
udviklingen af polymermolekylers konformation i tiden
efter et voldsomt stræk langs en enkelt retning. Med
sfærisk harmonisk ekspansion har vi udtrukket detalje-
ret information om udviklingen i molekylkonformation
vel at mærke modelfrit. Jeg glæder mig til at se, hvilke
nye erkendelser denne analyse af eksperimentelle data
kan føre til, og jeg håber, at teoretikere inden for
polymerfysik vil tage denne tilgang op og tilskrive de
højere ordens anisotrope ekspansionskoefficienter en
solid fysisk betydning.
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Mogens Esrom Larsen (1942–2020)

Jens Olaf Pepke Pedersen, Kvant

Mogens Esrom Larsen døde uventet den 6. marts 2020
efter en blodprop i hjertet, 77 år gammel. Mogens var
lektor på Matematisk Institut ved Københavns Univer-
sitet fra 1972 til sin pensionering i 2009, og han har
været medlem af Kvants redaktion siden bladets start i
1990.

Finn Berg Rasmussen og Mogens Esrom Larsen (th) ved
redaktionens sommerafslutning i juni 2019.

Normalt består redaktionens opgave i at skaffe artik-
ler til bladet, og det er således Mogens’ fortjeneste, at
der er en artikel om Riemanns Zetafunktion i dette num-
mer. I Kvants første årti var Mogens selv en særdeles

flittig skribent i Kvant, hvor han bidrog med en artikel
i stort set hvert nummer, og hans interesser spændte
vidt fra “Fermats sidste sætning” til “Matematikken
bag Gaia-teorien”. Ofte skrev Mogens om små finurlige
emner, som hvorfor binomialkoefficienter næsten altid
er lige, og om tallet π’s evne til at dukke op i de
mest uventede sammenhænge. Det var også typisk for
Mogens, at han fandt på sjove titler som “Liden forskel
gør et stort rod”, “CV på WC’ , “Da tyve stjal billedet”
og “Havde Niels Bohr virkelig en hestesko hængende
over døren til sit sommerhus?”.

Mogens har også i Kvant beskrevet den mest demo-
kratiske valgmetode, som faktisk blev brugt ved valg
på Matematisk Institut i en årrække. Hans sidste artikel
“Nul!”, der handler om nullets historie, blev bragt på
bagsiden af Kvant i oktober 2018.

Foruden sine artikler til Kvant om matematiske
emner berigede Mogens også redaktionsmøder med un-
derholdende og overraskende matematiske finter. Ved
vores sidste redaktionsmøde fortalte han fx, at han
under et presseinterview var blevet bedt om at udtale sig
om sex. Hans svar havde nogenlunde lydt sådan her: Jo
– seks er meget bemærkelsesværdigt; det er det eneste
tal, der er lig med summen eller produktet af de samme
tre tal”.

Vi vil huske og savne Mogens for hans humoristiske
og varme væremåde.
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