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Leonhard Euler 1707—1783: en levande 300-åring 
 
Thomas Weibull är universitetslektor i matematik vid den för Chalmers tekniska högskola och 
Göteborgs universitet gemensamma institutionen och arbetar med lärarutbildning på alla 
nivåer. Har medverkat vid Matematikbiennalerna sedan 1990. 
 
 
Levnadsbana 
Euler föddes i Basel den 15 (4 enligt gammal tideräkning) april 1707 och fick tidigt tillfälle 
att bedriva väsentligen självstudier under Johann Bernoullis ledning.  
 
Redan 1727 anställdes han vid akademin i St Petersburg, som inrättats av tsar Peter I (den 
store) som dock, liksom något senare hans hustru Katarina I, avlidit innan Euler anlände. 1730 
utnämndes han till professor i fysik och 1733 i matematik, varefter han fann sig tillräckligt 
etablerad för att kunna gifta sig – med dottern till en schweizare. 
 
Hans berömmelse etablerades på allvar 1735 med lösningen av ”Baselproblemet”; samma år 
publicerades också hans lösning av det välkända men långt elementärare problemet med 
Königsbergs broar. 
 
En sjukdom (överansträngning och alltför detaljerat arbete med kartritning, trodde han själv) 
ledde 1738 till blindhet på höger öga. Den politiska situationen i Ryssland hade gjort 
förhållandena allt svårare för utlänningar (även sådana som i likhet med Euler behärskade 
ryska väl) och han accepterade därför 1741 en inbjudan från Fredrik II (den store) av Preussen 
att komma till akademin i Berlin. Han fortsatte dock att även skicka material till Petersburg 
för publikation i deras tidskrift. 
 
1748 kom den stora läroboken Introductio in analysin infinitorum som kan sägas innehålla 
den algebraiska behandlingen av oändlighetsbegreppet; den är fortfarande mycket läsvärd (på 
t.ex. engelska eller tyska för oss som inte behärskar latin) och innehåller bl.a. Eulers formel. 
 
1760 publicerade han vad som är den kanske första populärvetenskapliga publikationen av 
rang, Brev till en tysk prinsessa, som ger en intressant inblick i naturvetenskapens dåvarande 
ståndpunkter. En anmärkningsvärd detalj är Eulers kritik mot Newtons teori om ljuset. 
 
Tillvaron i Berlin var inte helt konfliktfri, trots att Euler förefaller ha varit en stillsam, 
prestigelös och älskvärd person, men Fredrik tycks ha föredragit mera sofistikerade 
intellektuella som t.ex. Voltaire. Förhållandena i Ryssland stabiliserades så småningom och 
1766 vände Euler åter till St Petersburg. Regent var nu Katarina II (den stora). 
 
Euler blev helt blind 1771, förlorade sin hustru 1773, gifte 1776 om sig med hennes 
halvsyster och dog den 18 (7) september 1783. 
 
Han hade 13 barn av vilka endast 3 döttrar och 2 söner nådde vuxen ålder och endast sönerna 
överlevde honom. Åtminstone den ena sonen, liksom andra matematiker, var honom 
behjälplig under de senare åren då han trots blindheten var lika aktiv och produktiv som 
någonsin. 
 
 



Baselproblemet 
Det gällde att summera heltalskvadraternas inverterade värden. En del var redan känt 
beträffande oändliga serier, t.ex. att summan av 2-potensernas inverterade värden är 2 och att 
summan av triangeltalens inverterade värden (också) är 2 samt att den harmoniska serien, dvs. 
summan av de positiva heltalens inverterade värden, är divergent. Man hade också, via 
jämförelse med summan av triangeltalens inverterade värden, klart för sig att 
heltalskvadraternas inverterade värden måste ge en konvergent serie, men summan gäckade 
alla. Via en listig omskrivning till en snabbare konvergerande serie kunde Euler beräkna 
seriens summa med en noggrannhet av 6 decimaler, 1.644934 (och senare betydligt fler), men 
vad var det exakta värdet? Lösningen kom via att skriva (sin x)/x på två sätt, dels som oändlig 
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där k antar alla nollskilda heltalsvärden, i analogi med faktorisering av polynom efter deras 

nollställen. Koefficienten för  i de båda leden ger att det sökta värdet är 2x
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korrektheten i denna metod fanns både hos Euler själv och andra, men värdet stämmer perfekt 
med det redan kända närmevärdet och Euler fann också andra metoder att göra beräkningen. 
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heltalspotenser fortfarande gäckar matematikerna; sedan ca 30 år vet man att ∑ 3
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irrationell, knappast en överraskning, men det är i stort sett allt. 
 
Königsbergs broar 
Detta handlar om möjligheten att rita en graf med ett enda penndrag utan att upprepa något 
streck och har den enkla lösningen att om varje nod har jämn grad, dvs antalet kanter vid 
noden är jämnt, så är det möjligt och man börjar och slutar då i samma punkt; om det finns 
precis två udda noder så fungerar det om man börjar i den ena udda noden och kommer då att 
sluta i den andra; finns det fler än två udda noder är det omöjligt. Motivering: i varje nod ”på 
vägen” måste det finnas en matchande ”utväg” för varje ”inväg”. (Hur går det om man har 
exakt en udda nod?) 
 
Eulers formel i geometri 
För icketomma (minst en nod!) sammanhängande grafer i planet kan man räkna antalet noder, 
kanter och områden (inklusive det obegränsade området utanför grafen) och skall då finna att 
den alternerande summan (för vertices, edges, faces) alltid har samma värde, 
nämligen 2. Detsamma gäller grafer på en sfär, medan grafer på en torus (flottyrring, 
innerslang, badring) har den summan 0 (förutsatt att varje område är utan hål), så denna 
summa är alltså en egenskap hos ytan snarare än grafen. 
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Eulers formel i algebra 
Detta är den berömda  cos x + i sin x som vi numera visar med Maclaurins formel; Euler 

utgick snarare från de Moivres och lät 
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Eulers konstant 
Som nämnt ovan var den harmoniska seriens divergens känd, men man visste också att dess 
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...57721.0=γ  Euler beräknade först 5, senare 15 decimaler och betraktade detta 
som ett mycket viktigt tal. Det är fortfarande inte ens känt om det är irrationellt, även om 
naturligtvis ingen tror något annat. 
 
Eulers linje 
I varje triangel ligger mittpunktsnormalernas skärningspunkt, m.a.o. den omskrivna cirkelns 
medelpunkt, M, medianernas skärningspunkt, tyngdpunkten, T  och höjdernas skärningspunkt 
H  på en rät linje med H dubbelt så långt från T  som M. Euler visade detta med analytisk 
geometri (beräknade punkternas koordinater och deras inbördes avstånd) men jag skall ge ett 
enkelt syntetiskt bevis som visar att detta resultat borde (?) ha upptäckts av grekerna. 
 
Latinska kvadrater 
Dessa är -kvadrater där varje rad och kolumn innehåller n givna symboler, enklast talen 
1, 2, …, n. Euler intresserade sig framför allt för grekisk-latinska kvadrater där man har två 
kvadrater av denna typ som är sådana att varje par av symboler, där den första tas från den ena 
kvadraten och den andra från den andra, förekommer precis en gång. .Sådana kan bl.a. 
användas för att konstruera magiska kvadrater, alltså där talen 1, 2, …,  är fördelade på ett 
sådant sätt att varje rad och kolumn (och diagonalerna) har samma summa. Han misstänkte, 
men kunde inte riktigt visa, att grekisk-latinska kvadrater inte finns om n ger resten 2 vid 
division med 4. Det har visat sig att han endast hade rätt för n = 6, men det är inget lätt 
problem. Namnet grekisk-latinsk kommer prosaiskt nog från att Euler använde grekiska resp. 
latinska bokstäver för att beteckna elementen i de två kvadraterna. Latinska kvadrater används 
i fösöksplanering och har ju fått en väldig popularitet i formen av sudoku, där det extra 
villkoret med symbolerna exakt en gång i varje ”låda” uppenbarligen varit en lyckad idé. 
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