Marginalia
Her hviler regnestokken. Færdig med den!
Lidt begreb om størrelsesordener fik jeg af
min regnelærer Froberg på Finsensgade skole
i Århus. En negl er en centimeter, og det
sorte på neglen må ikke være mere end en
millimeter: 10 gange mindre. Det lærte jeg
barnebarnet Marc på en grønlandsk fjeldtur
forgangne efterår. En rar nabo viste ham en
gang et vættelys fra sin samling af forsteninger: ”Den her er 60 millioner år gammel.”
Marcs logiske slutning : ”Jeg bliver snart 4
år.” Men det med neglen åbnede hans øjne
for størrelsesordener. Nu vil han kigge på
Sirius på sin 9 års fødselsdag og se det lys den
sendte ud da han blev født.
Men det var nok Vilhjelm, min sjove og inspirerende regne- og dansklærer i realskolen,
der rigtig lærte mig at tænke over størrelses
ordener ved både tal og menneskesjæle. For
at tjene til sin rigt facetterede tilværelse måtte
han have nogle bijobs m.v. Et bijob var at
være lærer på handelsskolen og teknisk skole.
”M.v”. gav ham et par ophold i spjældet. Det
lader vi ligge, men om handels-eleverne
kunne han underholde i lange baner. De
havde ikke sorte negle, og måske derfor
havde de ikke sans for størrelsesordener. ”En
frakke koster i indkøbspris 50 kr. Fragt og ekspedition 50 kr. Og fortjeneste 100 %. Hvad
er salgsprisen: Den blev 2 kr.” Det er jo sådan
set rigtigt, for nul er jo, sommetider, ingen
ting. Vilhjelm lærte os at lægge lidt sund skepsis ind i resultaterne: For at udbygge pædagogikken tog vi på ekskursion til stationsbyens forretninger for at spørge efter frakker
til 2 kr. Det syntes de ikke var spor morsomt,
og det var heller ikke ment sådan.
Vilhjelm lærte os en masse andet end det
der stod i de kanoniserede bøger. Han læste
Hamsuns ”Sult” for os, og vi grinede om kap
med ham når Pontoppidans vilde isbjørnepræst holdt sine ikke særlig kristelige prædi
kener. Lige indtil den langlemmede Hanne
skulle sige fra sin førstelærerfader, at det var
ikke med i pensum! Næppe før i verdenshistorien er en bog klappet i med sådant brag,
og så fik vi ellers Grundtvig og Guldhorn.
Som Isbjørnens menighed fik vi de tyranner
som førstelærerens datter fortjente.
Også regnestokken lærte han os at kende,
selv om den ikke hørte til pensum. Det hand
lede om eftertænksomhed og skepsis. Han
brugte den på teknisk skole. Her var ingen
slinger i størrelsesordenerne når Vilhjelm

havde fortalt smedene om butikselevernes 2
kroners frakker. Tog de fejl måtte de møde
næste gang med to stykker bøjet fladjern med
et nul til forskel i hver dimension. Efter sigende var der en ”wall of fame” med sådanne
vinkler men de forsvandt vist med Vilhjelm.
Og regnestokken brugte han for at lære os at
tænke over facit: Kan cirkelarealet passe? Til
stor fortrydelse for vores euklidiske matematiklærer troede Vilhjelm på ”cirklens kvadra
tur”: Lav et kvadrat af diameteren, og er det
tal bare lidt, men ikke meget, større end cirkelarealet, så er det nok rigtigt. Havde vi haft
lommeregnere med de mange decimaler ville
han have lært os om ”betydende cifre”: Dem vi
kan måle og den vi kan skønne. Resten væk.
Som en af de få overlevende fra den yngre
regnestok-alder husker jeg den sunde hjerne
gymnastik så meget at regnestokken følger
mig på kedelige flyrejser, hvor andre masserer
hjernen med Soduko. Jeg bruger den også
når jeg på stranden fortæller børnebørn og
andre der orker at høre på hvor langt ude
(km) på havet et skib forsvinder under kimingen: 3,85 gange kvadratroden af øjenhøjde
over havet (m). En af fordelene er at den ikke
kortslutter af havvandet. Og så er den ligesom
Aquamontanus en seværdighed på alder med
gravhøjene ved Ramme dige og de tyske bunkers.

Om regnestokken skrives der digte.
Knud Sørensen, vores fornemste beskriver
af de skæbner der ligger i ruinerne efter udviklingen i landdistrikterne, har også skrevet
regnestokkens mindeskrift. Han har som
landinspektør været med til at forandre landkortet på Mors, og hans anfægtelser har han
indfølende skrevet om.

Regnestokken
var ikke bare et redskab
til beregning
men var i sin tilnærmede
nøjagtighed
en udfordring til ingeniørens
sunde og menneskelige
tvivl.
Ethvert facit
blev mødt med spørgsmålet:
”Har dette sandsynlighedens præg
Er dette
i overensstemmelse
med fornuft og erfaring?”
Og sommetider
gled den sunde tvivl
på et kommas placering
over i spørgsmålet:
”Er dette resultat
et ønskeligt
resultat?”
Da regnestokken
blev erstattet af
elektronikken
blev det tilnærmede
erstattet
af det ubetvivlelige
blev den forsigtige bedømmelse
erstattet af begejstringen
for det uoverskueligt mulige,
da regnestokken
blev erstattet af trykknapper
blev den kritiske holdning
til automatisk accept
først af tallet
så af det teknisk mulige
som udtryk for et politisk
mål.
Det er tvivlen
jeg efterlyser
med disse mindeord
over regnestokken,
det er tvivlen
jeg gerne så indbygget
i ethvert kredsløb,
det er den menneskelige fornuft
jeg gerne vil have til
at placere ethvert komma.
Og det er fremtiden
jeg tænker på.

(gengivet med venlig tilladelse af
Knud Sørensen)
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