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SOM PROFESSOR i et matematisk fag og ivrig amatør-
musiker får jeg ofte høre varianter av en utbredt, men løst
fundert formodning: Det må være en kopling mellom
matematikk og musikk; musikalitet og de høyere viten-
skaper henger sammen, osv. Jeg vet sant å si ikke om det er
noe i det – naturligvis finnes det atomfysikere som ikke vet
forskjell på hvite og sorte tangenter, samt
popartister med ytterst beskjedne kunnskaper
om stokastiske Markov-prosesser og rela-
tivitetsteori.

Derimot har jeg tungt empirisk belegg for
å mene noe om en helt annen sammenheng,
når det gjelder landets realister. Ved de
matematiske institutter, på biologenes
l e s e s a l e r, i kjemilaboratorienes irrganger,
finner vi en forbausende skare av littera-
turvitere. Dette er humanister i realistklær.
Bak labfrakkene og logaritmene banker
hjertene for den evige litteratur, poesiens
vedvarende kraft, de bredt anlagte episke
fortellinger, de perfekt berettede noveller.

Av og til glemmer de det nesten selv,
opptatt som de er med å holde Norge i gang og å finne på
helt nye ting, men ofte nok renner det over. En bemerkning
i lunsjpausen, synet av en kollega som har grublet urørlig i
tyve minutter, et kart i en krok, eller noe firkantet som kan-
skje kan være et egg, de plutselige assosiasjoner som kjen-
netegner den gode realist. Og vips kan forskermøtet ta en
omvei i litteraturens verden, eller er det snarvei, fra profes-
soren til assistenten og studenten. Detaljer kan diskuteres og
litterære skjebner dissekeres med samme seriøse lidenskape-
lighet som når Ibsen- og Hamsun-forskerne leser Peer Gynt
eller Markens grøde for syvende gang, på jakt etter stadig nye
innsikter og parallellfunn.

Den kollektive litteratur det er snakk om her, som altså
har festet sitt grep over realister i alle siviliserte land, er
naturligvis Donald Duck & Co., den uendelige historien om
Andeby, landet som gjentar seg, men ikke gjentar seg like-
vel. For Donald er ikke bare altmuligmann på margarinfab-
rikken, og Petter Smart er ikke bare en asosial nerd på verk-

stedet. Stormannsgaltanker, visjonær viten-
skap, måneferder og eventyrlige oppfinnelser
venter bak hver sving – riktignok side om side
med planene som slo feil, fluen i maskineriet
som veltet mesterplanen (eller veltet galt
hus1), og Dolly som ikke ble med på kino
likevel. Altså helt som i realistenes egne liv.

Andeby byr på sine egne naturviten-
skapelige gåter.

Grunnlaget for all matematikk er tallsys-
temet, der vi har vennet oss til titallssystemet
fordi det matcher våre fingre. I Andeby lever
de derfor antageligvis med det oktale system.
Donalds bilnummer er egentlig 3.8
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+ 1.8

1
+

3.8
o
, altså 203. Og 26. januar blir 32. januar

hos Donald og guttene. (Det er 10 typer folk:
de som skjønner det binære tallsystem, og de som ikke
skjønner det.) Skjønt det behøver ikke være så enkelt.
Andeby-beboerne lider en gang i blant av såkalt “spontan,
stressrelatert polydaktyli”, som er det fenomen at man i
sjeldent oppkavende situasjoner plutselig kan få en ekstra
finger på sin hånd. Dette er vitnefast, også hos Barks.2

Skrue har mange penger. I en historie fra 19543 hører vi
at han har noe slikt som 0.5.10

78
dollar pluss 16 cent. Dette

er interessant også ut fra et praktisk lagerholdsperspektiv –
tallet svarer med forbausende nøyaktighet til det som femti
år senere er astrofysikernes beste estimat på antall atomer i
det observerbare univers. Det er kanskje enda mer
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imponerende at han har tre kubikkmål penger.4 Dette blir jo
som kvadratmeter opphøyd i tredje potens, altså en seks-
dimensjonal størrelse. Kanskje moderne supersymmetrisk
kompaktifisert strengteori må til for å forklare Skrues ube-
gripelige rikdom og evige arbeidskraft. Fysikeren Kenneth
Brownstein har i en vitenskapelig artikkel5 bevist at det
triple skalarproduktet av tre vektorer er lik kvadratet av vol-
umet som spennes ut, noe som altså kan måles i kubikkmål.
Brownstein forklarer Skrues bingevolumestimat i lys av
dette, og peker dessuten på at kubikkmålskalaen kan være
naturlig for storoperatører på eiendomsmarkedet.

Andebys statistiske sentralbyrå må ikke bare holde
orden på fantasillioner og andre store tall (damen i tellepa-
pegøye-historien fikk høre at hun har 21760 rynker6), men
også desimaltall (forskjellen på 11.5 og 115 er den
avgjørende forskjellen mellom en fremragende detektiv og
verdens beste slangetemmer7) samt negative tall (en kontra-
kontra-kontra-kontra-kontra-kontra-agent fra jernteppeti-
den8 hadde kodenavnet Minus X).  

Er Andeby-livet underlagt sannsynlighetsregningens
lover? Intet i mine romaner er mindre sannsynlig enn det
som skjer i et virkelig menneskeliv, svarte Dostojevskij når
noen mente det gikk for vidt i hans diktning. Andeby, byen
der endene møtes, må kanskje forstås på samme måte. Men
formodentlig er tilfeldighetene hjulpet av en bakenfor-
liggende Improbability Drive9; når Skrue slipper en mete-
orstein ut av et romskip10 velger den naturligvis å treffe jord-
kloden akkurat i Skrues pengebinge. Tidvis følger imidlertid
også andelivet statistikkens læresetninger. Når Donald lar
seg styre av kronismens bud, og til slutt kron-og-mynter seg
helt frem til Hetti, Letti, Netti og får kjeft av Dolly11 så er
det helt i overensstemmelse med teoremet om endelig
rekurrenstid av todimensjonale random walk-prosesser.12

Dessuten er Andebys vitenskapelige liv en fast kilde til
fascinasjon og inspirasjon. Den uheldige kjemiker Dr. Håto1 3

tenker jeg ofte på når mine teorier ikke løfter seg fra arbeids-
bordet, og det mangeartede persongalleriet vi får noen glimt

av når Vitenskapsakademiet skal uttale seg om firkantegg
eller uforklarlige jordskjelv har en rekke likhetstrekk med
våre hjemlige professorer.

Men best liker vi Petter Smart. Han er trygg i sin fan-
tastiske frilansjobb, er ganske upåvirket av samfunnets mas og
kjas, tenker aldri på penger, og har akademisk arbeidstid (som
betyr at han jobber akkurat når han vil). Han er vår mann.

Man skal altså ikke undres over at realistisk donaldisme
f l o r e r e r. Både Barks og Don Rosa har vært gjester i
Realistforeningen på Blindern, de største lesesalene ved
MatNat-fakultetet har abonnert på Donald i alle år, og
“matematikk i Andeby” er et godt tema: “Dette foredraget
har plass til rundt 250, men minst 800 vil skryte av at de var
der”, som det stod i Realistforeningens pamflett forrige gang.
I mitt reisende virke møter jeg også donaldistisk orienterte
realister – eller er det omvendt – i mange land. Mannen som
i mange år var redaktør for Der Hamburger Donaldist er f.eks.
blitt en verdensberømt klimaforsker, hvilket bekrefter en
arbeidshypotese om at jo bedre man kan sin litterære kanon,
jo dyktigere blir man i sin profesjon.    

Nils Lid Hjort er professor i matematisk statistikk og sannsynlighetsteori ved Universitetet i Oslo, 
og er vinner av The Annual Ludwig von Drake Award for 200414.

1 “Riveraceren” (WDC 264/CBSV 24).
2 Se Petter Smart i ”Allsidig oppfinnelse” (US 27/CBSV 19); Donald i Omelett-

historien (WDC 146/CBSV 10), og i ”Racerkjøreren” (WDC 166/CBSV 12).
3 US 4/CBSV 11.
4 Se for eksempel ”Penger faller i fisk” (FC 456/CBSV 11). 
5 American Journal of Physics 1998, side 739.
6 FC 282/CBSV 7.
7 FC 318/CBSV 8.

8 FC 308/CBSV 8.
9 Som i Douglas Adams' fem-boks-trilogi.
10 Disneyland Birthday Party 1/CBSV 18.
11 WDC 149/CBSV 11.
12 N.L. Hjort, Exercises in Stochastic Processes (Oslo 1988).
13 Tryle N. Error i original (FC 318/CBSV 8).
14 Denne internasjonale Raptus von Rupp-prisen deles ut av Sydnordisk Akademi 

for Donaldisme.
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