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Hvis man har øjnene med sig og går rundt i det offentlige rum, kan man inder interessant matematik rigtig mange steder. Tag nu bare en så simpel ting som talsymboler og et så offentligt sted som
Domkirken i Aarhus. Jeg tog en kort tur forbi den store kirke en sommer-eftermiddag i 2019.
Hvis man vil læse mere om tallenes og regningens udviklen — og/eller vil bruge det i undervisningen — kan man få både viden og inspiration i materialet „Fra Arabien til Island: Hvordan en viking
lærte islændingene at regne med arabertal“, som udkommer i 2019.
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(a) Oplagt brug af tal på salmetavlen. De får mening
ved reference til kendt kanonisk værk (Salmebogen).

(b) Lige inden for i skibet hænger dette døgnur med
romertal. Både uret og tallene er usædvanligt udformet.

Figur 1: Tal lige inden for i kirken.
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(a) I højre side af skibet står denne gravsten. Den er
meget slidt, men man fornemmer den ine (og dramatiske) ikonogra i.

(b) Blandt de mere tydelige oplysninger kan man læse „IANUARIS“, „AAR“ og „ALDER“, som sikkert angiver
dødstidspunktet for den 81-årige. Men hvilken dato er
der tale om — og hvilket år? Det ser ud til, at der står
„166Z“.

Figur 2: Gravsten i højre side af skibet.

(a) I venstre side af skibet indes dette lotte kalkmaleri, som forestiller St. Georg og dragen. Den store hvide
lade er alligevel fyldt med pudsige detaljer.

(b) Blandt de pudsige detaljer er denne angivelse i
øverste højre hjørne. Det kunne ligne et tal — men
hvad er det?

Figur 3: Kalkmaleri i venstre side af skibet.
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