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1 Introduktion

Alla som läst gymnasiematematik har f̊att bekanta sig med pq-formeln, den ge-
nerella lösningen för andragradsekvationen x

2 + px + q = 0, där rötterna f̊as
av x = �p

2 ±
p
(p2 )

2 � q. Genom att p̊a koe�cienterna p och q applicera en
kombination av rotutdragningar (det vill säga att ta roten ur ett tal, i detta
fall kvadratroten ur ((p2 )

2 � q) och de fyra räknesätten (addition, subtraktion,
division och multiplikation) kan vi allts̊a f̊a fram samtliga rötter till en given an-
dragradsekvation. Den allmänna andragradsekvationen är därför lösbar genom
algebraiska operationer.

Även för tredjegradsekvationer visar det sig finnas en allmän formel, om än
betydligt mer komplicerad än pq-formeln. Denna involverar b̊ade kubikrötter
och kvadratrötter och kan leda till komplexa tal; för den förenklade ekvationen
x
3 + ax� b = 0 f̊as den reella roten av formeln

x =
3

qp
(a/3)3 + (b/2)2 + b/2� 3

qp
(a/3)3 + (b/2)2 � b/2. (1.1)

Om vi åter ökar gradtalet och studerar den allmänna fjärdegradsekvationen
a4x

4 + a3x
3 + a2x

2 + a1x+ a0 = 0 finner vi även där att en allmän formell kan
härledas. Denna lösning involverar l̊angt fler steg än den för tredjegradsekvatio-
nen, men best̊ar likväl av en ändlig mängd algebraiska operationer applicerade
p̊a ekvationens koe�cienter.

Vi kan i ekvationslösandet se ett tydligt mönster; med alltmer komplicerade
kombinationer av algebraiska operationer kan ekvationer av högre och högre
grad lösas. Studerar vi den allmänna femtegradsekvationen a5x

5+a4x
4+a3x

3+
a2x

2 + a1x + a0 = 0 finner vi emellertid n̊agot högst oväntat: det finns inget
sätt att uttrycka rötterna till den allmänna femtegradsekvationen med en ändlig
mängd algebraiska operationer. S̊aledes saknar ekvationen en algebraisk lösning,
vilket den norska matematikern Niels Henrik Abel bevisade 1824.

Detta betyder inte att femtegradsekvationen saknar rötter - enligt algebrans
fundamentalsats måste det finnas exakt fem s̊adana. Vad Abel visade var dock
att rötterna i det allmänna fallet inte kan f̊as fram genom n̊agon kombination av
kvadratrötter, kubikrötter eller potenser av annan grad som p̊a ett eller annat
sätt adderas, subtraheras, multipliceras eller divideras med varandra. Vidare
gäller detta för alla ekvationer av högre grad än fem: den generella ekvationen
av grad n är för n � 5 olösbar genom algebraiska operationer.

Hur kommer det sig att just femtegradsekvationen inte kan lösas? Varför kan
vi arbeta fram formler för andra-, tredje- och fjärdegradsekvationen men inte
för femtegradsekvationen och alla de ekvationer som av högre grad följer? Den-
na uppsats ämnar svara p̊a dessa fr̊agor genom en kronologisk redogörelse av
ekvationslösningens historia och en behandling av Abels bevis.
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2 Abels biografi

Niels Henrik Abel (1802-1829) var en norsk matematiker som sina ringa lev-
nads̊ar till trots gjorde betydande bidrag till matematiken. Han gjorde ban-
brytande upptäckter om elliptiska och transcendentala funktioner och det fler-
tal begrepp som hans namn gett upphov till, däribland abelska integraler och
abelska grupper, vittnar om hans bidrag till bland annat komplex analys och
abstrakt algebra. Främst bland Abels framg̊angar var dock hans bevis för att
den allmänna femtegradsekvationen saknar lösningar, vilket satte punkt för 250
år av försök fr̊an tidigare matematiker som gäckats av detta problem.1

Abel föddes 1802 i Nedstrand och växte upp p̊a Gerstad tillsammans med hans
föräldrar och sex syskon. I grundskolan presterade han väl i matematik, men
det var först vid 15 års ålder som hans särskilda talang upptäcktes av hans
matematiklärare Bernt Michael Holmboe. Denne ins̊ag snabbt att Abel hade
en väldig potential och började undervisa honom privat. Abel fick tillg̊ang till
Holmboes böcker och kunde förkovra sig i verken av tidens stora matematiker
som Newton, Euler, Lagrange och Gauss. Det dröjde därefter inte länge innan
Abel började göra egna framsteg i matematiken.2

Redan i gymnasiet tog han sig an problemet med femtegradsekvationen och
trodde sig år 1821 ha funnit den allmänna lösningen. Abels kontakter p̊a Oslo
universitet fann inga fel hans framställning och skickade vidare den till Fer-
dinand Degen (1766-1825), en av Danmarks mest framst̊aende matematiker.3

Degen imponerades av Abels bevis men efter närmare undersökningar blev det
tydligt att lösningen var felaktig. Istället för att st̊a fast i att f̊a fram en gene-
rell lösningsmetod vände Abel sitt resonemang och gav sig i akt att bevisa att
ekvationen i själva verket saknar en allmän lösning. Tv̊a år senare bevisade han
just det.4

Medan Abel gjorde framsteg i matematiken kantades privatlivet av motg̊angar.
B̊ada föräldrarna led av alkoholism och när hans far Søren efter en skandalom-
susad och misslyckad politisk karriär tvingades återvända hem 1818 blev alko-
holproblemen värre.5 Søren och Abels mor Anne blev ovänner och när Søren
tv̊a år senare gick bort visade Anne f̊a tecken p̊a sorg. Samma år gick Abels
morfar bort och kvar att försörja familjen stod en 18-̊arig Niels Henrik Abel.
Den finansiella bördan var tung, och Abels ekonomiska problem kom att prägla
hans resterande år vid livet.6

1821 började Abel emellertid att studera vid Kristiania (nuvarande Oslo) uni-
versitet, finansierad av professorerna Hansteen och Rasmussen som han lärde
känna via Holmboe. Efter bara ett år p̊a universitetet blev det dock tydligt att

1Alexander 2010, s. 105.
2Alexander 2010, s. 104.
3Alexander 2010, s. 104.
4Pesic 2003, s. 88.
5Stubhaug 1996, s. 194.
6Alexander 2010, s. 105.
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Abel skulle behöva ta sig utomlands till Frankrike och Tyskland, där den främsta
matematikforskningen bedrevs, för att kunna utvecklas vidare. En s̊adan resa
hade han inte r̊ad med, men efter fyra år lyckades han med hjälp av sina kon-
takter säkra ett stipendium fr̊an den Norska staten för en resa genom Europa.7

Det huvudsakliga målet var Paris, som Abel beskrev som “Focus for alle mine
mathematiske Ønsker.”8

Först kom Abel att stanna en längre tid i Berlin där han trä↵ade ingenjören
August Leopold Crelle. De stiftade snabbt bekantskap, och samma år började
Crelle publicera sin Journal für reine und angewandte Mathematik, en matema-
tisk tidskrift som blev en av Tysklands mest populära under 1800-talet. Abel
publicerade sex avhandlingar i denna tidskrift, däribland en utveckling av hans
bevis för den allmänna femtegradsekvationens olösbarhet, vilket bidrog till b̊ade
Abels och tidskriftens växande goda rykte.9

Efter framg̊angarna i Berlin följde ett kyligare bemötande i Paris. I ett brev
till Holmboe skrev Abel om sv̊arigheten i att n̊a fram till fransmännen ”Envher
arbeiter for sig selv uden at bryde sig om andre.”10 Abel hade för vetenskaps-
akademin i Paris presenterat en avhandling om elliptiska funktioner som han
hoppades skulle öppna dörrar för honom. Uppgiften att granska avhandlingen
föll p̊a de framst̊aende matematikerna Legendre och Cauchy, men ingen av dem
kom till skott med saken.11 Först efter Abels död publicerades avhandlingen
som i efterhand kom att prisas av akademien och lovordas av Abels samtida
matematiker. Jacobi beskrev den som ”kanskje den betydningsfulleste av det
som er blitt gjort i matematikken i dette århundret.”12

Mot slutet av 1826 tog pengarna slut och vid v̊aren 1827 återvände en utfattig
och tuberkulossmittad Abel till Kristiania. En fast anställning visade sig sv̊ar
att säkra, och de skulder Abel ärvt fr̊an sin bortg̊angna far ledde till en myc-
ket pressad ekonomisk situation. Samtidigt förvärrades Abels hälsa i stadig takt,
men han var intensivt fokuserad p̊a sitt matematiska arbete och skickade en sta-
dig ström av avhandlingar till Crelle i Berlin.13 Abels anseende växte nu hastigt
i Europa, och samma matematiker som avfärdat honom i Paris vädjade nu till
Kung Karl XIV Johan att säkra en plats för Abel i Svenska akademien.14

Den 8 April 1829 skickade Crelle ett brev med de goda nyheterna att han efter
mycket möda säkrat en plats för Abel i Berlins akademi. Tv̊a dagar tidigare,
med sin fästmö Christine vid sin sida, hade Abel g̊att bort.15

7Stubhaug 1996, s. 14.
8Stubhaug 1996, s. 392.
9Stubhaug 1996, s. 309–311.

10Stubhaug 1996, s. 386.
11Stubhaug 1996, s. 383–384.
12Stubhaug 1996, s. 459.
13Stubhaug 1996, s. 16–17.
14Alexander 2010, s. 107.
15Stubhaug 1996, s. 458.
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3 Andragradsekvationer

Ekvationslösningens rötter sträcker sig 4000 år tillbaka till Mesopotamien och
det forntida Egypten. De samhällen som florerade i dessa omr̊aden hade väl-
utvecklade byr̊akratiska inslag vilket medförde krav p̊a matematisk först̊aelse
för de byr̊akrater, s̊a kallade skrivare, som bland annat arbetade med bokföring,
inventering och administration.16 Medan egyptierna skrev p̊a förgängliga pa-
pyrus använde sig babylonerna av lertavlor som stelnade efter användning, och
tusentals s̊adana tavlor har i modern tid grävts fram och studerats.17

3.1 Mesopotamien

Att lösa andragradsekvationer verkar ha legat bortom egyptiernas förmågor,
men p̊a babylonska lertavlor återfinns åtskilliga exempel p̊a problem av kvadra-
tisk natur.18 Likt egyptierna saknade babylonerna matematiska symboler och
kunde inte heller skriva ut n̊agon generell lösning till andragradsekvationen, men
med ord och procedurer kunde de lösa specifika problem.19

Nedan följer ett räkneexempel för en skrivare som antecknats p̊a en lertavla.
Inom hakparentes anges stegen översatta till modern algebraisk notation.20 Ci-
tatet är fritt översatt fr̊an engelska och talen är konverterade fr̊an babylonernas
sexagesimala talsystem (bas 60) till det moderna decimalsystemet.

Problem: ”Jag har adderat sju g̊anger sidan av min kvadrat och elva g̊anger
arean: 6, 25. [7x+ 11x2 = 6, 25].”

Lösning:

• ”Du skriver ner 7 och 11. Du multiplicerar 6, 25 med 11. Resultat 68, 75.

– [multiplicera konstanten c med koe�cienten a].

• Du bryter av hälften av 7. Du multiplicerar 3, 5 och 3, 5. Resultatet är
12, 25.

– [kvadrera hälften av x-koe�cienten: Detta motsvarar (b/2)2].

• Du adderar 12, 25 till 68, 75. Resultatet är 81.

– [Detta motsvarar (b/2)2 + ac].

• Detta är kvadraten av 9. Du subtraherar 3, 5, som du multiplicerade, fr̊an
9. Resultat 5, 5 .

– [Detta motsvarar �(b/2) +
p
(b/2)2 + ac].

16Hodgkin 2005, s. 16.
17Boyer 1991, s. 9.
18Hodgkin 2005, s. 25.
19Hodgkin 2005, s. 25.
20Hodgkin 2005, s. 30.
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• Den multiplikativa inversen av 11 kan inte hittas. Med vad måste jag
multiplicera med 11 för att f̊a 5, 5? Sidan av kvadraten är 0, 5.

– [Detta motsvarar
� (b/2) +

p
(b/2)2 + ac

a
].”

3.2 Al-Khwarizmi och kvadratkomplettering

Även om Babylonerna årtusenden tidigare löste problem med andragradsekva-
tioner s̊a var det först i 800-talets Bagdad som en generaliserande beskrivning
av kvadratiska ekvationer och deras lösningar kom till.21 Detta gjordes av den
persiska matematikern Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, vars verk Al-jabr

wa’l muqabalah - fr̊an vilken ordet algebra härstammar - kom att ha ett enormt
inflytande p̊a matematiken. Systematiseringen av kvadratiska ekvationer och
de geometriska bevisen p̊a vilka lösningarna vilade är vad som utmärkte al-
Khwarizmis verk och bidrog till algebrans framväxt som en egen gren inom
matematiken.22

Al-Khwarizmi delade in linjära och kvadratiska ekvationer i sex olika fall (med
modern notation inom hakparentes): kvadrater lika med rötter [ax2 = bx],
kvadrater lika med tal [ax2 = c], rötter lika med tal [bx = c], kvadrater och rötter
lika med tal [ax2+ bx = c], kvadrater och tal lika med rötter [ax2+ c = bx], och
rötter lika med kvadrater [bx = ax

2].23 Att uttrycka kvadratiska ekvationer p̊a
endast en generell form likt dagens ax2+bx+c = 0 var av flera anledningar inte
möjligt. Det främsta problemet är att denna form kan ge b̊ade negativa tal och
negativa rötter, vilka p̊a denna tid inte ans̊ags möjliga.24 Vidare saknades vid
denna tid n̊agon symbolisk notation. Men genom att beskriva kvadratiska ekva-
tioner enligt ovan lyckas al-Khwarizmi p̊a s̊a vis b̊ade generalisera kvadratiska
ekvationer och undvika negativa tal.

Efter att ha lagt fram lösningarna för de olika fallen gick allts̊a al-Khwarizmi vi-
dare med att bevisa dem geometriskt. Till skillnad fr̊an Babylonerna, som s̊a vitt
vi vet inte lade n̊agon vikt p̊a bevis s̊a länge deras resultat visade sig korrekta,
var det för al-Khwarizmi ”necessary that we should demonstrate geometrically
the truth of the same proposition which we have explained in numbers.”25 Me-
toden för fall 4 (kvadrater och rötter lika med tal) illustreras med exemplet ”en
kvadrat och tio rötter av den samma, blir lika med trettio-nio enheter.”26

Lösningen anges först i ord: ”halvera antalet rötter, vilket här ger fem. Detta
multipliceras med sig självt; produkten är tjugofem. Addera till detta trettionio;
summan är sextiofyra. Ta nu roten av detta, vilket är åtta, och subtrahera
fr̊an detta hälften av rötterna, vilket är fem; resten är tre. Detta är roten till

21Hodgkin 2005, s. 111.
22Corry 2020.
23Corry 2020.
24Hodgkin 2005, s. 111.
25Hodgkin 2005, s. 112.
26Hodgkin 2005, s. 126.
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kvadraten du sökte; kvadraten själv är nio.” Efter ovan redogörelse följer det
geometriska beviset, där al-Khwarizmi använder sig av kvadratkomplettering
(se fig. 1).27

M

K

L

J

x

x

2 1
2

2 1
2

D

B

C

A

(3.1)

Figur 1: Al-Khwarizmis kvadratkomplettering.

L̊at kvadraten ABCD ha arean x
2. Varje sida har d̊a längden x. Lägg till den-

na kvadrat fyra rektanglar med vardera area 2 1
2x s̊a att de tillsammans har

arean 10x. Komplettera nu kvadraten JKLM genom att inkludera kvadrater-
na i varje hörn: Varje hörnkvadrat har arean (2 1

2 )
2 = 6 1

4 , vilket gör att de
fyra hörnkvadraterna tillsammans har arean 4 · 6 1

4 = 25. S̊aledes har JKLM

arean 39 + 25 = 64 och sidlängd 8. Men varje sida till JKLM är samtidigt
2 1
2 + x+ 2 1

2 = 5 + x = 8, och s̊aledes är svaret x = 3.28

4 Tredjegradsekvationer

4.1 Den Islamiska världen

Omkring år 1070 publicerade den persiske matematikern Omar Khayyam en av-
handling som tog steget längre än al-Khwarizmi och behandlade tredjegradsekva-
tioner, som d̊a kallades för kubiska ekvationer. Khayyam behandlade samt-

27Hodgkin 2005, s. 126.
28Pesic 2003, s. 26.

6



liga kubiska ekvationer och gav en geometrisk lösning som använde sig av
kägelsnintt. Denna metod hade använts för att lösa vissa kubiska ekvationer
redan i det antika Grekland, men Khayyam generaliserade metoden till al-
la möjliga fall. Precis som Al-Khwarizimi behövde behandla olika fall av an-
dragsekvationer behövde allts̊a Khayyam presentera olika lösningar för de olika
kubiska ekvationerna, som kunde delas in i 14 olika fall. Carl B. Boyer ger i A
history of mathematics en kort sammanfattning i modern form:

”L̊at kubiken vara x
3 + ax

2 + b
2
x+ c

3 = 0. Om vi substituerar x2 = 2py f̊ar vi
2pxy+2apy+b

2
x+c

3 = 0. Eftersom denna ekvation är en hyperbel, och likheten
x
2 = 2py är en parabel, s̊a är det tydligt att om hyperbeln och parabeln ritas i

samma koordinatplan kommer x-koordinaterna av deras skärningpunkter vara
rötterna till den kubiska ekvationen.”29

4.2 Fejden mellan Cardano och Tartaglia

Även om Khayyam gjorde betydande bidrag till lösningen av de kubiska ekva-
tionerna var det endast geometriska bevis som han lade fram, och det dröjde
till mitten av 1500-talet innan en aritmetisk lösning arbetades fram. Att för
tredjegradsekvationen finna en motsvarighet till den kvadratiska formeln var
en av matematikens stora utmaningar, och när Gerolamo Cardano (1501-1576)
publicerade en lösningsformel för b̊ade tredje- och fjärdegradsekvationer i sitt
verk Ars Magna markerade det stort steg framåt i algebrans utveckling.30 Det
var dock inte Cardano som först kom p̊a lösningen, utan Scipione del Ferro (ca.
1465-1526). Del Ferro hemlighöll lösningen under merparten av sitt liv men förde
den mot slutet vidare till en av sina studenter, Antonio Maria Fiore.31

Den matematiska miljön i 1500-talets Italien skiljer sig fr̊an dagens p̊a flera
sätt, och en utmärkande skillnad var d̊atidens matematiska tävlingsmatcher.
I dessa bland folket populära matcher utmanade matematiker varandra med
sv̊ara problem och den som kunde lösa flest korades till vinnare och belönades
med b̊ade erkännande och prispengar.32 1535 utmanade Fiore, som var säker
p̊a att han var den enda som kunde lösa reducerade kubiker, Niccolò Tartaglia
(1499-1557) till en s̊adan match. Det visade sig emellertid att även Tartaglia
kände till lösningen, d̊a han lyckades lösa alla trettio av Fiores ekvationer och
kontrade Fiore med flera problem som denne inte kunde lösa.33

Tartaglia korades som vinnare och hans rykte kom att sprida sig genom Italien
och n̊a Cardano, som bad Tartaglia om lösningen för att kunna publicera den i
det matematiska verk han arbetade med.34 Tartaglia ville inte delge lösningen
innan han självt hunnit publicera den och avböjde alltjämt Cardanos upprepade
försök att f̊a reda p̊a den. Först efter att Cardano lockat Tartaglia med tillg̊ang

29Boyer 1991, s. 242.
30Boyer 1991, s. 282.
31Boyer 1991, s. 283.
32Rothman 2013, s. 5.
33Rothman 2013, s. 6.
34Rothman 2013, s. 6.

7



till hans rika bekantskapskrets gav Tartaglia med sig, p̊a villkoret att Cardano
fick svära p̊a att h̊alla lösningen hemlig och inte publicera den.35

Fyra år senare, 1543, upptäckte dock Cardano och hans student Ludovico Fer-
rari (1522-1565) att det var Del Ferro som decennier tidigare först hade löst
den kubiska ekvationen. Eftersom Tartaglia allts̊a inte var den ursprungliga
upphovsmakaren fann Cardano sig rättfärdigad att bryta sin ed och publicera
lösningen i sitt verk Ars Magna (1545) vari del Ferro f̊ar det mesta av äran, även
om Tartaglia ocks̊a nämns.36 I detta verk, som Rothman beskriver som 1500-
talets viktigaste matematiska avhandling, vidareutvecklades del Ferros och Tar-
taglias upptäckter kring tredjegradsekvationen och den innehöll även Ferraris
lösning av fjärdegradsekvationer.37

Tartaglia, rasande efter att ha upptäckt hur Cardano brutit sin ed, gick året
därefter till attack i sin bok Quesiti et Inventione Diverse vari han ankla-
gade Cardano för stöld. Cardano var vid det här laget en av Italiens mest
framst̊aende vetenskapsmän och verkade föga p̊averkad av Tartaglias hätska
omnämnanden.38 Till hans försvar kom istället Ferrari, som gick till kraftigt
motangrepp: ”Since his Excellency [Cardano] is prevented by the rank he holds,
I have taken it upon myself to make known publicly your deceit or rather (as
I believe) your malice [. . . ]. You have written things which falsely and unwort-
hily slander [Cardano], compared to whom you are hardly worth mentioning.”39

Ferrari fortsatte med att utmana Tartaglia till en match, som till slut blev av år
1548 efter tv̊a år av bitter korrespondens de tv̊a matematikerna emellan. Mot
mångas förväntan visade sig den yngre Ferrari vara kunnigare än Tartaglia,
som under förnedrande omständighter avvika fr̊an matchen innan den var över.
Ferrari korades följaktligen som vinnare och Tartaglias rykte tog permanent
skada.40

4.3 del Ferro-Cardano-Tartaglias formel

Det första steget för att lösa en allmän tredjegradsekvation ax
3+bx

2+cx+d = 0
är att göra om den till en s̊a kallad reducerad kubik, en tredjegradsekvation p̊a
formen t

3+pt+q = 0 där andragradstermen eliminerats genom ett variabelbyte.
Detta variabelbyte kan göras med alla kubiker vilket gör dem betydligt enklare

35O’Connor och Robertson 2005.
36Rothman 2013, s. 6.
37Rothman 2013, s. 7.
38Rothman 2013, s. 7.
39Ore 2017, s. 87–88.
40Rothman 2013, s. 8.
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att handskas med och f̊as genom att ansätta x = t� b
3a :

ax
3 + bx

2 + cx+ d = 0 () a(t�
b

3a
)3 + b(t�

b

3a
)2 + c(t�

b

3a
) + d = 0

(4.1)

at
3 � bt

2 +
b
2

3a
t�

b
3

27a2
+ bt

2 �
2b2

3a
t+

b
3

9a2
+ ct�

bc

3a
+ d = 0

(4.2)

at
3 + (c�

b
2

3a
)t+ (d+

2b3

27a2
�

bc

3a
) = 0

(4.3)

t
3 +

(c�
b
2

3a
)

a
t+

(d+
2b3

27a2
�

bc

3a
)

a
= 0

(4.4)

t
3 + pt+ q = 0

(4.5)

i Ars Magna behandlar Cardano problemet ”L̊at kuben och sex g̊anger dess sida
vara lika med 20” (i modern beteckning x

3+6x = 20) för att illustrera hur man
g̊ar till väga med alla ekvationer p̊a formen x

3+ax = b. Lösningen följer:

Använd substitutionen x = u � v och l̊at produkten uv vara en tredjedel av
x-koe�cienten, dvs. uv = 2:

x
3 + 6x = 20 (4.6)

(u� v)3 + 6(u� v) = 20 (4.7)

u
3 � 3u2

v + 3uv2 � v
3 + 6u� 6v = 20 (4.8)

u
3 � v

3 � 3(uv)u+ 3(uv)v + 6u� 6v = 20 (4.9)

u
3 � v

3 � 6u+ 6v + 6u� 6v = 20 (4.10)

u
3 � v

3 = 20 (4.11)

Eliminera sedan v genom att sätta in v = 2/u:

u
3 � (

2

u
)3 = 20 (4.12)

u
3 �

8

u3
= 20 (4.13)

u
6 = 20u3 + 8 (4.14)

Om vi l̊ater y = u
3 ser vi att detta är en andragradsekvation i u3: y2 = 20y+8.

Till denna finner vi enkelt rötterna y1,2 = ±
p
108+10. Den negativa roten skulle

inte accepteras och kvar blir y =
p
108 + 10 = u

3. Eftersom u
3 � v

3 = 20 ser vi

9



att v3 =
p
108� 10. Vi f̊ar d̊a rötterna u =

3
pp

108 + 10 och v =
3
pp

108� 10.

Slutligen f̊ar vi genom x = u� v att x =
3
pp

108 + 10� 3
pp

108� 10. För den
generella ekvationen x

3 + ax = b blir formeln

x =
3

qp
(a/3)3 + (b/2)2 + b/2� 3

qp
(a/3)3 + (b/2)2 � b/2. (4.15)

Cardano g̊ar vidare med att behandla andra fall, däribland ”kub lika med
sida och tal”(x3 = ax + b). Tillvägag̊angssättet är snarlikt men istället för
x = u � v substituerar man med x = u + v. Cardano redogjorde vidare för
fallet x

3 = 15x + 4 vilket ledde till ett intressant problem. Resultatet blir x =
3
pp

�121 + 2� 3
pp

�121� 2 vilket Cardano kunde avfärda som en falsk lösning
eftersom kvadratroten till negativa tal inte kunde existera. Samtidigt kunde han
se att x = 4 är en rot till ekvationen. Detta är ett exempel p̊a ett casus irreduci-
bilis, ett fall där rötterna uttrycks med imaginära tal trots att de i slutändan är
reella. Detta kunde Cardano inte först̊a sig p̊a och han utdömde kvadratroten
av negativa tal som sofistiska och resultaten som värdelösa.41

4.4 Casus irreducibilis

De förbryllande resultat som dessa casus irreducibilis producerade ledde till att
matematiker för första g̊angen verkligen konfronterades med roten av negativa
tal. För andragradsekvationer som x

2+1 = 0 hade man tidigare kunnat kringg̊a
problemet med imaginära tal genom att säga att ekvationerna helt enkelt sakna-
de lösningar. Men här har vi ett fall där reella lösningar uppenbarligen existerar
samtidigt som de endast kan n̊as via kvadratroten av negativa tal. Om framsteg
skulle n̊as i ekvationslösning krävdes allts̊a att man studerade dessa till synes
”sofistiska” enheter.42

Först ut att göra framsteg i detta var Rafael Bombelli (1526-1572), en matema-
tiker samtida till Cardano som i sitt verk Algebra blev den första att redogöra
för komplexa tal.43 Bombelli redogjorde för reglerna kring addition, subtraktion
och multiplikation för komplexa tal och förstod att de ovan nämnda bekymmer-
samma rötterna bestod av konjugata komplexa tal som tar ut varandra.44 Han
visade exempelvis att x = 3

pp
�121 + 2� 3

pp
�121� 2 kunde skrivas om som

x = 2 +
p
�1 + 2 �

p
�1 = 4.45 Bombellis först̊aelse av komplexa tal var dock

högst begränsad och det var först under 1800-talet som de komplexa talen, spe-
ciellt genom införandet av det komplexa talplanet, kom att bli b̊ade grundligt
först̊adda och accepterade av den matematiska världen.46

41Boyer 1991, s. 285–286.
42Boyer 1991, s. 288.
43Boyer 1991, s. 288.
44O’Connor och Robertson 2000.
45Boyer 1991, s. 288.
46Dunham 1990, s. 150.
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5 Fjärdegradsekvationer

Som tidigare nämnts publicerades i Cardanos Ars Magna även en lösning till
fjärdegradsekvationer, baserad p̊a Ferraris upptäckter. Tjugo olika fall behandla-
des, men med modern först̊aelse kan den generella formeln härledas. Vi betraktar
fallet “let square-square and square and number be equal to side.”47 I modern
notation motsvarar detta x

4 + cx
2 + e = dx eller y

4 + py
2 + qy + r = 0 vilket

är den reducerade fjärdegradsekvationen; precis som alla tredjegradsekvationer
kan göras om till reducerade kubiker kan alla fjärdegradsekvationer göras om
till reducerade fjärdegradsekvationer, där den näst största termen substitueras
bort.48

För att lösa den allmänna fjärdegradsekvationen x
4 + bx

3 + cx
2 + dx + e = 0

räcker det allts̊a med att lösa den reducerade varianten y
4+py

2+qy+r = 0. För
att reducera en fjärdegradsekvation g̊ar man tillväga likt i 3.3 men substituerar
istället med x = y� b

4 . Detta ger en betydligt längre ekvation som efter att man
omgrupperat termerna likväl resulterar i y4 + py

2 + qy + r = 0 där

p =
8c� 3b2

8

q =
b
3 � 4bc+ 8d

8

r =
� 3b4 + 256e� 64bd+ 16b2c

256
.

I modern notation lyder Ferraris lösning för den allmänna fjärdegradsekvationen
y
4 + py

2 + qy + r = 0 enligt följande:

1. Skriv om ekvationen s̊a att vänsterledet utgör en ren kvadrat:

(y2 +
p

2
)2 = �qy � r +

p
2

4
. (5.1)

2. Introducera variabeln m s̊a att vänsterledet fortfarande utgör en ren kvadrat,

men p̊a formen (y2 +
p

2
+m)2:

(y2 +
p

2
+m)2 = �qy � r +

p
2

4
+ 2my

2 + pm+m
2
. (5.2)

Notera att högerledet nu är ett andragradsuttryck p̊a formen Ay
2+By+C där

A = 2m, B = �q och C = m
2 + pm+

p
2

4
� r:

(y2 +
p

2
+m)2 = 2my

2 + (�q)y +m
2 + pm+

p
2

4
� r. (5.3)

47Boyer 1991, s. 286.
48Boyer 1991, s. 286.
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3. Välj ett värde p̊a m s̊a att högerledet utgör en ren kvadrat. Detta f̊as av att
sätta diskriminanten i y lika med noll:

B
2 � 4AC = 0 (5.4)

Insättning av A = 2m, B = �q och C = m
2 + pm+

p
2

4
� r ger:

(�q)2 � 4(2m)(m2 + pm+
p
2

4
� r) = 0 (5.5)

8m3 + 8pm2 + (2p2 � 8r)m� q
2 = 0 (5.6)

4. Detta är en tredjegradsekvation i m som lösas enligt den tidigare redovisade
lösningen för kubiska ekvationer. Med m känt kan vi faktorisera högerledet i
(5.3) till en ren kvadrat:

(y2 +
p

2
+m)2 = (

p
2my �

q

2
p
2m

)2. (5.7)

5. Genom att ta kvadratroten av b̊ada led f̊ar vi tv̊a kvadratiska ekvationer:

y
2 +

p

2
+m =

p
2my �

q

2
p
2m

(5.8)

y
2 +

p

2
+m = �(

p
2my �

q

2
p
2m

). (5.9)

Dessa kan sedan enkelt lösas med den kvadratiska formeln vilket ger de fyra
eftersökta rötterna för fjärdegradsekvationen.49

6 Femtegradsekvationer

6.1 Lagranges permutationer

Efter att b̊ade tredje- och fjärdegradsekvationens allmänna lösningar p̊a kort
tid arbetats fram trodde många matematiker att en lösning till femtegradsekva-
tionen skulle ligga nära i tiden. Men trots idoga försök, som genererade många
framg̊angar inom ekvationslösning och algebra, s̊a kvarstod den generella lös-
ningen bortom räckh̊all. Det var först år 1771, tv̊a århundraden efter Cardanos
Ars Magna, som nästa betydande steg togs när Joseph-Louis Lagrange publi-
cerade sin avhandling Réflexions sur la résolution algébrique des équations. I
detta verk gick Lagrange systematiskt igenom hur tidigare metoder för ekva-
tionslösning fungerade och kom därigenom fram till varför samma metoder inte
kunde användas för ekvationer av högre grad.50

49Boyer 1991, s. 287.
50Alexander 2010, s. 195–196.
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Lagrange började med att studera tredjegradskvationen och ställde sig fr̊agan
hur det kommer sig att det ens kan finns en allmän lösning till den. Han fann att
en viktig byggsten är enhetsrötterna till tredjegradskvationen, det vill säga de
rötter som satisfierar ekvationen ↵

3 � 1 = 0. Dessa kan härledas enligt följande:
Den triviala roten är ↵1 = 1. Vi kan därefter faktorisera ekvationen ↵

3 � 1 =
(↵�1)(↵2+↵+1) = 0. Detta ger en andragradsekvation i höger parentes, ↵2+↵+

1 = 0, ur vilken vi enkelt kan f̊a fram de resterande rötterna ↵2,3 = (�1±
p
�3

2 ).
Dessa komplexa enhetsrötter betecknas vanligen med ! respektive !

2 (Notera

att ↵2
2 = (�1+

p
�3

2 )2 = (�1)2�2
p
�3+

p
�32

22 = 1�2
p
�3�3
4 = �1�

p
�3

2 = ↵3).

Dessa enhetsrötter kan sedan användas för att f̊a fram samtliga rötter till tred-
jegradsekvationen x

3+a1x+a0 = 0, genom att ta den reella roten som Cardano
demonstrerade och multiplicera den med enhetsrötterna:

x1 = 1 · 3

qp
(a/3)3 + (b/2)2 + b/2� 3

qp
(a/3)3 + (b/2)2 � b/2 (6.1)

x2 = ! · 3

qp
(a/3)3 + (b/2)2 + b/2� !

2 3

qp
(a/3)3 + (b/2)2 � b/2 (6.2)

x3 = !
2 · 3

qp
(a/3)3 + (b/2)2 + b/2� !

3

qp
(a/3)3 + (b/2)2 � b/2. (6.3)

För att studera hur Cardanos metod i grunden fungerade införde Lagrange
uttrycket t = 1 · x1 + !x2 + !

2
x3; summan av produkten av varje rot till en

tredjegradsekvation x
3+a2x

2+a1x+a0 = 0 multiplicerat med varje enhetsrot.
Lagrange ville undersöka hur värdet av t förändrades när rötterna permuterades,
det vill säga sky✏ades runt i ekvationen. Om man t.ex. flyttar alla rötter ett steg
till vänster s̊a att x1x2x3 ! x2x3x1 f̊ar man den nya ekvationen t2 = x2+!x3+
!
2
x1. För ett tal n finns det n! = n · (n� 1) · (n� 2)... · 2 · 1 olika permutationer

vilket ger 3! = 6 möjliga permutationer för rötterna i ekvationen:

t1 = x1 + !x2 + !
2
x3

t2 = x3 + !x1 + !
2
x2

t3 = x2 + !x3 + !
2
x1

t4 = x1 + !x3 + !
2
x2

t5 = x2 + !x1 + !
2
x3

t6 = x3 + !x2 + !
2
x1.

Dessa sex värden kan beskrivas som lösningarna till en sjättegradekvation

f(X) = (X � t1)(X � t2)(X � t3)(X � t4)(X � t5)(X � t6) (6.4)
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som Lagrange kallade för ”the resolvent equation.”51 Vi har nu g̊att fr̊an en
ekvation av grad tre till en ekvation av grad 6, vilket inte verkar göra saken
bättre. Men rötterna t1 förh̊aller sig till varandra genom enhetsrötterna: mul-
tiplicerar man till exempel t1 med ! f̊ar man !t1 = !(x1 + !x2 + !

2
x3) =

!x1+!
2
x2+!

3
x3 = x3+!x1+!

2
x2 = t2. P̊a samma sätt producerar !2

t1 = t3

och p̊a s̊a vis kan de sex värdena av t beskrivas med hjälp av endast tv̊a värden,
t1 och t4, multiplicerat med enhetsrötterna:

t1 = 1 · t1
t2 = ! · t1
t3 = !

2 · t1
t4 = 1 · t4
t5 = ! · t4
t6 = !

2 · t4.

Insättning av dessa i (6.4) ger

f(X) = (X � t1)(X � !t1)(X � !
2
t1)(X � t4)(X � !t4)(X � !

2
t4). (6.5)

Utveckling av de första tre parenteserna i högerledet ger sedan

(X� t1)(X�!t1)(X�!
2
t1) = (X3� t

3
1)� t1X

2(1+!+!
2)� t

2
1X(1+!+!

2),
(6.6)

Vilket kan förenklas till (X3 � t
3
1) genom att utnyttja att (1 + ! + !

2) = 0.
P̊a samma sätt leder en utveckling och förenkling av de sista tre parenteserna i
f(X) till (X3� t

3
4) och s̊aledes f̊ar vi att f(X) = (X3� t

3
1)(X

3� t
3
4). Utveckling

av detta ger i sin tur

f(X) = X
6 � (t31 + t

3
4)X

3 + (t31t
3
4) (6.7)

vilket är ett andragradspolynom iX3; om vi kallarX3 = z f̊ar vi andragradsekva-
tionen z

2� (t31+ t
3
4)z+(t31t

3
4) = 0. Denna kan nu enkelt lösas om vi kan uttrycka

koe�cienterna (t31 + t
3
4) och (t31t

3
4) i termer av den ursprungliga ekvationens

koe�center a2, a1 och a0. Detta visar sig möjligt genom Vietas formler, som be-
skriver ett antal förh̊allanden mellan en ekvations rötter och koe�cienter. För
en tredjegradsekvation x

3 + a2x
2 + a1x + a0 = 0 med rötter x1, x2, x3 gäller

exempelvis att a2 = �(x1 + x2 + x3), a1 = (x1x2 + x1x3 + x2x3) och att
a0 = �(x1x2x3).52

Utveckling av koe�cienten (t31t
3
4) ger:

t
3
1t

3
4 = (x1 + !x2 + !

2
x3)

3(x1 + !
2
x2 + !x3)

3 =

(x2
1+!

2
x1x2+!x1x3+!x1x2+!

3
x
2
2+!

2
x2x3+!

2
x1x3+!

4
x2x3+!

3
x
2
3)

3
.

(6.8)

51Alexander 2010, s. 195.
52Motsvarande relationer gäller även för ekvationer av grad n, där den näst största koe�ci-

enten är den negativa summan av rötterna, den tredje största är den symmetriska produkten
av rötterna och den sista koe�cienten produkten av rötterna multiplicerat med (�1)n.
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Med hjälp av faktorisering och det faktum att !3 = 1 och !
4 = ! f̊ar vi

t
3
1t

3
4 = ((x2

1+x
2
2+x

2
3)+!(x1x3+x1x2+x2x3)+!

2(x1x2+x2x3+x1x3))
3
. (6.9)

genom att utnyttja att a1 = (x1x3 + x1x2 + x2x3) blir ekvationen

t
3
1t

3
4 = ((x2

1 + x
2
2 + x

2
3) + !a1 + !

2
a1)

3
. (6.10)

vi kan sedan notera att (x2
1+x

2
2+x

2
3) = (x1+x2+x3)2�2(x1x3+x1x2+x2x3) =

(a22 � 2a1) vilket ger oss

t
3
1t

3
4 = (a22 � 2a1 + !a1 + !

2
a1)

3
. (6.11)

Här kan vi utnyttja att ! + !
2 = �1:

t
3
1t

3
4 = (a22 � 2a1 + a1(! + !

2))3 = (a22 � 3a1)
3 (6.12)

Vi har nu lyckats uttrycka (t31t
3
4) med den ursprungliga ekvationens koe�cienter.

P̊a liknande sätt kan (t31 + t
3
4) räknas ut att bli (�2a32 + 9a1a2 � 27a0) och vi

f̊ar s̊aledes den slutgiltiga ekvationen

f(z) = z
2 + (2a32 � 9a1a2 + 27a0)z + (a22 � 3a1)

3 = 0. (6.13)

Rötterna till denna andragradsekvation kan enkelt härledas med den kvadratiska
formeln till z1 och z2, och kubikroten av vardera resulterar i sex rötter till
sjättegradsekvationen, de sex värdena t1, t2, ..., t6. Kvar st̊ar nu att f̊a fram de
eftersökta rötterna x1, x2 och x3 till ursprungsekvationen

x
3 + a2x

2 + a1x+ a0 = 0. (6.14)

Vi vet att t1 = 3
p
z1 och t4 = 3

p
z2. Detta, tillsammans med det faktum att

x1 + x2 + x3 = �a2, ger oss ett linjärt ekvationssystem med tre variabler och
tre obekanta:

t1 = x1 + !x2 + !
2
x3 = 3

p
z1 (6.15)

t4 = x1 + !x3 + !
2
x2 = 3

p
z2 (6.16)

x1 + x2 + x3 = �a2 (6.17)

Ur detta system kan vi nu lösa ut rötterna x1, x2 och x3. L̊at oss börja med
x1:
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Om vi adderar den första och den andra ekvationen f̊ar vi 3
p
z1 + 3

p
z2 = 2x1 +

x2(!+!
2) + x3(!+!

2). Eftersom !+!
2 = �1 f̊ar vi 3

p
z1 + 3

p
z2 = 2x1 � x2 �

x3.

Om vi nu adderar den tredje ekvationen �a2 s̊a har vi isolerat x1: 3
p
z1+ 3

p
z2�

a2 = 2x1 � x2 � x3 + (x1 + x2 + x3) = 3x1.

Vi har allts̊a f̊att fram att x1 = �a2+ 3
p
z1+ 3

p
z2

3 . P̊a liknande sätt kan x2 och x3

f̊as fram och till slut har vi lösningarna:

x1 =
� a2 + 3

p
z1 + 3

p
z2

3
(6.18)

x2 =
� a2 + !

2 3
p
z1 + ! 3

p
z2

3
(6.19)

x2 =
� a2 + ! 3

p
z1 + !

2 3
p
z2

3
. (6.20)

Vad Lagrange här har visat är att Cardanos lösning bygger p̊a att samtliga 6
permutationer av rötterna till en tredjegradsekvation resulterar i en ekvation av
grad 6 som sedan kan reduceras till en andragradsekvation. Lagrange fortsätter
sedan med att behandla fjärdegradsekvationen, där han visar att de 4! = 24 per-
mutationerna av rötterna leder till en ekvation av grad 24 som kan reduceras
till en tredjegradsekvation. Men när Lagrange försökte sig p̊a femtegradsekva-
tionen, vars 5 rötter ger 5! = 120 permutationer, fann han att den resulterande
120-gradsekvationen endast kunde reduceras till en sjättegradsekvation.

Försöket att förenkla ekvationslösningen genom att först permutera rötterna
och sedan reducera den resulterande ekvationen ledde allts̊a till ekvation av
högre grad än den ursprungliga. Med detta kunde Lagrange konstatera att
femtegradsekvationen inte kunde lösas med samma grepp som tidigare matema-
tiker använt för att lösa tredje- och fjärdegradsekvationen. Det betydde emeller-
tid inte att en lösning omöjligt kunde existera, och Lagrange förhöll sig hoppfull
till att en annan metod skulle kunna lösa problemet.53

6.2 Symmetrier och gruppteori

Hur kommer det sig att det är just femtegradsekvationen vars resolvent in-
te kan reduceras till en ekvation av lägre grad? För ett mer intuitivt svar p̊a
denna fr̊aga följer en redogörelse av kopplingen mellan lösbarhet av allmänna
n:te-gradsekvationer och symmetrigruppen Sn. Detta delkapitel utgör ett kro-
nologiskt avvikande eftersom det bygger p̊a den gruppteori som introducerades
av Évariste Galois (1811-1832) och vidareutvecklades under 1800-talet samt
Felix Kleins (1849-1925) arbete kring ikosaedern som publicerades 1888, ett

53Pesic 2003, s. 77.
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århundrade efter Lagranges Réflexions. Likväl är det givande att introducera
dessa koncept för en bättre först̊aelse av innebörden av Abels bevis.

En symmetri av ett objekt kan definieras som en operation som lyfter upp
objektet, sky✏ar runt det p̊a n̊agot vis och sedan ställer tillbaka det p̊a ett sätt
s̊a att det upptar samma utrymme.54 Symmetrier behöver dock inte handla om
n̊agot konkret utan kan lika gärna beskriva n̊agot abstrakt, som rötterna till
en ekvation. En grupp är en mängd element, G, som uppfyller fyra axiom: (I)
gruppen är sluten under en viss operation, säg (·), s̊a att om a, b 2 G s̊a är
a · b 2 G. (II) Det existerar ett identitetselement e 2 G s̊a att a · e = a = e · a
för alla a 2 G. (III) För alla a 2 G finns det en invers a�1 2 G s̊a att a�1 · a =
a · a�1 = e. (IV) associativitet r̊ader, det vill säga att (a · b) · c = a · (b · c) för
alla a, b, c 2 G.55

6.2.1 Symmetrigruppen S2

L̊at oss börja med rötterna till en allmän andragradsekvation. Deras möjliga
symmetrier kan illustreras med hjälp av tv̊a punkter p̊a en tallinje, som b̊ada
ligger p̊a samma avst̊and fr̊an en mittpunkt (se fig. 2).

x2x1

Figur 2: Tallinje.

Det finns nu endast tv̊a sätt vi kan arrangera dessa punkter s̊a att de upptar
samma utrymme; vi kan l̊ata dem st̊a kvar, och vi kan byta plats p̊a dem. Att
lämna dem orörda kallas för identitetsoperationen och betecknas i cykelnotation
med (1). Att byta plats p̊a de tv̊a punkterna, som vi kan kalla 1 och 2 betecknas
med (12).56 Detta är de tv̊a symmetrierna som utgör symmetrigruppen S2, en
grupp med flera intressanta egenskaper. Med tv̊a olika olika element finns det 4
möjliga kombinationer vilket kan illustreras med en s̊a kallad Cayley-tabell (se
tabell 1).

Tabell 1: Cayleytabell för S2.

S2 (1) (12)
(1) (1) (12)
(12) (12) (1)

Ur tabellen kan vi avläsa att (12)(12) = (1), det vill säga att byta plats p̊a
punkterna tv̊a g̊anger ger samma resultat som att lämna dem orörda. Tabellen

54Snaith 2003, s. 1.
55Snaith 2003, s. 6.
56Detta läses som att ”1 blir 2 och 2 blir 1.”
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illustrerar även att det inte gör n̊agon skillnad i vilken ordning tv̊a operatio-
ner utförs: (1)(12) = (12)(1) = (12). S2 är allts̊a en kommutativ eller som i
gruppteori oftare använt abelsk grupp, eftersom kommutativitet är en s̊a viktig
egenskap för Abels bevis kring lösbara ekvationer. Vidare är gruppen cyklisk,
vilket innebär att det räcker med upprepade appliceringar av ett enda element,
i detta fall (12), för att generera alla element i gruppen.

6.2.2 Symmetrigruppen S3

P̊a samma sätt som vi kan koppla den allmänna andragradsekvationens rötter
till symmetrigruppen S2 kan vi koppla den allmänna allmänna tredjegradsekva-
tionens rötter till symmetrigruppen S3, vars symmetrier kan illustreras med en
likbent triangel (se fig. 3).

Figur 3: En likbent triangel.

De möjliga symmetrierna är allts̊a alla olika sätt vi kan sky✏a runt triangeln,
vilket motsvarar de 3! = 6 möjliga permutationerna av rötterna. Detta ger en
Cayley-tabell av 6 · 6 = 36 element (se tabell 2).

Tabell 2: Cayleytabell för S3.

S3 (1) (123) (132) (12) (13) (23)
(1) (1) (123) (132) (12) (13) (23)
(123) (123) (132) (1) (23) (12) (13)
(132) (132) (1) (123) (13) (23) (12)
(12) (12) (13) (23) (1) (123) (132)
(13) (13) (23) (12) (132) (1) (123)
(23) (23) (12) (13) (123) (132) (1)

De första tre operationerna, (1), (123) och (132) motsvarar moturs-rotationer av
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triangeln i 0�, 120�, respektive 240� grader. Att applicera rotationen (123) tv̊a
g̊anger motsvarar d̊a en applicering av (132), och efter tre appliceringar av (123)
är hörnen tillbaka i ursprungspositionen (1). Medan dessa operationer involverar
att samtliga (eller inga) hörn flyttar p̊a sig är de resterande operationerna (12),
(13) och (23) transpositioner där endast tv̊a hörn byter plats. I t.ex. (12) fixeras
det tredje hörnet medan 1 och 2 byter plats, och s̊a vidare. Ur tabellen kan
vi avläsa att om tv̊a transpositioner appliceras efter varandra s̊a resulterar det
alltid i en rotation: t.ex. (13)(12) = (132) och (12)(13) = (123). Det blir även
tydligt att inte alla operationer kommuterar: (13)(12) 6= (12)(13). S̊aledes är S3

inte abelsk, men det finns inom S3 en mindre s̊a kallad delgrupp, A3, som är
det.

A3 utgörs av de i tabellen skuggade operationerna (1), (123) och (132) och är
allts̊a mängden av rotationer.57 Likt S2 är A3 cyklisk, d̊a det räcker med ett
enda element, t.ex. (123), för att generera alla element i gruppen. Operationerna
i A3 beter sig precis som enhetsrötterna 1, ! och !

2 som beskrevs i kapitel 7;
(123)(123) = (132) p̊a samma sätt som ! · ! = !

2, och (123)(132) = (1) p̊a
samma sätt som ! · !2 = !

3 = 1.

En annan viktig egenskap är att A3 är en normal delgrupp till S3. En delgrupp är
normal om den är invariant under konjugation, det vill säga att för varje g 2 S3

och h 2 A3 s̊a finns det n̊agot h0 2 A3 s̊a att h0 = g · h · g�1. Alla möjliga h
0 =

g·h·g�1 kallas konjugaten av h, och en delgrupp är allts̊a invariant om den för alla
element h ocks̊a inneh̊aller alla konjugat av h. I sammanhanget med den likbenta
triangeln betyder detta att för varje transposition g och rotation h s̊a finns det
en rotation h

0 som ger samma produkt som följden ghg
�1. Tar vi exempelvis

transpositionen g = (12) och rotationen h = (123) s̊a finns det allts̊a en rotation
h
0 = (132) = (12)(123)(12).58 Eftersom A3 inte inneh̊aller n̊agon delgrupp annat

än den triviala delgruppen E, som endast inneh̊aller identitetselementet, har vi
nu en följd av grupper:

E C A3 C S3.

Att avgöra huruvida allmänna ekvationer av grad n är lösbara är jämförbart
med att hitta en obruten kedja likt ovan, fr̊an symmetrigruppen Sn ner till E,
som best̊ar av normala delgrupper och vars s̊a kallade kvotgrupper är abelska.
Man säger d̊a att gruppen Sn är lösbar. Kvotgruppens definition kan lämnas
därhän, men det viktiga i sammanhanget är dess ordning (antalet element som
en grupp G inneh̊aller, betecknas |G|). Om ordningen är ett primtal är gruppen
abelsk, och om samtliga kvotgrupper längs kedjan fr̊an Sn till E är abelska
kan vi konstatera att gruppen är lösbar. De relevanta kvotgrupperna för S3 är
S3/A3 och A3/E, vars ordningar f̊as av |S3|/|A3| = 6/3 = 2 och |A3|/|E| =
3/1 = 3. Eftersom b̊ada kvotgrupperna är av primtalsordning kan vi konstatera
att gruppen S3 är lösbar och till följd har den allmänna tredjegradsekvationen
en lösning.

57A st̊ar för alternerande eftersom gruppen best̊ar av alla jämna operationer. Rotationerna
är jämna eftersom de best̊ar av tv̊a transpositioner vardera.

58Notera att om g = (12) är även g�1 = (12) eftersom en transposition är sin egen invers.
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6.2.3 Symmetrigruppen S4

För rötterna till fjärdegradekvationer måste den geometriska representationen
bli tredimensionell, och en tetraeder är här en passande figur. Symmetrigrup-
pen S4 best̊ar av 4! = 24 symmetrier vilket resulterar i en Cayley-tabell med
24 · 24 = 576 celler. Likt S3 är S4 inte abelsk och inte heller är delgruppen av
jämna permutationer, A4. Delgruppen A4 inneh̊aller dock själv en delgrupp, V ,
som är en abelsk och en invariant delgrupp.59 För att finna denna grupp f̊ar vi
undersöka A4, den alternerande gruppen som best̊ar av tetraederns rotations-
symmetrier.

A
B

C

D

Figur 4: Tetraeder.

Den invarianta delgruppen ska best̊a av alla rotationer av en viss typ, och det
är därför fruktbart att klassificera och dela in dem enligt följande. En tetraeder
har 4 sidor, 4 hörn och 6 kanter (se fig. 4). För varje sida finns ett motsatt hörn
runt vilka 2 triangulära rotationer kan ske, där vardera rotation motsvarar 1

3 av
en fullständig rotation. Detta resulterar i 4 · 2 = 8 symmetrier. Vidare kan de
6 kanterna delas upp i tre motsatta par, runt vilka tetraedern kan rotera mot-
svarande 1

2 av en fullständig rotation. Detta resulterar i 3 · 1 = 3 symmetrier.
S̊aledes finns det tillsammans med identitetselementet 8+ 3+ 1 = 12 rotations-
symmetrier i A4. Den invarianta delgruppen kan nu antingen vara en av tv̊a
klasser: 180�-rotationerna med identiteten eller 120�-rotationerna med identite-
ten. Eftersom V är en abelsk grupp kan vi uteluta 120�-rotationerna eftersom
dessa inte kommuterar: (123)(124)=(13)(24) 6=(124)(123)=(14)(23). Kvar har vi
180�-rotationerna, vars Cayley-tabell gör det tydligt att de tillsammans med
identiteten utgör den invarianta delgruppen V (se tabell 3).

V best̊ar allts̊a av identitetselementet och de 180-gradiga rotationerna runt kan-
terna (se fig.). Dessa ser vi best̊ar av alla par av transpositioner som saknar ge-
mensamma element. Eftersom transpositionerna i varje enskilt par inte p̊averkar
varandra s̊a gör ordningen i vilken de appliceras ingen skillnad och s̊aledes är
gruppen abelsk. Precis som A3 är invariant eftersom alla element är av samma

59V kallas Kleins fyrgrupp, efter matematikern Felix Klein som först betecknade gruppen
med V efter att ha döpt den till Vierergruppe efter dess fyra element.
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Tabell 3: Cayleytabell för V .

V (1) (12)(34) (13)(24) (14)(23)
(1) (1) (12)(34) (13)(24) (14)(23)

(12)(34) (12)(34) (1) (14)(23) (13)(24)
(13)(24) (13)(24) (14)(23) (1) (12)(34)
(14)(23) (14)(23) (13)(24) (12)(34) 1

klass (120�-rotationer av triangeln) är V invariant eftersom den inneh̊aller alla
element av samma klass (180�-rotationer av tetraederns kanter).

Som med S3 behöver vi nu konstruera en obruten kedja fr̊an S4 till E vars
kvotgrupper alla är abelska för att konstatera att S4, och s̊aledes den allmänna
fjärdegradsekvationen, är lösbar. Kvotgrupperna S4/A4 och A4/V har ordning
24/12 = 2 respektive 12/4 = 3 och är allts̊a b̊ada abelska. För att brygga
gapet mellan V och E krävs en till grupp, B, som best̊ar av identitetselementet
och operationen (12)(34). Detta ger oss kvotgruppen V/B, vars ordning blir
4/2 = 2. S̊aledes har vi en obruten kedja med abelska kvotgrupper, och S4 kan
konstateras som lösbar:

E C B C V C A4 C S4

6.2.4 Symmetrigruppen S5

Medan symmetrierna S2, S3 och S4 kunde representeras med geometriska figurer
s̊a finns det ingen polyeder som har symmetrin S5. Med 5! = 120 permutatio-
ner finns det 120 · 120 = 14400 möjliga kombinationer. Varken S5 eller dess
delgrupp av jämna operationer A5 är abelsk. För A5 finner vi dock en geomet-
risk representation d̊a den beskriver rotationssymmetrin av b̊ade ikosaedern och
dodekaedern (se fig. 5).60

Figur 5: Ikosaeder.

L̊at oss nu undersöka ikosaederns symmetrier, som kan delas in i fyra klasser.
Ikosaeder är en regelbunden polyeder vars 20 sidor är liksidiga trianglar, vilket

60Pesic 2003, s. 123.
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skapar en kropp med 12 hörn och 30 kanter. De 20 sidorna ger 10 par av motsatta
sidor runt vilka 2 triangulära rotationer kan ske, där vardera motsvarar 1

3 av
en fullständig rotation (detta ger 20 symmetrier). Vidare ger 12 hörn sex par
av motsatta hörn runt vilka ikosaedern kan rotera. För varje s̊adant par kan 4
pentagonala rotationer ske, där varje rotation motsvarar en femtedels rotation
(detta ger 12+12 symmetrier). Slutligen ger de 30 kanterna 15 par av motsatta
kanter, som kan roteras 1 g̊ang vardera (Detta ger 15 symmetrier). Sammanlagt
ger detta, tillsammans med identiteten, 20+12+12+15+1=60 symmetrier som
motsvarar de 60 elementen i A5.61

Om det ska existera en invariant delgrupp inom A5 s̊a måste det vara n̊agon av
de ovan klasserna. Det visar sig dock att ingen av dessa klasser är invarianta;
de är alla sammanlänkade p̊a s̊a vis att varje klass har operationer som kan leda
till en annan klass. Detta kan bevisas med en viktig regel inom gruppteorin,
Lagranges sats. Denna säger att omH är en delgrupp tillG s̊a måste ordningen
avH dela ordningen av G. Detta bekräftar till exempel att A3 är en delgrupp till
S3, eftersom |A3| = 3 och |S3| = 6, och 3 delar 6. P̊a samma sätt har V 4 element
vilket delar b̊ade |A4| = 12 och |S4| = 24. För att n̊agon av klasserna i A5 ska
vara en delgrupp till S5 måste de allts̊a dela b̊ade |A5| = 60 och |S5| = 120.
Varken 12 + 1 = 13, 20 + 1 = 21, eller 15 + 1 = 16 delar dock 60, och s̊aledes
bekräftar Lagranges sats att S5 saknar en invariant delgrupp.62

Utan n̊agon invariant delgrupp inom A5 är det allts̊a inte möjligt att skapa
en kedja av normala delgrupper med abelska kvotgrupper fr̊an S5 till E, och
följaktligen g̊ar det inte att algebraiskt lösa den allmänna femtegradsekvationen.
Som det konstaterades i början av detta delkapitel var mycket av den kunskap
och de verktyg som här presenterats om symmetrigrupper inte tillgängligt för
Lagrange och hans samtida matematiker, för vilka fr̊agan kring femtegradsekva-
tionens lösbarhet i högsta grad fortfarande var obesvarad. Just före sekelskiftet
kom dock en relativt okänd italiensk matematiker fram som menade att han
kunde sätta punkt för g̊atan.63

6.3 Paolo Ru�nis bidrag

Medan Abel har g̊att till historien som den första att ge ett fullständigt bevis
för femtegradsekvationens olösbarhet publicerade italienaren Paulo Ru�ni 27
år tidigare sitt första bevis för detsamma. Han publicerade s̊a många som sex
versioner av sitt bevis mellan 1799 och 1813 där han förtydligade och försvarade
sitt arbete mot kritiker, och likt Abel skickade han sina bevis till flera av Europas
ledande matematiker i hopp om erkännande. Bemötandet blev dock svalt, och
trots upprepade försök att n̊a fram till Lagrange fick Ru�ni inget svar fr̊an den
man som han i bevisets inledning beskrev som den odödlige Lagrange, som med
sina sublima reflektioner utgjort basen för mitt bevis.”64

61Pesic 2003, s. 126–127.
62Pesic 2003, s. 128–129.
63Pesic 2003, s. 79–80.
64Pesic 2003, s. 82.
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Flera år senare kom det fram att Lagrange hade läst arbetet och bedömt det
som bra, men samtidigt fann han ämnet komplicerat och bevisföringen i vis-
sa avseenden bristfällig, och avstod därför fr̊an att öppet erkänna arbetet.65

Sv̊arigheten i att först̊a Ru�nis resonemang var ett hinder för många, däribland
Abel som i ett postumt manuskript nämner arbetet men beskriver det som otill-
fredsställande och kommenterar att ”[Ru�nis] arbete är s̊a komplicerat att det
är mycket sv̊art att bedöma huruvida hans resonemang är korrekt.”66 Trots
att Abel inte verkar ha studerat Ru�nis verk innan han själv publicerade sitt
bevis fanns mellan arbetena många likheter. En avgörande skillnad var dock
att Abel rigoröst bevisade ett steg i beviset som Ru�ni tog för givet utan att
bevisa.67

Hur kommer det sig d̊a att Ru�nis arbete inte accepterades? I artikeln Paolo

Ru�nis Contributions to the Quintic menar R. G. Ayoub att det matematiska
samfundet helt enkelt inte var redo för en s̊a revolutionär idé som att polynom
inte kunde lösas algebraiskt; Även Abels felfria bevis misstroddes under flera år.
Vidare var användningen av permutationer möjligen för nyskapande och Ru�nis
tidiga bevis var onekligen sv̊art att följa.68

Ru�ni fick dock erkännande av en matematisk tungviktare, Augustin Louis
Cauchy (1789-1857). Denne skrev ett brev till Ru�ni 1821 där han lovordade
arbetet och berättade att han h̊allit föreläsningar p̊a materialet. Vidare s̊a pub-
licerade Cauchy 1815 ett l̊angt arbete om permutationer där han generaliserade
en del av Ru�nis resultat.69 Detta arbete kom Abel att studera och använda sig
av i sitt bevis, och p̊a s̊a vis finns en tydlig länk genom vilken Ru�ni p̊averkade
Abel.70

6.4 Cauchys sats om permutationerna av en funktion

Innan vi behandlar Abels bevis behöver vi se över ett avgörande resultat av
Cauchy som Abel använder sig av. Abel visar att om femtegradsekvationen är
lösbar s̊a kan lösningen uttryckas som en rationell funktion av rötterna till ekva-
tionen. Lösningen till femtegradsekvationen kan allts̊a skrivas som en funktion
x av fem variabler: x = f(x1, x2, x3, x4, x5). Cauchy studerade hur många olika
värden en s̊adan funktion kan anta om vi permuterar variablerna. Fem variab-
ler ger 5! = 120 möjliga permutationer, men vad Abel kommer fram till är att
funktionen x = f(x1, x2, x3, x4, x5) endast kan anta 1, 2, eller 5 olika värden
oavsett hur många av de 120 olika permutationerna vi utför. Hur kan det vara
möjligt?

För detta använder Abel sig av tv̊a satser: Cauchys sats om permutationer och
Algebrans fundamentalsats. Cauchys sats säger att om p är det största primtal

65Ayoub 1980, s. 271.
66Ayoub 1980, s. 274.
67Pesic 2003, s. 86.
68Ayoub 1980, s. 271.
69Ayoub 1980, s. 271.
70Ayoub 1980, s. 273.
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som delar n, där n är antalet variabler i en funktion, s̊a kan funktionen anta
1, 2, eller åtminstone p värden. I fallet av x = f(x1, x2, x3, x4, x5) f̊ar vi att
p = n = 5 och satsen ger oss d̊a att funktionen kan anta 1, 2, eller åtminstone 5
värden. Notera att Cauchys sats inte ger oss en övre gräns p̊a hur många värden
funktionen kan anta.

Här kommer algebrans fundamentalsats in, som säger att en ekvation av grad
k har k rötter. följaktligen har en femtegradsekvation fem rötter vilket ger en
övre gräns p̊a 5 möjliga värden som funktionen x = f(x1, x2, x3, x4, x5) kan
anta. Genom att kombinera Cauchys sats med algebrans fundamentalsats kan
vi se att lösningen x till en femtegradsekvation kan anta 1, 2, eller 5 värden.
Abel måste sedan visa att vardera av dessa fall leder till en motsägelse.

L̊at oss nu behandla Cauchys sats. Vi kan börja med att skapa en funktion som
endast antar ett värde vid permutationer av rötterna, en s̊a kallad symmetrisk
funktion:

f(x1, x2, x3, x4, x5) = x1 +x2 +x3 +x4 +x5 ger oss detta, ty funktionens värde
p̊averkas inte av vilken ordning variablerna adderas.

En funktion som antar endast tv̊a olika värden är ocks̊a enkel att skapa:

f(x1, x2, x3, x4, x5) = (x1 � x2)(x1 � x3)(x1 � x4)...(x4 � x3)(x4 � x5) (6.21)

I denna funktion är variablerna antisymmetriska, vilket innebär att parenteserna
vid permutationer endast byter tecken men inte absolutvärde. Byter man t.ex.
plats p̊a x1 och x2 i (x1 � x2) f̊ar man (x2 � x1) = (�1)(x1 � x2).

Kan vi nu konstruera en funktion som kan anta 3 olika värden efter att variab-
lerna permuterats p̊a alla möjliga sätt? Satsen säger nej, och svaret ligger i hur
rötterna kan permuteras.

L̊at Am beteckna en permutation av ordning p, dvs en permutation som efter att
ha applicerats p g̊anger f̊ar funktionen att återvända till sitt startvärde. Detta
skriver vi som f(Am)p = f(Am)0.

Med detta kan vi bevisa

lemma 1: Om funktionen antar färre än p värden när vi permuterar dess variab-
ler s̊a kommer en permutation av ordning p lämna funktionen oförändrad.

Per definition är f(Am)0 = f(Am)p, det vill säga att funktionen återg̊ar till sitt
ursprungliga värde efter att permutationen Am har applicerats p g̊anger. Som
en följd gäller även att f(Am)0 = f(Am)ap för alla heltal a. Det vill säga att
om p till exempel är 5 s̊a kommer alla multipler av 5: 5, 10, 15, 20, 25 osv. ocks̊a
f̊a funktionen att återg̊a till sitt ursprungsvärde.

Efter att ha applicerat permutationen Am p g̊anger f̊ar vi mängden av värden
som f antar: f(Am)1, f(Am)2, f(Am)3, ..., f(Am)p = f(Am)0. Men eftersom vi
antar att funktionen ska anta färre än p värden måste åtminstone tv̊a av dessa
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värden f(Am)k vara lika. Dessa kan vi beteckna f(Am)r = f(Am)r
0
, där 0 < r

och r
0
< p� 1.

Vi kan nu applicera permutationen Am p̊a b̊ada sidor av ekvationen (p � r)
g̊anger:

f(Am)r+p�r = f(Am)r
0+p�r s̊a f(Am)p = f(Am)j där j = r

0 + p � r, och
eftersom f(Am)p = f(Am)0 f̊ar vi f(Am)0 = f(Am)j vilket ger oss f(Am)0 =
f(Am)bj för alla heltal b.

Eftersom p är ett primtal och SGD(p, j) = 1 s̊a finns det alltid heltal a0 och b

s̊a att a0p + bj = 1 vilket är ekvivalent med bj = ap + 1 givet a = �a
0. Om vi

applicerar detta p̊a ekvationen f̊ar vi:

f(Am)0 = f(Am)ap+1. Men vi vet sedan tidigare att f(Am)0 = f(Am)ap för
alla heltal a. Vi f̊ar d̊a till slut: f(Am)ap = f(Am)ap+1. Detta säger allts̊a att
om en permutation av ordning p appliceras p g̊anger s̊a är det lika med att den
appliceras p + 1 g̊anger. Detta är i sin tur endast möjligt om Am inte ändrar
värdet p̊a funktionen, vilket skulle visas.

Cauchy har nu visat att en permutation av ordning p, en s̊a kallad p-cykel,
lämnar funktionen oförändrad. Men hur är det med permutationer av andra
ordningar? Det visar sig att permutationer av ordning 3 (3-cykler) ocks̊a lämnar
funktionen oförändrad, eftersom alla s̊adana kan skrivas som produkten av tv̊a p-
cykler. Tag till exempel permutationen där x1 ! x2, x2 ! x3, x3 ! x4, x4 ! x5

och x5 ! x1; i cykel-notation skriver vi detta som (12345). Varje applicering
av permutationen förskjuter allts̊a variablerna ett steg åt höger och efter p = 5
appliceringar har vi n̊att startpunkten (se Tabell 4).

upprepningar Permutation
0 (12345)
1 (51234)
2 (45123)
3 (34512)
4 (23451)
5 (12345)

Tabell 4: Upprepningar av permutationen (12345).

L̊at oss nu se vad som händer om vi först utför A = (12345) och sedan utför en
annan permutation av ordning 5, t.ex. B = (15423). Man tar d̊a ett steg i taget
enligt följande : I A g̊ar det första elementet 1 ! 2 och i B g̊ar 2 ! 3. Vi börjar
d̊a en ny parentes där vi skriver (13) [läses 1 g̊ar till 3]. Sedan tittar vi p̊a vart
3:an g̊ar. I A g̊ar 3 ! 4 och i B g̊ar 4 ! 2. Vi skriver d̊a (132). Vi tittar nu p̊a
2:an. I A g̊ar 2 ! 3 och i B g̊ar 3 ! 1. Eftersom ett element inte kan förekomma
mer än en g̊ang måste vi nu stänga parentesen för att visa att 2 g̊ar till 1: (132).
Vi tittar sedan p̊a nästa element: 4. I A g̊ar 4 ! 5 och i B g̊ar 5 ! 4. 4 g̊ar
allts̊a tillbaka till sig själv och har efter tv̊a permutationer inte ändrat plats. Vi
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skriver (132)(4) men eftersom 4:an inte byter plats är detta analogt med (132).
Till sist har vi elementet 5. I A g̊ar 5 ! 1 och i B g̊ar 1 ! 5. Även 5:an g̊ar
allts̊a tillbaka till sig själv och resultatet av att applicera b̊ada permutationerna
blir d̊a (132)(4)(5) = (132).

Produkten av tv̊a p-cykler kan allts̊a skrivas som en 3-cykel: (12345)(15423) =
(132)(4)(5) = (132). Detta är generellt för alla 3-cykler: de kan alltid uttryckas
som produkten av tv̊a p-cykler (eller följden av tv̊a permutationer av ordning
p). Eftersom en permutation av ordning p inte kan ändra värdet av funktionen
kan inte heller en permutation av ordning 3 göra det.

Permutationer av ordning 3, visar Cauchy, kan ocks̊a alltid skrivas som pro-
dukten av tv̊a 2-cykler, det vill säga tv̊a transpositioner: (132) kan t.ex. skrivas
som (12)(23) = (132). Av detta följer att även produkten av tv̊a transpositioner
lämnar funktionen oförändrad. P̊a samma sätt lämnas funktionen oförändrad
av alla transpositioner av jämnt antal, och som följd framg̊ar det även att ett
udda antal transpositioner endast byter tecken p̊a funktionens värde.

Cauchy har allts̊a visat att varken 5-cykler, 3-cykler eller jämna produkter av
transpositioner kan ändra p̊a funktionens värde. S̊aledes finns bara ett sätt att
ändra värdet p̊a funktionen: att applicera ett udda antal transpositioner. Därför
kan funktionen endast anta tv̊a olika värden: dess oförändrade värde samt dess
additiva invers (som f̊as av ett udda antal transpositioner). Med denna sats
bevisad är vi redo att ta oss an Abels bevis.

7 Abels bevis

Abels bevis, som publicerades först 1824 i ”telegrafisk korthet” och sedan ut-
vecklades 1826, kan delas upp i fyra steg och är i grunden ett motsägelsebevis;
Abel antar först att femtegradsekvationen är lösbar, visar sedan hur lösningen
måste se ut och demonstrerar slutligen att det leder till en motsägelse.71

Abel börjar med att presentera en generell femtegradsekvation p̊a formen

y
5 � ay

4 + by
3 � cy

2 + dy � e = 0 (7.1)

och antar att den kan lösas algebraiskt, det vill säga att y kan uttryckas som
en funktion av radikaler och koe�cienterna a, b, c, d, och e. Av detta följer,
konstaterar Abel, att y kan uttryckas p̊a formen

y = p+R
1
m + p2R

2
m + ...+ pm�1R

m�1
m , (7.2)

där p, p2, ...pm�1 är ändliga summor av radikaler och polynom, m är ett primtal
och R

i
m generellt är en irrationell funktion av koe�cienterna till ursprungsekva-

tionen.
71Redogörelsen som följer i detta kapitel baseras p̊a den annoterade framställning som pre-

senteras i Pesic 2003, s. 90-94 samt s.155-168
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Lösningen till en andragradsfunktion kan allts̊a uttryckas som y = p + R
1
2 ,

lösningen till en tredjegradsfunktion som y = p + R
1
3 + p2R

2
3 och s̊a vidare.

Att alla lösningar till en ekvation av grad m kan uttryckas p̊a denna form är
Abels första steg i bevisföringen. I Abels utförligare version av beviset som
publicerades 1826 i Crelles tidskrift, tar han sig an att rigoröst bevisa detta, men
i den ursprungliga versionen fr̊an 1824 tas detta för givet, och för enkelhetens
skull kan vi nöja oss med ett exempel:

Om vi substituerar y = p + R
1
2 i andragradsekvationen y

2 + a1y + a0 = 0
f̊ar vi (p + R

1
2 )2 + a1(p + R

1
2 ) + a0 = 0 vilket kan utvecklas och skrivas om

till (p2 + R + a1p + a0) + (2p + a1)R
1
2 = 0. Vardera parentes måste nu vara

lika med noll för att generellt satisfiera ekvationen, vilket ger att p = �a1
2 och

R = �a0+
a2
1
4 . Insättning av dessa i y = p+R

1
2 ger d̊a att y = �a1

2 ±
q

a2
1
4 � a0,

den allmänna lösningen till en andragradsekvation. För femtegradsekvationen
blir allts̊a den generella formen

y = p+R
1
5 + p2R

2
5 + p3R

3
5 + p4R

4
5 . (7.3)

Om det nu finns en lösning till femtegradsekvationen s̊a måste den anta denna
form eftersom det följer fr̊an (7.2). Abel antar att detta är sant för att sedan
visa att det leder till en motsägelse.

Steg tv̊a i Abels bevisföring är att visa att alla lösningar y kan uttryckas i
termer av rationella funktioner av rötterna till ursprungsekvationen (7.1). I
(7.3) uttrycks y i termer av polynom och irrationella funktioner (R

1
5 , R

2
5 , R

3
5

och R
4
5 ) av koe�cienterna. Men det är möjligt, visar Abel, att uttrycka y i

termer av rötterna i stället för koe�cienterna. Detta beror p̊a att de irrationella
funktionerna av koe�cienterna, s̊asom R

1
5 , är rationella funktioner av rötterna

till ekvationen.

Vi kan igen illustrera med andragradsekvationen som exempel. Givet ekvationen

y
2 + a1y + a0 = 0 f̊as lösningen av y = p+ R

1
2 där R = �a0 +

a2
1
4 , en generellt

irrationell funktion av koe�cienterna a0 och a1. Hur kan vi uttrycka R i termer

av rötterna y1 och y2? Genom att ta di↵erensen av y1 = �a1
2 +

q
a2
1
4 � a0 och

y2 = �a1
2 �

q
a2
1
4 � a0 f̊ar vi (y1 � y2) = 2

q
a2
1
4 � a0 = 2R

1
2 . Vi har allts̊a funnit

att R
1
2 är di↵erensen av rötterna dividerat med tv̊a, en rationell funktion av

rötterna.

Detta var det steg som Ru�ni antog utan att bevisa, s̊a det är värt att undersöka
hur Abel gick till väga för att bevisa det. Abel börjar med att sätta in lösningen
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y (7.3) i den generella femtegradsekvationen (7.1):

(p+R
1
5 + ...+ pm�1R

m�1
m )5 � a(p+R

1
5 + ...+ pm�1R

m�1
m )4+

b(p+R
1
5 + ...+ pm�1R

m�1
m )3�

� c(p+R
1
5 + ...+ pm�1R

m�1
m )2 + d(p+R

1
5 + ...+ pm�1R

m�1
m )� e = 0 (7.4)

Genom att utveckla och reducera denna ekvation kan den skrivas om som

P = q + q1R
1
m + q2R

2
m + q3R

3
5 + qm�1R

m�1
m = 0 (7.5)

där q, q1, q2, q3, q4 är rationella funktioner av kvantiteterna a, b, c, d, e, p, p2, ...

och R. För att ekvationen ska gälla måste q = 0, q1 = 0, ..., qm�1 = 0, vil-
ket Abel nu bevisar med ett motsägelsebevis där han först antar att n̊agot av
q, q1, ..., qm�1 inte är lika med 0.

Genom att kalla R
1
m = z f̊ar vi tv̊a ekvationer:

z
m �R = 0 (7.6)

och

q + q1z + ...+ qm�1z
m�1 = 0 (7.7)

Om nu kvantiteterna q, q1, ... inte är lika med noll måste ekvationerna (7.6) och
(7.7) ha en eller flera gemensamma rötter.

Om k är antalet gemensamma rötter vet vi att vi kan hitta en ekvation av
ordning k vars rötter är just dessa rötter, och i vilka alla koe�cienterna är
rationella funktioner av R, q, q1, och qm�1. L̊at

r + r1z + r2z
2 + ...+ rkz

k = 0 (7.8)

vara den ekvationen. Eftersom den har dessa rötter gemensamt med ekvatio-
nen z

m � R = 0 måste de alla ha formen ↵µz, där ↵µ är en av rötterna till
ekvationen ↵

m
µ � 1 = 0, konstaterar Abel. Detta kan motiveras med följande:

om vi substituerar z ! ↵µz i zm � R = 0 f̊ar vi (↵µz)m � R = 0 vilket ger
↵
m
µ z

m �R = 0. Eftersom z
m = R blir ekvationen ↵

m
µ R�R = 0 vilken i sin tur

blir, efter att b̊ada led divideras med R, ↵m
µ � 1 = 0.

Om vi nu substituerar z ! ↵µz i (7.8) f̊ar vi följande ekvationer

r + r1z + r2z
2 + ...+ rkz

k = 0 (7.9)

r + ↵r1z + ↵
2
r2z

2 + ...+ ↵
k
rkz

k = 0 (7.10)

......
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r + ↵k�2r1z + ↵
2
k�2r2z

2 + ...+ ↵
k
k�2rkz

k = 0. (7.11)

Om varje potens av z betraktas som en okänd blir detta ett ekvationssystem av
k ekvationer med k okända. Vi kan därför alltid hitta värdet av z uttryckt som
en rationell funktion av kvantiteterna r, r1, r2, ..., rk, och eftersom dessa i sin tur
är rationella funktioner av a, b, c, d, e, R, ..., p, p2, ..., följer det att z = R

1
m är en

rationell funktion av dessa. Men detta g̊ar emot v̊art ursprungliga antagande;
s̊aledes måste q = 0, q1 = 0, ..., qm�1 = 0.

Om nu dessa ekvationer är giltiga, fortsätter Abel, är det uppenbart att den
generella femtegradsekvationen (7.1) satisfieras av alla värden man f̊ar för y av
att till R

1
m ge alla värden

R
1
m ,↵R

1
m ,↵

2
R

1
m ,↵

3
R

1
m , ...,↵

m�1
R

1
m , (7.12)

där ↵ är en rot till ekvationen

↵
m�1 + ↵

m�2 + ...+ ↵+ 1 = 0. (7.13)

Detta känner vi igen fr̊an Lagranges arbete med tredjegradsekvationer: genom
att multiplicera roten till en tredjegradsekvation med enhetsrötterna kunde
samtliga rötter f̊as fram. P̊a samma sätt visar Abel här att man borde f̊a fram
samtliga lösningar y till en femtegradsekvation genom att multiplicera dess ter-
mer med enhetsrötterna.

Vi kan anta, fortsätter Abel, att alla värden av y är olika och att m inte kan
överstiga 5. Genom att benämna rötterna till den allmänna femtegradsekvatio-
nekvationen (7.1) y1, y2, y3, y4 och y5 [B̊ade Abel och Brown skriver s̊a här, men
fortsätter sedan med y1, y2, ..., ym] f̊ar vi

y1 = p+R
1
m + p2R

2
m + ...+ pm�1R

m�1
m (7.14)

y2 = p+ ↵R
1
m + ↵

2
p2R

2
m + ...+ ↵

m�1
pm�1R

m�1
m (7.15)

......

ym = p+ ↵
4
R

1
m + ↵

3
p2R

2
m + ...+ ↵pm�1R

m�1
m . (7.16)

Fr̊an dessa ekvationer kan vi nu härleda formler för kvantiteterna p, p1, ..., pm�1

och R
1
m . Adderar vi exempelvis rötterna f̊ar vi:

y1 + y2 + ...+ ym = mp+ (1 + ↵+ ↵
2 + ...+ ↵

m�1)R
1
m

+p2(1 + ↵+ ↵
2 + ...+ ↵

m�1)R
2
m + ...

+pm�1(1 + ↵+ ↵
2 + ...+ ↵

m�1)R
m�1
m
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.

Eftersom 1+↵+↵
2 + ...+↵

m�1 = 0 kan vi enkelt härleda att p = 1
m (y1 + y2 +

...+ ym). För att finna R
1
m undersöker Abel y1+↵

m�1
y2+↵

m�2
y3+ ...+↵ym,

vilket efter förenklingar som utnyttjar enhetsrötternas egenskaper leder oss till
R

1
m = 1

m (y1 + ↵
m�1

y2 + ↵
3
y3 + ↵

2
ym�1 + ↵ym). Genom att p̊a liknande sätt

manipulera rötterna och deras termer med permutationer av enhetsrötterna f̊ar
vi till slut att samtliga kvantiteter p, p1, p2, ..., pm�1 och R kan uttryckas enligt
följande:

p =
1

m
(y1 + y2 + ...+ ym), (7.17)

R
1
m =

1

m
(y1 + ↵

m�1
y2 + ...+ ↵ym), (7.18)

p2R
2
m =

1

m
(y1 + ↵

3
y2 + ...+ ↵

2
ym), (7.19)

......

pm�1R
m�1
m =

1

m
(y1 + ↵y2 + ...+ ↵

m�1
ym). (7.20)

Utifr̊an detta är det tydligt, skriver Abel, att p, p2, ..., pm�1, R och R
1
m är ratio-

nella funktioner av rötterna till ekvationen (7.1). S̊aledes är steg tv̊a av beviset
avslutat, och Abel fortsätter med sitt tredje steg.

Abel använder sig nu av Cauchys verk beskrivet i kapitel 6.4, som säger att om
en rationell funktion av fem kvantiteter antar färre än fem värden när rötterna
permuteras, s̊a kan den antingen anta ett värde, eller tv̊a olika värden av samma
magnitud men olika tecken.

Det är nu inte sv̊art att fullfölja demonstrationen, skriver Abel, som ber oss att
studera de irrationella funktionerna med formen R

1
m . L̊at R

1
m = r, där r är

en rationell funktion av rötterna y1, y2, y3, y4 och y5 och R är en symmetrisk
funktion av dessa kvantiteter. Eftersom R är en symmetrisk funktion av rötterna
kan vi permutera rötterna med varandra utan att R förändras. Vidare betyder
detta att ekvationen R

1
m = r kan permuteras med de m rötterna, och r kommer

s̊aledes anta de m värdena, oavsett hur de permuteras.72

Enligt Cauchys sats kan funktionen r anta ett, tv̊a eller fem olika värden. Om
det antog endast ett värde s̊a skulle även y kunna anta endast ett värde, vilket
g̊ar emot v̊art antagande att alla rötter är olika. Därför måste m vara lika med
5 eller 2.

72Pesic 2003, s. 162.
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Abel undersöker först vad som händer om m = 5. funktionen r har d̊a fem
värden och kan följaktligen uttryckas p̊a formen

R
1
5 = r = p+ p1y1 + p2y

2
1 + p3y

3
1 + p4y

4
1 , (7.21)

där p, p1, p2, ... är symmetriska funktioner av rötterna y1, y2, .... Kom nu ih̊ag att
rötterna f̊as av att göra substitutionen R

1
m ! ↵

i
R

1
m där ↵ är en enhetsrot. Att

multiplicera b̊ada sidor av ekvationen (7.21) med ↵ är därför att ta R
1
m ! ↵

i
R

1
m

och s̊aledes y1 ! y2, vilket ger oss

↵p+ ↵p1y1 + ↵p2y
2
1 + ↵p3y

3
1 + ↵p4y

4
1 = p+ p1y2 + p2y

2
2 + p3y

3
2 + p4y

4
2 (7.22)

där ↵
4 + ↵

3 + ↵
2 + ↵ + 1 = 0. Denna ekvation kan dock endast satisfieras om

↵ = 1 eller om y1 och y2 är algebraiskt beroende, det vill säga om y2 = ↵y1).
Men ingen av dessa utsagor kan enligt tidigare antaganden stämma, och s̊aledes
är ekvationen omöjlig och m måste därför vara lika med 2.73

L̊at m = 2, fortsätter Abel. D̊a blir r = R
1
2 , och r måste ha tv̊a olika värden av

motsatt tecken. Vi kan d̊a skriva, enligt Cauchys verk,

R
1
2 = r = v(y1 � y2)(y1 � y3)...(y2 � y3)...(y4 � y5) = vS

1
2 , (7.23)

där v är en symmetrisk funktion av koe�cienterna. S
1
2 har samma form som

(6.21) som diskuteras i 6.4, och är allts̊a en funktion där rötterna förekommer
antisymmetriskt, vilket innebär att funktionen vid permutationer endast byter
tecken men inte absolutvärde.

L̊at oss nu betrakta, fortsätter Abel, irrationella funktioner p̊a formen

(p+ p1R
1
v + p2R

1
µ

1 + ...)
1
m , (7.24)

där p, p1, p2, osv., R, r1 osv. är rationella funktioner av a, b, c, d, och e och s̊aledes
symmetriska funktioner av y1, y2, y3, y4, och y5. Som vi har sett måste v = µ =
osv. = 2, R = v

2
S,R1 = v

2
1S, osv. Den föreg̊aende ekvationen (7.24) kan s̊aledes

skrivas p̊a formen
(p+ p1S

1
2 )

1
m . (7.25)

L̊at r0 = (p+p1S
1
2 )

1
m och r1 = (p�p1S

1
2 )

1
m . Multiplicerar vi dessa f̊ar vi

r0r1 = (p2 � p
2
1S)

1
m (7.26)

Om r0r1 inte är en symmetrisk funktion måste m vara lika med 2, men d̊a
skulle r0 ha fyra olika värden (eftersom det blir en kvadratrot av termer med

73Brown 2005, s. 12.
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kvadratrötter) vilket är omöjligt. S̊aledes måste r0r1 vara en symmetrisk funk-
tion. L̊at nu v vara denna symmetriska funktion, v = r0r1. Detta ger att
r1 = v

r0
= v(p+ p1S

1
2 )�

1
m , och summan av r0 och r1 blir

r0 + r1 = (p+ p1S
1
2 )

1
m + v(p+ p1S

1
2 )�

1
m = z. (7.27)

Eftersom m inte kan vara lika med 2 måste m vara lika med 5, och z kan d̊a
uttryckas likt (7.21) som

z = q + q1y + q2y
2 + q3y

3 + q4y
4 = (p+ p1S

1
2 )

1
5 + v(p+ p1S

1
2 )�

1
5 , (7.28)

där q, q1, q2 osv. är symmetriska funktioner av y1, y2, y3 osv. och s̊aledes ratio-
nella funktioner av a, b, c, d, och e.

Vi kan nu, fortsätter Abel, uttrycka y som en funktion av z och koe�cienterna
a, b, c, d, e. Detta kan skrivas, i likhet med (7.14), p̊a formen

y = P +R
1
5 + P2R

2
5 + P3R

3
5 + P4R

4
5 , (7.29)

där P,R, P2, P3, och P4 är funktioner p̊a formen p + p1S
1
2 där p, p1 och S är

rationella funktioner av a, b, c, d, e.

Fr̊an detta uttryck för y kan vi härleda att

R
1
5 =

1

5
(y1 + ↵

4
y2 + ↵

3
y3 + ↵

2
y4 + ↵y5) (7.30)

= (p+ p1S
1
2 )

1
5 . (7.31)

Eftersom rötterna y1, y2, y3, y4, y5 kan permuteras 5! = 120 g̊anger har (7.30)
120 möjliga värden, medan (7.31) endast har 10 möjliga värden (kvadratroten
har 2 möjliga värden och femteroten har 5). Till följd av detta kan inte y ha
formen vi funnit, men vi har bevisat att y måste ha denna form, om ekvationen
ska vara lösbar.

S̊aledes kan vi dra slutsatsen att det är omöjligt att algebraiskt lösa den generella
ekvationen av grad 5. Det följer omedelbart fr̊an denna sats, avslutar Abel, att
det ocks̊a är omöjligt att algebraiskt lösa generella ekvationer av grader högre
än 5.

8 Abels eftermäle

Som vi nu sett kan inte femtegradsekvationen lösas med algebraiska meto-
der. Samtidigt garanterar algebrans fundamentalsats att det finns lösningar
till alla ekvationer oavsett grad. Det måste därför finnas n̊agonting bortom de
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traditionella algebraiska metoderna som kan uttrycka lösningarna. Precis som
upptäckten av inkommensurabla förh̊allanden ledde de antika grekerna till ir-
rationella tal, och som lösningen av kubiska ekvationer ledde till teorin bakom
komplexa tal bidrog Abels bevis till nya upptäckter inom matematiken.

Lösningen visade sig ligga i elliptiska modulära funktioner, en klass av funk-
tioner inom komplex analys som fick sitt ursprung i problemet att räkna ut
b̊aglängden av en ellips. De elliptiska modulära funktionerna är härledda fr̊an s̊a
kallade theta-funktioner, som Abel och Jacobi studerade. Med dessa funktioner
- oändliga summor av potenser multiplicerade med trigonometriska funktioner
- kan rötterna till den allmänna femtegradsekvationen f̊as fram, vilket redovi-
sades under 1850-talet av bland andra Charles Hermite. 1870 bevisade Camille
Jordan att alla polynomiella ekvationer oavsett grad kan lösas med dessa funk-
tioner.74

Medan Abel hade bevisat att den generella femtegradsekvationen saknade alge-
braiska lösningar finns det likväl specifika ekvationer av grad fem och högre som
är lösbara. Häri kvarstod en fr̊aga som intresserade Abel; hur avgör man vilka
ekvationer som är lösbara? Abel dog innan han hann fullfölja sitt arbete kring
detta, men redan innan hans död var den franska matematikern Évariste Galois
i g̊ang med att lösa denna fr̊aga. Vad Galois gjorde var att utarbeta en metod
som kunde avgöra huruvida vilken ekvation som helst, oavsett grad, kunde lösas
algebraisk, och tog p̊a s̊a sätt steget längre än Abel.

Tillsammans lade Abel och Galois grunden till b̊ade gruppteori och andra fält
inom abstrakt algebra, och dessa tv̊a matematiker utgjorde genom detta ett
betydande steg i överg̊angen fr̊an traditionell till modern matematik. Medan
tidigare matematik oftare än inte präglades av dess praktiska tillämplighet i
andra fält, s̊asom astronomi och fysik, kom matematiken under 1800-talet att
bli allt mer abstrakt. Den moderna matematiken, inte längre bunden till andra
vetenskaper eller den fysiska världen över huvud taget, var nu fri att utvecklas
till en ren och rigorös vetenskap i sin egen rätt.75

Resultatet av denna överg̊ang till modern matematik, som inleddes allra främst
av Gauss och Cauchy, var en explosion av upptäckter och nya fält. Matematik-
historikern Carl B. Boyer beskrev århundradet som möjligen det mest revolutio-
nerande i matematikens historia, vars matematiska utvecklingar ”vida översteg
den sammantagna produktiviteten av alla tidigare århundraden.”76 Till denna
överg̊ang, menade matematikern Ludwig Sylow (1832-1918) bidrog Abel i s̊adan
grad att han ”för alltid kommer räknas som en av de största matematikerna
n̊agonsin.”77

74Pesic 2003, s. 146.
75Gray 2019.
76Boyer 1991, s. 496.
77Alexander 2010, s. 122.
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