
So�a KovalevskayaSanne HansenPrøv at lave en liste over de efterdin mening 10 største matematikere.Om du lister dem efter ind�ydelse, om-fang af arbejde, antal af store resultateret. er lige meget.Hvor mange på listen er kvinder?Jeg skal blankt indrømme at på minliste er der ingen. Ej heller hvis jeg ud-vider den til at omfatte de 20 størstematematikere. Det pirrede min nysger-righed. Der måtte �ndes nogen storekvindelige matematikere.Kvindelige matematikere?De �este vil sikkert kunne nævne Em-my Noether (1882-1935). Vel primærtfordi mange stifter bekendtskab medhende i løbet af 2. år på matematikstu-diet, når man lærer om ringteori. Menudover hende?Der er alligevel nogle stykker. F.eks.den første kvindelige matematiker i ny-ere tid, Maria Gaetana Agnesi (1718-1799). Men der �ndes også Marie-Sophie Germain (1776-1831) inden-for talteori, Ada Byron King (1815-1852) måske bedre kendt som den før-ste programmør, So�a (Sonya) Ko-valevskaya (1850-1891), der arbejde-de med partielle di�erentialligninger ogGrae Chisholm Young (1868-1944) in-denfor mængdeteori. Udover disse harder nok været �ere, nogen er måske gå-

et tabt i historien, men det er stadigikke overvældende. En af grundene tilde forholdsvis få kvindelige matemati-kere, må nok tilskrives det faktum atdet ikke før for nyligt (det vil i dennesammenhæng betyde omkring hundre-de år) er blevet muligt for kvinder atfølge undervisning i matematik udoverdet elementære niveau og ikke mindstblevet aeptabelt for en kvinde at haveakademiske ambitioner. At det ikke varligetil at få lov til at studere matematikfor en kvinde ses let af den fasinerendehistorie om So�a Kovalevskaya.So�a KovalevskayaJeg fattede især interesse for So�a Va-silevna Kovalevskaya, måske ikke såmeget pga. hendes matematiske bedrif-ter, men mere pga. hendes historie oghårde kamp for at blive den første kvin-de, der �k en doktorgrad i matematikog ikke mindst den tredje kvinde, der�k en fast stilling på et europæisk uni-versitet. De to første var fysikeren Lau-ra Bassi og matematikeren Maria Gae-tana Agnesi.So�a Vasilevna Kovalevskaya blevfødt i Moskva den 15. januar 1850. So-�a Vasilevna Kovalevskaya var det mid-terste barn i en søskende�ok på tre, derbestod af hendes seks år ældre søsterAniuta og hendes fem år yngre bror3



Fyodor. Hendes far var Vasily Korvin-Krukoskii (1800-1874), der var artille-rigeneral. Hendes mor Velizaveta Shu-bert (1820-1879) var oldebarn af dentyske Johann Ernst Shubert, hvis sønTheodor emigrerede til Rusland og bleven forholdsvis kendt matematiker og a-stronom under navnet Fyodor Ivano-vish Shubert. Hans søn Fyodor Fyo-dorovish, So�a Kovalevskayas morfar,blev en kendt landmåler, som bl.a. KarlWeierstrass � der kom til at spille enstor rolle i So�a Kovalevskayas liv � i-terede i nogle af sine artikler. So�a Ko-valevskaya kom altså fra en familie, h-vor begge forældre havde fået en godbred uddannelse.En uddannelse for mændDe første otte år af So�a Kovalevskay-as liv blev hun passet af en barnepi-ge og hun �k derfor ingen uddannel-se. Men da So�a Kovalevskaya var ot-te, �yttede familien til Palibino, hvorhendes far besluttede at So�a Kova-levskaya og hendes bror skulle have enordentlig uddannelse. Derfor arrange-rede han, at en engelsk lærerinde M-argaret Smith blev sat til at undervi-se børnene. Margaret Smith blev for-budt at stra�e børnene fysisk, i ste-det indførte hun at hvis So�a Kova-levskaya gjorde noget forkert ville hunblive ydmyget ved at skulle bære en gullap, hvorpå der stod hvad hendes mi-sere bestod i. Det har nok været medtil at gøre So�a Kovalevskaya stærke-re psykisk, selvom det ikke var måletmed stra�en. Senere samme år beslut-tede So�a Kovalevskayas far at �nde entutor til at give hende en bredere ud-dannelse, hendes søster var blevet for

forkælet og egenrådig til at kunne følgeundervisning og hendes bror var ikkegammel nok endnu. Det var ikke nor-malt at unge piger i datidens Rusland�k nogen form for undervisning i natur-videnskab overhovedet, derimod �k desom regel undervisning i musik, fransk,håndkundskab og hvad der ellers kunnetænkes at gøre dem til kultiverede ungedamer, der kunne være et nydeligt på-hæng for en kommende ægtemand. AtSo�a Kovalevskaya blev undervist i na-turvidenskab kan tænkes at være fordibegge hendes forældre havde nydt godtaf en bred uddannelse og derfor menteat deres børn også skulle have en så-dan. Men en ting der nok også har haften vis ind�ydelse var faderens bekendt-skab med Dr. Niholas Pirogov, der varrektor for Kiev Universitet og som star-tede en debat om uddannelsen af over-klassens kvinder, som han mente barehavde til formål at gøre dem til pyn-tedukker. Han mente, at de skulle ud-fordres intellektuelt som selvtænkendeindivider, hvorom hans mål med det-te var at gøre dem til bedre koner ogmødre, ikke at de skulle have en akade-misk karriere.Interessen for matematikMen hvad grunden end var, så �k So-�a Kovalevskaya en polsk tutor, JosephMalevih, der underviste hende, til hunvar 17 år, i en lang række forskelli-ge naturvidenskabelige fagområder. Jo-seph Malevihs tidligere undervisning-serfaring omhandlede primært at gøredrenge fra overklassen klar til militæ-ret og det var ikke fordi han ændre-de sine undervisningsmetoder drastisk,da han skulle til at undervise piger.4



Måske derfor blev So�a Kovalevskayabedre forberedt på en verden, der vil-le gøre meget for at afholde en kvindefra at gøre akademisk karriere. JosephMalevih opfordrede også So�a Kova-levskaya til at argumentere klart, præ-ist og overbevisende, hvis hun ønskedeat lære om et speielt emne, hvad deruden tvivl kom hende til gavn senerei livet. Der kom et tidspunkt, hvor So-�a Kovalevskaya begyndte at forsømmesin undervisning i andre fag end ma-tematik, til stor fortrydelse for hendesfar, der forbød at hun lærte mere ma-tematik. Det varede heldigvis ikke vedlænge.En person, der havde stor ind�ydel-se på So�a Kovalevskayas liv, var hen-des farbror Pyotr Vasilievih Krukov-sky. Han tog sig altid tid til hende ogsnakkede med hende om alt han tænk-te på, deriblandt en del om matematik,men også om mange andre ting såsompolitik, rejser og historie, samt selv-følgelig andre naturvidenskabelige em-ner end matematik. So�a Kovalevskayaskrev selv i sin autobiogra�, at det varham, der gav hende interessen for ma-tematik, da han altid talte om den medstor respekt og da So�a Kovalevskayanæppe kunne følge alle hans idéer, fak-tisk meget få af dem, �k hun det ind-tryk, at matematikken var en mystiskvidenskab, der åbnede en ny og vidun-derlig verden for dem som konentrere-de sig om den, en verden, der var uop-nåelig for almindelige dødelige.På universitetetDa So�a Kovalevskaya var 18 �yttedefamilien til Petersburg for at uddannehende og hendes bror yderligere. Her

fortsatte hun sine studier med den 9 årældre A.N. Strannoliubsky. Efterhån-den var So�a Kovalevskaya nået til etså højt faglig niveau, at det var nødven-digt at påbegynde et universitetsstudiefor at lære mere. Det var hun også selvinteresseret i, men på det tidspunkt varde russiske universiteter i lighed medstort set alle andre universiteter lukke-de for kvinder, med den begrundelse atdet ville skabe aggressive og konkurren-eivrige kvinder, der ikke kunne passeind i hjemmet eller samfundet. Så detvar nødvendigt at rejse til Vesteuropa iet forsøg på at �nde et universitet, derville give hende lov til at prøve at få engrad, endda blot at give hende lov til atfølge undervisningen. Men som en ungkvinde behøvede hun sin fars tilladelsetil at rejse, hvad hun ikke �k.ÆgteskabHeldigvis for matematikken var So�aKovalevskaya ikke sådan at skræmme,hun var fast besluttet på at læse mate-matik ved et universitet. Der var stadigen lille mulighed for at kunne rejse, nårdet nu ikke var til at få faderens tilla-delse, nemlig ved at rejse i selskab medsin søster og dennes mand. Nu var derblot det problem at hendes søster Ani-uta ikke havde en mand. Derfor sattede to søstre sig for at �nde en passen-de mand til Aniuta, en mand, der varvillig til indgå et formelt ægteskab ogsom kunne opføre sig som en gentlemanoverfor sin kone af navn, men ikke afgavn. Hertil fandt de den naturviden-skabsinteresseret Vladimir OnufrievihKovalevsky, som gik med til at hjæl-pe dem ved at gifte sig med Aniuta u-den at have mødt nogen af dem. Nu5



gik det imidlertid hverken værre ellerbedre end efter at have mødt de to sø-stre besluttede han sig for, at han ikkeville giftes med Aniuta, men derimodgerne ville gifte sig med So�a Kova-levskaya, da det var tydeligt, at hun varoprigtigt interesseret i at få en natur-videnskabelig uddannelse. Parret blevgift den 27. september 1869. Kort der-efter rejste de til Petersburg og senereWien, hvor So�a Kovalevskaya forsøgteat �nde et universitet, der ville aepte-re hende som studerende, det lykkedesi Wien. Men hun ville hellere studere iHeidelberg, da kurserne var bedre derog rejste derfor til Heidelberg. Da hunikke var sikker på sues efterlod hunsin mand i Østrig. Hun læste i Heidel-berg i tre semestre, dog kun uo�ieltda universitetet ikke tillod kvinder oghun �k kun lov at læse der under forud-sætning af at hun �k hver enkelt fore-læsers aept. Derfra rejste hun videretil Berlin for at følge kurser der, mendet viste sig at de i Berlin var endnumere forstokkede, de lod slet ikke kvin-der følge nogen kurser.Doktorgrad og familielivDer skete nu heldigvis det at mens So-�a Kovalevskaya var i Berlin mødtehun Weierstrass, der blev så impone-ret af denne unge velforberedte kvin-de, at han besluttede at give hende pri-vat undervisning. Weierstrass overveje-de dog ikke muligheden af at So�a Ko-valevskaya kunne opnå en grad, da hanvar overbevist om at hun ikke behøvedeat forfølge en karriere, da hun var gift.Da han opdagede sandheden om So-�a Kovalevskayas ægteskab opmuntre-de han hende til at forsøge at opnå en

grad og hjalp hende med forberedelser-ne. Da Berlin end ikke ville lade hendestudere der, lod det sig endnu mindregøre at få en doktorgrad derfra, så hunsøgte til Göttingen Universitet i 1874og der lod de hende forsøge at opnåen doktorgrad, de forlangte dog tre af-handlinger i stedet for som normalt én.So�a Kovalevskaya produerede udenproblemer de tre forlangte afhandlingerog de var alle tre af en så høj standard,at hun ikke blev bedt om at forsvaredem, som det ellers var normalt at gø-re. De tre afhandlinger var om parti-elle di�erentialligninger, Abelske inte-graler og Saturns ringe. Til trods fordenne doktorgrad og utrolig �ne anbe-falinger fra Weierstrass, var det umuligfor hende at �nde en akademisk post,alene fordi hun var en kvinde. Derforvendte hun sammen med sin mand til-bage til Rusland for begge at søge enakademisk post der, men ingen af demvar suesfulde. Dette medførte at So-�a Kovalevskaya mere eller mindre lag-de matematikken på hylden for nogleår, da hun ikke havde andre mulighe-der. Omkring dette tidspunkt beslutte-de parret at give deres ægteskab en rig-tig hane og �k som resultat en datteri oktober 1878, som følge heraf konen-trerede So�a Kovalevskaya sig de næsteto år om at opdrage denne datter.VendepunktetVendepunktet i So�a Kovalevskaya kar-riere kom i januar 1880. Nemlig da P.I.Chebyshev, en ven af parret, bad So-�a Kovalevskaya om at holde et oplægpå en kongres. So�a Kovalevskaya valg-te at fremlægge sin afhandling om A-belske integraler, der var blandt de tre6



hun havde præsenteret for at få sin dok-torgrad. Selvom afhandlingen var 6 årgammel introduerede den stadig en nymåde at anskue problemet på og hun�k meget sues med oplægget. Blandttilhørerne var Gösta Mittag-Le�er, derogså var student af Weierstrass, hantalte positivt om at hun kunne få enplads ved fakultetet i Helsinki. Pludse-lig lod det til at det alligevel var muligtat få en akademisk karriere til trods fordet faktum at hun var en kvinde. Hun�k dog ikke pladsen i Helsinki, men hunblev tilstrækkelig opmuntret af sin su-es til at hun genoptog kontakten medWeierstrass og begyndte at konentre-re sig om matematikken igen. Omkringsamtidig blev hun separeret og hendesmand begik selvmord to år efter.Endelig ansatI 1883 hørte So�a Kovalevskaya igen fraMittag-Le�er, der nu var blevet rektor

på Stokholm Universitet. Her �k hunmulighed for at få en midlertidig stil-ling som forelæser, da det viste sig athendes forelæsninger var en stor sues,blev hun året efter fastansat som pro-fessor. Hun modtog herefter en hel delpriser for sit arbejde, bl.a. for hendesarbejde om rotation af et fast legemeomkring et �kseret punkt, nemlig PrixBordin i 1888. Hun blev også medlemaf the Russian Aademy of Sienes ogredaktør på det svenske blad Ata Mat-hematia.Efter nogle år forsøgte hun at �n-de en stilling ved et andet universitet,i Frankrig og i Rusland, men hun blevafvist begge steder, så hun fortsatte un-der Stokholm Universitet til hun dødealt for ung og på højdepunktet af sinkarriere den 10. februar 1891 af en in-�uenza, der udviklede sig til lungebe-tændelse.LitteraturlisteVitor J. Katz: A History of Mathematis, Addison-Wesley 1998http://www-history.ms.st-andrews.a.uk/Projets/Burslem/hapters/Ch0.htmlhttp://www-history.ms.st-andrews.a.uk/Mathematiians/Kovalevskaya.htmlhttp://www-history.ms.st-andrews.a.uk/Misellaneous/Kovalevskaya/biog.htmlhttp://www.emba.uvm.edu/ ooke/svklife.pdf
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