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Abstract
This essay examines four mathematicians’ early contributions to solving Fer-
mat’s Last Theorem, a mathematical statement in number theory made by
Pierre de Fermat in 1637. With Harold M. Edwards’ and Paulo Ribenboim’s
modern interpretations of the mathematicians’ work as points of departure,
proofs by Fermat, Euler, Gauss and Germain are presented. Although diffe-
ring in mathematical reasoning and result, which partly can be seen in light
of the development in number theory during the seventeenth, eighteenth and
nineteenth century, the proofs share a few similarities. The recurring met-
hod of infinite descent and the fact that two relatively prime factors to an
n:th power are themselves n:th powers, a conclusion which can be drawn by
considering the unique prime factorisation of integers, are two examples of
these similarities. The four mathematicians’ early efforts reveal, despite the
innovative ideas they contain, the complexity behind a theorem that would
take the mathematical world over three centuries to solve.
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1 Inledning
Fermats sista sats, även kallad Fermats stora sats, är ett matematiskt på-
stående inom talteori som formulerades år 1637 av fransmannen Pierre de
Fermat. Med modern matematisk notation lyder satsen som följer:

Ekvationen xn+yn = zn saknar positiva heltalslösningar för x, y, z då heltalet
n > 2.

Trots att Fermat i en anteckning påstod sig ha upptäckt ett “högst anmärk-
ningsvärt” bevis för detta, lämnade han inget sådant bakom sig efter sin död
(Edwards, 1977). Det kom därefter att ta över 300 år av försök från fram-
stående matematiker innan Andrew Wiles år 1995 äntligen publicerade ett
komplett bevis (Kleiner, 2000). Wiles tillvägagångssätt antas emellertid vara
långt ifrån de elementära talteoretiska idéerna som Fermat torde haft i åtan-
ke när han formulerade påståendet. Att Fermat under sin levnadstid skulle
ha upptäckt ett vattentätt bevis anses därmed högst osannolikt.

Även om många har försökt och misslyckats med att lösa Fermats sista
sats, har matematikens utveckling, och särskilt talteorins, stimulerats av de
upptäckter som gjordes längs vägen. Detta arbete ämnar att undersöka några
av de första betydande upptäckterna. Med utgångspunkt främst i Edwards
(1977) och Ribenboims (1979, 1999) tolkningar, kommer vi att djupdyka
i fyra matematikers tidiga bidrag till att lösa Fermats sista sats. Efter en
kortare redogörelse för satsens bakgrundshistoria och den bevisteknik som
kommer att vara återkommande under uppsatsens gång, vänder vi blicken
mot Fermats tillvägagångssätt för att bevisa satsen för exponenten n = 4.
Leonhard Eulers argumentation för att lösa den kubiska ekvation, n = 3,
och Carl Friedrich Gauss bevis för samma exponent fast med komplexa tal
kommer därefter att stå i fokus. Avslutningsvis presenteras Sophie Germains
banbrytande upptäckter, som bl.a. resulterade i en sats som idag bär hennes
namn.

Då Pierre de Fermat anses ha varit en länk i övergången från antik till
modern matematik (Mahoney, 1994), där hans idéer inom talteori anses sär-
skilt nytänkande för sin tid (Edwards, 1977), är det en förhoppning att med
detta arbete bättre förstå hur den tidiga moderna talteorin tog sin form.
Detta medan vi, med hjälp av ovannämnda personers tankegångar, får en
inblick i det problem som under flera sekel kom att förbrylla några av histo-
riens största matematiker.
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1.1 Bakgrund

Pierre de Fermat föddes i Beaumont år 1601 som sonen till en välmående
läderhandlare och ämbetsman. Att han valde att satsa på en karriär inom
juridiken, trots sitt uppenbarligt stora intresse för matematik, kan ses som
ett naturligt val för sin tid och familjens ställning. Under den periden var
matematikyrket något man sällan ägnade sig helhjärtat åt, ännu mindre nå-
got man livnärde sig på (Mahoney, 1994). Men även om Fermat i grunden
var en hobbymatematiker, är hans bidrag till den matematiska världen långt
ifrån obetydlig. Hans arbete inom analytisk geometri och sannolikhetsteori
är exempelvis något som kan vidare upptäckas i Mahoneys The Mathematical
Career of Pierre de Fermat (1994). Ett av Fermats stora intressen var emel-
lertid talteori, där Diofantos tycks ha varit en stor inspiration. Det är i själva
verket i Fermats kopia av Arithmetica, bredvid ett problem som handlar om
att hitta pythagoreiska tripplar, som Fermat år 1637 skrev ner det påstående
som idag kännetecknas som hans stora sats:

It is impossible to separate a cube into two cubes, or a biquadrate
into two biquadrates, or in general a power higher than the second
into powers of like degree; I have discovered a truly remarkable
proof which this margin is too small to contain.
(Ribenboim, 1979, s. 1).

Anteckningen presenterades för omvärlden ett fyrtiotal år senare, efter Fer-
mats död, när sonen Samuel bestämde sig för att publicera en utgåva av
Diofantos verk tillsammans med sin bortgångne fars många anteckningar.
Att man aldrig funnit några belägg bakom påståendet kan således ha berott
på att Fermat själv hade upptäckt ett misstag i sitt “högst anmärknings-
värda” bevis och inte velat presentera satsen för omvärlden. Samtidigt var
ovanstående anteckning ett typexempel på hur den franska matematikern
delade med sig av sina upptäckter. Med undantag för ett mindre verk som
publicerades anonymt, kom Fermat aldrig att publicera sina resultat under
sin levnadstid (Edwards, 1977). Till och med i sin brevväxling med andra
matematiker var han gåtfull och skyllde ofta sina vaga beskrivningar på en
ängslan att vara alltför långrandig.1 Ett exempel på detta kommer vi att se
redan i nästa avsnitt.

1Fermats lilla sats, formulerad år 1640 av Fermat och bevisad av Euler år 1736, är ett
sådant exempel.
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1.2 Fermats méthode de descente infinie

Under uppsatsens gång är det en bevisteknik som kommer visa sig vara åter-
kommande i de olika matematikernas försök att lösa Fermats sista sats. Den-
na bevisteknik, som vilar på det faktum att det från ett givet positivt heltal
finns en ändlig serie minskande positiva heltal, tillskrivs självaste Fermat. I
sitt memoarliknande arbete Rélation des nouvelles découvertes en la science
des nombres som år 1659 adresserades till Pierre de Carcavi ger Fermat en
antydan av sin nya upptäckt:

Now it is the case that, given a number, there are not infinitely
many numbers less than that one in descending order (I mean
always to speak of integers). Whence one concludes that it is
therefore impossible that there be any right triangle of which the
area is a square...

I do not add the reasoning by which I infer that, if there were
a right triangle of that nature, there would be another of the
same nature less than the first, because the argument would be
too long and because that is the whole mystery of my method.
(Mahoney, 1994, s. 348).

Fermat kallade sin påstådda upptäckt la méthode de descente infinie (method
of infinite descent). Men i själva verket kan ett tidigt exempel på descente in-
finie spåras tillbaka till Euklides Elementa (Joyce, 2013). Låt oss exempelvis
med modern matematisk notation studera Proposition 31 som hittas i den
sjunde boken:

Proposition Varje sammansatt, positivt heltal är delbart med något prim-
tal.2

Bevis. Låt a vara ett sammansatt, positivt heltal. Då kommer a vara delbart
med ett annat tal, säg b där 1 < b < a.

Om b är ett primtal är vi klara. Om b emellertid inte är ett primtal
kommer b att vara ett sammansatt tal och således vara delbart med något
tal, säg c där 1 < c < b < a.

Om c är ett primtal är vi klara. Om c emellertid inte är ett primtal
kommer vi vidare kunna forsätta i all oändlighet med en serie minskande
positiva heltal. Eftersom detta är omöjligt måste vi dra slutsatsen att vi
någon gång kommer komma fram till en delare som är ett primtal. Därmed
är varje sammansatt tal delbart med något primtal.

2Euklides ursprungliga formulering lät det sammansatta talet representeras av en sträc-
ka.
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Då huvuddragen i Fermats méthode de descente infinie har presenterats,
är tiden kommen att vända blicken mot Fermats sista sats och de tidiga
försöken att lösa gåtan.

2 Fermats enda bevis
Trots att Pierre de Fermat är ett känt namn inom talteori, är det bara ett
bevis inom området som kvarstår från hans levnadstid. Det som dock är
häpnadsväckande är att just detta bevis, som visar att en rätvinklig triangels3
area aldrig kan motsvara en kvadrat, leder fram till att följande ekvation
saknar lösningar:

z4 − y4 = x2.

Särskilt bevisar denna upptäckt också Fermats sista sats för exponenten 4,
för om x4 + y4 = z4 så följer att z4 − y4 = (x2)2.

I sin inledning använder sig Fermat av det faktum att det finns en metod
att hitta alla tripplar av heltal som kan bilda sidorna i en rätvinklig tri-
angel, de s.k. Pythagoreiska tripplarna. Låt oss därmed först betrakta detta
tillvägagångssätt innan vi djupdyker i det som återstår av Fermats bevis.

2.1 Pythagoreiska tripplar

Metoder för att hitta Pythagoreiska tripplar är något som fanns redan under
Euklides tid (Clark, 2013). Följande tillvägagångssätt är i linje med Diop-
hantos idéer och har sin utgångspunkt i den moderna tolkning som Edwards
(1977) gjort.

Antag att x, y och z är positiva heltal sådana att x2+y2 = z2. Det första
som kan noteras är att alla eventuella delare till två av de tre talen x, y och z
också måste dela den tredje. Därmed kan alla gemensamma delare avlägsnas
så att de tal som återstår utgör en primitiv pythagorisk trippel.

Talen x, y och z måste, då det handlar om en primitiv pythegoreisk trip-
pel, vara parvis relativt prima. Detta medför att inga två av talen x, y och
z kan vara jämna. Eftersom x, y och z inte heller alla kan vara udda kan vi
således dra slutsatsen att det finns exakt ett jämnt tal och två udda tal.

Antag först att z är det jämna talet. Då kan vi skriva z = 2n, x = 2n′+1
och y = 2n′′ + 1, vilket ger oss

(2n′ + 1)2 + (2n′′ + 1)2 = (2n)2.

3Här och senare när vi skriver “rätvinklig triangel”, så menar vi en rätvinklig triangel
med heltalssidor.

7



Detta är emellertid omöjligt då talet 4 skulle dela HL men inte V L. Vi har
således fått en motsägelse och kan konstatera att z måste vara ett av de udda
talen.

På grund av symmetri räcker det därefter att anta att x är det jämna
talet. Då kan termen y2 i vår ursprungliga ekvation flyttas till HL:

x2 = z2 − y2 = (z + y)(z − y). (1)

Eftersom termerna x, (z + y) och (z − y) är jämna kan dessa skrivas som
x = 2u, (z + y) = 2v och (z − y) = 2w. Då följer att

(2u)2 = (2v)(2w) =⇒ u2 = vw.

Det som nu kan konstateras är att talen v och w är relativt prima. En ge-
mensam delare till talen skulle nämligen också dela

v + w =
1

2
(z + y) +

1

2
(z − y) = 1

2
(2z) = z, och

v − w =
1

2
(z + y)− 1

2
(z − y) = 1

2
(2y) = y,

vilket skulle gå emot det faktum att x, y och z är parvis relativt prima.
Genom lemmat som följer, vars resonemang också kommer att visa sig vara
viktig i kommande bevis, kan vi därmed dra slutsatsen att de relativt pri-
ma talen v och w vars produkt kan skrivas som en kvadrat (u2) själva är
kvadrater.

Lemma 2.1. Om ab = cn och a och b är positiva, relativt prima tal, kan a
och b uttryckas som n:te potenser.

Bevis. Genom aritmetikens fundamentalsats vet vi att a och b antingen själva
är primtal eller kan skrivas som en produkt av primtal. Vi kan därmed låta
a = pk11 · · · pkrr och b = ql11 · · · qlss så att

cn = ab = pk11 · · · pkrr q
l1
1 · · · qlss .

Eftersom a och b är relativt prima kommer ingen pi = qj. Om vi vidare
utgår från primtalsfaktoriseringen av c så ser vi att varje primtalsfaktor i cn
måste ha en tillhörande exponent som är delbar med n. Följaktligen måste
då varje primtalsfaktor i a och b ha en tillhörande exponent som är delbar
med n, alltså att vi kan skriva a = (p

k1/n
1 · · · pkr/nr )n och b = (q

l1/n
1 · · · qls/ns )n.

Vi kan därmed dra slutsatsen att talen a och b själva kan uttryckas som n:te
potenser.
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Genom lemmat ovan kan vi låta v = p2 och w = q2, där p och q är positiva
heltal. Detta ger oss

z = v + w = p2 + q2, och
y = v − w = p2 − q2,

som vi vidare kan använda oss av i ekvation (1):

x2 = z2 − y2 = (p2 + q2)2 − (p2 − q2)2 = (2pq)2 =⇒ x = 2pq.

Då talen v och w är relativt prima måste också talen p och q vara relativt
prima. Vi kan även dra slutsatsen att p och q är av olika paritet eftersom z och
y är två udda tal. Vidare gäller att p > q då y är ett positivt tal. Givet dessa
villkor på talen p och q kan vi således hitta alla primitiva pythagoreiska
tripplar (upp till byte x ↔ y) genom att låta x = 2pq, y = p2 − q2 och
z = p2 + q2. Det följer även att varje pythagoreisk trippel (primitiv eller ej)
kan framställas som x = d(2pq), y = d(p2 − q2) och z = d(p2 + q2), där d är
ett positivt heltal..

2.2 Fermats bevis för n = 4

Pierre de Fermat bevisade sin sista sats för exponenten n = 4 genom följande
påstående:

Sats 2.1. En rätvinklig triangels area kan aldrig uttryckas som en kvadrat.

(Kopplingen mellan Sats 2.1 och Fermats sista sats för n = 4 kommer att bli
tydlig nedan.)

Bevis. Nedan följer en tolkning av Fermats argumentation med hjälp av mo-
dern matematisk notation och med utgångspunkt i Edwards (1977).

1. Om en rätvinklig triangels area vore en kvadrat, skulle differensen mel-
lan två bikvadrater (fjärdepotenser) också vara en kvadrat.

Antag att vi har en rätvinklig triangel med sidorna a, b, c (där c är hypote-
nusan), vars area är en kvadrat. Då bildar a, b, c en pythagoreisk trippel, så
enligt föregående avsnitt måste det finnas två relativt prima, positiva heltal
p > q av olika paritet, och ett positivt heltal d, sådana att

a = d(2pq),

b = d(p2 − q2),
c = d(p2 + q2).
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Triangelns area kan följaktligen uttryckas som

ab

2
=
d2(2pq)(p2 − q2)

2
.

Vi antar, som tidigare nämnt, att denna rätvinkliga triangels area är en
kvadrat. Då följer att pq(p2 − q2) också är en kvadrat. Vidare är p och q
relativt prima, vilket medför att pq och p2 − q2 i sin tur är relativt prima.
Av lemma 2.1 kan vi därmed dra slutsatsen att pq och p2− q2 respektive kan
uttryckas som kvadrater. Samma gäller då för de relativt prima faktorerna p
och q till kvadraten pq.

Eftersom p, q och p2 − q2 alla är kvadrater, beskriver p2 − q2 därmed
differensen mellan två bikvadrater som en kvadrat, givet att vår rätvinkliga
triangels area är en kvadrat. Här ser vi också kopplingen till Fermats sista
sats för n = 4; vårt bevis nedan kommer att visa att det inte finns två bik-
vadrater vars differens är en kvadrat, och som vi förklarade i inledningen av
avsnitt 2 implicerar detta speciellt Fermats sista sats för n = 4.

2. Det skulle då existera två kvadrater vars summa och differens båda skul-
le vara kvadrater.

Vidare är p2− q2 = (p+ q)(p− q). Antag först att faktorerna p+ q och p− q
inte är relativt prima. En gemensam delare kommer då också dela summan
och differensen mellan de två talen, dvs.

(p+ q) + (p− q) = 2p, och
(p+ q)− (p− q) = 2q.

Den gemensamma delaren till 2p och 2q måste då antingen vara 2 eller 1.
Men eftersom p och q etablerats vara av olika paritet måste p− q och p+ q
vara udda. Alltså har vi en motsägelse och kan konstatera att dessa termer
är relativt prima, vilket i sin tur, genom vårt lemma i det tidigare avsnittet,
innebär att p−q samt p+q själva kvadrater. Summan och differensen mellan
kvadraterna p och q är således också kvadrater.

3. Därmed borde vi ha en kvadrat som är lika med summan av en kvadrat
och fördubblingen av en annan kvadrat, samt att dessa kvadraters sum-
ma själv är en kvadrat.

Givet ovanstående argumentation har vi att (p − q) + 2q = p + q och att
(p − q) + q = p, där det första uttrycket beskriver summan (som är en
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kvadrat) av en kvadrat och fördubblingen av en annan kvadrat, och det and-
ra uttrycket beskriver summan (som också är en kvadrat) av kvadraterna i
det första uttrycket.

4. Men om en kvadrat utgörs av en kvadrat och en fördubbling av en an-
nan kvadrat, utgörs dess sida likaså av en kvadrat och en fördubbling
av en kvadrat. Från detta kan vi dra slutsatsen att den nämnda sidan
är summan av sidorna kring den räta vinkeln i en rätvinklig triang-
el, och att den enkla kvadraten som delvis utgör summan är basen och
fördubblingen av den andra kvadraten är höjden.

Låt p+ q = r2 och p− q = s2, där r och s är positiva heltal. Eftersom p och
q är av olika paritet följer att r2 och s2 båda är udda, vilket betyder att r
och s sin tur måste vara udda. Dessutom måste s och r vara relativt prima
i.o.m. att p + q och p − q är det. Nu introducerar vi nya variabler u och v
sådana att {

u = r−s
2
,

v = r+s
2
.

Vi kan dra slutsatsen att u och v är relativt prima då en gemensam delare
också skulle dela v + u = r och v − u = s, som är relativt prima. Vidare har
vi att

uv =
r2 − s2

4
=

(p+ q)− (p− q)
4

=
q

2
.

För att q ska vara en kvadrat måste q/2 = uv vara ett jämnt heltal. Då är
uv delbart med två, vilket ger oss

uv

2
=
q

4
=

q

22
.

Eftersom HL är en kvadrat kan vi dra slutsatsen att V L också är en kvadrat.
Då måste ett av talen u eller v, då de är relativt prima, vara delbara med 2
(dvs. jämnt).

På grund av symmetri räcker det att anta att u är jämnt. Talen u
2
och

v är då relativt prima och följaktligen, då deras produkt är en kvadrat, är
u
2
en kvadrat och u en fördubbling av en kvadrat. Alltså har vi att sidan

r i kvadraten p + q, som kan uttryckas som summan av en kvadrat och
fördubblingen av en annan kvadrat, i sin tur kan uttryckas som r = u + v,

11



dvs. summan av en kvadrat och fördubblingen av en annan kvadrat. Vidare
har vi att

u2 + v2 =
r2 − 2rs+ s2

4
+
r2 + 2rs+ s2

4

=
r2 + s2

2
=

(p+ q) + (p− q)
2

= p.

Eftersom p är en kvadrat kan vi dra slutsatsen att u2+v2 också är en kvadrat
och att u och v således utgör kateterna i en rätvinklig triangel.

5. Denna rätvinkliga triangel kan således bildas genom två kvadrater vars
summa och differens själva är kvadrater. Men båda av dessa kvadrater
kan bevisas vara mindre än de ursprungliga kvadraterna [...] Detta är
emellertid omöjligt då det inte kan finnas en oändligt serie minskande
tal från ett givet heltal.

Vi kan i det här stadiet dra slutsatsen att de relativt prima sidorna u och
v tillsammans med en tredje sida, säg w, bildar en primitiv pythagoreisk
trippel. Vi kan då återigen, med hjälp av föregående avsnitt, framställa dessa
tripplar som u = 2p′q′, v = p′2−q′2 och w = p′2+q′2, där p′ och q′ är positiva,
relativt prima heltal av olika paritet och där p′ > q′. Triangelns area kan
följaktligen uttryckas som

uv

2
=

2p′q′(p′2 − q′2)
2

Med samma argumentation som tidigare kommer vi att komma fram till att
p′, q′, p′ + q och p′ − q′ är kvadrater, där

p′ + q′ ≤ p′q′(p′ + q′)(p′ − q′) = uv

2
=
q

4
< q < p+ q.

Eftersom proceduren kommer att kunna upprepas i all oändlighet med en
serie minskande kvadrater sådana att ... < p′′ + q′′ < p′ + q′ < p + q, har vi
hittat en motsägelse. Fermats méthode de descente infinie avrundar därmed
hans enda bevarade bevis inom talteori.

3 Den kubiska ekvationen
Det var Leonhard Euler som först kom med ett bevis för Fermats sista sats
för exponenten n = 3. Hans lösning, publicerad år 1770, ansågs dock i efter-
hand vara ofullständig. I sin argumentation drog nämligen Euler slutsatser
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om egenskaper hos tal på formen a + b
√
−3 som var felaktiga. Det går där-

emot, enligt bl.a. Edwards (1977), att “lappa ihop” hans bevis med hjälp av
argument som hypotetiskt skulle kunna ha varit hans egna. I kommande av-
snitt kommer Eulers tillvägagångssätt för att visa att ekvationen x3+y3 = z3

saknar positiva heltalslösningar att presenteras, tillsammans med det nöd-
vändiga lemmat för att göra argumentationen fullständig. Därefter kommer
vi att vända blicken mot Gauss bevis för samma exponent. Gauss bevisade
t.o.m. att Fermats påstående för n = 3 saknar lösningar i algebraiska heltal
x, y, z i kroppen (

√
−3).

3.1 Eulers bevis för n = 3

Följande bevis har sin utgångspunkt i Edwards (1977) moderna tolkning av
Eulers tillvägagångssätt.

Sats 3.1. Ekvationen x3+y3 = z3 saknar positiva heltalslösningar för x, y, z.

Bevis. Låt oss anta att det existerar heltal x, y och z sådana att x3+y3 = z3.
Vi kan reducera till fallet då x, y och z är är parvis relativt prima. I och med
detta kan som mest ett av talen antas vara jämnt (annars hade två tal haft
talet 2 som en gemensam delare). Samtidigt måste åtminstone ett tal vara
jämnt: summan och differensen av två udda tal kan nämligen inte resultera
i ett tredje udda tal. Det går därmed att utgå från att exakt ett av talen är
jämnt och två av talen är udda.

Låt oss först anta att x och y är udda och att z är jämnt. Då kan vi
låta x + y = 2p och x − y = 2q för några heltal p och q. Detta ger oss
att 2x = 2p + 2q, dvs. att x = p + q, och att y = p − q. Vidare kan då
x3 + y3 = (x+ y)(x2 − xy + y2) uttryckas i termer av p och q som

2p[(p+ q)2 − (p2 − q2) + (p− q)2] = 2p(p2 + 3q2).

Nu kan vi konstatera följande:

1. Talen p och q är av olika paritet. Denna slutsats kan dras då x = p+ q
och y = p− q är udda.

2. Talen p och q är relativt prima. En eventuell gemensam delare skulle
nämligen också dela x = p + q och y = p − q. Det har emellertid
redan etablerats att x och y är relativt prima, vilket innebär att den
eventuella delaren till p och q i så fall måste vara 1.

3. Talen p och q är båda positiva. Denna slutsats kan dras genom att
överväga de tre fallen x = y, x > y och x < y. Det första fallet är inte
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möjligt då SGD(x, y) = 1, något som skulle innebära att x3 = y3 = 1
och att z3 = 2 (och då är z /∈ Z+). Vad gäller de andra två fallen är
det bra att först påminna sig om att{

p = 1
2
(x+ y),

q = 1
2
(x− y).

Om x > y kommer både p och q alltså att vara positiva. Om x < y går
det emellertid p.g.a. symmetri att byta x mot y så att q > 0.

Eftersom x3 + y3 = z3 får vi vidare att

2p(p2 + 3q2) = z3 (en kub). (2)

En liknande slutsats kan dras om z är udda och ett av x eller y är jämnt.
Då är det första steget att flytta det udda talet (exempelvis y) i ekvationens
vänsterled till högerledet:

x3 = z3 − y3 = (z − y)(z2 + zy + y2). (3)

Med samma resonemang som tidigare kommer ett likadant resultat att kunna
nås.

Nästa steg är att dela upp beviset i två fall. Det kan nämligen antas att
p2 +3q2 är udda då p och q är av olika paritet. Att p2 +3q2 är udda innebär
att en eventuell gemensam delare till 2p och p2 + 3q2 därmed också skulle
vara en gemensam delare till p och p2 + 3q2 och följaktligen också till p och
3q2. Eftersom p och q är relativt prima skulle denna delare vara talet 3. Detta
skulle emellertid implicera att p2 + 3q2 och 2p båda har 3 som delare, något
som bevisar att dessa uttryck inte är relativt prima. Om uttrycken däremot
är relativt prima, kan inte 3 vara en delare. Det finns således två fall att gå
igenom: när 3 inte delar de relativt prima talen 2p och p2 + 3q2 samt när 3
delar talen 2p och p2 + 3q2.

Fall 1: 3 - p Antag att p inte är delbart med talet 3 och att 2p och p2+3q2

därmed är relativt prima. Eftersom produkten av 2p och p2 + 3q2 är en kub,
går det att föra samma argumentation som i avsnitt 2.1 för att dra slutsatsen
att talen p2 + 3q2 och 2p båda är kuber.

Nästa steg i beviset är att använda sig av en version av den sats som
ibland kallas för Diofantos identitet. Satsen, enligt vilken två tals vars summa
går att skriva som summan av två kvadrater ger en produkt som också går
att skrivas som en summa av två kvadrater, kan uttryckas med formeln som
följer:

(a2 + b2)(c2 + d2) = (ac− bd)2 + (ad+ bc)2.
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För att hitta en kub på formen p2 + 3q2 kan istället formeln (a2 + 3b2)(c2 +
3d2) = (ac− 3bd)2 + 3(ad+ bc)2 användas eftersom

(a2 + 3b2)(c2 + 3d2) = a2(c2 + 3d2) + 3b2(c2 + 3d2)

= a2c2 + 3a2d2 + 3b2c2 + 9b2d2

= a2c2 − 6abcd+ 9b2d2 + 3a2d2 + 6abcd+ 3b2c2

= (ac− 3bd)2 + 3(ad+ bc)2.

Genom användningen av ovanstående formel och insikten om att p2+3q2 kan
uttryckas som (a2 + 3b2)3 får vi att

(a2 + 3b2)3 = (a2 + 3b2)(a2 + 3b2)2

= (a2 + 3b2)[(a2 − 3b2)2 + 3(2ab)2]

= [a(a2 + 3b2)− 3(b)(2ab)]2 + 3[a(2ab) + b(a2 − 3b2)]2

= (a3 − 3ab2 − 6ab2)2 + 3(2ab2 + a2b− 3b2)2

= (a3 − 9ab2)2 + 3(3a2b− 3b3)2.

På så sätt kan ett sätt att hitta kuber på formen p2+3q2 vara att välja några
a och b och låta p = a3−9ab2 och q = 3a2b−3b3 så att p3+3q2 = (a2+3b2)3.
Eulers misstag var emellertid att påstå att detta var det enda sättet som p2+
3q2 kunde vara en kub, en slutsats som han drog på felaktiga grunder. Hans
idé var att använda sig av faktoriseringen p2 +3q2 = (p+ q

√
−3)(p− q

√
−3)

och argumentet i lemma 2.1 för att sluta sig till att (p+q
√
−3) och (p−q

√
−3)

är relativt prima och alltså också kuber. Den unika primtalsfaktoriseringen av
heltal som lemmat bygger på gäller dock inte för de tal på formen a+ b

√
−3

som Euler hade i åtanke. Edwards (1977) hävdar dock att det går att använda
sig av Eulers argumentation gällande andra matematiska påståenden för att
bevisa det nödvändiga lemmat som följer:

Lemma 3.1. Om p och q är relativt prima tal sådana att p2+3q2 är en kub,
så följer att det finns heltal a och b sådana att p = a3−9ab2 och q = 3a2b−3b3.

Givet detta kan p och q alltså faktoriseras på följande sätt:

p = a3 − 9ab2 = a(a2 − 9b2) = a(a+ 3b)(a− 3b), och
q = 3a2b− 3b3 = 3b(a2 − b2) = 3b(a+ b)(a− b).

Eftersom p och q är relativt prima måste också a och b vara relativt prima.
Samtidigt måste, då p och q är av olika paritet, a och b vara av olika paritet
(annars skulle ovanstående ekvationer ge att både p och q är jämna). Vidare
påminner vi oss om att

2p = 2a(a− 3b)(a+ 3b) = en kub.
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Då a och b är av olika paritet följer att a±3b är udda. Den enda gemensamma
delaren till 2a och a±3b måste således också dela a och a±3b, dvs. dela a och
3b. Eftersom a och b är relativt prima kan vi då anta att 3 är en delare till a -
och därmed också en delare till 2p, dvs. till p. Detta motsäger emellertid vårt
fall, vilket innebär att vi kan göra antagandet att 2a och a ± 3b är relativt
prima. Vidare kan vi dra slutsatsen att a + 3b och a − 3b också är relativt
prima. Detta då en gemensam delare skulle dela summan mellan uttrycken,
2a, och differensen mellan uttrycken, 6b. Men eftersom a±3b etablerats vara
udda, kan inte delaren vara talet 2. Delaren kan inte heller vara 3, för då
hade den varit en delare till 2a, dvs till a, dvs. till 2p, dvs. till p (vilket går
emot vårt fall). Inte heller kan delaren vara ett udda primtal större än 3 då
den i så fall också hade delat 6b, dvs. b, och 2a, dvs. a, som är relativt prima.
Vi kan alltså dra slutsatsen att 2a och a± 3b är parvis relativt prima.

Genom att använda vårt tidigare resonemang (eftersom produkten av
dessa uttryck är en kub) går det att dra slutsatsen att 2a och a± 3b alla är
kuber. Vi kan då låta 2a = z′3, a− 3b = x′3 och a+ 3b = y′3.

Talet 2p kan uttryckas som 2p = x′3y′3z′3. Detta uttryck måste, då 2p är
en delare till z3 om z3 är jämnt (se ekvation 2) och en delare till x3 om x3 är
jämnt (se ekvation 3), vara mindre än z3. Då (a−3b)+(a−3b) = 2a kommer
vi att få att x′3 + y′3 = z′3, där x′3, y′3 och z′3 är positiva heltal (även om de
är negativa kan de göras positiva genom att flyttas till andra ledet). Vi har
således en annan lösning till Fermats sista sats för exponenten 3, där z′ <
z. Denna procedur kommer vidare att kunna återupprepas oändligt många
gånger, vilket förutsätter en oändligt minskande serie av positiva heltal z >
z′ > z′′ > .... Motsägelsen i Fermats descent infinie bevisar därmed fallet då
3 - p.

Fall 2: 3 | p Då 3 är en delare till p kan vi exempelvis låta p = 3t. Vi får
då att

2p(p2 + 3q2) = 2t · 3(32t2 + 3q2) = 2t · 32(3t2 + q2).

Talen p och q har sedan tidigare etablerats vara relativt prima, vilket medför
att 3 inte är en delare till q. Eftersom varken 3 eller t (då t delar p) är en delare
till q och talen p och q är av olika paritet måste 32 ·2t och 3t2+q2 således också
vara relativt prima. Genom tidigare resonemang kan dessa uttryck då båda
antas vara kuber. Vidare vet vi från vårt lemma 3.1 att 3t2+q2 bara kan vara
en kub om det existerar några heltal a och b sådana att q = a(a+3b)(a−3b)
och t = 3b(a+ b)(a− b). Eftersom 32 · 2t är en kub måste också

32 · 2 · 3b(a+ b)(a− b) = 33 · 2b(a+ b)(a− b) = en kub.
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Detta innebär i sin tur att 2b(a + b)(a− b) måste vara en kub. Med samma
argumentation som i det tidigare fallet får vi att 2b, a+ b och a− b är parvis
relativt prima och att således alla är kuber. Vi kan därmed låta 2b = x′3,
a+b = z′3 och a−b = y′3. Detta kommer leda till en annan lösning till Fermats
sista sats för exponenten 3: x′3 + y′3 = z′3, där z′ < z. Det sistnämnda får vi
då z′3 | 32 · 2t och 32 · 2t | 2p(p2 + 3q2) = z3. Med ett liknande resonemang
som i det tidigare fallet kommer Fermats infinite descent därmed också att
bevisa fallet för 3 | p.

3.2 Gauss bevis för n = 3

Gauss gav i sin tur ett bevis på att ekvationen x3 + y3 + z3 = 0 saknar
nollskilda algebraiska heltalslösningar inom kroppen Q(

√
−3). Innan vi be-

traktar hans tillvägagångssätt är det dock nödvändigt att nämna några av
egenskaperna som gäller för de tal vi kommer att arbeta med.

Kroppen K = Q(
√
−3) utgörs av de komplexa talen a + b

√
−3, där a

och b är rationella tal. Vidare bildar de algebraiska heltalen i K, alltså ta-
len α = (a + b

√
−3)/2, där a och b är heltal av samma paritet, en ring

som vi kallar A. Man kan också säga att dessa tal är på formen a + bζ, där
ζ = (−1 +

√
−3)/2. Vi noterar att ζ3 = 1 och att ζ alltså är en primitiv

kubikrot av 1. Vidare är ζ2 = (−1−
√
−3)/2 och 1 + ζ + ζ2 = 0.

Om α, β, γ ∈ A och αγ = β så säger vi att att α är en delare till β, dvs.
α | β. Om α | β och β | α säger vi att α och β är associerade, något som vi
betecknar på följande sätt: α ∼ β. Element som är associerade med talet 1
kallar vi för enheter. De enheter som finns i A är ±1, ±ζ och ±ζ2.

Vi kallar α ∈ A för ett primelement om α inte en enhet, är nollskilt och
de enda talen som delar α antingen själva är enheter eller är associerade
med α. Varje nollskilt α ∈ A kan uttryckas som en produkt av en enhet
och primelement i A, exempelvis α = εγe11 . . . γess där ε är en enhet. Denna
faktorisering är unik i den mån att om vi också har att α = ε′γ′1

e′1 . . . γ′t
e′t så

är s = t, γi ∼ γ′i och ei = e′i för alla i = 1, 2, ..., s (observera att ordningen i
faktorisering kan, om nödvändigt, bytas). Det är således möjligt att definiera
den största gemensamma delaren till element i A. Vi säger också att element
är relativt prima om deras största gemensamma delare är enheter.

Då α, β, γ ∈ A och γ | α − β kan vi skriva att α ≡ β mod γ. Dessa
kongruensrelationer skiljer sig inte nämnvärt från i vanliga fall.

Ett återkommande element i Gauss bevis kommer att vara λ = 1 − ζ =
(3−

√
−3)/2, där λ är ett primelement och 3 ∼ λ2 (då 3 = λ2(−ζ2)). Detta

medför att om vi har två element α, β ∈ A där α ≡ β mod λ så följer att
α3 ≡ β3 mod λ3. Det finns precis tre kongruensklasser modulo λ i A: ±1
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och 0.
Följande lemma, vars bevis hittas i Ribenboim (1999), kommer att vara

nödvändig för beviset:

Lemma 3.2. Om α ∈ A och λ - α, så är α3 ≡ ±1 mod λ4.

Då är det dags att ta en titt på Gauss bevis.

Sats 3.2. Ekvationen x3 + y3 + z3 = 0 saknar nollskilda lösningar för alla
algebraiska heltal inom Q(

√
−3).

Bevis. Antag att α, β och γ är nollskilda element i A sådana att α3+β3+γ3 =
0. Dessa tal kan antas redan ha delats av en eventuell gemensam delare och
är således parvis relativt prima. Då följer att λ = (3−

√
−3)/2 som mest kan

dela ett av α, β och γ.
Låt oss först anta att λ inte delar något av talen. Givet att det finns

tre kongruensklasser modulo λ och att λ - αβγ måste α3 ≡ ±1 mod λ3,
β3 ≡ ±1 mod λ3 och γ3 ≡ ±1 mod λ3. Alltså har vi att

0 = α3 + β3 + γ3 ≡ ±1± 1± 1 mod λ3,

vilket kommer att ge oss antingen ±1 eller ±3 i HL. Då ±1 är enheter får vi
emellertid att 0 6≡ ±1 mod λ3. Om 0 ≡ ±3 mod λ3 skulle vidare λ3 vara en
delare till ±3 ∼ ±λ2. Vi skulle då behöva dra slutsatsen att λ är en enhet,
vilket går emot talets egenskaper. På grund av denna motsägelse måste λ
därmed dela ett av talen α, β och γ.

Låt oss anta att λ | γ. Då kan vi låta γ = λnδ, där δ ∈ A, λ - δ och
n ≥ 1. Vi vill därefter härleda att om det existerar parvis relativt prima tal
σ, τ, υ ∈ A sådana att λ - στυ och σ3 + τ 3 + ελ3mυ3 = 0, där ε är en enhet i
A och m ≥ 1, så gäller att

1. m ≥ 2, och

2. det existerar parvis relativt prima tal σ′, τ ′, υ′ ∈ A sådana att λ - σ′τ ′υ′
och σ′3 + τ ′3 + ε′λ3(m−1)υ′3 = 0, där ε′ är en enhet i A.

Genom att visa att detta påstående gäller för ovanstående godtyckliga tal,
kommer samma sak nämligen att gälla för våra relativt prima tal α, β, γ ∈ A
sådana att α3 + β3 + ωλ3nδ3 = 0, med n = m och ω = 1.

Låt oss nu bevisa påståendet. Antag alltså att σ, τ, υ ∈ A är parvis relativt
prima tal som uppfyller λ - στυ och σ3+ τ 3+ελ3mυ3 = 0, där ε är en enhet i
A ochm ≥ 1. Vi börjar med att visa att det första villkoret,m ≥ 2, stämmer.
Då σ3 + τ 3 = −ελ3mυ3, där λ - στ , medför vårt lemma att

±1± 1 ≡ −ελ3mυ3 mod λ4.
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Vi kan dra slutsatsen att λ - ±2 och att VL då måste bli 0. För att λ4 ska
vara en delare till −ελ3mυ3 måste emellertid 3m ≥ 4, alltså att m ≥ 2. Vi
har följaktligen uppfyllt vårt första villkor.

För att visa att det andra villkoret gäller, noterar vi först att σ3 + τ 3 =
(σ + τ)(σ + ζτ)(σ + ζ2τ). Vi kan då skriva

−ελ3mυ3 = (σ + τ)(σ + ζτ)(σ + ζ2τ).

Minst en av faktorerna i HL måste således vara delbar med λ. Genom att
uppmärksamma att λ = 1− ζ och att ζ2 = (−1−

√
−3)/2 följer dock att

1− ζ2 = (1− ζ)(1 + ζ) = λ
1 +
√
−3

2
= λ(−ζ2),

alltså att λ | 1− ζ och λ | 1− ζ2. Detta innebär att 1 ≡ ζ ≡ ζ2 mod λ och
följaktligen att σ+ τ ≡ σ+ ζτ ≡ σ+ ζ2τ mod λ. Då åtminstone en av dessa
faktorer är delbara med λ, kan vi dra slutsatsen att alla faktorer måste vara
delbara med λ. Vi har alltså att

−ελ3(m−1)υ3 = (
σ + τ

λ
)(
σ + ζτ

λ
)(
σ + ζ2τ

λ
),

där (σ + τ)/λ, (σ + ζτ)/λ, (σ + ζ2τ)/λ ∈ A.
Eftersom m ≥ 2, måste λ ytterligare dela HL. Vi kan dock denna gång

dra slutsatsen att λ bara delar en av faktorerna i HL, då λ2 annars skulle
dela:

1. (σ + τ)− (σ + ζτ) = τ(1− ζ) = τλ. Detta skulle innebära att λ är en
delare till τ , vilket är en motsägelse.

2. (σ + τ) − (σ + ζ2τ) = τ(1 − ζ2) = τλ(−ζ2). Detta skulle återigen
innebära att λ är en delare till τ .

3. (σ+ ζτ)− (σ+ ζ2τ) = ζτ(1− ζ) = ζτλ, alltså att λ är en delare till τ .

Vi antar att λ | (σ + τ)/λ (de andra fallen kan genomföras på samma sätt
genom att byta ut τ mot ζβ och ζ2β). Då måste λ3(m−1) | (σ + τ)/λ. Vi kan
således introducera variablerna κ1, κ2, κ3 ∈ A, där λ - κ1κ2κ3, sådana att

σ + τ = λ3m−2κ1,

σ + ζτ = λκ2,

σ + ζ2τ = λκ3.

Detta medför att −ευ3 = κ1κ2κ3. Med liknande resonemang som tidigare
kan vi vidare dra slutsatsen att κ1, κ2 och κ3 är parvis relativt prima (om
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υ ∈ A delade två av talen skulle vi komma fram till att υ är en delare
till τ , och därmed till σ, vilket är en motsägelse). På grund av den unika
faktorisering som gäller för elementen i ringen A, följer då att κ1, κ2 och κ3
är associerade med kuber. Det existerar således enheter ξ1, ξ2, ξ3 ∈ A och
element ϕ1, ϕ2, ϕ3 ∈ A, där λ - ϕ1ϕ2ϕ3, sådana att:

κ1 = ξ1ϕ
3
1,

κ2 = ξ2ϕ
3
2,

κ3 = ξ3ϕ
3
3.

Detta medför att vi kan skriva:
σ + τ = λ3m−2ξ1ϕ

3
1,

σ + ζτ = λξ2ϕ
3
2,

σ + ζ2τ = λξ3ϕ
3
3.

Baserat på samma resonemang som tidigare, kan vi dra slutsatsen att ϕ1, ϕ2

och ϕ3 parvis relativt prima. Från 1 + ζ + ζ2 = 0 följer då att

0 = (σ + τ) + ζ(σ + ζτ) + ζ2(σ + ζ2τ)

= λ3m−2ξ1ϕ
3
1 + ζλξ2ϕ

3
2 + ζ2λξ3ϕ

3
3.

Då λ och enheterna ζ och ξ2 faktoriseras ut får vi vidare att:

ϕ3
2 + ιϕ3

3 + ι′λ3(m−1)ϕ3
1 = 0,

där ι och ι′ är enheter. Om ι = 1 så är ϕ1, ϕ2 och ϕ3 lösningar till ekvationen
ς32 +τ

3
2 + ι

′λ3(m−1)υ2 = 0, vilket skulle uppfylla vårt andra villkor. Om ι = −1
skulle också villkoret uppfyllas för lösningarna ϕ1, ϕ2 och −ϕ3. Det som då
återstår att visa är att ι 6= ±ζ,±ζ2.

Eftersom m ≥ 2, kan vi dra slutsatsen att λ2 | −ι′λ3(m−1)ϕ3
1. Då följer

att ϕ3
2 + ιϕ3

3 ≡ 0 mod λ2. Vårt tidigare lemma ger oss också att ϕ3
2 ≡ ±1

mod λ4 och ϕ3
3 ≡ ±1 mod λ4, vilket skulle innebära att ϕ3

2+ιϕ
3
3 ≡ ±1±ι ≡ 0

mod λ2. Men om ι = ±ζ får vi att ±1± ζ 6≡ 0 mod λ2, och om ι = ±ζ2 får
vi att ±1 ± ζ2 6≡ 0 mod λ2. Vi kan därmed dra slutsatsen att ι = ±1 och
vårt andra villkor har uppfyllts.

Genom att upprepa ovanstående tillvägagångssätt skulle vi slutligen finna
några σi, τi, υi ∈ A sådana att λ - σiτiυi och σ3

i + τ 3i + εiλ
3υ3i , där εi är en

enhet i A. Detta skulle då gå emot vårt andra villkor. En variant på Fermats
méthode de descent infinie avslutar därmed Gauss bevis, och vi kan dra
slutsatsen att ekvationen x3 + y3 + z3 saknar lösningar för alla algebraiska
heltal inom Q(

√
−3).
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4 De två fallen
Under 1800-talets början hade ansträngningarna för att lösa Fermats sista
sats för andra exponenter än 3 och 4 (och dess multipler) fortfarande visat
sig fruktlösa. Det är därför särskilt häpnadsväckande att nästa banbrytande
upptäckt skulle komma att bevisa Fermats gåtfulla sats för en hel klass av
primtal - åtminstone till hälften. Med tanke på de då mycket begränsade ut-
bildningsmöjligheterna för kvinnor är det kanske desto mer häpnadsväckande
att matematikern som låg bakom upptäckten var en kvinna vid namnet Sop-
hie Germain.

Fransyskan Germain tycks, genom böckerna i hennes faders bibliotek och
diverse erhållna lektionsanteckningar från École Polytechnique, ett institut
som hon som kvinna inte kunde bli antagen till, ha självutbildat sig till
universitetsnivå inom bland annat matematik (Laubenbacher & Pengelley,
2010). Under pseudonymet Antoine-August Leblanc kom hon sedan att brev-
växla med matematiker såsom Lagrange och Gauss, som gladeligen tog del av
hennes anteckningar även efter att ha fått ta del av hennes sanna identitet.

Germains arbete på Fermats sista sats kom att uppmärksammas tack vare
en fotnot i ett verk av Adrien-Marie Legendre.4 Efter detta blev det vanligt
att dela in Fermats påstående i två olika fall: fallet där exponenten n - xyz
(fall I) och fallet då n delar ett av talen x, y och z (fall II). Med hjälp av hen-
nes upptäckter, som vi kommer ta del av i följande avsnitt, lyckades Germain
bevisa det första fallet för Fermats sista sats för alla primtal n < 100, något
som Legendre senare bl.a. lyckades utöka till alla primtal n < 197 (Edwards,
1977).

4.1 Sophie Germains sats

En av Germains viktiga upptäckter, vars bevis kommer presenteras med ut-
gångspunkt i Ribenboims (1979) och Edwards (1977) moderna tolkningar,
lyder:

Sats 4.1. Om n ≥ 3 är ett udda primtal och 2n+ 1 också är ett primtal, så
implicerar ekvationen xn + yn = zn att ett av x, y eller z är delbart med n.

Bevis. Antag att n inte delar x, y eller z. Det första vi kan göra är att,
med samma resonemang som i avsnitt 2.1, reducera till fallet då x, y och z
är parvis relativt prima. Eftersom n är udda, skulle vi vidare kunna skriva

4Germains ansträngningar tycks emellertid sträcka sig mycket längre än vad hon upp-
märksammades för. För vidare läsning, se Laubenbacher & Pengelley (2010).
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ekvationen på formen

xn + yn + zn = 0.

Fermats sista sats kan då omformuleras på ett sådant sätt att ekvationen
xn + yn + zn = 0 påstås sakna lösningar för alla nollskilda heltal x, y och z.
Denna ekvation kan vidare, eftersom vi återigen vet att n är udda, skrivas
som

(−x)n = −xn = (y + z)(yn−1 − yn−2z + ...− yzn−2 + zn−1).

Då termen i V L är en n:te potens, skulle vi kunna dra slutsatsen att fakto-
rerna i HL själva är n:te potenser, förutsatt att de är relativt prima. Lemma
2.1 går alltså att expandera till att omfatta heltal med udda exponenter (om
exponenten är jämn kommer vi att ha ett fall då −xn 6= (−x)n). Låt oss
komma fram till att dessa faktorer i HL är relativt prima genom att först
anta att de inte är det.

Om (y+ z) och (yn−1− yn−2z+ ...− yzn−2 + zn−1) inte är relativt prima,
existerar det ett primtal p sådant att p | (y+ z) och p | (yn−1− yn−2z + ...−
yzn−2 + zn−1). Genom att se att y + z = y − (−z) kan vi vidare tillämpa
den modulära aritmetikens grundläggande definition för att dra slutsatsen
att y ≡ −z mod p. Då existerar följande kongruensrelation:

yn−1 − yn−2z + ...− yzn−2 + zn−1 ≡
yn−1 − yn−2 · (−y) + ...− y · (−y)n−2 + (−y)n−1 mod p.

Eftersom n är udda blir exponenten n−1 jämn, vilket lämnar oss med positiva
termer:

yn−1 + (−y)n−1 + ...+ (−y)n−1 + (−y)n−1 ≡
yn−1 + yn−1 + ...+ yn−1 + yn−1 ≡ n · yn−1 mod p. (4)

Om p delar (yn−1 − yn−2z + ... − yzn−2 + zn−1), måste alltså p också dela
n ·yn−1, dvs. åtminstone n eller yn−1. Om p, som är ett primtal, delar n, som
också är ett primtal, kan vi dra slutsatsen att p = n. Men eftersom p | (y+z)
och p | (yn−1 − yn−2z + ...− yzn−2 + zn−1) följer att p | −xn. Då skulle n | x,
vilket går emot vårt första antagande att n - xyz. Om p emellertid delar yn−1
så skulle p | y. Men detta skulle också innebära att p | z, vilket går emot det
faktum att x, y och z är parvis relativt prima. Därmed kan vi dra slutsatsen
att (y + z) och (yn−1 − yn−2z + ...− yzn−2 + zn−1) i själva verket är relativt
prima.

Nästa steg i beviset är att återupprepa vår tidigare slutledning kring att
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(y + z) och (yn−1 − yn−2z + ... − yzn−2 + zn−1), som är relativt prima och
vars produkt kan skrivas som en n:te potens, själva är n:te potenser. Vi kan
således låta y + z = an. På grund av symmetrin i vår ekvation kan vi vidare
låta z + x = bn och x+ y = cn.

Nyckeln i beviset är iakttagelsen att en n:te potens är kongruent med 0
eller ±1 modulo 2n+ 1. Detta får vi genom Fermats lilla sats, som säger att
om p är ett primtal och heltalet u inte är delbart med p så gäller relationen
up−1 ≡ 1 mod p. Om u är ett tal som inte är delbart med 2n+ 1 (kom ihåg
att 2n+ 1 är ett primtal) så får vi alltså att

(un)2 = u2n = u(2n+1)−1 ≡ 1 mod 2n+ 1.

Då (un)2−1 ≡ 0 mod 2n+1, som i sin tur kan skrivas som (un+1)(un−1) ≡ 0
mod 2n+ 1, får vi vidare att

un ≡ ±1 mod 2n+ 1.

Om 2n + 1 inte delar något av talen x, y eller z skulle vi emellertid få att
±1± 1± 1 ≡ 0 mod 2n+ 1 (eftersom xn + yn + zn = 0), vilket är omöjligt.
Vi måste därför dra slutsatsen att 2n+ 1 delar något av talen x, y och z.

Låt oss anta att 2n+1 | x (på grund av symmetri är x, y och z utbytbara
mot varandra). Eftersom 2x = (z + x) + (x+ y)− (y + z) = bn + cn + (−an)
följer då att

bn + cn + (−an) ≡ 0 mod 2n+ 1. (5)

Med hjälp av Fermats lilla sats kan vi sluta oss till att då 2n+1 är en delare
till x måste 2n + 1 också dela något av talen a, b eller c. Om 2n + 1 - abc
skulle vi nämligen få att

bn + cn + (−an) ≡ ±1± 1± 1 mod 2n+ 1,

vilket motsäger ekvation (5). Alltså måste 2n+ 1 | abc.
Om 2n + 1 | b skulle 2n + 1 | bn och vidare 2n + 1 | z + x. Eftersom vi

antagit att 2n + 1 | x måste då också 2n + 1 | z, vilket motsäger att x och
z är relativt prima. 2n + 1 kan alltså inte vara en delare till b. Genom att
använda samma argument kan vi komma fram till att 2n+ 1 inte heller kan
vara en delare till c.

Alltså måste 2n+1 | a. Det följer att 2n+1 | an och 2n+1 | y+z. Detta ger
oss vidare att z ≡ −y mod 2n+1. För att gå vidare i beviset påminner vi oss
om att produkten (−xn) består av faktorn (yn−1−yn−2z+ ...−yzn−2+zn−1)
som är en n:te potens, säg αn. Genom tidigare resonemang (se ekvation 4)
får vi då att

αn ≡ n · yn−1 mod 2n+ 1.
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Vi bör också erinra oss att produkten (−zn) består av faktorn (xn−1−xn−2y+
...−xyn−2+yn−1) som vi kan kalla γn. Då 2n+1 | x måste x ≡ 0 mod 2n+1,
vilket vi kan använda oss av i följande kongruensrelation:

γn ≡ 0n−1 − 0n−2y + ...− 0n−2 + yn−1 ≡ yn−1 mod 2n+ 1.

Vi kan således skriva αn ≡ n · γn mod 2n+ 1. Fermats lilla sats ger oss då,
som tidigare resonerat, att αn och γn är kongruenta med 0 eller ±1 modulo
2n+ 1. Det enda sättet som förhållandet αn ≡ n · γn gäller är emellertid om
αn ≡ γn ≡ 0 mod 2n+1. Detta skulle i sin tur betyda att 2n+1 är en delare
till α och till γ. Då måste 2n+1, förutom att dela x, även dela z. Detta är en
motsägelse mot att x, y och z är parvis relativt prima. Vårt antagande att n
inte delar x, y eller z har alltså visat sig leda till en motsägelse. Därmed kan
vi dra slutsatsen att n i själva verket delar något av talen x, y eller z.

Ovanstående argumentation mynnar ut till en mer generaliserbar sats som
bär Germains namn.

Germains sats. Om n är ett udda primtal och det finns ett primtal p med
egenskaper sådana att

1. xn + yn + zn ≡ 0 mod p implicerar att x ≡ 0 eller y ≡ 0 eller z ≡ 0
mod p och

2. xn 6≡ n mod p för alla heltal x,

så håller det första fallet av Fermats sista sats för n.5

Bevis. Som i föregående bevis inleder vi med att, eftersom n är udda, skriva
om ekvationen xn + yn = zn till

xn + yn + zn = 0,

där x, y och z är nollskilda heltal. Fermats sista sats kan då omformuleras
på ett sådant sätt att ekvationen xn+ yn+ zn = 0 påstås sakna lösningar för
alla nollskilda heltal x, y och z.

Vi vill bevisa Fermats sista sats för fallet där n - xyz. Låt oss därmed
anta att det finns ett n och ett p som uppfyller villkor (1) och (2) samt att
det finns nollskilda heltal x, y och z, där n - xyz, sådana att xn+yn+zn = 0.

I linje med föregående bevis kan vi reducera till fallet då x, y och z är
5Germain lyckades hitta ett primtal p för varje udda primtal n < 100 som uppfyllde

dessa villkor.
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parvis relativt prima. Likaså kan faktorerna till produkten (−x)n, dvs. (y+z)
och (yn−1 − yn−2z + ...− yzn−2 + zn−1), konstateras vara relativt prima och
därmed själva vara n:te potenser. Vi kan då låta y+ z = an och, på grund av
symmetri, föra samma resonemang med faktoriseringen av (−y)n och (−z)n
så att z + x = bn och x+ y = cn.

Från villkor (1) har vi att xn + yn + zn ≡ 0 mod p, vilket implicerar att
antingen x ≡ 0, y ≡ 0 eller z ≡ 0 mod p. På grund av symmetri räcker det
att göra ett antagande kring vilket tal som är delbart med p, säg p | x. Då
följer att

bn + cn + (−a)n = 2x ≡ 0 mod p.

Alltså innebär villkor (1) att antingen a ≡ 0, b ≡ 0 eller c ≡ 0 mod p. Men
varken b eller c kan vara delbara med p då detta skulle innebära att x, y och
z inte är relativt prima. Alltså måste a ≡ 0 mod p.

Genom att använda samma argumentation som tidigare (se föregående
bevis) kommer vi slutligen komma fram till följande kongruensrelation:

αn ≡ n · yn−1 ≡ n · γn mod p. (6)

Det som kan konstateras är att γ 6≡ 0 mod p (annars hade p delat både x
och y). Vi kan emellertid introducera någon variabel, säg g, sådan att γg ≡ 1
mod p. Genom att multiplicera in gn till ekvation (6) får vi att

αngn ≡ n · (γg)n ≡ n mod p.

Detta lämnar oss med (αg)n ≡ n mod p, vilket emellertid går emot villkor
(2). Antagandet som gjordes i början av beviset har alltså visat sig leda till
en motsägelse. Vi kan därmed dra slutsatsen att Fermats sista sats gäller för
nollskilda heltal x, y och z, där n - xyz, då n och p uppfyller villkor (1) och
(2).

4.2 Den återstående tiden innan Kummer

Efter den kubiska och bikvadratiska ekvationen kom Fermats sista sats för
exponenten n = 5 att stå på tur att lösas. Germains resultat innebar att
x5 + y5 = z5 kunde bevisas sakna positiva, nollskilda heltalslösningar för
fallet då 5 - xyz, men det var Peter Dirichlet och Legendre som runt år 1825
också lyckades bevisa det andra fallet.

Trots att Dirichlet var först med att presentera sin lösning, visade sig hans
tillvägagångssätt vara inkomplett. Legendre hann därmed publicera sitt bevis
under tiden som Dirichlet arbetade med att lösa det som återstod. Matema-
tikerna tacklade emellertid båda problemet genom att dela upp det andra
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fallet i ytterligare två fall som kortfattat beskrivs nedan.
Dirichlet använde sig av bl.a. av egenskaper tillhörande tal inom Q(

√
5)

och Fermats méthode de descent infinie för att ta sig an Fermats gåtfulla sats.
Beviset, som finns presenterad i sin helhet i Ribenboim (1999) och Edwards
(1977), inleds på följande vis:

Låt oss anta att det existerar positiva heltal x, y, z sådana att x5 + y5 = z5,
där talen antas inte ha en gemensam delare och således är parvis relativt
prima. Vi kan, då 5 | xyz, anta att 5 | z. Eftersom x, y, z är parvis relativt
prima måste antingen x och y vara av olika paritet, eller båda udda.

Därefter delar sig alltså beviset i två fall: a) fallet där x och y är udda,
vilket i sin tur medför att z är jämnt och således också delbart med 2, samt
b) fallet där x och y är av olika paritet.

Dirichlet kom vidare med ett bevis för n = 14. Hans framgång försvagades
emellertid när Gabriel Lamé år 1839 presenterade en lösning för exponenten
n = 7 (och således för dess multipler). Men vid det laget hade en matematiker
vid namnet Ernst Kummer redan börjat arbeta inom det som kallas för “the
cyclotomic field” och med ideala tal. Hans upptäckter, som bl.a. bevisade
Fermats sista sats för ytterligare en primklass, kom att betyda startskottet
för en ny epok av matematik och försök att lösa Fermats gåtfulla påstående.
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5 Sammanfattning
Detta arbete har undersökt fyra matematikers tidiga ansträngningar för att
lösa Fermats sista sats. Genom att följa Pierre de Fermats, Leonhard Eulers,
Carl Friedrich Gauss och Sophie Germains matematiska tankegångar, var
målet att bekanta sig med den uppenbart komplicerade sats som matemati-
ker försökte och misslyckades med att lösa under en tidsperiod som sträckte
sig längre än 300 år.

En viktig roll i de bevis som presenterats har varit den unika primtals-
faktorisering som medför att relativt prima faktorer till en n:te potens själva
kan uttryckas som n:te potenser. Ytterligare ett viktigt inslag i de tillväga-
gångssätt som bevisar Fermats sista sats för specifika exponenter har varit
den bevisteknik som Fermat kallade för méthode de descent infinie. Denna
bevisteknik, som vilar på det faktum att det från ett givet positivt heltal
finns en ändlig serie minskande positiva heltal, användes både i Fermats, Eu-
lers och Gauss bevis för exponenterna n = 3 och n = 4.

Den första upptäckten som introducerades var Fermats enda kvarlevande
bevis inom talteori. Hans bevis, som visar att en rätvinklig triangels area
aldrig kan motsvara en kvadrat, medförde att ekvationen z4− y4 = x2 kunde
bevisas sakna positiva, nollskilda heltalslösningar. Särskilt bevisar då denna
upptäckt också Fermats sista sats för exponenten 4, för om x4 + y4 = z4 så
följer att z4 − y4 = (x2)2.

Fermats tillvägagångssätt var krokig och lämnar, då inga tydliga beräk-
ningar angavs, ett visst tolkningsutrymmme åt läsaren. Huvuddragen i hans
bevis var emellertid som följer:

Den franska matematikern använde sig av det faktum att det går att hitta
alla tripplar av heltal som kan bilda sidorna i en rätvinklig triangel genom
att låta a = d(2pq), b = d(p2− q2) och c = och d(p2 + q2) för vissa villkor på
p, q och d. På så sätt kan arean till denna triangeln uttryckas som

ab

2
=
d2(2pq)(p2 − q2)

2
.

Genom att anta att ovanstående triangels area är en kvadrat och genom att
använda sig av nyckellemmat kommer man så småningom att hitta en annan
rätvinklig triangel med heltalssidor vars area kan uttryckas som

uv

2
=

2p′q′((p′)2 − (q′)2)

2
.

Eftersom man kan dra slutsatsen att p′+ q′ är en kvadrat och p′+ q′ < p+ q,
kommer proceduren vidare att kunna upprepas tills man hittar en oändlig
serie av minskande kvadrater sådana att p + q > p′ + q′ > p′′ + q′′ > ....
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Fermat lät denna motsägelse avsluta sitt bevis.
Nästa upptäckt som presenterades var Eulers bevis för Fermats sista sats

för exponenten n = 3. Genom att anta att det existerade positiva, nollskilda
heltalslösningar till ekvationen i fråga och genom flitig användning av nyckel-
lemmat, kom vi exempelvis fram till att z3, i det fall då z är jämnt, kan uttryc-
kas som 2p(p2+3q2), där p och q är relativt prima, positiva tal av olika paritet.
Vidare är faktorerna 2p och p2+3q2 själva kuber. Därefter delades beviset upp
i två fall: när 3 - p och när 3 | p. För att hitta en kub på formen p2 +3q2 an-
vände sig båda fallen av formeln (a2+3b2)(c2+3d2) = (ac−3bd)2+3(ad+bc),
vilket gav att p = a3 − 9ab2 och q = 3a2b− 3b3. Vidare fick vi att

2p = 2a(a− 3b)(a+ 3b) = en kub,

vilket medförde att 2a och a ± 3b alla kunde uttryckas som kuber. Genom
att låta 2a = (z′)3, a − 3b = (x′)4 och a + 3b = (y′)3, fick vi en ny ekvation
(x′)3 + (y′)3 = (z′)3. Vi hade således en annan lösning till Fermats sista
sats för exponenten 3, där z′ < z. Eftersom denna procedur skulle kunna
återupprepas för att hitta en oändligt minskande serie av positiva heltal z >
z′ > z′′ > ..., ledde Fermats omöjliga descent infinie till en motsägelse. Det
andra fallet bevisades på ett liknande sätt.

Eulers lösning anses dock vara ofullständig. I sin argumentation för att
visa att p2 + 3q2 endast kan vara en kub om det existerar några a och b
sådana att p = a3 − 9ab2 och q = 3a2b − 3b3, drog matematikern slutsatser
om egenskaper hos tal på formen a + b

√
−3 som var felaktiga. Den unika

primtalsfaktoriseringen av heltal som nyckellemmat bygger på, och som Euler
även tycks ha använt sig av, gäller nämligen inte för den ring av tal på formen
a+ b

√
−3 som Euler arbetade med.

Eulers nederlag när det kom till att utvidga de elementärt talteoretiska
idéerna till den algebraiska talteorin blev emellertid Gauss framgång. Hans
bevis på att den kubiska ekvationen x3 + y3 + z3 = 0 saknar nollskilda
algebraiska heltalslösningar i Q(

√
−3) stod näst i tur att presenteras. Gauss

arbetade med talen α = (a+b
√
−3)/2, där a och b är heltal av samma paritet,

som bildar ringen vi kallade för A. Kärnan i Gauss bevis var att bevisa
följande påstående: Om det existerar parvis relativt prima tal σ, τ, υ ∈ A
sådana att λ - στυ och σ3 + τ 3 + ελ3mυ3 = 0, där ε är en enhet i A och
m ≥ 1, så gäller att

1. m ≥ 2, och att

2. det existerar parvis relativt prima tal σ′, τ ′, υ′ ∈ A sådana att λ - σ′τ ′υ′
och σ′3 + τ ′3 + ε′λ3(m−1)υ′3 = 0, där ε′ är en enhet i A.
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Givet att detta gick att bevisa, skulle proceduren sedan gå att upprepas
tills vi slutligen skulle finna några σi, τi, υi ∈ A sådana att λ - σiτiυi och
σ3
i + τ 3i + εiλ

3υ3i , där ε är en enhet i A. Detta skulle då gå emot vårt andra
villkor, vilket innebär en variant av Fermats méthode de descent infinie.

Avslutningsvis presenterades Germains banbrytande upptäckter när det
kom till Fermats sista sats. Efter Germains resultat blev det vanligt att dela
in Fermats påstående i två olika fall: fallet där exponenten n - xyz (fall I)
och fallet då n delar ett av talen x, y och z (fall II). Själv lyckades Germain
bevisa det första fallet för alla primtal n < 100.

Germains idéer bevisade att om n ≥ 3 är ett udda primtal och 2n + 1
också är ett primtal, så implicerar ekvationen xn+yn = zn att ett av x, y eller
z är delbart med n. Den modulära artimetiken är grundpelaren i Germains
bevis, och en viktig nyckel är iakttagelsen att en n:te potens är kongruent
med 0 eller ±1 modulo 2n + 1. Med hjälp av dessa idéer kunde hon bevisa
att Fermats sista sats för fall I gällde, givet att n är ett udda primtal och det
finns ett primtal p med egenskaper sådana att

1. xn + yn + zn ≡ 0 mod p implicerar att x ≡ 0 eller y ≡ 0 eller z ≡ 0
och

2. xn 6≡ n mod p för alla heltal x.

Genom de fyra matematikernas arbeten har vi också fått en inblick i hur
den tidiga moderna talteorin kom att utvecklas under 1600-talet t.o.m. 1800-
talets början. Övergången från Fermats vaga beskrivningar med utgångs-
punkt i geometriska figurer till Gauss (och till viss del Eulers) intrång i den
algebraiska talteorin och Germains eleganta användning av kongruensrela-
tioner markerar onekligen introduktionen av den matematik vi är bekanta
med idag. Vidare har dessa arbeten gett en insikt i den svårighet som ligger
bakom Fermats sista sats och varför denna gåta tog så lång tid att bemästra.
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