde visserli-gen till att goda matematiker utsågs men att de ofta i sin gärning bortsågfrån tillämpningar. På senare år har administratörerna reagerat. Detta45



är helt begripligt. Man har emellertid inte förstått problemets natur ohuppfattat "tillämpad matematik" som en matematisk speialitet likvärdigmed t.ex. "algebra". Nyligen, vid tillsättningen i Uppsala, har oklarhetenställts på sin spets oh fått närmast tragiska konsekvenser för såväl matem-atiker oh sökande som för Uppsala Universitet. Det är ytterst angelägetatt oklarheter elimineras oh det bästa vore om det ospei�erade uttryket"tillämpad matematik" inte längre användes.Visionen om närmare kontakt mellan teori oh praktik inom matematik�nns oförändrad oh förstärkt kvar sedan Ingvar Lindqvists initiativ. Jagvill föra fram idén om en utredning, t.ex. i Vetenskapsrådets regi, om hurmatematikens användande skall organiseras, med belysning av de ekonomiskaförutsättningarna samt intresset såväl inom akademia som bland matem-atiker. Enligt min mening bör användare ha huvudrollen oh därmed ävenha ett ökat in�ytande över hur grundutbildningen i matematik skall organ-iseras. Å andra sidan borde även spei�ka matematiska idéer som de�nitionoh bevis beredas en inte underordnad plats.� � � �Hans Ringström KTH, Wallenbergpristagare 2007Årets Wallenbergspris, som kommer att utdelas på årsmötet iLund den 1-2 juni, går till Hans Ringström, forskarassistent påKTH, för hans viktiga insatser inom matematisk kosmologi ohallmän relativitetsteori.Hans Ringström, 34, har både ivilingenjörsexamen, E, oh doktorsexamen imatematik från KTH. År 2000 - 2004 forskade han vid Max-Plank institutetför gravitationsfysik i Tyskland även kallat Albert Einstein institutet.En utförligare presentation kommer i nästa nummer av Medlemsuts-kiket.Prissumman är på 300'000 kronorNoteras kan okså att för bara några vekor sedan �k Hans Ringströmäven Gustafssonpriset till unga forskare. Priset utgörs av ett forsknings-bidrag på sammanlagt 1 miljon kronor, under tre år.
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Tillämpad matematik. Biologi oh Matematik.Ulf PerssonVad är tillämpad matematik egentligen? Detta är en fråga med såvälpolitiska oh �loso�ska aspekter som engagerat de �esta matematiker. Blandannat innefattar denna myket viktiga prinipiella frågor om värnandet ommatematikens akademiska integritet. Frågor som i högsta grad angår matem-atikersamfundet oh dess medlemmar. Matematik utnyttjas i många sam-manhang inte bara i naturvetenskap oh tekniska industriella sammanhangutan i det dagliga livet i stort. Detta är den yttersta motivationen föratt matematiken förekommer inte bara som skolämne men även som ettkärnämne. Det mesta av detta matematiska bruk, även i vetenskapliga sam-manhang är mera av arten matematiskt sunt förnuft utan krav på någonstörre matematisk so�stikering1. Det står var oh en rätt att kalla dettatillämpad matematik. Fysiken oh matematiken står här i en speiell rela-tion till varandra, i vilken tillämpningarna kan gå åt bägge hållen. Fysikenhar som bekant gett upphov till många intressanta matematiska frågeställ-ningar, oh fysikalisk intuition kan vara myket fruktsam vid lösandet avrent matematiskt formulerade problem. Mig veterligen gäller detta ingetannat vetenskapligt område, ej heller utnyttjas annorstädes så avaneradematematiska metoder som i fysiken.Matematiska tillämpningar inom biologin har på senare år fått myketuppmärksamhet2 men de har åtminstone en sekellång historia. Huvuddelenav detta rör statistiska tillämpningar inom genetik oh populationsdynamik,men exempel på mera renodlade matematiska tillämpningar existerar även,oh jag tänker då främst på D'Ary Thompsons förtjusande 'On Growth andForm' ur vilket ett kapital 'On Magnitude' återfanns att läsa i antologin 'TheWorld of Mathematis'. Jag minns att av alla artiklarna jag läste i denna,ingen fasinerade mig mera.Bland biologer har det funnits många matematiskt begåvade oh in-tresserade, även om jag misstänker de ha utgjort en minoritet. Ett exempelär den brittiske biologen Lanelot Hogben (1895-1975) vars 'Mathematisfor the Million' på sin tid (30-50 talet) var en storsäljare, men som numeraverkar vara bortglömd3. Andra exempel är J.B.S. Haldane oh dennes elevJohn Maynard Smith (1920-2004) som bland annat introduerade spelteo-retiska aspekter inom evolutionsteorin. I detta sammanhang kan man inteundgå att nämna att klassisk kristallogra� spelade en fundamental roll föratt bestämma strukturen av DNA molekylen i början av 50-talet, men på1Ett gott exempel på detta är klimatfrågan som togs upp i förra numret av medlem-sutskiket.2Jag minns hur Vidar Thomee föreslog just matematisk biologi som framtidsämne tilloss deltagare i det svenska matematiklaget vid Olympiaden i Bukarest 19693Andreas Wannebo har försökt få till en svensk (ny)utgivning, men det är problemmed opyright 47



det sätt det gjordes av Watson oh Crik knappast skulle ha attraherat enmatematiker.Matematiker har gjort många entusiastiska inhopp in i biologin men de-ras intresse har sällan uppskattats. Det är en väsenskild skillnad mellanbiologiska oh matematiska paradigm, där enkelhet oh elegans knappasttillhör den förra. Speiellt Franis Crik hade ofta sarkastiska kommentarertill detta, oh i sin självbiogra� 'What Mad Pursuit' låter han speiell galladrypa på �eldsmedaljören René Thom, som enligt honom aldrig formuleraten enda sund oh korrekt biologisk idé4. Som ett exempel på vilseledandematematisk elegans tar Crik upp i samma bok ett elementärt kombina-toriskt resonemang för varför det skall �nnas preis 20 aminosyror givet de43 olika kombinationerna av tripplar5Frågan om ren matematik, tillämpad matematik oh i vetenskapen brukadmatematik har intressanta såväl �loso�ska som politiska aspekter, oh jagHoppas att en livlig diskussion skall följa på Utskikets sidor. Den politiskaaspekten är synnerligen infekterad i oh med det relativt begränsade stödmatematiken åtnjuter i jämförelse med 'Big Siene' såsom biologin, ohmånga personer kan �nna det stötande att biologisk forskning skall klassassom matematisk oh därmed stjäla matematikens resurser, medan andra per-soner kan i detta se en möjlighet för matematiken att på längre sikt överlevagenom någon slags 'trikle down' e�ekt. Detta är diskussioner som bör förasi de fora Samfundet tillhandahåller.

4Måhända ett sådant påstående är kränkande, men jag misstänker att Thom aldrigskulle ha brytt sig.5Ett av de tidigare problemen i bestämmandet av den genetiska koden bestod i hurtripplar skulle kunna avläsas i rätt fas. Ett sätt lösa detta vore att undvika alla XXXoh av tre ykliska permutationer av XYZ (alla inte lika) endast tillåta en. Vi erhållerdå (43 � 4)=3 = 20 olika möjliga kodningstrippler. Den slutgiltiga lösningen visade sigintevha något med detta att göra. 48



Lämmelgåtan: Lämlar oh deras ykliska �uktationer iArktis1Lars GårdingLåt mig först tala om smågnagare, dvs sork oh lämmel. Av båda �nnsolika arter på norra halvklotet. Dessa djur är små oh bor i gångar under jordeller snö oh äter växter, t.e.x mossa oh gräs. De får okså stora barnkullaroh försvarar sig med sin stora fruktsamhet mot rovdjur som har dem somfavoritföda, t.ex. räv, vessla, uggla oh hök.Någon gång under tjugotalet besökte den engelske zoologen Charles El-ton2 de norra delarna av Fennoskandia oh upptäkte då att det med regel-bundna tidsintervall mellan 3 oh 5 år fanns många smågnagare men fådäremellan. Detta var naturligtvis bekant för folk på platsen men Eltonkallade fenomenet en kosmisk osillation oh upphöjde det till ett veten-skapligt problem: varför dessa svängningar, varför så regelbundna? När hankommit hem oh funnit att smågnagarna där inte osillerade regelbundetkunde problemet utvidgas med Oh varför bara i Arktis? Alla dess frågor ärdet som jag kallar Lämmelgåtan.Smågnagarforskningen i fält går till så att man någon �x tid på året sätterupp fällor oh räknar hur många man får, eventuellt okså kön oh ålder. Omman samlar sina data från samma plats från år till år blir det statistik överen smågnagarpopulations storlek. Sådana data �nns från Norge, Sverige ohFinland oh från den japanska ön Hokkaido. Detta utgör kontrollmaterialetför alla uppställda teorier.Litteraturen på området är enorm oh har gått i vågor. Just nu är detganska lugnt. Det �nns ett antal förklaringar till de ykliska fenomenen meningen allmänt omfattad. I Norge tror man på en förklaring som har hittatspå av Seldal i Bergen. Han fann att då sork äter sin föda myket intensivtså försvarar sig födan genom att bli litet giftig genom någon kemisk proess.Detta tar en viss tid oh detta förklarar visserligen svängningarna, men detär å andra sidan svårt att få fram ykellängden. Andra har hittat merasvävande förklaringar eller har pekat på än den ena än den andra faktorni smågnagarnas liv oh leverne. Man har bland annat framhållit (oh jagmåste tala engelska här) en delayed density dependene med en vag betydelseom att man kan förutsäga en populations storlek från ett år till ett annatgenom att mäta förekomsten.Naturens kretslopp, i detta fall en växlande förekomst av �sk i Tibern,väkte intresse i Italien omkring 1920. Matematikern Vito Volterra (1860-1940) var intresserad av matematikens tillämpningar oh skrev 1927 en lång1Föredrag i Matematiska Sällskapet, Lund, 28.2.072Charles Sutherland Elton (1900-1991) anses vara populationsekologins grundare. Pe-riodi Flutations in the Number of Animals: Causes and E�ets British Journal of Ex-perimental Biology (1924) red.anm 49



artikel om di�erentialekvationer som bland annat handlar om samspelet mel-lan två arter där en av dem äter oh lever på den andra. Om den ena artenhar N medlemmar oh den andre M medlemmar så beskriver di�erentialek-vationerna N 0 = aN + bNMM 0 = M + dMNarternas gemensamma öde. Här är M;N är funktioner av tiden oh a; b; ; där omsorgsfullt valda konstanter. Talet a betyder tillväxten hos N oh tillväxten hos M oh b; d hur starkt oh i vilken riktning de påverkar varan-dra. Genom val av dess konstanter �k han lösningskurvorna i M;N -planetatt bli slutna oh ringformade. Preis så som det är hos smågnagarna i Ark-tis. Samma ekvationer hittades även av en amerikan, Lotka3, oh det harlett till en åttioårig användning av dem i ekologi. Ekvationerna har inneburiten teoretisk framgång men de har medfört svårigheter med det numeriskaoh förklaringskraften är begränsad. Dessutom fordrar de fyra konstanternamånga uppgifter om både ätare oh föda utanför interaktionen.Min ekologiske vän Sam Erlinge höll kort före sekelskiftet ett föredragi Fysiogra�ska Sällskapet om en nordisk-rysk expedition till Sibirien meduppgift bland annat att studera den sibiriska lämmeln som är litet raskareän den skandinaviska med en kortare ykellängd på omkring 3.5 år. De såg engång hur en lämmel som vågat sig upp i ljuset darrade av rädsla för rovdjur.Efter föredraget frågade jag Sam om det fanns en bra matematisk modell förlämmelykeln oh han svarade nej. Detta lokade mig oh jag försökte hittaen modell.Jag började först med di�erentialekvationer men slutade snart eftersomdet var svårt att få ykellängden att passa. Så jag övergav de små stegenoh beslöt att göra en beräkning från år till år oh låta denna gälla ätarnasinteraktion med födan. Det skulle ske så att ätarna antas få barn varje årsom blev vuxna på ett år dessutom skulle vara så många att en viss delnormalt skulle dö före årets slut. Jag bestämde att räkna ätare oh föda ienheter sådana att varje enhet ätare skulle i medeltal förbruka en enhet födaper år. Jag bestämde att antalet enheter ätare E oh antalet enheter födaF skulle räknas en gång varje år. I en första approximation skulle de varaoförändrade. Det blev början till följande formlerE ! E + a(F �E)F ! F �E + Csom förutsäger hur E oh F ändras från år till år. Till höger äter ätarna Eenheter föda oh ett årligt tillskott på C enheter kommer av växtligheten.3Alfred J. Lotka (1880-1949) ursprungligen från Lemberg (Lviv). Känd för Lotkas lageller maximum power priniple red.anm 50



Till vänster händer ingenting då F = E oh ätarna har preis så myket debehöver för året för att leva, dö oh växa till med nya. Talet a är en positivkonstant. Den betyder att ätarna ökar vid ett överskott av föda oh minskarvid ett underskott. Termen skall alltså betyda överskott eller underskottav ätare per enhet föda eftersom F � E kan betyda enheter föda. Om aär födelsetalet per enhet ätare så kan man säga att a(F � E) är är antaletöverlevande ungar från födelseöverskottet oh motsvarande vid underskott.Medan födelsetalet är svårt att mäta i fält, betyder den ykliska rörelsenatt man ta medeltal, t.ex. ätarnas genomsnittsålder L år. Då förnyas engenomsnittspopulation ätare efter L år oh alltså tillkommer en 1=L-tedelper år, dvs genomsnittsfödelsetalet är 1=L oh det tar vi som en de�nitionav a. Jag �k höra av min expert Sam Erlinge att en lämmel lever mellan 4oh 8 månader så att jag bestämde att a = 2. Återstår matematiken.Man ser att jämvikt i formlerna ovan betyder att E = F = C oh attiterationens banor kretsar kring denna punkt. Inför man variablernax = E � C; y = F � Csom passar bra i matematiska sällskapet ser man att iterationssteget blirhomogent x! (1� a)x+ ayy ! �x+ yNu frågar man sig hur ser iterationsbanorna ut? Det kan man se genom attavbildningen ovan har en invariant kvadratisk formQ(x; y) = x2 � axy + ay2:Med papper oh penna kan man veri�era detta själv oh dessutom visa attdenna form är de�nit preis då 0 < a < 4 vilket vi antar i fortsättningen.Då ser man att iterationsbanorna ligger på likformiga ellipser med entrumi C;C. Om a > 4 blir banorna hyperblar oh vi kan kanske tänka ossgräshoppor i stället för smågnagare. Nu går vi vidare med litet linjär algebra.Med X = � xy � oh A = � 1� a a�1 1 �, kan iterationssteget skrivas imatrisform X ! AXsom kan upprepas genom att man tar potenser av A, dvs X ! A2X;X !A3X osv. Vi ska nu beräkna A's egenvärden genom att ta determinantenav A � �I oh räkna ut nollställena. Den blir �2 � �(2 � a) + 1. Rötternaär 1� a=2� ::. Mer behöver vi inte räkna eftersom rötterna är konjugerademed produkten 1 oh alltså ligger på enhetsirkeln oh har formen e�iv därv = aros(1� a=2). (här ser man varför a < 4) oh ykellängden är 360=v.Här kan vi sätta in lämmelns a = 2 oh får v = 90 grader oh ykellängden51



4 år. Sorken lever litet längre oh får ykellängden 5 år som den ska vara.Vi kan nu vila oss efter att ha löst halva lämmelgåtan: Arktisk interaktionmed födan ger rätt ykellängd.Men nu ska vi göra en paus med den kanadensiska snöskoharen som hartioårig ykellängd i sin interaktion med en stor katt, lo. Lons genomsnit-tliga livslängd, uppmätt av zoologer i Kanada, passar preis denna ykel-längd. Sambandet kan utläsas av räkenskaperna från artonhundratalet hosThe Hudson Bay Company som anställde trappers som fångade lo oh hare.Men det �nns en hake, nämligen interaktionen hare-föda. Men den kan intevara viktig eftersom haren har lätt att för�ytta sig oh föder sina ungar itillfälliga bon på snön. Slut på pausen.Men inverkar inte de som äter lämmel på ykellängden? Jo, litet grand.De är vesslor, rävar oh den stora lappugglan. Men de har myket längregenomsittliga livslängder än lämmeln som ger små värden av a under 1 ohinte inverkar nämnvärt. Dessutom är deras inverkan inräknad i lämmelnsgenomsnittliga livslängd. Så är den saken ut världen. Men Arktis då? Utan-för Arktis i tempererade zoner �nns inte lämmel men sork. Där har de detgott jämförelsevis oh har inte den stränga interaktion med mat som i gån-garna i Arktis under långa vintermånader. Oh är interaktionen svag så blirykeln ojämn. Ingen ykel har heller observerats. Alltså har vi hittat svaretpå frågan Varför bara i Arktis? Jo, bara där domineras smågnagarnas till-varo av tillgången på mat, dvs av interaktionen med föda. Vi har alltså löstlemmelgåtan.Men: det �nns andra lösningar. I Norge tror man på Seldal oh i Finlandpå en annan professor. Vad man tror oh inte tror har blivit en politisk fråga.Så om vår (min oh er) lösning inte blir trodd så är det kanske inte en lösning,bara en komplikation till av lämmelgåtan som bara ökar dess mystik.
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Referens: Lars Gårding Interations driving the population yle of Artismall rodents Polish Journal of Eology Vol. LIII No 4 2005. 579-584.
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Ett matematiskt appendixUlf PerssonI Gårdings artikel om lämlar presenteras en matris med determinant ett (d.v.s.'speial linear') oh en kvadratisk form invariant under denna. I själva verket harvarje sådan matris en invariant kvadratisk form. Detta är givetvis elementärt attvisa, även om många kanske inte direkt tänker på det. Jag kan inte motstå frestelsenatt göra en liten digression.Betrakta gruppen G = Sl(2;R) av 2 � 2 matriser med determinant 1.Varje sådan matris A lämnar någon kvadratisk form invariant. I det ike-urartade fallet antingen en de�nit eller en inde�nit (oh i triviala fall bägged.v.s. alla kvadratiska former!). Om vi låter standardformerna vara x2 + y2oh x2 � y2 respektive, ger dessa upphov till delgrupperna SO(2;R) ohSO(1; 1;R) varav den förra är kompakt isomorf med S1 oh den senare ike-kompakt med två komponenter, enhetskomponenten isomorf med R. I deturartade fallet x2 bör vi tala om gruppen SO(1; 0;R)(= N) även om intedetta är en standardbetekning. Gruppen G fylles upp av konjugaten tilldessa tre grupper, vilka alla är disjunkta sånär som på att de alla innehållerelementen �I. Dessa konjugerade grupper brukar refereras till såsom 1-parameter delgrupper, d.v.s. de beror på en kontinuerlig parameter t oh kanpresenteras såsom exp(tM) för någon matris M . Notera att exp(t+ s)M =exp(tM) exp(sM).En matris A 2 G har den karaktäristiska ekvationenA2 � Tr(A)A+ I = 0Fallet Tr(A) = �2 motsvarar de A 2 N , speiellt de triviala fallen �Imedan jTr(A)j � 2 betyder att A tillhör en kompakt 1-parameter grupp,medan jTr(A)j � 2 betyder att den tillhör en ike-kompakt. I det förrafallet lämnar den en de�nit form invariant, i det senare en inde�nit.I vårt fall skall M väljas med Tr(M) = 0 oh efter normalisering kan viantaga att antingen M2 = I eller M2 = �I såvida inte M2 = 0. Detta följerur den karaktäristiska ekvationen för M . I det första fallet �nner viM2n = IM2n+1 = Mmedan i det andra fallet har viM2n = (�1)nIM2n+1 = (�1)nMStoppar vi in detta i de�nitionen exp(tM) = I+(tM)+ 12!(tM)2+ 13!(tM)3+: : : erhåller vi respektiveexp(tM) = (osh t)I + (sinh t)Mexp(tM) = (os t)I + (sin t)M53



I det första fallet kan vi väljaM = � 0 11 0 � oh i det andraM = � 0 �11 0 �oh erhåller då standard parametriseringarna av SO(1; 1;R) oh SO(2;R).I fallet med M nilpotent degenererar det hela till familjen I + tM .Givet en punkt p 2 R2 kan vi betrakta banorna exp(tM)p dessa utgör up-penbarligen slutna delkurvor av nivå-kurvorna till de assoierade kvadratiskaformerna (konjugaten till standardformerna). I det de�nita fallet erhåller vidå ellipser, i det inde�nita fallet grenar av hyperbler, samt de uppenbaradegenererade fallen. Betraktar vi endast heltals potenserna An erhåller viantingen en ändlig bana (i det fall A har ändlig ordning1) eller en oändlig,som i det de�nita fallet blir tät i den kontinuerliga banan.I lämmelfallet betraktar vi matriserna A = � 1� a a�1 1 � med spåret2 � a varav vi sluter att vi får slutna banor för 0 < a < 4. Fallet a = 2 ger� �1 2�1 1 �. Vi skall nu konjugera den till dess normalform � 0 �11 0 � ensådan konjugering fås via � 1 11 0 �.Detta kan ses på följande sätt. Vi kan göra en ansats via � a b d � med ad�b = �1(det är Lätt att förvissa sig om att positiv determinant inte fungerar). Detta leder tilla2 + b2 = 2(17) 2 + d2 = 1(18) ad� b = �1(19) bd+ a = 1(20)Ur de (3) oh (4) erhåller vi lätt� d = a(d2 + 2) = a(21) + d = b(2 + d2) = b(22)Genom att välja 2 + d2 = 1 oh a =  � d; b =  + d blir alla ekvationer automatisktuppfyllda. Ett speiellt enkelt fall är  = 1; d = 0 vilket ger a = 1; b = 1Med hjälp av denna kan vi �nna den kontinuerliga parametriseringen� os t� sin t 2 sin t� sin t os t+ sin t � vilken är behjälplig vid genereringen av illus-trationerna i lämmelartikeln.Den intresserade läsaren kan även betrakta ansaten At = �(t)I+�(t)A med villkorenAs+t = AsAt eller formeln för det(At) = �2 + Tr(A)��+ �2 för ett alternativ.1Om p är origo är banan uppenbarligen ändlig vad än A är54



Svenska matematikersamfundets årsmöte,1-2 juni 2007,Lunds universitet, Matematikentrum, Sölvegatan 18, Lund.Fredag 1 juni13.25-13.30 Välkomsthälsning13.30-14.15 Holger Rootzén, Chalmers, Extreme mathematis14.30-15.15 Johan Håstad, KTH, On solving overdetermined linear sys-tems in small �elds15.15-15.45 Ka�e oh kaka15.45-16.15 Lars Andersson, Max-Plank-Institut für Gravitationsphysik,Presentation av 2007 års Wallenbergpristagare Hans Ringströms arbete16.15-16.25 Utdelning av Wallenbergpris16.30-17.30 Årsmötesförhandlingar18.30-... Middag (Den som önskar delta i middagen på fredagen bör anmäla detta �med angivande av eventuella dietrestriktioner � till Anders Holst1.)Lördag 2 juni9.00-9.45 David Sumpter, Uppsala universitet, The mathematis of mak-ing deisions9.45-10.15 Ka�e oh fralla10.15-11.00 Anders Martin-Löf, Stokholms universitet, Om Abelprista-garen Srinivasa Varadhan11.15-12.00 Kalle Åström, LTH, Geometry in Computer VisionProgrammet kan komma att få smärre ändringar; sehttp://www.math.halmers.se/ olleh/SMS_Lund07.htmlFör ytterligare information, kontakta någon av arrangörerna Nils Denkeroh Anders Holst.
1http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/ah/55



Svenska Svenska matematikersamfundets styrelseberättelse,verksamhetsåret 06/07Samfundet har 433 individuella medlemmar, varav 316 är ständiga medlem-mar. Därtill är 21 institutioner medlemmar. Styrelsen har under året haftföljande sammansättning:Olle Häggström, ordförandeNils Denker, vie ordförandeJohan Jonasson, sekreterareMilagros Barrios Izquierdo, skattmästareAnette Jahnke, femte ledamotDenna styrelseberättelse avser verksamhetsperioden juni 2006 � april 2007.Styrelsearbete har under året företrädesvis bedrivits medelst (periodvis gan-ska intensiv) epostutväxling, snarare än genom att fysiskt samlas till styrelse-möten.Årsmötet 2006 ägde rum den 9�10 juni i Stokholm, under den pub-likfriande rubriken Matematik på gott oh ont. Presentationer av matem-atikens goda sida är vi vana vid i dessa sammanhang, oh för dessa svaradepå ett förtjänstfullt vis Mihael Benediks, Pär Kurlberg, Haynes Milleroh Mikael Passare, medan Jean Brimont oh Johan Lönnroth gav upp-skattade exposéer över matematikmissbruk inom postmodernism respektivenationalekonomi. Vid själva årsmötesförhandlingarna valdes ovan nämndastyrelse för sitt andra år.1Samfundets höstmöte ägde rum i Uppsala den 1-2 deember 2006, ohvi valde att kopiera 2003 oh 2005 års lykade konept med temat junioramatematiker, där jämte ett enstaka dragplåster (denna gång Andreas Ström-bergsson) nästan all tid reserveras för föredrag av doktorander oh nyblivnadoktorer. Deltagarantalet blev aningen lägre än vid de båda tidigare försöken,men för det 30-tal som var där blev det ett givande möte.Ett annat återkommande samfundsevenemang är Utbildningsdagarna,som vi sedan några år tillbaka valt att vartannatårslägga för att iställetmedverka i det ojämförligt större evenemanget Matematikbiennalen i januarijämna år. Men i januari 2007 var det alltså dags för Utbildningsdagarna,oh ett nytt grepp för i år var att vi gjorde det till ett samarrangemangmed NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning2). KTH stod förlokalerna, oh trots konkurrens från mediegunstlingen Christer Fuglesangpå annan plats på samma ampus samlade vi en av gymnasielärare domin-erad 60-hövdad publik som lokats av temat Vart tar matematiken vägen?Gymnasiematematik ur ett högskoleperspektiv oh de skikliga föredragshål-larna Mia Deijfen, Kimmo Eriksson, Lennart Falk, Svante Linusson oh LarsMouwitz. Samarbetet med NCM gav utmärkt mersmak.1Formellt väljs en styrelse för ett år i taget, men en praxis har under åren utveklatsenligt vilken en styrelse normalt sitter i två år.2För övrigt senaste tillskottet bland våra institutionsmedlemmar.56



Detta är blott ett exempel på våra viktiga kontakter med skolvärlden.Andra går t.ex. via politiken oh myndigheter: vi har (än så länge barabrevledes) uppvaktat skolminister Jan Björklund rörande såväl den aviseradegymnasiereformen 2010 som �nansiering av matematiktävlingar (se nedan),oh vi har varit med oh kommenterat/kritiserat Skolverkets arbete med attutforma mål för matematikämnet i grundskolans årskurs 3.Skolornas matematiktävling, riktad till gymnasieelever, hör till samfun-dets allra viktigaste aktiviteter. Denna arrangeras av samfundets tävlingskom-mitté under ledning av Dag Jonsson, med lite eller ingen inblandning frånsamfundets styrelse. Årets �nalomgång ägde rum i Luleå den 25 novemberoh samlade 22 gymnasister. Fjolårssegraren Gunnar Peng från Katedral-skolan i Linköping lykades skriva full pott på �nalskrivningen, men �kändå dela segern med Zihan Hans Liu från Viktor Rydberg Gymnasium iStokholm som mäktade med samma imponerande prestation.En annan aktivitet riktad till gymnasister är Sonja Kovalevsky-dagarna,till vilka samfundet bidrar ekonomiskt; årets omgång ägde rum i Göteborgden 16-17 november.Behandlingen av årets ansökningar om resestipendier till doktorander �våra s.k. Wallenbergs- oh Essénstipendier � pågår i skrivande stund, liksomför övrigt förberedelserna för nästa årsmöte, i Lund den 1-2 juni 2007. Enav höjdpunkterna vid årsmötet blir utdelningen av årets Wallenbergsprisom 300 000 kr som vi i år, på förslag av en kommitté ledd av Lars-ErikPersson, beslutat tilldela Hans Ringström vid KTH för hans insatser inommatematisk kosmologi oh allmän relativitetsteori.Jämte alla dessa positiva aktiviteter, varav �ertalet på ett eller annatvis är inriktade på återväxt oh rekrytering av unga krafter till matem-atiken, har styrelsen detta år tvingats lägga stor kraft på ett ärende avinte fullt så upplyftande art: att förhålla sig till de kon�ikter på oh kringUppsala universitets matematiska institution som bland annat handlar omomstädigheterna kring hur i februari två professorer av rektor pressades attbegära avsked från sina tjänster. Åsikter i olika riktningar om hur samfundetbör agera har det inte rådit någon brist på, oh uppgiften att behaga demalla förefaller olöslig. Den intresserade läsaren hänvisas till majnumret 2007av Medlemsutskiket, där dessa frågor dryftas utförligt.Medlemsutskiket, som under verksamhetsåret utkommit enligt ordinarieutgivningsplan med tre nummer, förtjänar för övrigt framhållas som ett avsamfundets entrala sammanhållande element. Utöver detta �nns samfun-det med bland huvudmännen för ytterligare två tidskrifter: MathematiaSandinavia oh Normat. Medlemsutskikets trogne redaktör Ulf Perssontillträdde vid årsskiftet som hefredaktör även för Normat, oh har därmeden formidabel nykelroll för information om oh popularisering av matematiki Sverige oh Norden.Göteborg den 1 maj 2007, på styrelsens vägnar, Olle Häggström, ordförande57



Svenska matematikersamfundets årsmöte,fredagen den 1 juni 2007 kl 16.30 i sal C,Matematikentrum, Lunds universitet,Sölvegatan 18, LundDagordning1. Mötets öppnande.2. Val av mötesordförande oh mötessekreterare.3. Val av två justeringspersoner.4. Fastställande av dagordning.5. Framläggande av styrelseberättelse, balansräkning oh revisionsberättelse.6. Frågan om beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.7. Val av styrelse för verksamhetsåret 07/08.18. Val av lokalombud för verksamhetsåret 07/08.29. Val av två revisorer oh två revisorssuppleanter för verksamhetsåret 07/08.310. Val av tävlingskommitté för verksamhetsåret 07/08.411. Val av valberedning för verksamhetsåret 07/08.12. Fastställande av medlemsavgifter.13. Frågan om styrelsens oh tävlingskommitténs teknande av konton.14. Övriga frågor.15. Mötets avslutande.

1Valberedningens förslag: ordförande Nils Denker (Lund), vie ordförande TobiasEkholm (Uppsala), sekreterare Pavel Kurasov (Lund), skattmästare Milagros IzquierdoBarrios (Linköping), femte ledamot Jana Madjarova, Göteborg.2Valberedningens förslag: samtliga omväljs. Sehttp://www.matematikersamfundet.org.se/lokalombud.html3Valberedningens förslag: revisorer Britt-Marie Stoke (Umeå) oh Johan Tysk (Upp-sala), oh revisorsuppleanter Peter Petersson (Lund) oh Bengt Ek (KTH).4Valberedningens förslag: samtliga omväljs. Sehttp://www.math.uu.se/�dag/skolornas/jury.html58



Svenska matematikersamfundetResultaträkning för året 1 maj 2006 till 26 april 20061IntäkterMedlemsavgifter, individuella årsbetalande 9 801 krMedlemsavgifter, institutioner årsbetalande 65 000 krMedlemsavgifter, ständiga medlemskap 5 000 krMedlemsavgifter, EMS 4 280 krRäntor oh utdelningar 14 883 krDiverse 1 213 krSumma 98 964 krKostnaderMöteskostnader 28 561 krResestipendier oh bidrag 47 808 krEMS-avgifter 11 994 krFörvaltningskostnader 3 773 krDiverse (representation vid EMS oh Abelpris) 11 618 krSumma 103 754 krBalansräkningTillgångar 2007-04-26 2006-04-30Postgiro 5890 kr 47 632 krSEB hekkonto 127 977 kr 91 429 krSEB företagskonto 891 kr 487 krSEB fondkonto 938 533 kr 867 101 krSumma 1 073 291kr 1 006 649 krSkulder oh eget kapitalIngå)ende balans 1 006 649 krVärdeökning fondkonto 71 432 krUnderskott i verksamhet 4 790 krEget kapital: Summa 26-04-2007 1 073 291 krLinköping 27 april 2007
Milagros Izquierdo, skattmästare1Denna oh den på nästa sida följande resultaträkning kommer att uppdateras framtill 30 april inför Årsmötet. Endast marginella förändringar är att vänta.59



Svenska matematikersamfundetResultaträkning för Mats Essens minnesfond för året 1 maj 2006till 26 april 2006IntäkterBidrag 0 krRänta 76 krSumma 76 krKostnaderStipendium 8 000 krFörvaltningskostnader 0 krSumma 8 000 krUnderskott i verksamheten 7 924 krBalansräkningTillgångar 2007-04-26 2006-04-30SEB hekkonto2 9 023 kr 16 947 krSEB fondkonto 109 947 kr 100 952 krSumma 118 814 kr 117 899 krLinköping 27 april 2007
Milagros Izquierdo, skattmästare av Svenska matematikersamfundet
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( Till denna sida uppmanas alla, speciellt lokalombuden, att inlämna information)
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Lund, 1-2 juni
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Lars Gårding Emiterad professor i Lund, därtill den mest seniore ledamoten i KVA. 

Anders Hallberg Uppsala universitets Rektor,med ett förflutet inom farmakologin 
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Jaak Peetre Erimeterad professor i Kåseberga. Flitig skribent i Utskicket. 
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