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CENTERHØJDEPUNKTER 2016
Året 2016 så ankomsten af Søren Galatius og Dan Petersen som nye fastansatte, Galatius
medbringende en ERC-consolidator bevilling. Nye sætninger, foredrag rundt omkring i
verden og endda en installation med cupcakes i en Sierpinski-trekant skabte et mindeværdigt år.

AKTIVITETER. Centret var vært for 2 konferencer, 2 masterclasser og 162 individuelle gæster. Mindesympo-
siet for Uffe Haagerup i juni var for nære venner og samarbejdspartnere og havde en deltagerliste der lignede en

blå bog for operatoralgebra. Ved det biennale YTM forelæ-
ste hovedtalere Mathew, Randal-Williams og Wahl for mere
end 180 unge forskere. Aktivitetsniveauet uden for KU var
også højt idet centermedlemmer arrangerede 2 konferen-

cer, 5 workshops samt forårets program ved Institut Mittag-Leffler. Gennem 104 inviterede foredrag rundt
omkring i verden, heriblandt 7 foredragsrækker såsom de prestigefyldte DeLong Lectures ved Boulder holdt af
Musat, nåede vores forskning et stort internationalt publikum.

FORSKNING. Adskillige velkendte formodninger blev til sætninger: Grodal bekræftede Carlson–
Thévenaz-formodningen ved at give en homotopisk beskrivelse af den ukendte del af gruppen
af endotrivielle moduler. Og Szymik og Wahl gav et positivt svar på et 25 år gammelt spørgs-
mål fra Ken Brown ved at vise at Thompsons gruppe V ikke har homologi, en konsekvens af
en mere generel beregning for Higman–Thompson-grupper. Vi fik 6 artikler accepteret i vores
top 10-tidsskrifter. Balmer–Sanders’ beskrivelse af spektret for den ækvivariante stabile homo-
topikategori blev accepteret i top 3-tidsskriftet Invent. Math. Artiklen af Alm–Petersen nævnt
sidste år kom i Ann. Sci. École Norm. Supér.; to artikler af Cantero–Randal-Williams og Petersen
blev accepteret til Geom. Top. og to af Patchkoria og Degrijse til Adv. Math. Vores generelle produktionstal
var også solide, med 35 publicerede artikler og 45 tilføjelser til vores preprintserie CPH-SYM-DNRF92 på
arXiv.org, med 9 postdocs og 14 ph.d.-studerende på centret.

UNDERVISNING OG FORMIDLING. Vi vejledte hele 13 specialestuderende
hvoraf de 4 fortsatte som ph.d.-studerende. Vores stærke interesse for undervis-
ning bredte sig til bachelordelen hvor vi redesignede førsteårskurset i lineær algebra.
Vi gik også i kast med produktionen af undervisningsmateriale, både til lineær alge-
bra og som en lærebog i eksperimentel matematik udgivet på Cambridge University
Press. Vores repertoire af formidlingsaktiviteter blev udvidet med populærvidenska-

belige artikler i den 530de udgave af KU’s almanak samt som en forsidehistorie i Amer. Math. Monthly.

Besøg vores hjemmeside sym.math.ku.dk for mere information.


