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Resumé. Under den historiske indføring forklares, hvad der menes
med en Diofantisk ligning. Der gøres rede for formulering af Fer-
mats Store Sætning, som siger, at xn + yn = zn ikke har postive
heltallige løsninger for n > 2.

Alle heltallige løsninger til den Pythagoræiske ligning a2 + b2 =
c2 bestemmes.

Fermat nedstigning omtales og bruges til at vise Fermats Store
Sætning i tilfældet n = 4.

I løsningen af den Pythagoræiske ligning og beviset for Fermats
Store Sætning i tilfældet n = 4, benyttes i begge tilfælde entydig
faktorisering.

Det næste kapitel omhandler vigtige matematikere, der har ar-
bejdet med Fermats Store Sætning og dets bevis. Visse forsøg, der
mislykkedes p̊a grund af manglende entydig faktorisering, beskri-
ves og der forklares, hvorfor det tog s̊a lang tid at f̊a sætningen
bevist.
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1. Kort historisk indføring til Diofantiske ligninger og
Fermats store sætning

Man mener, at Diofantos, som levede i ca. 250 år e. kr., var den
første, der fandt bevis og metode1 til at bestemme samtlige heltallige
løsninger til den Pythagoræiske ligning

a2 + b2 = c2. (1.1)

Disse løsningssæt kaldes Pythagoræiske tripler.
Dog har man set problemet vendt af Euclid (350 f. kr.) i ”The Ele-

ments, Book X”2.
Men den store overraskelse kom ved fundet af lertavlen fra 1900-1600

f.kr., som har f̊aet navnet Plimpton 3223.
Den viser, at Babylonerne for over 3000 år siden havde en tabel for

nogle heltallige løsninger til den Pythagoræiske ligning (1.1). De første
tre linier4 ser s̊aledes ud (bemærk at skribenten har lavet en fejl i Nr.
2, hvor tallet fra lertavlen i parentes er forkert):

Nr. a b c
1 120 119 169
2 3456 3367 4825(11521)
3 4500 4601 6649

Hvad denne lertavle har været brugt til vides ikke, men det formodes,
at den har været brugt til astronomi, markopm̊aling eller lign.5

Den Pythagoræiske ligning er et eksempel p̊a en Diofantisk ligning.

Definition 1.1. En Diofantisk ligning6 er et polynomialt udtryk med
en eller flere variable, hvor de søgte løsninger er givet ved hele tal eller
brøker.

At det er et et polynomialt udtryk vil sige, at der kun er tale om at
multiplicere, addere og subtrahere variable og hele tal. Andre eksempler
p̊a Diofantiske ligninger er følgende:

1[Holme, side 56]
2[Edwards, side 4]
3[Holme, side 42-43]
4Uddraget af tabellen [Holme, side 46]
5[Holme, side 48]
6[Edwards, side 4]
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3x + 5y = 12

2x2 + 4x = 3

xn + yn = zn, n positivt helt tal

Det, at Diofantos specielt interesserede sig for ligninger med løsninger
som hele tal eller brøker, kan tænkes at stamme helt tilbage fra Pyt-
hagoras broderskab. ”For Pythagoras bestod matematikkens skønhed i
den ide, at de rationale tal (heltal og brøker) kunne forklare alle na-
turfænomener.”7 Det Pythagoræiske broderskab med Pythagoras som
leder, troede alts̊a at der umuligt kunne findes andre tal end brøker
og hele tal. Det siges ogs̊a, at denne overbevisning som Pythagoras var
af, kostede en elev ved navnet Hippasos livet ved drukning8. Hippasos
havde efter sigende fundet et bevis for, at

√
2 ikke var en brøk. Beviset

har muligvis set s̊aledes ud.

Bevis. 9 Vi antager
√

2 er en uforkortlig brøk p
q
, hvor p og q er positi-

ve heltal. Ud fra disse oplysninger kan vi udlede følgende Diofantiske
ligning

p

q
=
√

2⇔
(
p

q

)2

= 2⇔ p2

q2
= 2⇔ p2 = 2 · q2.

Da to ganget med et hvilket som helst tal, ulige eller lige, vil give et
lige tal, kan vi konkludere at p2 og hermed p er lige. Desuden kan vi
konkludere, at q er ulige, ellers er det muligt at forkorte med 2 og vi
antog at p

q
var en uforkortelig brøk. Men ved at dividere med 2 p̊a

begge sider, f̊ar vi

p2 = 2 · q2 ⇔ p2

2
= q2.

Da p er lige, kan det divideres med 2, alts̊a kan p2 divideres med 4.

Derfor må p2

2
være lige. Men det er et paradoks, da q er ulige. Alts̊a er√

2 6= p
q

og
√

2 er derfor ikke en brøk. �

Diofantos skrev et værk af tretten bøger ved navnet Arithmetica, men
syv af bøgerne gik tabt i en af byen Alexandrias utallige brande. Det var
en af disse seks overlevende bøger, der skulle give Fermat inspiration
til hans Store sætning. Pierre de Fermat var dommer i Toulouse i 1600
tallet.10. Det hævdes, at Fermat ikke havde andre inspirationskilder
end de seks bøger af Arithmetica. I Arithmetica var beviset for alle
heltallige løsninger til den Pythgoræiske ligning a2+b2 = c2. Fermat fik

7[Singh, Nederst side 73]
8[Singh, side 74]
9Dette bevis er blevet bearbejdet ud fra [Lund m.fl., side 64-65]
10[Silverman, side 57-58]
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den ide, at ændre eksponenten til et positivt helt tal n større end 2. Han
konstaterede, at denne ligning ikke havde nogle heltallige løsninger.
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Fermat (1600-tallet) skrev i margenen p̊a Arithmetica11

”Det er umuligt at dele en kubus i en sum af to kuber, en fjerdepotens
i en sum af to fjerdepotenser, og i almindelighed en hvilken som helst
potens større end to i en sum af to tilsvarende potenser”
og ligeledes skrev han:
”jeg har fundet et virkeligt vidunderligt bevis for denne sætning, men
denne margen kan ikke rumme det”

Dermed startede han en jagt gennem 350 år p̊a at bevise dette kron-
trofæ inden for talteoriens verden.

Sætning 1.2 (Fermats Store Sætning12). Fermat ligningen

xn + yn = zn,

hvor n > 2 og er et positivt helt tal, har ingen positive heltallige
løsninger x, y, z.

Sætningen blev endelig bevist i 1995 af Andrew Wiles.

11[Singh, side 84-86]
12[Silverman, side 21]
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2. Den fuldstændige løsning til den Pythagoræiske
ligning a2 + b2 = c2

Et primitivt triple er et talsæt (a, b, c), der ikke har en fælles divisor
forskellig fra et. Alle løsninger til den Pythagoræiske ligning kan for-
kortes ned til primitive tripler, der er løsninger til ligningen. Følger af,
at

a2 + b2 = c2 ⇔ (ka)2 + (kb)2 = (kc)2.

Sætning 2.1. Et triple (a, b, c), hvor a er ulige og b lige er primitivt
og en løsning til den Pythagoræiske ligning

a2 + b2 = c2

hvis og kun hvis det er p̊a formen

a = st , b =
s2 − t2

2
, c =

s2 + t2

2
, (2.1)

hvor s > t ≥ 1 og s, t begge er ulige og har ikke nogen fælles divisor
forskellig fra et.

Bevis. 13 I første del af beviset viser vi, at talsættet i (2.1) er løsninger
til a2 + b2 = c2. Dette gøres ved at indsætte udtrykkene for (a, b, c) i
a2 + b2 = c2.

(st)2 +

(
s2 − t2

2

)2

=

(
s2 + t2

2

)2

⇔

s2t2 +
s4 + t4 − 2s2t2

4
=

s4 + t4 + 2s2t2

4
⇔

4s2t2 + s4 + t4 − 2s2t2

4
=

s4 + t4 + 2s2t2

4
⇔

0 = 0

I anden del vil vi vise, at hvis (a, b, c) er løsning til a2 + b2 = c2, hvor
a er ulige og b lige, s̊a er det givet ved formen (2.1).

a2 + b2 = c2 ⇔ a2 = c2 − b2 ⇔ a2 = (c− b)(c + b) (2.2)

Vi bruger nu, at n̊ar produktet af to tal er et kvadrat er de to tal selv
kvadrater, hvis tallene ingen fælles faktorer har, se Følgesætning 5.3.
Kvadraterne kaldes s2 og t2.

(c− b) = t2

(c + b) = s2

}
⇒


a2 = s2t2

2b = t2 − s2

2c = t2 + s2

Det første lighedstegn p̊a højre side findes ud fra (2.2). De to næste
findes hhv. ved addere og subtrahere. Vi forkorter og f̊ar

a = st , b =
s2 − t2

2
, c =

s2 + t2

2
.

13Dette bevis er blevet bearbejdet ud fra [Silverman, side 14-16]
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I og med, at vi antog, at a er ulige, må s og t være ulige. Hvis der er
en fælles divisor for s og t, må denne ligeledes være divisor for a,b og c.
Men hvis dette er tilfældet, er det ikke noget primitiv tripel. Omvendt
gælder det ogs̊a, at hvis s og t ikke har nogen fælles divisor, s̊a har a,b
og c heller ingen. �

Eksempel p̊a bestemmelse af talsæt. Vi vil som eksempel bestem-
me et primitivt pythagoræisk talsæt, hvor 836 er et af disse. Vi antager
at b = 836.

b =
s2 − t2

2
= 836⇔ 1672 = s2 − t2 ⇔ 1672 = (s− t)(s + t)

Vi undersøger nu hvilke to tal, hvis produkt er 1672. For disse hele
tal skal det gælde, at de lige, da s og t er heltal og ulige. Endvidere
skal vi huske, at s > t ≥ 1 og har ingen fælles divisor ud over 1. En
undersøgelse viser, at de eneste lige hele tal, hvis produkt er 1672, er
følgende:

(s− t)(s + t) = 1672

2 · 836 = 1672

4 · 418 = 1672

22 · 76 = 1672

38 · 44 = 1672

Vi viser eksemplet med 2 · 836 = 1672. Vi isolerer t i (s + t) = 836 og
f̊ar

t = 836− s,

som vi indsætter i (s− t) = 2 dvs.

(s− (836− s)) = 2⇔ 2s = 838⇔ s = 419.

Nu da vi kender s, er t let at bestemme

t = 836− 419 = 417

Talsættet i vores eksempel bliver da

a = 419 · 417 = 174723

b =
4192 − 4172

2
= 836

c =
4192 + 4172

2
= 174725

P̊a samme m̊ade findes samtlige s, t, a og c værdier for b = 836.

s− t s + t t s a b c
2 836 417 419 174723 836 174725
4 418 207 211 43677 836 43685
22 76 27 49 1323 836 1565
38 44 3 41 123 836 845
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3. Fermat nedstigning og ligningen x4 + y4 = z4

Vi vil vise Fermats store sætning i tilfældet n = 4. Beviset er et
indirekte bevis, der anvender en teknik kaldet Fermat nedstigning14.

Vi antager, at vi har en løsning (x, y, z) af positive hele tal til lignin-
gen x4 + y4 = z2. Ud fra denne løsning skabes ved hjælp af en bestemt
metode, en ny løsning (X, Y, u) af positive hele tal, hvor u er mindre
end z (i metoden er det en meget vigtig forudsætning, at der er entydig
faktorisering, det behandles i afsnittet om grundlæggende talteori).

Denne proces kan bruges igen og igen i det uendelige. Men det er
paradoksalt, da der kun er endelig mange positive hele tal mindre end
vores startværdi z. Alts̊a må vi konkludere, at der ikke findes nogle
løsninger til ligningen x4 + y4 = z2.

N̊ar der ikke findes løsninger til ligningen x4+y4 = z2, viser det sig, at
der heller ikke findes nogle løsninger til Fermat-ligningen x4 + y4 = z4.

Sætning 3.1 (Fermats store sætning i tilfældet n = 4). Ligningen

x4 + y4 = z4 (3.1)

har ingen positive heltallige løsninger.

Bevis. 15 For at bevise dette antager vi i starten, at der er en løsning
til (3.1).

Hvis (x, y, z) er løsning til x4 + y4 = z4,

s̊a er (x, y, z2)løsning til x4 + y4 = z2.

Vi skriver x4+y4 = z2 om, for at f̊a den til at ligne den Pytagoræiske
ligning p̊a formen a2+b2 = c2 ved at lade x2 = a, y2 = b og z = c. Vi ved
fra vores behandling af den Pytagoræiske ligning (2.1), at løsningerne
er p̊a formen

x2 = a = st , y2 = b =
s2 − t2

2
, z = c =

s2 + t2

2
,

hvor s > t ≥ 1 og s, t begge er ulige samt har ingen fælles divisor
forskellig fra 1.

I det følgende vil vi regne med rester (Se under grundliggende talteori
for information om dette). Resterne ved division med 4 er 0,1,2,3. Lad
os se p̊a resten af x2 = st ved division med 4. Ved at sætte resterne i
anden og dividere med 4 f̊as resterne 0 og 1, se tabellen (5.1). Men da
st skal være ulige, findes kun resten 1. Vi har alts̊a, at

st ≡ 1 (mod 4)

Vi ganger resterne for s og t og undersøger hvor produktet ved devision
af 4 har rest 1. Dette er kun tilfældet hvor s og t har ens rester nemlig

14Metoden stammer tilbage fra Fermat[Singh, side 107]
15Dette bevis er lavet med inspiration fra [Silverman, side 170-172]
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rest 1 og 3, se tabellen (5.1), dvs.

s ≡ 1 (mod 4) og t ≡ 1 (mod 4)

s ≡ 3 (mod 4) og t ≡ 3 (mod 4)

eller sagt p̊a en simplere m̊ade

s ≡ t (mod 4).

Vi vil nu se nærmere p̊a y2 = b. Først vil vi omforme lidt p̊a udtrykket

y2 = b =
s2 − t2

2
⇔ 2y2 = s2 − t2 ⇔ 2y2 = (s− t)(s + t). (3.2)

Vi ved at s og t er ulige og at de ingen fælles faktorer har udover 1.
Desuden kan vi se, at 4 g̊ar op i (s− t) da

s− t ≡ 0 (mod 4),

mens fire ikke g̊ar op i (s + t) da

s + t ≡ 2 (mod 4).

Dog gælder det for dem begge, at

s− t ≡ 0 (mod 2)

s + t ≡ 0 (mod 2).

Alts̊a den eneste ikke-trivielle fælles divisor for s− t og s + t er 2.
Men da s + t ikke kan divideres med 4, må s + t være 2 gange et

ulige tal og s − t må være 4 gange et tal. Desuden ved vi fra (3.2),
at (s − t)(s + t) er 2 gange et kvadrat. Hvis produktet af to tal er
2 gange et kvadrat, er det ene tal 2 gange et kvadrat og det andet 4
gange et kvadrat, hvis tallenes eneste fælles ikke-trivielle faktor er 2, se
Følgesætning 5.4.

Vi kan da konkludere følgende

s + t = 2u2 og s− t = 4v2,

hvor u og v er hele tal uden fælles faktorer. Vi addere og subtrahere de
to ligninger, da vi ønsker at isolere s og t

s + t− (s− t) = 2u2 − 4v2 ⇔ t = u2 − 2v2

s + t + (s− t) = 2u2 + 4v2 ⇔ s = u2 + 2v2.

Vi kan nu gange de to s og t værdier sammen og derved f̊a x2

st = x2 = (u2 − 2v2)(u2 + 2v2)⇔ x2 = u4 − 4v4 ⇔ x2 + 4v4 = u4.

Denne ligning kan vi omskrive til den Pythagoræiske ligning, ved at
lade A = x, B = 2v2 og C = u2:

A2 + B2 = C2.
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Fra vores afsnit om pythagoræiske tripler, ved vi, at vi kan bestemme
S og T . Desuden ved vi, at S og T er ulige og har ingen fælles faktorer.

x = A = ST , 2v2 = B =
S2 − T 2

2
, u2 = C =

S2 + T 2

2
.

Vi undersøger andet led 2v2 = B

2v2
S2 − T 2

2
⇔ 4v2 = S2 − T 2 = (S − T )(S + T ).

Vi ved at S og T er ulige og har ingen fælles faktorer. Den største
fælles faktor for (S − T ) og (S + T ) er 2. Desuden ved vi, at deres
produkt er et kvadrat. Hvis produktet af to tal er et kvadrat, er begge
2 gange et kvadrat, hvis tallenes eneste fælles ikke-trivielle faktor er 2,
se Følgesætning 5.5

S + T = 2X2 og S − T = 2Y 2.

Vi bestemmer S og T ved at addere og subtrahere ligningerne sammen.

(S + T )− (S − T ) = 2X2 − 2Y 2 ⇔ T = X2 − Y 2

(S + T ) + (S − T ) = 2X2 + 2Y 2 ⇔ S = X2 + Y 2

Vi indsætter vores to nye S og T værdier i u2 = C og f̊ar

u2 = C =
S2 + T 2

2
=

(X2 + Y 2)
2

+ (X2 − Y 2)
2

2
= X4 + Y 4.

Vi har alts̊a her en ny løsning (X, Y, u) til den oprindelige ligning
x4 + y4 = z2.

Vi sammenligner de to trediekoordinater z, ui løsningerne

z =
s2 + t2

2
=

(u2 + 2v2)2 + (u2 − 2v2)2

2
= u4 + 4v4

og ser, at u vil altid være mindre end z. Dvs. at hvis du finder en
løsning af positive hele tal, vil der altid være en anden løsning af po-
sitive hele tal, hvor trediekoordinaten er mindre. Men da der ikke er
uendelige mange heltal er dette et paradoks, alts̊a findes der ingen hel-
tallige løsninger til x4+y4 = z2. Dette kaldes uendelig nedstigning. �

4. Vigtige matematikere der har arbejdet med Fermats
sidste sætning

Matematikerne er angivet kronologisk efter, hvordan bevisførelsen er
skredet frem.
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Leonhard Euler. Euler var en af det attende århundredes største ma-
tematiker. Han beviste blandt andet Fermats primtalssætning16:
Ethvert primtal ligger i én ud af to grupper, alt efter, om det er af
formen 4n+ 1 eller 4n− 1. ”...et primtal af den første type er altid en
sum af to kvadrattal, hvorimod et primtal af den anden type aldrig er
det”17

Euler ville bevise Fermat’ store sætning ved først at bevise, at en
af ligningerne ingen løsninger havde og derefter føre resultatet over
til de andre ligninger. Det var denne metode, han havde brugt til at
løse hans netværksregel, ved at finde et bevis for det simpleste mulige
udtryk og derefter udlede de andre løsninger fra denne. Det lykkedes
da ogs̊a Euler at bevise sætningen for n = 3. Han havde bevist denne
ved hjælp af Fermat’ teknik uendelig nedstigning, som tidligere brugt,
og indrage helt nye tal kaldet imaginære tal. Men Euler kunne ikke
bruge den samme metode til at bestemme andre løsninger til ligninger
med højre potens og gav derfor op.18

Sophie Germain. Germain blev født i 1776, p̊a dette tidspunkt var
det uhørt at kvinder studerede matematik. For at hun kunne studere
matematik tog hun en tidligere elev p̊a École Polytechnique i Paris navn
til sig som dæknavn for at hun kunne modtage skolens opgaver. Dette
gik da ogs̊a meget godt indtil hun en dag modtog et brev fra kursets
vejleder. Vejlederen havde lagt mærke til at den generelt d̊arlige tidli-
gere elevs opgaver havde ændret sig markant til det bedre. Vejlederen
havde s̊a bedt om et møde med eleven. Sophie Germain blev nødt til
at bekende kulør over for vejlederen, der blev positivt overrasket. En-
delig havde Germain en ordentlig vejleder, der kunne inspirere hende.
Dette gjorde at hun fik mere selvtillid og derfor kastede sig over uløste
sætninger inden for talteorien og det var her, hun stødte p̊a Fermat’
store sætning.19

Efter at hun havde arbejdet p̊a det i nogle år, mente hun, at hun
havde en metode til at bevise sætningen for nogle specielle primtal p,
der havde den egenskab, at 2p + 1 ogs̊a var et primtal. Tallet 5 er fx
et af disse primtal da 2 · 5 + 1 = 11 og 11 er et primtal. Hun r̊adførte
sig med tidens største matematiker Carl Friedrich Gauss. Disse primtal
kaldes Germain-primtal.

16Et primtal er et tal uden devisorer - intet tal g̊ar op i det undtagen 1 og tallet
selv.

17[Singh, side 87-90]
18[Singh, side 106-108]
19[Singh, side 130-131]
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Matematikere begyndte s̊a at lede efter løsninger til Fermat’ store
sætning med Germain’ metode. Gustav Lejeune-Dirichlet og Adrien-
Marie Legendre beviste hver for sig Fermat’ store sætning for n = 5 i
1825 og fjorten år senere beviste Gabriel Lamé sætningen for n = 7.20

Dette var egentlig det eneste bidrag, hun havde til matematikken.
Sophie Germain stoppede med at arbejde inden for matematikken, da
Gauss ikke længere svarede p̊a hendes breve.

Gabriel Lamé, Augustin Cauchy og Ernst Kummer. 15 år ef-
ter at Gabriel Lamé havde bevist Fermat’ store sætning for n = 7,
udtalte han til et møde, at han var tæt p̊a at bevise sætningen helt.
Lige efter at Gabriel Lamé havde udtalt dette byttede han pladsen ved
talerstolen med Augustin Cauchy, der sagde, at ogs̊a han var tæt ved
at bevise hele sætningen. Dette møde startede et kapløb mellem disse
to matematikere. Ud over selve prestigen i at bevise sætningen havde
det franske akademi udstedt en pris til den, der først beviste Fermat’
store sætning, p̊a 3.000 franc og en guldmedalje.21

De to matematikere udgav hele tiden sm̊a detaljer omkring deres be-
viser. Og det var ogs̊a ud fra disse detaljer, at Ernst Kummer fandt
en fejl, der optr̊adte i begge beviser. Kummer havde indset at de beg-
ge brugte samme metode til at bevise sætningen og derved havde den
samme fejl. Fejlen l̊a i, at b̊ade Lamé og Cauchy brugte entydig fakto-
risering i deres bevis. Med entydig faktorisering menes som sagt at et
tal netop kan skrives som produkt af primtalsfaktorer p̊a kun en måde.
Men dette er kun sandt s̊a længe tallet er et naturligt tal, alts̊a ikke
imaginære tal. Det var dette, der var problemet, b̊ade Lamé og Cauchy
havde brugt entydig faktorisering for imaginære tal.22

Kummer viste, at det ikke betød, at deres beviser ikke kunne bruges
til noget, han viste, at ved nogle specielle teknikker kunne han stadig
bruge den entydig faktorisering for specielle værdier af n. Teknikken
kunne bruges for alle primtal op til n = 37, dette primtal kunne ikke
klares p̊a denne måde og Kummer p̊apegede, at der var uendelige af
disse irregulære primtal.23

Lamé inds̊a hurtigt, at dette ikke var til at reparere i hans bevis, mens
Cauchy ikke mente, dette ville ramme ham s̊a h̊ardt som ved Lamé. Men
han gav ogs̊a op efter et par måneders tid. Det franske akademi valgte
at trække spørgsm̊alet tilbage og tildelte s̊a Ernst Kummer medaljen24.

20[Singh, side 132-133]
21[Singh, side 136]
22[Singh, side 139-141]
23[Singh, side 142-143]
24[Singh, side 143-144]
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Yutaka Taniyama og Goro Shimura. Taniyama og Shimura prøvede
ikke direkte at bevise Fermat’ store sætning, men de bidrog med et fun-
dament for, at det var muligt at bevise sætning ad en anden vej, end
man før havde prøvet.

Da Shimura i 1954 var p̊a jagt p̊a biblioteket efter en speciel bog,
han skulle bruge til et problem, blev han konfronteret af den ærgelse,
at en anden havde l̊ant den ønskede bog. Denne anden var Taniyama,
Shimura sendte ham et brev og forklarede ham, at han var g̊aet fast
i et specielt problem og han havde h̊ardt brug for bogen til en argu-
mentation. Taniyama svarede ham med et brev, hvori han forklarede,
at han ligeledes var g̊aet i st̊a det samme sted, s̊a han spurgte om de
ikke skulle mødes og udveksle ideer eller måske arbejde det igennem
sammen. Dette var med til at starte et makkerskab mellem disse unge
matematikere.25

Senere begyndte Taniyama og Shimura at interessere sig for modulæ-
re former. Taniyama begyndte at erfare, at der var en vis sammenhæng
mellem modulære former og eliptiske kurver. P̊a denne tid mente man,
at disse to emner var helt forskellige og havde ingen sammenhæng. I
starten ignorerede resten af verdens matematikere denne sammenhæng
undtagen Taniyama’ samarbejdspartner Shimura. Shimura ville efter
et gæsteophold p̊a Institute for Advanced Study i Princeton hjælpe
Taniyama med at ligge noget mere belæg under hypotesen. Men inden
Shimura kom hjem til Japan havde Taniyama beg̊aet selvmord.26 I et
brev havde Taniyama forklaret sit selvmord s̊aledes: ”Hvad årsagen til
mit selvmord ang̊ar, forst̊ar jeg den ikke selv, men den er ikke en følge
af en bestemt hændelse eller af en bestemt ting. Lad mig blot sige, at
jer i en s̊adan sindstilstand, at jeg har mistet troen p̊a min fremtid.”27

Shimura begyndte nu selv at lede efter argumentation for deres for-
modning. Det lykkedes ikke Shimura at bevise formodningen, men han
fik lavet s̊a gode argumenter og eksempler, hvor det passede, at den
vestlige verden tog formodningen til sig.28

Taniyama-Shimura-formodningen blev først kædet sammen med Fer-
mat’ store sætning, da Gerhard Frey hævdede i 1984, at hvis man
beviste Taniyama-Shimura-formodningen, ville man indirekte bevise
Fermat store sætning.29

Frey30 antog hypotetisk, at der var en løsning til Fermat ligningen

AN + BN = CN .

25[Singh, side 209]
26[Singh, side 219-221]
27[Singh, side 224]
28[Singh, side 225-226]
29[Singh, side 231-233]
30[Singh, side 232-233]
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Ved at bruge ovenst̊aende løsning (A,B,C), s̊a han p̊a en ligning p̊a
følgende form:

y2 = x3 + (AN −BN)x2 − AnBN

Denne nye ligning er en elliptisk ligning. Frey p̊astod, at denne nye
ligning kunne umuligt være modulær. Dette ville være modstridende
med Taniyama-Shimura-formodningen, nemlig at alle elliptiske lignin-
ger er modulære. Ifølge Frey var det nu muligt, at bevise Fermat’ store
sætning ved at bevise Taniyama-Shimura-formodningen.

Ken Ribet. Nu var problemet bare, at det skulle bevises, at Freys
hypotetiske elliptiske ligning ikke var modulær. Den matematiker, der
endeligt skulle kæde Taniyama-Shimura-formodningen sammen med
Fermats store sætning blev Ken Ribet. Beviset31 kom først i 1986, 18
måneder efter Freys opdagelse.

Andrew Wiles. Da Andrew Wiles32 hørte om Ken Ribets bevis brug-
te han syv år p̊a at bevise Taniyama-Shimura formodningen. Kort efter
udgivelsen af hans bevis, opdagede man en fejl. Dette brugte Wiles s̊a
et halvt år p̊a at rette sammen med en studerende ved navn Richard
Taylor.33

”Hvorfor tog det s̊a lang tid at bevise Fermats store sæt-
ning?”. Fermats ligning har trods sit umiddelbare letforst̊aelige for-
mulering vist sig at være nærmest umulig at bevise. Sværheden ligger i,
at beviset Wiles lavede, berørte mange emner inden for matematikken
s̊asom elliptiske ligninger, modulære former og talteori. Til selve det
bevis Wiles lavede, udnyttede han helt nye værktøjer fra det tyvende
århundrede, mens han selv ogs̊a opfandt og beviste nogle. Ved at Wiles
beviste Taniyama-Shimura-formodningen, beviste han ogs̊a at Fermats
store sætning var sand. Men først måtte Frey f̊a den ide, at kæde de to
ting sammen og Ribet bevise dette, før at Wiles havde en chance for
at bevise sætningen. At det tog 350 år, synes hovedsageligt at være p̊a
grund af de værktøjer, der skulle bruges, var 350 år om at blive skabt.
Et godt billede p̊a, at det ogs̊a er tiden, der afgør, hvorn̊ar en sætning
bliver bevist.

5. Grundlæggende talteori

Regning med rester modulo fire (modulær regning).

Definition 5.1. To hele tal a og b kaldes kongruente34 modulo 4, hvis
4 er divisor i a− b. Det skrives s̊aledes

a ≡ b (mod 4).

31[Singh, side 237-238]
32[Singh, side 241]
33[Singh film, Uddraget fra filmen]
34[Carstensen, side 8]



DIOFANTISKE LIGNINGER FERMATS SIDSTE SÆTNING 15

Tabellen for multiplikationen s · t med rester modulo 4. Man bestem-
mer let med udregning, at

s · t 0 1 2 3
0 0 0 0 0
1 0 1 2 3
2 0 2 0 2
3 0 3 2 1

(5.1)

Primtalsfaktorisering og kvadrater. Talteoriens hovedsætning er
at ethvert helt tal har en entydig primtalsopløsning. ”Entydig primtals-
opløsning indebærer, at ethvert givet tal kan skrives som et produkt af
primtalsfaktorer p̊a kun én måde”35.

Sætning 5.2. For ethvert helt tal n > 1 findes entydigt bestemte prim-
tal p1 < p2 < · · · < ps og entydigt bestemte hele tal ni, s̊a

n = pn1
1 · · · · · pns

s

Beviset for denne sætning kan findes i [Silverman, Side 42].

Følgesætning 5.3. Hvis produktet af to tal er et kvadrat, er de to tal
selv kvadrater, hvis tallene ingen fælles faktor har.

Bevis. Tallene a og b har ingen ikke-triviel fælles divisor, s̊a a og b har
primtalsopløsninger uden fælles primtal. Derfor er

x2 = a · b = (pn1
1 · · · · · pns

s ) · (qm1
1 · · · · · qms

s ), (5.2)

dvs. pi 6= qj.
N̊ar tallet x har følgende primtalsopløsning

x = rl11 · · · · · rluu ,
da har x2 denne primtalsopløsning

x2 = r2l11 · · · · · r2luu ,

dvs. alle eksponenterne er lige. Da vi nu har vist, at eksponenterne p̊a
venstre side af (5.2) er lige, må eksponenterne p̊a højre side ogs̊a være
lige pga. entydighed. Da alle eksponenterne er lige, må a og b være
kvadrater. �

De andre Følgesætninger bygger p̊a samme ide.

Følgesætning 5.4. Hvis produktet af to tal er 2 gange et kvadrat, er
det ene tal 2 gange et kvadrat og det andet 4 gange et kvadrat, hvis
tallenes eneste fælles ikke-trivielle faktor er 2.

Følgesætning 5.5. Hvis produktet af to tal er et kvadrat, er begge 2
gange et kvadrat, hvis tallenes eneste fælles ikke-trivielle faktor er 2.

35[Singh, side 141]
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