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Gyllene tal

Vad i hela världen har kaniner, Parthe-
non, matematik, solrosor, konst och 
tallkottar med varandra att göra? De är 
alla sammankopplade på ett fascine-
rande sätt som ger bevis för ett vackert 
återkommande mönster i världen, som 
vi ännu inte fullt ut förstår.

Den italienske matematikern Leonardo Fibonacci (uttalas som 

-

-

-

uppsättningar spiraler som löper medsols respektive motsols.  

 Räknar du antalet spiraler som löper i ena riktningen 

och antalet i den andra kommer du upptäcka att det alltid är 

och 13). Ett liknande arrangemang kan man hitta i sättet tall-

och i hur lövens knoppar är arrangerade på en stam.1 

 Datormodellering2 har visat att sättet som en grupp 

-

rie spiraler som har detta Fibonaccimönster – men än tycks 
3

GÖR KONSTNÄRER NÖJDA
-

närer och arkitekter är också relaterat till Fibonaccitalen. De 

-

de mellan sidorna (alltså långsidan dividerat med kortsidans 
4 Med andra ord är den långa sidan 

bild) har sidor som stämmer med detta ’Gyllene snitt’. Dessa 
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Fibonaccital kan ses inom botaniken. Spiralernas arrange-
mang hos en tallkotte (ovan) och pistillerna i solrosen (ned-
an) följer Fibonaccis talserie.
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TEMA NATUREN OCH MATEMATIKEN

 Statistiska experiment har visat att ”människor omed-

vetet föredrar proportioner som ligger nära det Gyllene snittet”.5 

-

-

ter inom konst och arkitektur kommer med djärva påståenden 

”det Gyllene snittet är estetiskt 

överlägset mot alla andra proportioner” ”stödjas av 

en oerhörd mängd data, som kommer både från naturen och kon-

sten...” 6

. 

nac-

ögon.

OFÖRKLARADE KOPPLINGAR
-

liga kopplingar mellan saker som är matematiskt vackra och 

dessa i sin tur vara kopplade till mönster som man kan se i 

levande organismer?

En matematiker som intervjuades på teve angående några av 

dessa saker sa:

 ”Personligen tror jag att det är någon högre makt som 

-

sett om man säger att allt detta är gjort av Gud, eller om man tror 

att det blev gjort på något annat sätt - jag är inte riktigt säker 

vad det är har jag ingen uppfattning om.”7

 Oturligt nog indoktrineras vår unga generation i hu-

intelligenta designens logiska slutsats. Exempelvis påstås det 

allmänt att naturen (slumpen) gav upphov till det mänskliga 
8 Hur är det då möjligt att vi 

 Det är helt klart mer logiskt att dra slutsatsen att 

Mästerdesignern.

Parthenon 
i Aten. 
Förhållan-
det mellan 
höjden 
och 
längden 
på dess 
framsida 
är omkring 
1:1,62 – som 
det "Gylle-
ne snittet".

Hur man ritar en 
gyllene rektangel: 
Rita först kvadraten 
ABCD. Mät fram mitt-
punkten M på sidan 
AB. Använd sedan 
en passare för att 
förlänga AB till punk-
ten E, så att ME=MC. 
Rektangeln AEFD är 
en gyllene rektangel. 
För att dividera AB enligt gyllene snittet, använd en 
passare för att få fram punkt G på AE så att EF=EG.
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