udviklet som en ren matematisk disciplin, om end
anvendelsen af Hilbertrum inden for kvantemekanikken
givetvis havde givet feltet ekstra liv. Men som det
ofte sker, viste anvendelsen af funktionalanalysen inden
for distributionsteorien sig at åbne nye veje inden for
den anvendte disciplin (funktionalanalyse). Den franske
matematiker Jean Dieudonné påpegede nemlig over for
Schwartz, at det ville være ønskværdigt, hvis han kunne
udlede det limesbegreb, han havde indført i distributionsrummene, fra en egentlig topologi. Det gav ophav
til L-F-topologierne.
Igen ser vi, hvordan fysikken (her ellære, kvantemekanik og bølgeudbredelse) gav anledning til fundamentale matematiske begreber.

mellem de to fag gennem hele perioden i en form,
som var til stor gavn for dem begge. Denne gensidige
berigelse er utvivlsomt en afgørende forudsætning for
matematikkens effektivitet i naturbeskrivelsen.

Konklusion
I de godt 100 år, der gik mellem Liouville og Schwartz,
ændrede samspillet mellem matematik og fysik sig
både sociologisk og filosofisk. Sociologisk set er det
værd at bemærke, at mens 1800-tallets videnskabsmand
meget ofte var matematiker og fysiker i samme person, så blev det matematiske og det fysiske samfund
stort set disjunkte i det 20. århundrede. For eksempel
tilbragte Fourier megen tid i laboratoriet, hvor han eksperimenterede med de varmeledningsfænomener, hvis
matematiske beskrivelse ledte ham til Fourierrækker
og deltafunktionen, hvorimod Schwartz kun kendte de
fysiske problemer på anden hånd. Filosofisk set havde
matematikken på Liouvilles tid sin rod i virkeligheden,
mens den på Schwartz’ tid var helt frigjort fra virkeligheden. Alligevel fortsatte det komplicerede samspil

[3] J. Lützen (2005) Mechanistic Images in Geometric
Form: Heinrich Hertz’s Principles of Mechanics, Oxford University Press, Oxford, 318 sider.

Generalforsamling i SNU
Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) måtte på
grund af coronapandemien udskyde sin generalforsamling til den 21. september. Dorte Olesen redegjorde for
forrige års foredrag, der i foråret 2019 havde haft temaet
“Rumforskning” og i efteråret “Månelanding og medaljer”, idet SNU i 2019 for første gang i 30 år i oktober
kunne uddele en Ørstedguldmedalje i kemi, og tillige
i september uddelte en sølvmedalje og i december en
bronzemedalje til en inspirerende gymnasielærer. Alle
foredrag havde været velbesøgte med over 200 tilhørere
i gennemsnit.
Samtidig var året præget af forberedelserne til den
store fejring i 2020 af 200-året for Ørsteds opdagelse
af elektromagnetismen, hvor SNU midt i 2019 overtog
projektledelsen for den store vandreudstilling “H.C.
Ørsted på ny – skønheden i naturen”, og hvor man gik
ind i et aktivt samarbejde med Videnskabernes Selskab
om en stor fælles foredragsrække om H.C. Ørsteds liv
og opdagelser, samt hvordan hans opdagelser havde
haft betydning for nutidens forskning. Udstillingen i
Rundetårn blev besøgt af 102.752 personer i perioden
1.7.-27.9.
Der blev godkendt et regnskab med et bedre resultat end budgetteret, hvilket både skyldtes en vis
medlemsfremgang og lavere omkostninger. Og der blev
godkendt et historisk stort budget for 2020, idet Ør10
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stedudstillingens omkostninger i vidt omfang strømmer
gennem SNU i 2020. Det blev påpeget, at der med disse store beløbsstrømme naturligvis kunne opstå større
udsving end normalt i forhold til det budgetterede. Det
blev dog understreget, at SNUs økonomi var så sund,
at dette ikke gav anledning til bekymring for Selskabets
likviditet. Der blev også gjort rede for, hvordan de mange aktiviteter i 2020 havde ført til, at SNU havde været
i stand til at realisere planen om at have en fuldtidsmedarbejder i selskabets sekretariat, idet vedkommende dog
for en stor del var beskæftiget med udstillingen og ikke
med sædvanlige sekretariatsopgaver.
Ole Mørk Lauridsen fra SNUs direktion stillede sit
mandat til rådighed og blev genvalgt med akklamation.
SNUs revisor Steffen Jensen blev ligeledes genvalgt
med akklamation.
Der er grund til at takke de mange frivillige, der
har bidraget væsentligt til SNUs arrangementer, og de
mange fonde og firmaer, som har støttet aktiviteter i
2019 og 2020, både energiselskabet Ørsted, der står
bag de fleste medaljer, og Haldor Topsøe, der står bag
grundskolelærermedaljerne, Carlsbergfondet, der har
muliggjort flotte overrækkelsesarrangementer og videooptagelser af alle foredrag i 2020 og enkelte allerede i
2019, samt de seks fonde bag udstillingen: Otto Mønsteds Fond, Industriens Fond, William Demant Fonden,
COWIfonden, Thomas B. Thriges Fond og Povl M.
Assens Fond.
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