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I forbindelse med udarbejdelsen af materialet Algorismus i Hauksbók (Gertz, Danielsen og Sørensen, 2020) er vi stødt på rigtig mange spændende historier, som vi også kunne inddrage og fortælle.
Og selvom vi som en af vores fornemste opgaver har måttet prioritere udvalget og vinklingen i den
trykte version, kan nogle af disse spor og ideer måske tjene til nuanceringer, videreudviklinger eller
perspektiveringer, som vi selv eller andre kan forfølge. Derfor samler vi nogle af dem i den nedenstående, kun svagt kuraterede og totalt uprioriterede liste. Hvis du er interesseret i at forfølge nogle af
dem, fx til undervisningsbrug, vil vi meget gerne høre om det — og også meget gerne involveres.
Andre samtidige algorismer i Nordeuropa. De hindu-arabiske tals rejse fra Arabien til Europa går
gennem Middelhavet, og den historie er i sig selv interessant (se fx Folkerts, 2001; Lorch, 2001).
Men særligt relevant for Hauksbók kunne det være at perspektivere til andre algorismer i Nordeuropa, da disse typisk deler nogle af de form- og indholdsmæssige udfordringer, som Hauksbók har. Som eksempler kunne man inddrage en lidt tidligere fransk algorismus på vers eller
en samtidig nordisk-engelsk algorismus (Karpinski og Waters, 1928; Karpinski og Staubach,
1935).
Tidlige trykte algorismer. Hauksbók er jo en håndskreven kilde, og det giver nogle vanskelligheder
i didaktiseringen. Man kunne også perspektivere yderligere med trykte algorismer, som dog
også udviser udfordringer. Der er både nogle danske regnebøger beskrevet i vores materiale
(se også Mikkelsen, 1998), eller man kan benytte fx engelske udgaver, hvis man fx også ønsker
at inddrage sprogfag i samarbejde (Williams, 2012).
Det sataniske nul. I mange fremstillinger — og jeg har også selv gjort det — beskrives noget af modstanden mod indoptagelsen af de arabiske tal i middelalderens Vesteuropa med religiøs modstand. Men kilderne er relativt få, og meget af vores opfattelse bygger ovenpå få analyser. Så
hvor sikre er vi på dem? Den diskussion bliver adressereti Nothaft (2020). Det tror jeg også
godt, man kan have en diskussion om i gymnasiet, som også kan inddrage egentlig historisk
kildekritik i et samarbejde.
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