
SIFFROR

Siffror är tecken som representerar tal. De är ett 
självklart inslag i vardagen och man tar dem ofta för 
givna. Samtidigt är siffror en av grundpelarna för 
det moderna högteknologiska samhället. De siffror 
vi använder idag kommer från Indien och Mellan
östern, själva ordet siffra kommer från arabiskans 
»sifr» som betyder tomrum.

Troligtvis uppfanns räknekonsten tidigare än 
skriftspråket, i Främre Orienten använde människor 
figurer och tecken av lera för att göra beräkningar 
för 4 o oo år sedan. När kilskriften uppfanns drygt 
tusen år senare, började människor rita streck på ler- 
tavlor för att beteckna tal. Det var inte särskilt prak
tiskt och för att göra det enklare uppfann man spe
ciella tecken för 10,100, i ooo. De gamla egyptierna 
hade ett ytterst komplicerat talsystem av bildtecken. 
Med hjälp av dessa bilder lyckades de konstruera 
imponerande byggnadskonst som krävde avancerad 
matematik.

Genom historien har vi använt olika talsystem. 
I gamla Babylon användes ett system som byggde 
på talet 60. Den framstående mayakulturen som 
blomstrade i Centralamerika mellan 250 och 
900 e.Kr. använde avancerad matematik och ett 
talsystem baserat på talet 20. Det var mayafolket 
som skapade nollan, drygt tusen år innan den kom 
till Europa från Mellanöstern. Hos mayafolket 
betecknades nollan med ett snäckskal. Deras tal
tecken var annars punkter och streck. Tal mellan 
1 och 4 skrevs med punkter och större tal skrevs 
med en kombination av punkter och streck, där 
varje streck motsvarade fem. Aztekerna i centrala 
Mexico utvecklade ett för sin tid avancerat sam
hälle på 1300-talet. Aztekerna hade ett talsystem

som liknade mayakulturens och använde nollan. 
De aztekiska siffrorna bestod även de av punkter 
och streck, medan de större talen ofta betecknades 
med konstnärligt utformade bildtecken. Azteker
nas kultur och rike utplånades under spanjorernas 
erövring av Mexiko 1519-1521.

DECIMALSYSTEMET OCH POSITIONS- 
ARITMETIKEN
Indier och kineser verkar oberoende av varandra ha 
uppfunnit decimalsystemet, med talet 10 som bas. I 
Kina användes den typen av taltecken så tidigt som 
1500-1200 f.Kr. De första indiska siffrorna var tro
ligtvis de första bokstäverna i räkneord, som även 
kunde skrivas som symboler. Tidiga indiska texter 
om matematik och astronomi skrevs i versform för 
att göra dem lättare att komma ihåg. I ett indiskt 
verk i astronomi från 458 e.Kr. skrevs till exempel 
talet 13 107 200 000 som fem tomrum, två, sju, him
mel, ett, tre, form. Under samma period utveckla
des även de nio siffrorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 samt 
nollan som symbol för ingenting. På 500-talet e.Kr. 
arbetade de indiska matematikerna fram positions- 
principen, med andra ord ett system där siffrans be
tydelse beror på dess position i ett tal. Det är deci
malsystemet som vi använder idag.

NOLLAN
Så länge man hade tecken för större och större vär
den behövdes inte nollan. Ju större tal, desto fler 
symboler behövdes. Men nollan är den kanske vik
tigaste siffran av alla. Det var indiska räknemäs
tare som införde en liten cirkel för att markera en 
tom plats i uträkningarna. Detta är ursprunget till
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vår nolla. Det var svårt till en början att tänka sig 
en symbol som stod för ingenting när talsystemen 
byggde på att tecknen symboliserade något. Noll 
var intet, på arabiska »sifr» vilket på latin tolkades 
som sifra, cifra, cyphra, tzyprha. Matematikern Fi- 
bonacci införde på 1200-talet ordet zephirum som 
på italienska drogs samman till zefiro och till slut 
blev zero! I vårt positionssystem är nollan allt, den 
gör alla andra siffror större!

DE INDISKA SIFFRORNA BLIR ARABISKA
Den persiske matematikern Muhammad ibn Musa 
al-Khwarizmi, algebrans fader, beskrev de indiska 
siffrorna och nollan på 800-talet. Hans tankar och 
idéer hade stort inflytande och siffrorna kom snabbt 
i bruk i Mellanöstern.

I medeltidens Europa använde man främst ro
merska siffror som fick sin nuvarande form någon 
gång under 200-talet f. Kr. De sju romerska siffror
na är: I=i, V=5, X=io, L = 50, C = ioo, D=500, och 
M=iooo. Istället för positionsprincipen använde 
romarna antingen additions- eller subtraktionsprin- 
cipen. Det krävdes fyra tecken för att skriva 8, det

vill säga V+I + I + I och två tecken för att skriva 4, IV, 
vilket betyder V-I. Årtalet 1998 skulle skrivas som 
MCMXCVIII. Det första C:et samt X:et ska då ock
så dras från M och C som följer efter. Det romerska 
talsystemet var krångligt och saknade nollan, vilket 
gjorde det svårt att utveckla avancerad matematik.

Araberna tog de indiska siffrorna till Spanien och 
i slutet av 900-talet spreds de till övriga Europa. I 
Europa kallades de indiska siffrorna arabiska. Kun
skapen som kom från det arabiska kulturområdet 
sågs dock ofta på med misstänksamhet i den kristna 
världen och i början användes arabiska siffror en
bart för att skriva ner enkla tal. Men behovet av ett 
enklare talsystem än det romerska växte fram mel
lan 1200- och 1500-talen, då de tidiga industrierna 
utvecklades och handeln ökade. Under 1500-talet 
ersatte slutligen arabiska siffror de romerska, ett ge
nombrott som hade stor betydelse för utvecklingen 
av modern teknik och vetenskap. Ett exempel är 
fransmannens Blaise Pascals mekaniska räknema
skin som byggdes på 1600-talet och var första steget 
mot dagens moderna datorer.

»En maskin att räkna med», så löd en slogan för Odhners »räknesnurra». Den kunde hantera 
de fyra räknesätten och fick stor spridning. 1874 byggde värmlänningen W. T. Odhner sin första 
räknesnurra som lade grunden till företaget Original-Odhner AB. Här modellen Odhner 200, 
formgiven av Sigvard Bernadotte och Acton Bjorn, dansk formgivare. Den tillverkades mellan 1955 
och 1967 och hör till de sista mekaniska räknemaskinerna. På 1970-talet kom miniräknaren.

En sida ur »Tabeller för Ränteberäkningar med Räknemaskin. Uträknade för hvar kvart-procent 
från och med 1/4 till och med 10 procent af Alarik Larson. Stor besparing af tid och tankearbete!» 
Gruvingenjören Alarik Larson var specialist i gruvmätningsteknik och hade även ett stort intresse för 
den teoretiska delen av mättekniken.
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Som tävlingssport har skateboarden haft en rad olika grenar. Downhill och freestyle är exempel på 
tidiga tillämpningar. Idag är sfreef den vanligaste formen. Det är en kreativ gren i urbana miljöer, 
där man bland annat utför balanstrick och tar sig nedför trappor och ledstänger.


